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^^ئتحسر<
الضوءليهل تفي الإسهام الوحدة رأت معه= التعاطي وطريقة السائدة، 

آفاقوفتح الموصؤع، بهذا المرتبطة المنهجية ائل المبعض على 
فيرامراحعات كانت ولهدا فيها، والدرس لم—حث لجديدة 

كتبتمحكمة وبحوث مقالات مجموعة عن عبارة وهي الإّ-رائيلياتا'، 
نجاهحديدة منهجية رؤية طرح يجمعها أنه إلا مختلفة أونات في 

بجمعهاير® النفأصول رروحدة اعتنت وقد الإسرائيليات، مع التعامل 
التعاملتجاه انروية تلك تجلية حلاله من يتم متكامل نسق في وترنيها 

الإسرائليات.مع 

المراجعات؛مسوغات 

منفيه أنجز وما الإسرائيليات لموصؤع وتجرد بتأن الناظر إن 
وتجديدفيها، البحث إعادة توجب الأمور من مجموعة يلحفل دراسات 

الأمور:تلك فمن معها، العامل آلية حول القاش 

زمانثاللإسرائي0ت الحاصل الامتداد أهمل المحاصر القد أن - ١ 
أوقرن في ينحسر فلم الممير في لها الرماني الامتداد فأمجا واستعمالثا؛ 

كمابعدها، فما الخيرية القرون من بدءا القرون؛ عبر ممتد هو بل قرنين 
حماعثاكان بل فردثا يكن لم وروايتها لمقلها الامتعمالي الامتداد أن 

فمنالمرين كبار ثم وأتباعهم والتابعين الصحابة عصر من بدءا 
طوالعنه الانفكاك وعدم والامتعمالي الرماني الامتداد وهذا دونهم، 

أوبفرد حاصا لكا متكن لم الإسرائيليات رواية أن يوكل القرون تللثج 
مجالاتفي الأجيال تللث، كل انتهجته منهجا روايتها كانتا بل بزمن، 
يقمهأن ينبغي ومقاصد ولأغراض متفاوتة، درجات وعلى معينة 



منيتمور لا فإنه الأفراد على جائزا الخطأ كان ؤإذا وت»-نف، 
عليهاالكل تتابع فإل البعض على حائزة العملة كانت، ؤإذا المجمؤع، 

يتصورفلا زمن في سائغا الخطأ نقد عن كون الكان ؤإذا حائز، غير 
العقولبعض على تروج الخرافة كانت، ؤإذا الأزمان، كل في استمرارْ 

ؤإذاالعصور، تلك، كل في العقول كل على رواجها المحال من فإنه 
فلازمن في محائعا والأحبار المرؤيامحت، لكثرة الخهلآ نقد عن العجز كان 

ونقلتهارواتها أول وأن خاصة الأزمان، تلك، كل في الأمة عجز يتصور 
والتجوبز،التحدير رواياُتج وسمعوا والتنزيل الوحي شاهدوا من هم 

حملةبعدهم من كان ثم والإحجام، الإقدام مئامامحتف يندهم فتحررُت، 
علىبعدهم فمن التابعين حيل من بدءا زمان كل في ونقلته العلم 

ه.نفلك، الم

يقيماوصما الذلاهرة وصف، إصداره فبل يستلزم حكم الضو أن ء ٢ 
طريقةؤ وصفموصوينا في يستوجب، وذللاط عميما، تحليلا وتحليلها 

وكذاوكيفياته، الإيراد هدا وآليات الإسرائيليات، إيراد في المضرين 
مقامكل في المفسرين مقاصد وتحليل المختلفة، الإيراد مقامارتإ وصف، 

نقفلم ما وهو مجرد..إلخ، نقل أو اتحماد أو استشهاد أو استشاسى من 
•للأمرامحيليات الموجه المعاصرين نقد كثرة رغم الموصؤع هغ.ا في عليه 

المرويامحتإتلكؤ أمثال مع التعامل في تجده ما أعجب، من ؤإن 
لمالفهم في، ؤلريقة انتهاج أو فهمهم، قبل المقرين اتهام إلى المبادرة 

ينْللؤ،المنهجي فالنقد ولذا الرؤيامحتؤ، تلكؤ أمثال في يعتبرونها يكونوا 
فيالمفسرين ناقش من وجئ التهجم، مرحلة فبل التفهم مرحلة من 

قبلبخهلئهم، الحكم وأصدر النتيجة قرر المحاصرين من الإسرائيليامحتف 



ولكنتخطئتهم ض إشكال ثم وليس أغراضهم، وفهم مراداتهم سن 
المراد،فهم قبل بالأنمماد القد، في وي الالهج مجاوزة في الإشكال 
لالائ،المفسر إيرد علة عن المنتقدض أحد الت، ملو أنلث، ذلك، وشاهد 

فيها،الساهد موطن عن سالت، او لها، ر المفإيراد كيفثة أو خبار،* ألا 
الاستئناسأو الضير ميل على الأحبار تللث، المفسر ذكر هل سألت، أو 

أوسعفه، أو فيها ما بكل ملما ذكرها هل سألت، أو والاستشهاد، 
سألت،أو الاحتمال، سبيل على أم القطع سيل على ذكرها هل سألت، 

دونلأية ا ألفاخل دلالة مع يتوافق الذي المنقول الخبر مجمل قصد هل 
ما= إلخ ودقائقه•• تفاصيله بكل كله قصده أم المنكرة، تفاصيلها في ما 

النقديمر أن ينبغي كنيرة أسئلة وهي الغليل، يشفي جوابا وجدلت، 
كانت،ولو حتى العالمية التيجة إلى للوصول العسير مخاصها في العلمي 
•الممر تخهله 

تلكنقاش في إهمالهما أن ت، نحالأهمية غاية في أمران وهنا 
متهجي:حهلآ الأخبار 

ألفاخلدلالة ضوء في مجمالها يناقش الأحبار هن.ْ أن الأول؛ الأمر 
قبلممن سواء الصواب، عن فحيية بعضها تفاصيل مناقشة وأما الأية 

الأحبارتللث، تفاصيل في القاش فمجرد أنكرها ممن أو الخفاصيل بعضى 
مساره،عن بالموصؤع وخروج خطأ بالأية ترتبط لا اكي وجزئياتها 

وذلك،،

تناقش•أن من أفلهر الفاصيل بعض كارة لأن أ( 
لهاعلاقة لا الأحبار تاللث، في الواردة التفاصيل بعض ولأن بح( 

بعيد•أو همب7إ ٌن الأية بمعئمحا 















حسم

الأولأسس 

ْعوقفات 
التفسيركتب في 

الزهرانيسعيد بن نايف الدكتور/ 

حسم









بالمعنىالإسرائييات على الحكم على أمر التعميم وهذا ير، النف
—سيأتي كما — الخاصى 

إسرائيلبني أحبار مصدره ما بين التفريق فائدة ت الثالثة الوقفة 
عنهمليس مما بدلك سمي ما وبين 

أحبارمصدرها التي الإمرائيليات بين التفريق في فائدة هناك هل 
عنهم؟ليس مما بذللث، سس ما وبض إّرائتل، بكا 

ماوبين إّرائل، بمي أثمار مصدرها التي الإسرائيليات بين التفريق 
فالدحيلالخبر؛ على الحكم قي كثيرا يفيد عنهم ليس مما بذللث، سمي 

=وأيامحليل موضوعات من - إسرائيل بني عن ليس مما - ير النففي 
التموصفي فيدخل إسرائيل بمي عن ورد ما وأما الجملة، في مردود 

وغترْ•حرج( ولا إمرايل بمي عن )حدثوا ك الواردة الشرعية 

؛الإسرائيلياتالاستشهاد شروكل من الرابعة؛ الوقفة 

الشرعي،الإذن حدود في الإمرائياليات مع ه المحاا تعامل 
عندوهم ثرائن، من به يحتم، وما الخبر ميإ بحواعتمادا استشهادا 

مجردلا يقيثا، التوراة في عما ويتحرون ألون يالغالب، في لها نقلهم 
تجدهممثلا الأحبار لكمب، سؤالهم فعند الكتاب،، أهل يتناثله ما 

ونحوالتوراة...، في قرأت يقول،ت أو الوراة؟، في تجد هل يمولون؛ 
أيئارنقاش محل الجواب يكون قد تم ذللثج، 

_=ه الني غضب وين للإّماددات الصحابة رواية عن يقال ما ين نوفق كتف ( ١١







عنبعيدة ير النفكتب من الإمرائياليات إخراج طريقة أن والحقيقة 
وكثيرمنهجية، أو عملية وغير متناقضة كذلك وهي الممرين، مناهج 
روايتها؛وعدم الإمرائيليات تجنب على تفامحيرهم في نصوا ممن 

ابنير كتف— تكثر ومتقل فممنها عددا تفامحيرهم أثناء في أوردوا 
—وغيرهما والمنار كثير 

الضرفي الإمرائياليات ذكر فائدة الخامة: الوقفة 
خاصةإليها، الخاحة وما التفسير، فى الإسرائيليات من الفائدة ما 

العرب؟ان وبيمعرفة؛الشرع إلى إلا يفتقر لا تعالى اض كلام بيان وأن 
الصأحابة(لدن من منهجية قضية التفسير فى الإسرائيليات )ذكر 

حاجةولا ير التففي مفيدة عير الإسرائيليات أن يقول من هناك 
وتابعيهمالتابعين إلى الصحابة لدن من المفسرين صنع لكن فيه، إليها 
فيالإسرائيليات ذكت هو: بعدم المقمرين وعامة حرير ابن إلى 

فائدةعن أل يوالذي المرين، عند منهجية قضية وهذه تفامحيرهم، 
مسعودوابن هريرة وأبي عباس ابن بوال يبدأ التفسير في الإسرائيليات 

الإسرائيلياتروى من أول لأنهم ه؛ الصحابة من وعيرهم وعائشة 
التفرءقى 

أن:هنا القول وأستهلح 
شك«بلا منها يتقيد ولكنه الإسرائيليات إلى يحتاج لا ئد التفسير 

علىا يومحفلسورة تفسيره فى اعتمد مثلا، السعدي؛؟^٥ فالشيخ 
ذكروترك ذللث،، وغير المام والموصؤع الكلام وسياق اللغة دقائق 







حسنمحمد د/ ل ا، والحديث التضممر فى ررالإمرائياليات 
الشسيراا،كتب في والموصوعات ررالإمرائيليات وكتاب! ^٧٠، الدهي 

فيوأثرها ارالإمرائياليات I وكتاب ، ;آقإظ ثهبة أبو محمد بن محمد رد/ 
تناولهافي ؤيغالب وغيرها. نعناعه، رمزى ئد/ التممرار، كتب 

الأول.وأمثلها الأحكام، في التميز وعدم العاؤلمة، 

آيةاكوراة: من البمالة عشر: الحادية الوقفة 

إلك،جازوا اليهود إن قال؛ عمر ابن عن لم ومالخاري أحرج 
مااض! رسول فنال زنيا، وامرأة منهم رحلا له فذكروا اض رسول 

تسلام بن الله عبد مال ووجلل.ون. ئففحهم ! مالواالتوراة؟ في تجدون 
يدهأحدهم فوصع فنشروها، بالتوراة فأتوا الرحم. آية فيها إن كذبتم، 

ارفعملأم: بن افه ءباس فقال بعدها، وما قبلها ما فمال الرجم، آية على 
فها رسول يهما فأمر صدق، I مالوا الرحم، آية فإذا يده فرفع يدك، 

فرحما.

اية.التوراة؛ من الجملة تسمية ؛ الحرين،قي 

عشر:الثانية الوقفة 

وعدموالمع التثدط.. من الإمراييليات،؛ من كثير ابن موقم، معلوم 
لصعوبةبيان عنه الأتي النقل في ولكن ، كشهاإلا تفسيره في إيرادها 

الموقفكامل امتجلأء عند حاصة منها، روايته المباح عن الانفكاك 
تفسيرهعند كثير ابن قال الأية. فهم لتمام السابقة؛ الأمم أحبار من 

[؛٢٥ءؤوه-رةا.إثكهيعآك٠لمحهتمريم؛ ■ ٌريم سورة فك، نعالك، لقوله 









الإمرامحلياتفي أحر رأي 
النميركتب فى 

تقبله حديث من مجتزء الإمرائيات عن الحديث هدا 

نقلاه النبي عن منقول إسرائيل بني أنمار بعض أن أولا؛ 
يقوملا فيما كانى لو حتى الأخار، هلْ قبول ش ريب ولا صحيحا، 

الحضن.أنه موسى صاحب كاسم عمل، أو علم عليه 
تأحوال ثلاثة على إسرائيل بتي أحبار أف ت يانيا 

بالصدق.له شهد مما بأيدينا مما صحتته علمنا ما •' حدها أ— 

يخالفه.مما عندنا بما كذبه علمنا ما ت الثاني و— 

مل،موافئا كان فما الشؤع، هو هزا في والرد القبول في والفابهل 
يقبل.لم مخالئا كان وما 

بنمعيد عن ( ٠٣١ I )ينج الطري رواه ما منها أمثلة، لذللث، ويدل 
فقال!حهنم؟ أين اليهودت من لرحل خهم علي ررقال قال؛ المسيب، 

البحر.

التمر.أعل مالتتر على  ٠١ ٢٤٢٤; Y/ ١ يتارغ نشر .قال 







بعصاه،صربا بالحجر وئلفى ه، قالبثوبه، فأحد الحجر، وقام 
فذللثجحمتا، أو أربعا أو ثلائا صربه أثر من لندبا بالحجر إن فواض 
آثؤعند ؤان هالؤأ مثا أثث ئمأء مسئ ^١ قها،١٥ذؤلأ لا ءآمؤأ أك؛ث • نوله 

[.٦٩يياه]الأحزاب: 
إذالكن تصديقه، العمل يحتمل لا وقد غرابته، تخفى لا الخبر فهذا 
)لتاتالبخاري رواْ ه، الله رسول عن مروي صحيح حبر أنه علمتا 

،عواسر، حقيقي حبر أنه وأدركت، الخبر، لدلك، سلمت، = وغيره ( ٢٥٦
الغرابة.من فيه ما 

المرادلكن الغرابة، من فيه ما معر حبر كل تقبل أن هذا يعني وليس 
أعلم.وافه الأحبار، هده مثل رد في كافنا صابقا لست، الغرابة أف 

للامرائياليةلمؤ الرواية أل لها التنبه يحن التمح، الأمور وٌن 
بهاومرادهم التفاصيل، من فيها ما قبول بض لا - الصحابة -حموصا 

يلزمأن دون القصة، في يكر ما بمجمل القرآن في ورد ما مجمل بيان 
سدإلى نقلها في تحتاج التي التفاصيل بهدم إيمانهم لها ذكرهم 

ك؛بهملأ،•في إمرابل بنو يرمحئه فيما جدا عزيز وذلك صحيح، 
ماكل يصدقون ولا ويحرقونه، كذبها يميزون أنهم عنهم ورد وقد 

الصدقمحله لهم يخكرها الذي كان ؤإن الإمرائيليارتح، من لهم يروى 
سفيان.أبي بن معاؤية الخليفة حبر في ورد ما ذللث، ومن عندهم، 
عنثعسب، أحبرنا اليمان أبو وقال (! ٢٥٦! )لت، البخاري قال 
منرههلا يحديث، معاوية ممعر الرحمن عبد بن حميد أحبرني الزهري 

المهمة.ط0 على مثال حير نهو ( ٢٦٤)ص: محير ابن نموذج ينظرن ؛١( 



أصدقمن كان إن  I،Jl_نقثتئ، الأحبار كعب وذكر بالمدينة، ثريش 
لتبلوذللث، مع كنا ؤإن الكتاب، أهل عن يحدثون الذين المحدثين هؤلاء 

اJكدبل١،.عليه 

معاؤيةأراد I الثمايتج كتاب في حبان ابن ررومال ت كذئت حجر ابن قال 
كيانا.كان أنه يرد ولم ، ؛< يخبر فيما أحيانا يختلئ أنه 

يخؤإنما لكعب،، لا للكتاب عليه لنبلو قوله في الضمير ت غيره وقال 
وحرفوه•يلوم لكونهم الكذب؛ كتابهم في 

علىعوده ؤيحح الكتاب، على عوده يصح كدقث! عياض وقال 
فييشترحل لا إذ ؤيتعمده؛ الكذب يقصد لم ؤإن حديثه، وعلى يب 

عليه،هو ما بخلافج الشيء عن الأحبار هو بل التعمد، الكذب مسمى 
بالكذب.لكعب تجريح فيه وليس 

أهلعن كعب به يخبر الذي بعض إن ت المعنى الجوزي: ابن وقال 
منكعب كان فقد ؤإلأ الكذب، يتعمد أته لا كذبا، يكون الكتاب 

الأحيار«لأ،.أخيار 

تبالإسرائيليايتج تتعلق التي الأمور بعضن 
الأمورسيجد لف، العن ورديت، التي الإسرائيليارتا تقرئ يمن إن 
الأتية:

عملية.أحكام عليها يبنى لا أحبار أنها - ١ 

(.٢٦٧٩/٦)اJخارى،صحح )١( 
)'آا/ْم.0أ(فحابرى،





قاطعهولا القرآني، النص على حاكمة وليت المعنى، لبيان التفسير 
بقبولها.ملزما ولت المحتملة، المعاني من غيرْ دون المعنى بهيا 

المعنىمحروقة بالإسرائيليات ئرت التي، الأية بعض أن ولاحقي 
المراديقع لكن فيه، لبى لا واضح بها والمراد الإجمال، حهة على 

غيرهو أو الإمرائيلية، القصة في حاء ما هو هل المجمل، هذا بتعيين 
ذلك.

أنيمكن لا التي تفاصيلها دون القصة أصل إلى نظرك جحاوت|، ؤإذا 
فيها،الجملي الجزء ط! واعتبرت الإسأراتياإيات، طريق من تضعل 

أحرىقصة بأي توضحه أن يمكن كما لأية، ا محنى يوضح مما وجعلته 
الإسرائيليات،على بالاعتماد القول إشكالية من تالم فانك عليك<، ترد 

الإسرائيليات،هذه في لف المنهج هو ا هن. يكون أن لأرجو ؤإني 
أعلم.والله عليها، يعتملوون ولا بها، يتثهلوون وأنهم 

Iتعالى قوله ير نففي ورد محا وهو يحتدى، مثالا لك ولأضرب 
[.٣٤]ص: ئمحنأواعي.قتالإوء 

جيربن وسعيد ومجاهد ه ماس ابن نال ٠> كثير: ابن نال 
ملكهإلى رجع أي• أنابا؛ ثم شيهناثا. يعني •' وغيرهم وقتادة والحسن 
قالهصخرا، الشيطان ذلك امم وكان ت جرير ابن قال وأبهته. وساإ3لانه 

قالهصرد، وقيل: مجاهن.. قاله ،، آصفوقيل: وقتادة. ه عباس ابن 
وطةمبالقصة ذكروا وقد المسدي، قاله حقيق، وقيل! أيضا. مجاهل 

؛ل  ١٠ومختصرة 

XTofi)كير، ابن تمر 



منكلها هذه اروأرى ت قال ثم لف، البعض عن القصة ذكر نم 
بنعلي حيننا حاتم؛ أبي ابن ناله ما أنكرها ومن الإمرائيل؛ات، 

محمدبن وعلى شيبة أبى ابن وعثمان العلاء بن محمد حدثنا الحين 
عنعمرو المنهال عن الأعمش أحبرنا معاؤية أبو حدثنا ت قالوا 
ؤمحأمحتامق(محنيءتعالى؛ نوله في ها ماس ابن عن جبير بن معيد 

أنلام والالصلاة عليه مليمان أراد قال؛ [ ٣٤• ل-ص أُابيم جسداثم 
وكانتامرأته الجرادة وكانت حاتمه، الجرادة فاعطي الخلاء يدخل 
هاتى! لهافقال ليمان سصورة فى الشيهنان فجاء إليه، نسائه أحمجإ 

فلماوالشياطين، والجن الإنس له دانت ه لبفلما إياْ، فاعطته حاتمى. 
أعقليتهقد قالت! خاتمي. هاتي ؛ لهاقال الخلاء من اإيمان حرج'مح

الفجعل ليمان. بأنت، ما كدبت، قالت،! سليمان. أنا قال! سليمان. 
يرمونهالصبيان جعل حتى كذبه، إلا سليمان، أنا له! يقول أحدا يأتي 

قال!وجل، عز اف أمر من أنه عرف سليمان ذلك رأى فلما بالحجارة، 
علىيرد أن وتعالى تبارك الله أراد فلما الناس، بين يحكم الثبهلان وقام 

قال!الثي3لان، ذلك إنكار الناس قلوب في ألقى سلمنانه سليمان 
قلن!ميتا؟ سليمان س تنكرن لهن؛ فقالوا سليمان، اء نإلى فأرسلوا 

رأىفلما ، ذللث، قبل يأتينا كان وما نحيض، ونحن يأتينا إنه نعم، 
سحرفيها كتتا فكتبوا انقطع، قو أمره أن ظن له محهلى قد أنه الثيهل-ان 

الناس،على وقرروها أثاروها ثم سليمان، كرسي تحت فدفنوها وكفر 
الناسفأكفر ؤيغلجهم، الناس على سليمان يفلهر كان بهذا ! وقالوا

الثبهلانذلك وبعث يكفرونه، يزالوا فلم واللام، الصلاة عليه سمليمان 
٤^سليمان وكان فأخذته، سمكة فتلقته البحر في فهلرحه بالخاتم 









فتنتهقبل يكن ولم الشياين، في تحكمه منه كان بعده، من لأحد 
عله.لطهم تمن معصوما 

وتبتلىيشاء، بما عباده يبتلي اف لأن غرابة؛ الأمر ^ا في وليس 
علىالشياطين بعض لمل تقدر قد الله وكون دينه، قدر على الرجل 

قدإذ الأحبار، قبول من تجرد من إلا ينكره لا مما ذللث، فإن الأنبياء، 
يتعلقصا محره وكان محن، قد . الله رسول أل نكير بلا الخبر صح 

منذلك وكان الشيطان، من تلق. إلا حر الوما نبوته، دون ؛بشريته 
منه.نجاه ثإ ه، حلق أفضل على الله قدره الذي البلاء 

الأحباريرد ممن تكن ولم نكير، بلا عنك مستمرا هذا كان فإذا 
إنكارإلى يدعوك الذي فما المقام، هذا مثل في وردت، التي الصحاح 

للشيهلانليهل تفيها كان وأنه سليمان، فتنة في وردت التي القمة أصل 
فهذاحصالت،، التي التفاصيل وما ليهل، التهدا مدى ما لآكن عليه، 

موجوداليس المعصوم والخبر معصوم، بخبر إلا إدراكه يمكن لا مما 
أصلها.دون التفاصيل هذه انتقاد كان لذا الروايات، هذه في 

يصلحفلا سليمان حبر من ( I٢٥٦ )ت البخاري رواه ما أما 
وليس ١١(! ١٣٩٣)ت! عاشور بن الهناهر قال للأية، ا يت نفيكون أن 

ولاالبخاري وضع ولا الأية. هذه تأؤيل ذللث، أن ه النبي كلام في 
كتابيهما.في التفسير في ، يالحل. الترمذي 

علىالملقى الجسد هو الإنسان من النمف، فن.لل؛، I جماعة قال 

بىزاعلى فالفتنة كرميه، على وهو له فألقته القابلة، به جاءت كرميه، 
صاحبه.أبلغه ما ومخالفة أمله، حيبة 



ظاهرهو كما ميتا، وبد لأته إما المولود؛ ذلك على الجد ؤإطلاق 
حد.مجرد فكان معتاد، غير حلقه كان لأنه ؤإما رحل، ثق ت قوله 

المرأةولدته الذي الشى أن يقتص لم الخبر لأن بعيد؛ ير نفوط! 
سليمان.كرمي على حلس أنه ولا حيا، كان 

تكااف،ارا،.الخر ذللئ، على الأية هده وتركيب، 

غيرهولا إسرائيل، بمي أحبار من حبر عندك كن لم لو ، هداوبعد 
بالأية؟الراد والمعنى الجملي، البيان ءليلث، يخفى فهل الأثار، من 

دونوالمراد المعنى ستدرك فأنتؤ ءايلث٠، يخفى ذللثج أن أظى لا 
القمةفي تفاصل بذكر تتميز التي إمرائتل بني مرئيات على الاعتماد 

المحنى.فهم في أصلا تكون أن دون وضوحا، المعنى تزيد قد 

غرإلى إشارة لف العن يرد لا حض الأية تمر في الأمر محيمعب 
فيورد ما ذللت، ومن والكارة، الغرابة من فيها ما وفيها الإسرائيليات، 

عقتئرأ واإي >؛^، tJ^إيئيأ ألحمم بؤأ أثنك تعالى؛ قوله ير نف
ئططرلأ ألم، يثنا ة-ذؤ سى ء بمئنا ثي، -غم.ثايى قحف ثُ هارأ مم ليع داود 

١^^١مماو  iSJjكه نث كة نذن>و0 يع بمح،لث هدآ إة ألقرط. توق ءاق رآسُآ 
نتيسأت نن َكنل نإل ثاحهء إث، همٍلثا سؤال طلماغ< كد داد ر.( آلحطاد-ا 4، وعرف، 
نكه،كتزأثما داو>ذ ؤثلى هإ ما وهيث ،>^ ٢٥١١وعمأنأ ءامإ آك!بم إلا ئنه، عق بمئم 

تنداودمثايم. وحس لزلق ^؛؛١ لم وإن د'للغ، أم يغويا نأداب. وحر رلإ 
أئوإنسيؤ، عن ئضقث، آلهيئ يبج ؤمحُ ألي أثاتي، ي، ءأم آ*اءما 4، حيمة جعلئق، إثا 

(.٢٦٠/YY)"اكميرواكوير، )ا(



-٢ ١ ]ص؛ انثاد_،ه مم ئإ ث شديد عدف تهتر آق تثنمل عن صئن أكم، 
٢٦.]

أكثرئقمة ههنا المفسرون ذكر ررقد (: ٧٧٤)ت: كثير ابن قال 
يجبحديث المعصوم عن فيها يثبت ولم لإٌّرائيلتات، ا من مأحوذة 
منلأنه سده؛ يمح لا حديث هتا حاتم أبي ابن روى ولكن اتباعه، 

الصالحين،من كان ؤإن ؤيزيد، ه، أنس عن الرقاشى يزيد رواية 
تلاوةمجرد على يقتصر أن فالأولى الأئمة، عنتي الحديث ضعيف لكه 
وماحق، القرآن فإن وحل، عز افه إلى عالمها يرد وأن القصة، هد0 

أيصااحق فهو نقمن 

قصتها.ذكر ولا الأيات، هذ0 على ( ٧٧٤)ت: كثير ابن سلكلم ولم 
الله.رحمه عنده مشكلة لكونها إلا ذلك وما 

:رواياتهاومن كثير، وهم غيره، ذكرها فقد القصة، أما 

قالأبى ثني قال ممل. بن محمد (: ٣١٠قالالءليري)ت: 
^،^١زيل ؤ قوله: عباس ابن عن أبيه عن أبي سي قال عمي سي 

إبراهيمأعهليت قد رب يا قال: داود إن قال: ألحئمإذئئئإ 
مثله.أعهليتتي أنالئ، لوددت محا الذكر من ؤيعقوب ؤإسحاق 

مابمثل ا؛تليتلئ، شئت فإن به، أبتلك لم بما ابتليتهم إني الله: قال 
أععليتهم.كما وأعهليتك به ابتليتهم 

نعم.قال؛ 

(.٦٠)U/ الملامة، ساس تحمى: ممر، ابن تمر )١( 





أحدهماالملكان مطر ه، نفوني ؤويائالإ4 ت قوله إلى متكإل4 
وظنداود، فرآه الأحر، إلى أحدهما شم ذك، هال، حين الأحر إلى 

نبتتحتى ليلة أربعين وأناب راكعا، وحر ربه، فاستغفر فتى، أنما 
٠لكهاالله اض ثدي ثم عينيه، دمؤع من الخضرة 

ه،داود ُه أصيب الذي الابتلاء هدا شأن فى الرواياتا أحم، هده 
فها•ما مها ترى كما دهمح، 

طلبسب الغزو في متن الرجل أف الأحرى الروايات مى وورد 
بهيتقدم من لأل بالتابوت؛ يتقدمون ممن يجعله أن حربه أمير من داود 

ؤإنؤينجو، العدو يدي بين يضعه أو يموت حتى يفر أن له يجوز لا 
الوُت،.التابوت، حملة على الغالب، كان 

امراتهعدة انتهت، فلما ماتف، ممن كان الرجل؛التابوت تقدم ملما 
 fiU_-يائي؛ققمُجماءم

هوكما أسفارهم في وهو اسراتيل، بمي في مشهور الخم وهذا 
والظاهرالزنا، بشنيعة ،دقهن اتهامهذكر دون من لكن لف، العن مروي 

الباطلة.التهمة هذ.ْ ين.كروا لم وأنهم منهم، تلقو0 لم، الأن 

الحلي.ط: اتجري، تقم )١( 
ط:( ١٥•.  ١٤٧: )"١٢انجري، تمر القمة: مذْ ني - اJثال، سل على - يطر )٢( 

ألمضالذي البهتان من حلمت، ند الإسرايلة لهالْ الإعلامية الرواية أن ؤيلاحظ الحلي، 
فيندمه أنه تم الغزو، ش وزوجها - باش■ وابماذ - بالمرأة زنى انه من داود اف بني يهود 
القصة.التابوت.,, حملة 

يخلهرلأنه أوردته ؤإنما العه، أصفيآء حق قي ذكره من يستحّا الذي العظيم البهتان من فهذا 
أعلم.واف البهتان، من فيها ما كل ينقلوا لم الإسرابلثات نقلوا الذين أن 



نياداتءا-مها نيد لكن صحيح، أصل للقمة يكون أن وحائز 
وكذبتالأنبياء قتلت أمة على بغريب ذللث، وليس المحة، عن أبعدتها 
وقتالأحبار هده مثل تدوين وعدم العهد، تقادم عن محفلا هدا عالهم، 
الغريبة.التفاصيل هده مثل ليحول فرصة يعقلى مما بعيده، ولا وقوعها 

له،زوجه المرأة هذه تكون أن أراد أنه على الأمر يوحد أن ؤيمكن 
لهيقدر لم اض ولكن اض، سيل في زوجها ئيل لو أن تمنى وأنه 

(،٦٨رن؛ عياس ابن عن ا؛قة الالرواية محناهر هو كما الموت، 
وهي. النعاج أمر في المختصمين صورة على الملائكة له اف فارمل 
الخطأ.من فيه وقع مجا له ليبينوا للزوحات. إمارة 

منوقوعه يمع ما يوحد ولا البشري، الaلاق في ياوحل الةل.ر وهدا 
مماالأمر ^ا يكون وقد بالمروءة، يخل مما بأنه الرأي سوى المبي 
تختلف،.فالشراع شريعتهم، في يجوز 

الغزو،في هو كان ؤإنما ، يذللث، أمر ولا يقتله، لم هآؤهل وداود 
بالموت.متيقنون وهم للجهاد، يذهبون إنما والغزاة 

الشرف،لذللئه فقدمه مسلم، كل يهللبه مرق افه بيل سفي والموت 
أعلم.والله الخهلأ، ذللت، في فكان المرأة، هذه على منه حرصا 

عبادهيبتلي أن ولله ابتلاه، ايله لكن مثلها، عن غنثا داود كان ولقد 
الصورة؟هن.ه على البلوى تكون أن من ماح فأي ، شاء بما 

القصةهذه تكون أن يلزم فهل كان، ولو كان. بما أعلم واممه هلءا، 
الأيات.هازه من المرادة هى 



مجنحس}<
فيكون أن دون الظاهر، بهذا وفنرها ظاهرها، عالي الآياُت، خذ 

التفسير؟سيكون ماذا القصة، هلْ مثل ذهنلث، 

[؛٢١]ص: إي ألحْم ^١ أقك وهل ؤ ت تعالى اش يقول 
ودخلواداود، سأ، إلى قفزوا حين إسرائيل بمي من خر حاءك هل أي: 

عبادته.مكان في وهو عاليه، 

تعالى:قوله في فكان يقفزوا، أن احتاجوا لما ملاعة كانوا ولو 
الإخبارفي أف كما البشر، من أنهم واصحة إشارة ألممزبه 

هذهثان وهو عليه، يتخاصمون أمر وقؤع إلى إثارة خصمة أنهم عنهم 
ورتوهو المشين، الأمر ذللث، فعل من بد لهم يكن لم وأنهم الغنم، 

الأنبياء.يتلة عالي بغريب الحلي ذلك وليس داود، على المحراب 

ماففعلوا الانتظار، معها يحتمل لا درحة يلغ نغلرهم في فالوصؤع 
تحدامفيه يكن لم الذي وقته ولا داود، بيت، حرمة يراعوا ولم فعلوا، 

الخصوم.لتلقي 

علىيتصل فتراه هذا، على اليوم إلى الناس بعض حال زال ولا 
همنغلرْ في وليس الفتوى، يْللب، نهار أو ليل من ماعة أي في الّض، 

فيمنه والناسي، الونت،، لأداب مراع غير وهو غيرها، شغل ولا 
الفتوى.طو_إ 

بمصناعق-كساتيتق هازالإحن( مم داود٥^؛ د-نأوأعق تعالى؛قوله 
٢[.٢ ]محي؛ ألمنطبب مج ءاق ؤآندآ ولأيثطط إلم، آبسا قذؤ سن 

عاليهالداخالين هؤلاء داود ، يخافأن الهلبعي من كان لقد 
وهويريدان، بما بادراه لكنهما أحدا، فيها تقبل يلا ماعة في محرابه 



بأنهماوأعلما٥ الغريب، الوقت، هذا في يأتونه وجعلهم ئغلهم، ما 
بينهميحكم أن المتعنتة إسراتيل بني مجية على منه وطلبا متخاصمان، 

الذي. داود اض لمي وأش الأحر، على أحدهما مع يميل ولا بالحق 
هثةلكنها المتخاصمين، على يحيف أن الخهناب وفصل الحكمة أوتي 

يذبحواأن يأمرهم وهو لموسى، قالوا الذين إسرائيل بني أحلاق من 
يهزأ.أن موسى اف لمى وأش [، ٦٧]البقرة! ؤأشثثالإؤه القرة؛ 

وجاقأكشبما ممال و-ثن محه رث نتمفةُة نح كلإ تعالى: قوله 
]ص:ممآا.اء1ابقاد4 

حقيقة،نعاج وص نعاج، صاحبى بين حمومة الخصومة، هي هذه 
الخصومةتلك ذللث، على يللا عي، زرا رعوي مجتمع هو داود فمجتمع 

وأصحابجالغنم أصحاب بين الأنبياء محورة في محبحانه اف ذكرها التي 
عثممه مثق إذ آ-لرث ؤ، محت=ضتان إي ؤثثص ؤداؤرد ؤ تعالى! قال، الحرُثج، 

[.٧٨]الأنبياء! ثهد;كنه لي؛ ثًئا أم 
،الحيلولمور المامحه، اصحاب، بن حملط المكله وهذه 

التيالصورة تللث، لتقريب، تحقيقا؛ لا تخثلأ الحديث، والمر للثإ أحكي 
ونمت،!

يمللئإوالأحر نعجة، عين وتعة تيماللث، أحدهما حاران، هذان 
حتىالراعي ْعر ماشيتهم ترح أن القرى أهل عادة ومن واحدة، نعجة 

نعاجمعر المنفردة النعجة تللثؤ دحلتج اء المفي عاديتج فإذا اء، الم
الكره.صاحبه 

فتخيلصاحبه، نعاج بين من نعجته ليخرج العجة صاحمتإ يأتي ثم 



صاحبيدخل حينما ليلة كل النعاج صاحب إزعاج من يحدث ماذا 
النعاج.نالك بين من نعجته ليخرج النعجة 

أيأكم،لنيها؛ النعاج صاحب له قال كذلك، الحال كان لما 
تزعجنيأن دون وتشرب، وتاكل نعاجي، مع تبقى كفالتي، في اجعلها 

نعاجي•وتزعج لتلة كل 
ورأىرأسه فركب، الفهم، صيق ، متعنت، رجل النعجة صاحب لكن 

حصنا،رحلا وكان نعاجه، فى له ومضايقه عاليه، تجن هذا فى أل 
الثكاية،في ذاذطالق i داود عند المتحدث هو وكان فخاصم، 

عنيزد ولم يبرم، أن يريد صاحبه أن مع حق، صاحب، أنه وأظهر 
الخط-ابفي غلبه قد النعاج صاحب أن زعم ولكنه أكفالنيها، ت نوله 

والمخاصمة.

حجةيسمع أن فبل القضية في الحكم في مستعجلا داود تكلم ثم 
سةثن آؤتل محإن بما؟ؤء ءئ ميك ذتكئ كد ^٥١^< ت فمال الآحر، الرحل 

تقهأدما داود ؤثلتر ئإ ثا ؤشو ألكيحب ؤثباؤأ ثامإ إلأ سن عق ني 
سماعوعدم الاستعجال،، وبهذا [، ٢٤ت ]ص ؤأداباه موئا ؤجر عم 3اسنئمز 

استدركنم المعاتبة، عاليه يستحق ما في داود وقع الأحر، الخصم 
ربه،فاستغفر ، بها اض اختبره التي الفتة أنها فأدرك القصية، في عجلته 

لربه.منيبا راكعا وخر 

قحلمة ■حثiظق، إثا دتاJافيد ؤ الخصوم! فضية على معقبا اممه نال، نم 
ّمملعن ضلؤن آقتن إن أم سيل عن ئضغث آلهؤئ ثبج وي آلي ألنا1تد، يا ءأء أريلإ_ا 

لقمة،لالمقدمه ف[، ٢٦]مجن؛ فيثابه -أينادنإمنم ثديدم عداب اهم آش 
المرأةلأمر يفلهر ولا والقضية، الحكم في كله وتعقيبها وتضاعيفها 



وقملالحكمة من داود الله أعطى بما متوهة المقدمة حاءت فقد شيء، 
وشنهأنحكنه ملكم ؤو>ذ1نو\ تعالى ه فولفي الخطاب 

يمالمك^راءب، تسوروا الدين الخصوم قصية بعدها يكر مم ، ٤٢٠]صر• 
يحكمبأن له وأمرْ الأرض في حليفة جعله الله بان داود بتدكير عمي، 

بالصواب.اعلم وافه الأيات، محناهر هو هذا بالحق، الناس بين 

؛لإّرائياليامت، يا تتعلق ائل م

الإمرائيية.راوي دون بالإّرائية الأمر تعليق أولا: 
سيلعلى إسرائيل بني ضص مربنا كان إذا الغيبي، اتجر إن 

حتىالإسرائيلي، الخبر شبه فيه فيه: يقال أن الأولى فإن الخصوص، 
يتوقفيقال! فلا الخبر، راوي على التعليق يكون أن دون فيه، يتوقف 

أهلعن بالأحد مشهور وهو (، ٦٨: )ت،عباس ابن رواية من لأنه فيه 
عباسابن يرينه غيي محر كل في التوقف منه يلزم هدا لأن الكتاب؛ 

رن:عباس ابن لأن النقل؛ هدا في يتوقف سيقال: إذ (، ٦٨رن: 
كدللث،.الأمر تجد لا التحقيق وعند إسرائيل، بني عن يروي ( ٦٨

رن!الإسلام شيح قال كما خصوصية، له الصحابة عن والوارد 
إليهفالض صحيحا، نقلا الصحابة عن ذللث، في ثقل وما ... ٠٠(: ٧٢٨

منسمعه يكون أن احتمال لأن التابعين؛ بعض عن ثقل مما أمكن 
أهلعن الصحابة نقل ولأن أقوى، منه سمعه من بعض من أو ه البكا 

كيم،يقوله، بما الصحابي حزم ومع التابعين، نقل من أقل الكتاب 
تصديقهمعن ئهوا وقال. الكتاب، أهل عن أحزه إنه يقال! 

(.٠٥٨ )صن رررور عدنان تحقيق! التفسير، أصول فى مقل.مة )١( 



عنهوصح إسرائيل، بني عن أحد0 اشتهر قد ( ٦٨)ت؛ عباس وابن 
ولآكررفيها، قوله لما القاعدة بهده شذِ فلو الغيبية، الأمور بعض 
عنهورد ما ذللث، ومن به، وأخذ قوله، منإ فقد ذلك، خلاف على الأمر 

ابننا أبمح،، حدثنمح، ت حنبل ابن أحمد بن اه عبد قال الكرس، في 
ابنعن جبير، بن سمد عن الدهني، عمار عن سفيان، عن مهدى، 
أحديقدر لا والعرش الفدمين، موصع ارالكرمي قال; ه، عباس 
ءالره«ر

بنيعن بالأخذ عرف من أن وهي القاعدة، هذه أعمالت، فإذا 
عنهم،أخذ ئد ( ٦٨)يت،ت عبامحي ابن أن له ؤلهر ممن وكنتا إسرائيل، 

بلالستة، أهل به يعمل لم ما وهذا الخبر، هذا دلالة في ستتوقف فإنلئ، 
•الخير يتضمنها الش العقيدة هذه به وأيبتوا بالقبول، خبره تلقوا 

إلىيحتاج لا مما الكتاب أهل عن ( ٦٨ت )ين، عباس ابن وأحذ 
صحيحفي عته ورد ما إلى؛حث، يحتاج الذي الأمر لكن إJبات(، 

حدثناإمحماعيل، بن موسى حادثتا نال؛ (، ٢٥٦ت رنا البخاري 
ابنعن افه، عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن أخبرنا سعد، بن إبراهيم 
الذيوكتابكم شيء، عن الكتاب أهل تسألون كيف، ١١ت قال عباس، 

وقديسب،، لم محصا يقرؤونه أحديثج، الله رمحول على إليكم أنزل 
وقالواالكتاب، بأيديهم وكتبوا وغيروا، بدلوا، الكتاب أهل أن حدثكم 

العلممن حاءكم ما ينهاكم ألا قليلا، ثمنا به ليشتروا ض ا عند من هو 
أنزلالذي عن ألكم يرحلا منهم رأينا ما وافه، لا مسألتهم، عن 

إلكم••

المنة.كتب من كتاب مجا غير في روي وهمل (، ٤٥٤)؟/ المنة 



النهى؟هذا من مراده فما 

بشرحأظفر لعلي عباس ابن عن الأثر هذا تتبع على حرصت لقد 
تثنفي اجتهدت وقد ذلك، في بشيء اخلفر لم لكني مقصوده، سن 

وردقد أته ْع هذا، يقول ( ٦٨ت )ت عباس ابن حعالت، التي الاحتمالات 
منها؛لي ففلهر إمرامحل، بني عن الأحد عنه 

الإذنحدود حارج هو فيما الكتاب أهل مال السائل يكون ررأن — ١ 
كانأو يكدبه، ما والسنة القرآن في حاء فيما الهم يكان الشرعي؛ 

يعصمعرفة أو اف، شؤع معرفة أو عندهم، بما الاهتداء طلب يريد 
عنتؤخذ أن يجوز لا الأمور هذْ لأن الأحمار؛ من غيرها دون العقائد 

حبره((في المحمحوم غير 

يتىولا تكذب، ولا تصديقه طزم لا مما فاتها الأخرى الأخبار أما 
أنليحلم رانم (: ٧٤٧)ت: كثير ابن فال هدى، فيها وليس علم، عليها 
وتبديلتحرش دخله قد لأنه وبهتان كذب غالبه به يتحديون ما أكثر 

كانلو منه كثير فائدة أثل ما ثم فيه المدق أنل وما وتاؤيل وتغيير 
عنسفيان أخبرنا عاصم أبو يثار ابن حدثنا جرير: ابن قال صحيحا 
اشعبد عن ظهير ين حريث عن عمير بن عمارة عن عامر ابن سليمان 

يهدوكملن فإنهم شيء عن الكتاب أهل نالوا لا قال؛ عود مابن هو 
أهلمن أحد ليس فانه بباطل تصدقوا أو يحق تكذبوا أن إما صلوا وقد 

،.٢١((اشال كتالية يبنه إلى تدعوه تالية قلبه وش إلا الكتاب 

بصرف( ١٥٨)ص; الطيار، د.مساعد تيمية، لأبن التفسير أصول في مقدمة نرح )١( 
)ا/مامأ(.الملامة، مامى تحقيق: كثير، ابن تفسير )٢( 



^^ثبم؛د)؛<
الكتابأهل أحدهم فيه نأل معين موقف أو حدث فهو ثم، ومن 

لهذاإنكارا عباس ابن من ذلك فاستدعى عنه، وال الله يجوز لا عما 
عباسابن من الاستفهام وصيغة لرأيه، تغييرا وليس الموقف، أو الحدث 
ال،كت1ب...،ا.أهل تسألون رركيف، قال! حين بدللث، مشعرة 

له.ْتأ>ا رأتا يكون ٢-أن 

البابهذا يد أن فأراد إليهم، الرحؤع كثرة رأى أنه — ٣ 
الإسرائيليةمنه ^Ji!، الذي المصدر معرفة ! ثانيا

الإسرائيليايت،.تروى التي الضير كتب من الويم، ! ثالثا 

حالتتن؛من إمرامحل بمي أحبار تنقل الي التفتر كتب تخلو لا 
كتابفي تجده كما مباشرة، الكتاب أهل كتب من تنقل أن • دلك، ألا 

(.١٣٩٣)ت: عاشور بن للهلاهر والموير، التحرير 

هدهنفل عمن بالرواية تنقل ير التغكتسم، تكون أن الثانية! 
العلبرىحرير ابن كتفمير ر، التقكتّت، أعيب، هذ.ا وعلى ت، مرا^^١ إلا 

القرآنونفير (، ٤٢٧)ت: للئعلبى والبيان والكشف (، ٣١٠)ت: 

منالتابعون كائله مآ>ا رأتا كان لو بانه والثالث، الثاني الاحممال على تعترض قو )١( 
أنأراد لو الحال وكذلك بعدهم، ومن التابمن عهد قي امتداد الرأي لهدا وكان بعده، 

الواقعأن غير صدى، الهي لهدا لوحدنا الكتاب أهل عن الأحد بنهيهم الباب بمد 
معالعامل قي منهجيتهم وبقيت يتغير، لم الإسرائيليات مع العامل ؛ي للتابعين السرا 

الإسرائيبتىبم)ا^ر(
تفسيرقي رالإسراتيليات كتاب من الاستفادة ؤيمكن المبحب، هدا تحت أكتب لم )٢، 

نشرربح، الرحمن عجل محمد آمال للدكتورة ، العبرية( والمصادر اللغة في دراسة الطبري 
بمصر.الإسلامية للشؤون الأعلى المجلس 



تضاض الشر كب من وغيرها (، ٧٧٤)ت: كثير لأن العظيم، 
لف.العن بالمأثور 

بأنهمأصحابها إلى النقد يوجه قد ير النفكتب من الؤع وهذا 
دنقا-ونها.ولا الإمرايليات، يروون 

رينالمقهؤلاء إلى توجه لا وجدتها ملثا، النقود هدم تأملت، ؤإذا 
حقيقتهفي لكنه الملف، عن الاثار في وجدوا ما نقلوا لأنهم فحب؛ 

وذكرهمالإسرائيليات، هذه مع التعامل في لف، المنهج نقد إلى يعود 
تفاسيرهم•محا لها 

تنقدها،ولا الإسرائياليات تذكر التي الكتب، نقد نتيجة هو هذا إن 

الذينعلى يقع أو المرؤيات، نقل الذي المفسر على اللوم يقع فهل 
االسلف،؟ من عنهم ثروتم، 

منولس التفسير، قيمه يخدمحى عيبا لص لإمرائيليات ١ وجود إن 
عنبلغهم ما ينقلون حينما الضير في المؤلفون يتحملها التي الأخهناء 

تحت( ١٣٣٢)ت: القاسمي ذللثذ إلى أثار وقد الملف، ري مف
والاستشهاد؛الإسرائيليات(،الأسياء قمص في )قاعدة بعنوان قاعدة 
المجمالةالقصص معرفة التفسير وجوم من أن يخفى لا فادا رر••• قال؛ 

جرىكالذي إسرائيلي؛ غير منها كان ما ثم الكريمة، الأيات غضون في 
رويوقد المحال>ثون، ببيانه تكفل فهدا عنه، أحبر أو ه، عهده في 

فيه.مغمز فلا المتصلة، انيد بالأس

التنزيلمن وافرا جانبا أحذ الذي وهو إصرائيلثا، كان ما وأما 



الألسنةعلى امشاصن مما إما قصصه، ثرح السلف تلقى فمد العزير، 
آمنوا•الذين الإسرائتلثتن عن المشافهة من سهم، من ودار 

لمعزيزة كانت، الصحف إذ قادتهم؛ من أنباءهم تلقفوا كانوا وهؤلاء 
رؤسائهممحس واشتهر الأخيرة. العصور في هو كما الأيدي تتبادلها 

غيرماووا ما فيروون يطرتهم، ٌّزمام على إبقاء عمومهم، لدى بنشرها 
ذاع.ما فداع منايشين، ولا مواحدين 

أسفارهمطابق ذللث،، في الأقدمين رينا مقعلى مغمز فلا ذللث، وْع 
إما؛ وسمعوه يلغهم ما ؤإيضاح العلم نثر في جهدا يألوا لم إذ لا، أم 

تعويلاؤإما المحيح، إلا يروون لا الأنباء تللث، رواة في للظن تحينا 
الخاصن،بن عمرو عن والترمذي والبخاري أحمد الإمام رواه ما على 
بنيعن وحدنوا أية، ولو عني اربلغوا نال: أنه اف. رسول عن 

عنهريرة، أ؛ي، عن صحتح بإسناد داود أبو ورواء حرج"• ولا إسرائيل 
فترحصواحرج،٠. ولا إسرائيل يني عن راحدثوا قال: أنه اض. رمول 

يالوناعالاعتبار منها الممد أن إلى ذهابا كانت،، كيفما روايتها في 
عليهفأثني أؤناع، من منهج لينهجوا سلم،؛ لمن تعالى اف أحدثها التي 

وُللثح.الحن.ايح كلمة عليه فحمت، عصى من مهيع عن ؤينكبوا وفاز، 
ه•ملحثلهم هذا 

فيرؤينا ررإذا يقول: كان أنه حنبل ين أحمد الإمام روى وند 
القممى.فيالأحرى تاهلناه. الفضائل في رؤينا ؤإذا مددنا، الأحكام 

مماوالموص.وءارت،، — بمرة — الواهياُت، فيها أن ينكر فلا وبالجملة: 
المتاحرين.لمحققى استبان 



الإمامكرامة من الحق الفضل. يدعي ممن رأيت وقد 
جحدمن _ الحي وائم - وهدا الإسرائيليات، لروايته - روحه الله دس ق- 

غيره،عن ناقل ■ سثْ لدس • أنه على العلم، ومعاداة الفضل ذوي مزايا 
نملهيقول بوق حمذنب وما الأُتحار، أئمة إلى بالأسانيد حكام ما وراو 

الصاحبه؟ وعزاْ ياللمقل، 

٠٠ لف... الهضيمة من اللهم يلثج قمعاذا 

إمرائد•بني كتب في يوجد لا القرآن محص بعض ت رابعا 
معموازنة إلى تحتاج السلم، عن الواردة الإسرائيليات دراسة إن 

إسرائيل،بني عن ترد لم بأنها يقطع التي الأحرى امحية القصص 
با،ثعيونوم صالح وثوم هود قوم كقمص أحبارهم؛ من ت، ولي

لا؟أم وغرية عجمة أجمار عنهم فتها ورد هل ؤيتظر 
ماحويايكون أن يمكن لا الأنبياء هؤلاء قصص في غراب، ورود إن 

آدمنبأ غير إسرائيل بمي أحبار في يوحد لا لأنه قهلنا؛ إسرائيل يني عن 
بنيأنبياء أخار ثم ويوسف، ويعقوب وإسحاق ولوط ئبرام-م ونوح 

بموسىبدءا إمرائل 

الذينالعرب خصوصا - الأحرى الأمم في الأنبياء من غيرهم أما 
أسفارهم.في ذكر لهم يوحد فلا - عليهم يحقدون كانوا 

الموفق.والله 

(.٤٢، ٤١)؛/التأؤيل، ساّن )١( 
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لكتابعرض 

\}0وريااتفسير في ارالإمرائيليات 

عاإيهأ١،الماحي يعص وييان 

أمور!إلى الإثارة أود للكتاب أعرض أن قبل 

أنمأو أنه حممن التقلل الكتاب عرصن من غرضي ليس • أولا 
وعدمبالأدب المحفوف العلمي التنانس عرصي ولكن صاحبته، 
عقباه،تحمد لا ما إلى تدفع التي العاطفة من والمجرد التعمب 

والصواب.للحق مسلم وكل ؤإياها يوققني أن افه وأمال 

المعاصرينمن كثير كتابات تهنالع أن ولك عزيز! الإنصاف ت ثانثا 
أولاإشرع موافقتها من للامرائيليات الثلاثية بالقسمة تسليمهم فيها لترى 
يماالتسليم هانا وتقارن أمرها، فى متوهما كونها أو موافقتها، عدم 

مصهللحيكر لمجرد والغصب والنقرة الامحمئرار من الكثير يعتري 
والخرافات،للأكاذيب مرادف مصّهللح إلى وصيرورتها الإسرائيليات، 

منهم،يأتي ما ولكل إسرائيل لبني البغض شدة هدا على ساعد وقد 

الضير.أمل ْاض على \إ^y^\ه ٠ / YUيتارخ نثر مقال 



ئوءي' تزأوأ ألا عقآ ئوب كثان يجر،ئلم ^ولأ تعالى! الله نال ولكن 
٨[.]المائدة: 

ؤإنماالخلي، البحث مجال في الاهلفة تقصى أن ينبغي : نالثا
يكونما أن وليعلم وقواعد، أرس وفق النصوص مع الثاحث( يتعامل 

غيره،عند ثابتا ولا لما ميكون لا قد عنده الثوابت الملمات من 
العاحلفة.عليها غلبت قد الموضع هذا في الكتابات من ا كثين وأن 

ولداناصع، وبينهم بيننا والبون عال، مقامهم علماءنا إل : رايثا
فيعميق غير نقده، في مهلحيا يكون ألا لنقدهم يتصدى من فعلى 

لكنالخهلا، من ؛محمومين وليسواالنقد، عن بمنأى فليسوا تخْلثته، 
أنأو عقولا، لنا أن وتتصور عقولهم من تجردهم أن الإنصاف من ليس 

منكثير ردد لقد غيرتنا، وندعي دينهم، على غيرتهم من تجردهم 
موقف،في أنمهم ونصبوا المواترة، القراءات ينكر الهلبرى أن الباحثين 
المداحةمن هذا وكل عاليها، المفترى أمام القراءات عن انمفاع 

منفليي ، ذللث، على وقى الأئمة. يمناهج الوعي وقلة والتسؤرع 
أنولا مرفؤع، الفاعل أن يحرف لا بكونه سيبويه نتعمب أن الصواب 

نتعقبأن ولا الموضع، المحديثر يعرف لا بكونه البخاري نتحمس، 
نرصيمهلحية ردود من ذللث، ونحو الشعر، أوزان يعرف لا بأنه ان ح

تكادلا ؤإنلث، الخثاكلأت، من مثكلة حل عن عجزنا عند بها نا أنف
فيعللهم عن كثفن، من للأئمة الوجهة الأنتقادات هذه كل في تجد 

وهذاتهلثيقاتهم، في ذللث، وئتع رووا، ما رواية في أو أنكروا، ما إنكار 
بأسمنفسهلة ولا محاق، على قائمة غير الأنتقادات تللث، يجعل ما 

النقدي.المنهج 



رسالةالأصل في فهو المقال هدا في له أعرض الذي الكتاب وأما 
الإسلاميةللشؤون الأعلى المجلس عتها حلبا على أنرق وفد دكتوراه 

خيرا.عته يجزيها أن اف أسأل كبيرا جهدا صاحبتتها بدلت وقد بالقاهرة، 

الدكتورةذكر ذلك تلا ثم مرزوق، الصبور عبد الدكتور للكتاب قدم 
الدراسةهذه منهج ررأن ودكنت الدراسة، ومنهج العمل لخملة الفاصالة 
'•أهمها عديدة وجوه من دراسات، من سمه عما يختلمه 

دونالهلبري لتفسير كامل تقراء ام على الدراسة هده تعتمد أولا! 
دونفيه، الإمرائيليات بورود اشتهر مما بعينها مواصع على الاعتماد 

لمإذ السابقة الدراسات، في إسرائيلية روايات، من إليه أثير ما تقرير 
عبري.أصل له يثبتا 

وردالطبري، لرواياتؤ ية بالالمني لا أولا بالمتن الاعتبار : ئانثا
ؤإن- أصلا له نجد لم ما أما الإسرائيلية، مصائرها إلى المتون هذه 
الا-راسة،في الإسرائيليات، صمن يدخل فلا _ إسرائيلثا الراوي كان 

الإسرائيليات،.دائرة عن يخرجها لا الرواية سند فصحة 

بهدفلغوية دراسة ودراستها المصوص مقارنة منهج اعتماد ! نالتا
الإمراثيلية.الأصول إلى الطبري روايات، انتماء عر الأكيد 

استقراءعلى اعتمادا الإسرائيليات، ورود مجالات، تصنيم، ! رابئا 
يره،نفمن أماكنها على المبيه ثم ومن الهلبري، عند الواردة الروايات، 

علىتتمكن لم الروايات، هذه مثل أن على المأكيد الوقت، نقص وفي 
،.التشريعي٠٠ل أو العقدي جانب من الإطلاق 

)ا()ص:ح(.



البحث:حهلة 

اينين!باين إلى الدراسة هذْ قمت 

تفصول حمسة إلى وينقسم العام الاهنار بعنوان الأول! الباب 
التفسيرصاحب الهلبري بالإمام تعريفا ويشمل الأول! الفصل 

الدراسة.عليه أجريت الن،ي 

الإمرائيلمات،فلهور بداية الباحثة قيه عالجت الثاني! الفصل 
إمرائيليات،ممهللح معنى عن وتكالمث منها، الإسلأم وموقفا 
حاءالتي الموامحلن عن وتحلدت، الباحثين، من سبقها من فيه وحالمئ، 

تسربت،كيف ثم العرب، حزيرة إلى الإسرايياليايت، هذه أصحاب منها 
وتقسيموالتيمحنن، الرواية مرحلتي في التفاسير إلى الروايات، هدم 

هووما يخالفها، وما شريعتنا، يوافق ما إلى للامرائيالبايت، العلماء 

أهلمواقم، عن الفصل هدا في الحديث، كان كدللث، عنه، كوت، م
وابنقلاني، العحجر وابن تيمية، كابن الإسرائيليات، رواية من العلم 

الرئيسر المن. لغة قفية الباحثة تناولت، كما وغيرهم، كثير، 
للنصوصرإعربية ترحمة هناك كانت، وهل التفسير، في للاسرائيليات، 

هدهبها تفردت، التي المباحث، أهم من المثحث، ا وهن. لا؟ أم الخبرية 
عام.بوجه التفسير في الإمّرايليار، أثر ييان الفصل حتمتا ثم الرسالة، 

التيالبرية الصادر باهم الباحثه لإل الثالث،: الفصل وفي 
الهدأسفار بعض مثل ير، للتفالإسرائيلية الروايايت، منها انتقستط 

والكتمب،التلمود، فصول وبعض البرية، التفسير وكتمي، القديم، 
الأخرى•





إلىالإشارة طريق عن النصوص عالي اللغوية الملأحفلات إبداء - ٥

الصين.كلأ في الجمل من نماذج 
النتائجأهم على اثتمك )خاتمة(، د الدراسة الباحثة أنهت ثم 

عليها.نصث، الش والتوصياتر إليها، توصلث، الش 

ثمذثلثإذلاك،دسين:
منتماما لديها تأكد ما بحصر الباحثة قيه نامت، ت لأول، ا الملحق 

نميرفى موصعه ذكر حلال من الهلبري، ير نففى إسرائيلية روايامحت، 
الإسرائيلي.العبري المصدر و الهلبري، 

وفقالإسرائيليات،، رواة أبرز الباحثة فيه حصرتج الثاني! الملحق 
إسرائيلية،روايات، حمس من أكثر روى من أوردت محقي خاص، منهج 
التل.ءيقينبغي من نائمة إلى يحل فقي. كدللث، كان من أن اعتبار على 

لرواياتهم■والممهمط 
أننْأن أجن، الة، الرسعلى الخامة الماحذ إلى أدلف أن وقبل 

الدكتورةقول الرسالة، طْ فوائد أهم من نفلرى في هي بنائية، 
مجالات،في نجدها لم الطبري حامع في الإسرائيلياتؤ *... الفاصلة! 
علىالدين ب، صلفي نجدها ولم الشرائع، أو الأحكام أو الة.يا.ة 

القرآنير نفمن الفحمي الجالخؤ في وجدناها ؤإنما الإطلاق، 
ابؤ،الأنأم الأنبياء قمص في أم الخلق قمة في مواء الكريم، 

المجالات، وهي كازللئج، القصصي الءلابع ذات المتفرقة القضايا وبعض 
•٢١^الدين٠٠جوهر علم، منها خشية 

(.١٣٨)ص: )١( 



هذهمثل إيراد حين الطبري أن إلى تشير بالعناية حديرة نتيجة وهى 
صوابهلبدون ينقل لم وأنه إيرادها، فى منهجية له كانت الإسرائيليات 

تغيرتلريما باحره لتمسك الخيهل هذا الدكتورة تتبعت ولو وقيود، 
•كيرة امياء 

الرسالة:على العامة لماحي اه 

فكرةأن — لكاتبتها اف غفر — الرمالة هذْ على الماخذ أهم من — ١ 
التيالاثار بين المقارنة عليه، أئامت، الذي وعمادها الأساسية بحثها 

بهدفحالإسرائيليات هذه أوردت التي الُبرية والممادر الهلبري أوردها 
العلبريأوردها التي الروايات هذه انتماء على التأكيد - إكزث ما ك- 

العباراتهذه أمثال استخدمت، فقد ولذا ا، الإمرائياJية١ للاصول 
التيالأنار بعض من قليلة سهلورا نورد أن المقام هذا في ررويكفينا 

المصدرمن استقائها على الدامغ الدليل فيها إذ العنبري؛ أوردها 
نقالهاوالتي الار هذا في الواردة الرواية أن نرجح »... الإسرائيالي((لأ،، 

!قولهاوكذا ، المائةا، في مائة إسرائيلية رواية هي جامعه في الطبري 
اُسجالأنبإسرائيلية صراحة فيحترق ١(  ١٥٧٨)رقم الأثر وأما »... 

ولمالنتيجة ^٥ إلى الباحثين جمؤح وصل لقد ت وأقول ، فيها،ر الواردة 
الذيالهدف إلى بحاجة نا فلالمقارنة هن.ه ءقال. بدون اثنان فيها يختلم، 

)؛()ءس:خ(.
(.١٢٧)ص: )٢( 
(.١٣٢)ص: )٣( 
(.١٣٣)ص: )٤( 





الحرج" ولا إسرائثل بمي عن راحدثوا ث حديث يجعل بهيا القول ه
منوالاشمئزاز القرة فكرة رسوخ I بهذا قولها ومحبب منه. قائده 
ولذاوخرافة، كذب كل على إياها ونمرها الإسراتيالسات لمقل 

هدهمن ^٣٠٤ الموافقة الصحيحة الإسرائيليات تجريد تحاول 
أمكن.ما عنها والابتعاد السمية 

الإمحمرائيليات،من عبري مصدر في تجده لم ما اعتبار عدم _ ٤ 
حتىمعفلمها أو العبرية، المصائر كل على اكللاعها منه يلزم وهدا 

وأنىالإسرائيليات، مسمى عن فيها موجودا يكن لم ما بخروج تحكم 
للامحرائيلياتالممثيل في يه المزمن ما مخالفتها عن نملا هدا؟ لها 

،ونل1ث( ه؛ الرسول ؤإحباره امحة للجورويته الل.اري تميم بنمة 
أممن ه النبي زواج ثمة في الواردة بالروايات الممثيل في وكذ.ا 

فيأصلا لهذين نجد ترى يا فهل ، ست،نينب المؤمنين 
انمرية؟الأصول 

أوأشياء، ثرد جعلها الإصرائياليات لمقل من والاشمئزاز المقرة ء ه 
تشعرأن دون نقلوها الن.ين المقرين على الإنكار موضع في توردها 
فيالأيار أن ذكنت، عندما فحلمت، كما وموافقتها، بإثباتها  ٤٠٣٧١بمجيء 

ارهبمحوءا ملكها ؤإرادة ممر محارة وزوجه ظمحفبَ إبراهيم دخول قصة 
كماهدا فررت المحيحة الممتة أن مع ،، المكويزل محقر من مأخوذة 

نعرفررولا •' قولها وكذا (، ٢٢١٧)رقم! حديث، البخاري صحيح جاء 

(.٢٩)ص: )١( 
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وبهدفالإسراسليات، من الماحوذة الإصافات منه ولجت الذي المدخل 
إسباعسوى فيها خالدة لا تفاصيل من ريه الالنفس إليه تتوق ما ل اسعتكما 
سماعهحال الهلفل عند نجد ما على الأحبار من المزيد معرفة في الرغبة 

فيالهلبري وحمع نقلوا، ما لف النقل المنهللق هذا ومن مثيرة• قصة 
رر ١١نفعهامن أكبر إثمها كان وأحبار روايات من جمع ْا نفيره 

ولموالعلبري لف العقول تتحمله لم القرآني الإعجاز كان ؤإذا 
اوتدركه س|تحتماله من عقول ترى فيا حكمته تدرك 

لكمولأنقل عفليمة بتهمة الهلبري اتهام إلى ألمحت الباحثة ن إه 
لكم.الحكم وأترك الطري قال ما وأنقل كلامها 

ترديدوراء جرير ابن اق انولقد  ١١_! لها الله غفر - تقول 
ففيالقاسية. الاتهامات به للحقن عمرنا في رددها التي الإسرائيليات 

الحاديةالأية في الواردة  ١١المقدمة بالأرض  ١١المقصود على تعليقه 
منذكون أن عن تخرج لن أنها ®غير يقول المائدة سورة من والعشرين 

التأؤيلأهل حميع لإجماع مصر وعريس الفرات بين ما التي الأرض 
ذللث،اا.على بالأخبار والعلماء والسير 

وعريسالفرات بين بما مة المقل. لأرخى ا لموفر الهلبرى فتحديد 
يرددهما وهو ، ١ ٨ / ١ ٥ التكوين سفر فى ء جا عما كثيرا يختلف لا ممر 

الفراتاار٢،.إلى النيل من تمتد مزاعم من الحديث الحصر صهاينة 
I قال الهلبرى قاله ما أذكر أن لي واسمحوا  iijfe  أهلاختلف ررثم

(.١٤٧)ص: )٢( 



عنىبعضهم؛ فقال المقدسة بالأرض عناها التي الأرض في التأؤيل 
هيآخرون؛ وفال الشام، هو آخرون؛ وفال حوله... وما الطور بذلكا 
وبعضوفلسفن دمشق المقدمة الأرض إن وئيل؛ أييحا، أرض 

يقال؛أن بالصواب ذلك في الأقوال وأولى جعفر؛ أبو قال الأردن... 
ذلكفي القول لأن ئأ؛ مومحى اض نبي قال كما المقدمة الأرض هي 

بذلكخبر ولا بالخبر، إلا صحته حقيقة تدرك لا أرض دون أرض بأنها 
التيالأرض من تكون أن ْن تخرج لن أنها غتر به، الشهادة قير يجوز 

والعلماءوالسير اكأؤيل أهل جميع لإجماع ممر وعريس الفرات بين ما 
ذلك((لمعر بالأخبار 

هذْعن يخرج لم المقدسة الأرض تحديد في العلماء بين فالخلاف 
هال.0من قولا يعين صريح دليل هناك ليس بأنه صرح والْلبري الأقوال، 
العلماءلكون الأقوال هده مجمؤع عن تخرج لن أنها غير الأقوال، 
بهاواالطبري يعاب فهل الأقوال، هازم دائرة في انحصارها على مجمعين 

طبيعةهي ما أدري ولا عصرنا، في كان لو القامئة الاتهامات به وتلحق 
أو...؟االصهيونية أو بالعمالة سيتهم هل الاتهامات؟ هد.ْ 

منه النص زواج ثمة ر الطري نقلها التي الروايات كرُي د* 
ارولو؛ ثالت، نم ه المبي محلبإ في إعجابها وقوع من جحش بنت زينب 

الأقل،على فيه النفلر يحاد كي لكفته، هذه إلا تميره في يكن لم 
ماجراء يستحق، ما إر السابقون له أنزلها الي المنزلة تللث، من وليهبْل 

٠٢٢.^اض رسول على افتراء من نقل 

(.٢٨٦-  ٢٨٤)M اممري، تض )١( 
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تمثالبأنه مائل! إلى إصبعه، على عاصا ؤغق؛ يعفوب وجه صورة تمثال 
سيده.إطفير حيال بأنه قائل إلى المللئ،، 

بالصوابذلك في الأقوال رروأولى الآثارأ هدم بعد الطري يقول 
واحدكل العزيز وامرأة يوسف هم عن أحبر ثناؤه حل افه إن يمالت أن 

زحرتهالله هن آية وذلك، ريه، برهان يوسف رأى أن لولا بماحبه منهما 
٠١١الفاحشةمن يوسم، به هم ما ركوب عن 

منروايته سبقت ما ترديد في يقع لم حيث له يحمد هنا ؤإلى 
تلكلينضض عاد لكنه بهيا اكتفى ليته ؤيا المقام، هذ>ا فى الإسرائيليات 

تلكتكون أن را...وحادز فيقول! السابقة الروايات بإحازته الإيجابية 
يكونأن وحائز الملك، صورة تكون أن وجائز يعقوب صورة ية ألا 

للعيرحجة ولا الزنا، على القرآن في اممه ذكرها التي الأيات في الوعيد 
قالبما الالتزام فيقر أحرى مرة يعود ثم ، أىُ من كان ذللث، بأي ئاشة 
اممهكان فإذا عالمه، إلى ذلك عدا ما وترك به والإيمان بحانه الحق 

المالكتمثال أو إمحلفير حيال أو صورته أو يعقوب بتمثال يقل لم بحانه 
كلامها.انتهى الهلبريٌأم ذللث، يجيز فكيف 

هازافي العلماء سنن عن يخرج لم الطبري إن ال؛هإ بحان وأقول' 
يصدقلا الدي القسم من ذكرها التي الإسرائيليات هن.ه فكل الموصع، 

منها،واحل. بتعيين القهلمر نفى قد والرحل حكايته، وتجوز يكدب ولا 
ولاالإسرائيليات هن.ه تكان.يب غيره ولا هو تهليع يلا هذا مع ولكنه 

ذلكوقؤع إمكان باب من كذا أو كدا تكون أن وجائز فيقول تصديقها 

رص■'
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|اثاذمإاافد،و 

المنهجفي حطوات 

الأول:المحث 
دالمتأحربن''المقدمين ين ارالإسرائيليات 

انمبميسلطان بن للدكتور/شافي 

الثاني:المحث 
تقووم>ةاانفلرة لإٌرايليات با القرآن "نفير 

العليارسليمان ين اعد ملالادكتور/ 





حسم

|لأووالصحث 

بينالإمرائيليات 
والمتأحرينالتقدمن 

اسميسلطان بن شافي الدكتور/ 

حسم





الإّرائيات

دالمتآحرسالمتقدمن ين 

البحثملخص 

فيتناولت فقد ويعدا الله رمول على واللام والصلاة فه، الحمد 
الإسرائيلياتذم وهي المعاصرين، أكثر عليها تواطأ مسألة الحث، هدا 

القرنفى بدأت وقد النمير، كتب من طرحها ومحاولة ونبذها، 
فيالبحث، حلاصة و الأخيرة، المائة هذه في مداها بلغت، ثم الثامن، 

الخالة:المقاط هده 

بةلصحسا ا من ميما ولا — المتقدمين لممرين ١ عالي، أن ٠ ■ ١
تكثر،والم المقل وفيهم إسرائيلية، رواية لهم تجد أن لأبد - واكابمن 

•ذكرها جواز على لإجماع ا يثبه وهدا 

المقبولفيها الإسرائيليات أن على متفقون العلم أهل أن — ٢ 

٨١العدد صمن الكويت، بجامعق ١لإم٠لأبث والدراسات الشريعة مجلة في نشر بحث 
^١٤٣١٠الأخر )جمادى 



نريدولكننا فقط؟ ثنائية مة القنجعل فلماذا عنه، والمسكومت، والمردود 

الثالث.الخم طرح 
مجازفةفيه الكتاب أهل وكتب الإسرائيليات بين المقارنة أن — ٣ 
يعتمدمن وجود وعدم الكتاب، أهل كتب صحة إلى الأءلئنان لعدم 
الملمين.من الكتاب أمل كتب على مهللقا 
علىتدل، والأنار والستة الكتاب في الوارد؛ النموص أن ء ٤ 

أحبارهم.فى والعقلة العبرة وجود على الأمر استقرار 
الأحاديثفي نفليره يلزم الإسرائيليات حول ينال ما كل أن - ٥ 

المعيقة.

يعممالأول المريق أن لي تبين القولين بين المنانثة عند - ٦ 
هوما النزاع في ؤيدحل الإسراتيليامحت،، كل على المردودة الإسرائيليات 

أصلارعنه حارج 



المقدمة

رحمهالمبعوث على لام والوالملأ٠ الخالين رب ممه المحمي 
وبعدثللعالين.. 

القرآنفي كثيرة مواطئ أحذ قد إمرائيل بتي عن الحديث فإن 
اللين،مع الكبير والنشايه إسرائيل، بني ْع العهد لقرب والسنة؛ 

والمواعظالمر ووجود الأساء، من إسرائيل بني في حرج من وكثرة 
نظير•له بة لم وجه على فيهم البالغة 

وأحوالهمأحبارهم عن والمسنة القرآن حدين، كان ذللث، أحل من 
بعدهم،ومن والمابعين الصحابة بين الأمر هذا فانتشر واسعا، كثيرا 
الأثارمن إليهم وصل ما فدونوا الضير، أهل إلى الأمر وصل حتى 

والياطز،المص الإسراJياإياتإ هذه في كان وقد وغيرها، الإسرائيلية 
بينهموحصل طرائق، إلى حيالها الماس فانقسم والسمين، والخن، 

وصارالإسرائيلياته، لهذه التأحرين عند القد وكثر والشقاق، المزاع 
المتخاصمين،المريقين هذين بين أحكم أن فارين، اللمايتج، من 

فيها،المرين ومناهج وأنواعها الإسرائياليات هذه ذكر وحه وأبين 
•والمبحن الاJعين بن محسة بالنا وأختم 



Iالمامة الدراسات 

اتجاهات!ثلاث حول الدراسات اتجهت 

والمةالكتاب في الواردة الإسراييات جمح الأول: الاتجاْ 
وأبيالذهبي الشيخين رسالة مثل وهذا منها، والباطل الحق وتمييز 

الإسرائيليات.حول شهبة 

أصولهاوبيان — ومتنا سدا — الإمرائيليات دراسة الثاني: الاتجاه 
رصارشيد محمد فعله ما وهذا والإنجيل، بالتوراة ومقارنتها ونيادانها 

تفسيريهما•قي عاشور بن والطاهر 
ذلك:ومن كتبهم، في المضرين مناهج ذكر : الثالث،الاتجاه 

فيوالدكتوراه الماجستير رسائل هازا في ؤيدحل الإسرائيليات، 
المعاصرة.الجامعات 

الإسرائيلياتذكر ذم في والثاني الأول الاتجاه أصحاب استرك وقد 
عليها.والكون التفمير فى 

:جاويدالب«صث،

القامحلفي إليه ّبقتي من على أقم، لم الذي الجديد حصر يمكن 
الخالية:

المرويانوعدد والخابعين الصحابة من الإسرائيليات رواة بينت — ١ 
تمتقد ثمانية منهم احترت وقد الإسرائيليات، هذه في ومنهجهم عنهم 

مرؤياتهم•دراسة 



فمط،الرواة من أربعة على اقتصرت ففد السابقة ات الدراسوأما 
إسرائيل،بنكا عن روى من كل جمعت وقد لمرؤباتهم، دراسة دون 

منالفراغ وبعد والتابعين، الصحابة من راؤيا وعشرين اسن وبلغوا 
ررموقفعنوانها القرى أم في جتير للما الة رمحهناك أن بلغني البحث 

يسولم وتحليل١١ درامة التفسير، في الإسرائيليات رواية من الصحابة 
عليها.الوقوف لي 

وأمانؤع، كل وأمثلة الإسرائيليات أنواع حميع ذكرت - ٢ 
والمردودالمقبول، وهو واحد، نؤع على اقتصرت فقد السابقة الدراسات 

الإسرائيليات.من 

فيالواردة الآىر حلال، من الإسرائيليات ذكر أسبان، استنبطت، - ٣ 
عليه.وقفن، فيما أحد لها يتعرض ولم تسعة، إلى أوصلتها وقل، ذللثؤ، 

وجهعلى الإسرائيليات في المقرين أكثر مناهج ذكرت — ٤ 
.ممرا عس،رون بلعوا ومحل، ، حهصمار الا 

الإسرائيليات،حولط حرين والمتأ المتفومين بين مناقشة أثمت، — ٥ 
فريق،لكل المالحة الأدلة استنبطت، ولكنى أحد، عنال مّدونة وليست، 

أدلةعن وأحثت، دليل، يكل الأستل،لألا ووحهت، مناءلرة، بينهم وأحريت، 
•?iJكل 

منهجفيه وافمت، أكون أن أرجو رأي إلى النهاية في حلصت، - ٦ 
عنعهلءهم نعد ين الن، المتأحرين منهج فيه وحالفت، المتقدمين 
المملأمن.





ممنبعدهم ومن والتابعين الصحابة تفاسير من الموقف معرفة - ٢
عليها.ساكتا أو مؤيدا الإسرائيليات هده يكر 

المتئدمين.رين للمقالمتأحرين من الموجه النقد على الحكم — ٣ 
والتحليلبالبحث المسالة هذه تناول أحد على أقف لم — ٤ 

والترحيح.والأستنباحل والمقارنة 

البحث:حطة 

الأتي:المحو على الحث هن.ا سار 
تعريف؛الإسرائيليات.وفيه : وتمهيل.مفت، وقد مقل.مة، 

الإسرائيليات.رواية في المتقدمين منهج وفيه الأول: المبحث 
الإسرائيليات.رواية في المتاحرين منهج وفيه • الث١ني البحث 
والمرحيح.المعارض المالث: البحث 

وتوصياته.المحث نتائج فيها ذكرت حاتمة 
مهللوب.كل على المعين وافه القصود، في الثرؤع أوان وهدا 





الإسرائيالياتتعريف 

بنيعن الواردة الأخ-ار أي إسرائيل بني إلى ب الإسرائيليات: 
Iومعناه لام، والالملأ٥ عليه يعقوب هو ؤإمرائيل • إسرائيل 

عزوجل.الله أي ؤإيل عبد، يعني إسر لأن الله، عبد 
وميكائيلالله عبد حمريل قال: أنه عباس ابن عن الفري وفي 

أنهالضحاك: عن حرير ابن وروى اللهر٢،، فهو إيل اسم وكل اه تميد 
يعقوبهو إسرائيل قال: 

بلإسرائيل، بني إلى منتسبا للممر الراوي يكون أن هدا معنى وليس 
معتمدةوأمحانيدها عنهم، مأخوذة المنقولة الأخبار هده أن المقصود 

خبرهدا لقلنا الإنجيل أو التوراة عن المقمرين أحد روى محلو عليهم، 
إمرابلي•ممدرْ لأن إسرائيلي 

٥(.)ص للذبي والحديث التفسير ني الإصرائياليات انظر )١( 
ةمؤ شاكر، أحمد تحقيق الهلبري، جرير ين محمل (، ٤٣٧للطبري)ا/البيان جاسر )٢( 

٢٢٠-٠١٤٢٠الرسالأ،طا،  ٠٠.
.٩٣ع٠ران: آل، )؛/٢(، لاطبرى البيان جاسر )٣( 





الأولالمبحث 

الإٌّّرادةلياتفي التةدمين مسمج 

المقفلةالقرون في ولكن القرآن ر فمن كل بالمتقالمن والمقصود 
)حيرت ل فا الّتي أن ُود مبن فُ ا عبد حديث في الممدوحة الثلاثة 
يشملوهدا ، يلونهم(ر الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، الماس 

شرفهالزمن؛ هذا احتمار ووجه التابعين، وأJبااع والتابعين الصحابة 
والخيرمحدودا، لكن والاختلاف فيه الثر ولأن الحدث، بهذا وفضله 

تكونتكاد النمير في مناهجهم ولأن عاما، واسعا كان والإتقان 
فيكثير نزاع عندهم يكن ولم المؤع، اختلاف فيها ؤيكثر متقاربة، 
المرء

أشهد.إذا جور شهادة على يثهل. لا باب النهايات. محاب صححه. ؛ي الخاري رواْ 
-،٠١٤٠٧ءذك ممر، ابن دار الخاري، )صحيح \،( rA/Y)( ٢٥٠٩)الحدث رقم 

ثمالصحابة قفل باب الفضائل كتاب صححه. يي ملم ورواه البغا( مصطفى د. تحقيق 
دارلم، م)صحيح (. ١٩٦٢الحل.ث)ّآمآْأ()tf رثم يلونهم. الذين نم يلونهم الدين 
منملم صحيح فى وجاء الباقي( عبد فواد محمد تحقيق بيروت، العربي، الترايث، إحياء 

فيلحقذلك وعلى الغزو في لهم يفتح التابعين أتباع رأى س أن الخيري سعيد أبي حديث 
النصوص•بين جمعا شل الغزو في الثلاثة بالقرون هؤلاء 







حامية((ارعين معاوية قراءة على عباس ابن اعترض حين وكذلك ، ^١٢
فاحابهقراءتها عن العاصي بن عمرو بن اممه عبد معاوية فال 

وقمتالذي عبمّرو بن افه عبد ير نفإلى الإّرائيليه لاثار ا بة ون
عمروبن اطه عبد عن نقل ما ثلث أن يعني وهذا الثلث، إلى تمل عليه 

المضرينأحد وهو كثير، عدد وهذا الإسرائيليات، من هو ير التفمن 
ٍه.الصحابة عهد في للقرآن 

فلعلهمالصحابة، ممري من يذكره لم الباحثين من كثير كان ؤإن 
نفيره.على يهللعوا لم 

وقد، اليرموك غزوة يعد عليها اطني التي الكسب، من أحبارْ وأكثر 
فهتهالعاص بن عمرو بن الله عث مرؤيايتإ في المثتدعة بعض ؤلعن 

وند، تتميز فلم الكتاب أهل بأحبار احتانملمت، إنها ومال المرفوعة، 
وأمانةعمرو بن اطه عبد أمانة وبين الدارمى، سعيد بن عثمان له تصدى 

الضعيف،وفيهم القوي ففيهم عنه الرواة وأما ،، أ عنه الثقاتا الناملين 
الكتاب،أهل عن عمرو بن اطه عبد رواه ما فيرفع الرواة بعض يهم وقد 

ممرابن وتمر ، ١٤٢٥.< ط\العالمة، الكتب دار ( ١١٤٦- حاتم)٤ أيي ابن تمر )١( 

'\(.T/Tممر)ابن تمر ١(، ١ ; ١٦الطري)تمر )٢( 
بيروت.الفكر، دار (. ١٨٣)V/المثور الدر )٣( 
علىسعيد بن عتمان نقص (. ٦٣٥)Y/ عليه الدارس نقض ش كما المربى بشر وهو )٤( 

١٢١٩٩٨، ١ ثل الرياض، الرشد، مكتة العنيل•، المرسي 
(.٦٣٥)Y/عليه الدارمي نمص قي كما الربي بشر وهو )٥( 



حمسةفي نفيره في كثير ابن ذلك على به وقد ه، المير عن ويجعله 
مواصع

يرالتغفي العاص بن عمرو بن اش عبد عن المروى سعت وقد 
منالثلث بلغت إسرائيل بمي عن الرواية لكن ،، قليلال فوجدته 

فهماالإمرائيالية رواية فى عمرو بن الده عبد معاير وأما مروياته، 
كعبعن يرؤيه وما اليرموك، غزوة في أصابهما اللتان الزاملتان 
الأماررص

ض:هريرة أبو لثالث: اه 

نفيرفى عنه المروى كان ؤإن الصحابة، مفسري من معدود وهو 
يزيدما ير تتعلق؛التغالتي الأحاديث من روى لكنه ، قليلا الأيات 

تزيدفهي الأيات تتعلق؛أحتكام التي الأحاديث، وأما ،، ر التحمائة على 
والفحيم،.الصحح يثمل وهدا ، الألف على 

هداوصلنا مواء رين، المقمن كان )جهتع هريرة أبا أن المقصود 
الناس،اله ؤيالقر1ن، ر يفكان بأنه تشهد والأثار لا، أم كله التفسير 

}أحيل ينكره فلا الصحابة بقية على نفيره ؤيعرض 

(.٢١١)ا،/(، ٣١٧/٣)(، YY-./Y)(، ١٠٨٤ممررا/ابن تفسر انظر: )١( 
 )Y( أثرا.اشزوجن إل وصل
عنوردت الص المواضع لبعض ذكر وهل.ا (. ٦٦١٨إ)٨( ٥٦)١إحاتم أبي ابن ير نف)٠١( 

(.٦٢/ irT/y)(r)( ٢٦٥المثور)Y/ اض ص الإّرابمت رواية ل صرو بن اف عد 
المنثور.الدر نفير ل كما أثر الخانة يتجاور لا )٤( 
)\إ0\\(.(، ٢٠٢٠)ا/(، ١٨٢)Y/الخثور)أ/ااأ(، الدر ل كما )٥( 
ظن.الوالكب المنثور الدر ني كما )٦( 
(.٦٨١المتثور)ا/الدر )٧( 



الكعبةحلقت كقوله! جدا قليلة فهي الإمرائيلية! المرؤيات وأما 
رأىميناء طور موسى ارتقى لما وقوله؛ منة... القي الأرض قل 

كلمI وقوله ، المناماك.... فقضّى مؤن أدم حج وقوله! ،، الجبارأ 
ؤوءامحءّ-هعآوقوله؛ ، فقال... الشرقي البحر وكالم الغربي، البحر اض 
كانإن وقوله؛ ، طين فلفي الرملة هي ٥[ ٠ ]المؤمنون! ينؤنه إق 

فرعونإن وقوله! ، حجارة... من المصارعين ليتخذ عاد من الرحل 

ورجليهايديها في أوتاد أربعه لامرأته وتد 

ملام!بن افه عبد الراح! ؛أث 

فيحاء وقد ه، المي عهد في أسلموا الدين اليهود أحثار أحد وهو 
اممهرمول يا ه.' الله لرمول قال ملام بن الله عبد أن البخاري صحيح 

عندك،بهتوني ألهم تأن قبل ياسلامي علموا إن بهت، قوم اليهود إن 
رحلرءأي ج^! الله رسول فقال البيث،، اممه عبد ويحل اليهود فجاءت 

وابنوأحيرنا، أعلمنا، وابن ا، أعلمقالوا W ملأم بن اطه عبد فيكم 
اممهأعاذه ! قالوااممهءا عبد لم أمإن راأفرأيتم ه! افه رسول فقال أحيرنا، 

حاتم•أي وابن اتجري ونفير المنثور الدر قي كما )١( 
فيه.أحالْ ولم حاتم أبي ابن إلى وعزا، )ا/هاا(، المنثور ااا.ر )٢( 
فيه.أجيم ولم الأصول، نوادر في اكرمد.ى الحكيم إلى وعزاه (، ٥٤١)YV/ المنثور اكر )٣( 
(.٣٢٠)ا/المثور الدر )٤( 
فيه؟أحال0 ولم لاJزار وعزاه )ه/آاا(، المنثور الدر )٥( 
صا/ا-\(االطري وشير المنثور)ا"/ا،ا(، انمر )٦( 
(.٩٩٨٧حرير)وابن (، المنثور)U/mالدر )٧( 
الل.رفي وودت الي الإٌرائيلياُت، من المواضع لعض ذكر وهدّا (، ٢٢٩)a/ المنثور الدر )٨( 

وفي-فيراسرى)أا/أه(،)اأ/أم(؛(، ٥١٠لمثور)إ/بم؛(،)د/بمأأ(،)ه/



أنوأشهد اف إلا إله لا أن أشهد فقال: إليهم اض عبد فخرج ذلك، من 
فه١ووقعوا شرنا، وابن شرنا، ت فقالوا اض، رسول محمدا 

^؛3،تعالى! كقوله رين المقبعض يقوله كما ايات فيه نزلت وفد 
فقد[. ٤٣]الرعد: ألكش_،ه جإ بميم ومذ ني ثي—يدا أش ً=قمح 

عالمعنده الذي أن أسلم! بن ونيد وقتادة ومجاهد عباس ابن قال 
بناممه عبد هو انتحاب 

يكادلا قليل فهو ير التغمن سلام بن الله عبد عن المروي وأما 
قولوأما الكتاب، أهل أخبار من أغلبها ولكن أثرا، الثلاثين يتجاوز 

أربعةعالي يدور يكاد لإمرائيليات ا غالب أن • المعاصرين بحض 
منبه،بن ووهب، الأحبار، وكعبا ملام، بن الله عبد ت هم أشخاص 

سلامبن الله عبد لأن مبالغة، ففيه جريج بن العزيز عبد بن المللئ، وعبد 
كعب،وأما الأثرية، التفاسير في إسرائيلية أخبار عشرة على ينص لم 

فيسلام بن الله عبد مصادر وكانت، المئات،، عنهما فوردت، وومبا 
الخورالأمالإسرائيلية الأخبار 

رثموذريته. عليه الله صلوات آدم حلق باب الأنبياء. كتاب صحيحه. البخاري؛ي رواه )١( 

)\إ( ١٣٣)ه/المثور الدر واننلر (، ١٧٨/١٣)واظر (, W-K/W)الطري تمر )٢( 
٤٢٦.)

إحياءدار (، ١٢٥را/والمقرون التفسر كتابه قي هبي الن.حين محمل. الشخ وهو )٣( 
والموصوعاتالإسرائيليات كتابه فى مهجن أبو محمد والدكتور ببيروت، المربى، التراث 

٠١٩٩٢ًدا، بيروت، الجبل، دار (، ٩٧)ص: الضير في 
قفلفي باب اJنافV. كتاب الترمذي. في وكما نفيره في العنبري رواه )٤( 

تحقيق=بيروت، التراثالربي، إحياء دار رفمالحاليث)ياآم()ه/غغه(، 





تتجاوزلا فانها الإمحرائياليات وأما (، ٣٠٩)بسير الثلاثمائ على 
ابنبين قارنا لو لأننا كثير وهدا النشر، من أقل أنها يعني العشرين 

ومروياتهإسرائيل، بني عن رواية الصحابة أكثر لوجدناه وغيره عباس 
نهره*عر تتجاور لا الإمرائلة 

!٥١٠٤)عود مين اف عبد لمادس؛ اه 

:ذللخ،ومن إسرايل، بني عن قليلة روايات عنه جاءت وقد 

فيتقتل إسرائيل بنو كانت قال! أنه عنه حاتم أبي ابن رواْ ما ~ ١ 
؛النهارل آخر في بقلهم سوق يقيمون ثم نى، ثلائماثة اليوم 

قال؛أنه عود مابن عن مسنده في راهوية بن إمحاق رواه ما — ٢ 
قوالب،فاتخذن ا، الصففي الرحال مع يعلين إسرائيل بني اء نكان 

الحيضعليهن الله فألقى صديقها إلى إحداهن لتنفلر بها يتطاولن 
جدالما ومنعهن 

اللهعند راهبا أن عود مبن الله عبد عن شيبة أبي ابن رواه وما - ٣ 
إليها،فنزل جنبه إلى فنزلتا امرأة فجاءت محعنة، متين صومعة في 

الثلاثا فيه فأوى مجدا فأتى ، فهرب، مشل ثم ليال، مست، فواهعها 
؛فكمره.....ر يرغيف، فأتى شيئا يطعم 

الرويأن مع أثرا عشر خمسة عنه الإسرائيلية المرويان يلغت، وقد 

(.Urn/Yحاتم)"أبي ابن دوام )١( 
\،ر، ٤١٢، ط١ المنورة، المدية الإيمان، مكتة ١(، ؛ U/T)رامويه بن إمحاق ند م)٢( 

اليالوشى.الغفور عند تحقيق 
اراض،الرشد، مة . ٣٤٤١١الأئر رقم (، ٦١)U/ اسق شافي أبي ابن رواء )٣( 

ه.١٤٠٩ط١، الحوت،، كمال تحقيق 



أنيعنى وهذا أثرا، وسبعين واثنين ثمانمائة إلى يمل ير التغمن عنه 
مروياته•من العشر ريع إلى محل لا الامرابليات 

يأتي؛ما لما سين إمرائل بني عن الواردة الصحابة آثار ذكر وبعل• 
القصص.تفاصيل في جاءت الروايات أغلب ت أولا 
كذبومعرفة الوحيين، بين لالمهلابقة حاء الروايات بعض ؛ ثانيا

صدقهم.أو اليهود 
مصائرهاإلى الإحالة دون الصحابة يرسلها الروايات أكثر ت ثالثا 

٠وسسمهرا دخ^ففا 

بعضفي أو الأمل في صحيحة تكون الروايات أكثر ت رابعا 
دها.تفزيادات فيها ولكن عندنا، لما موافقة ألفاظها 

شرعي.حكم عليها يترتب لا الأثار حمح أن ت حاما 
فيهاويكون الإسراتيالسات من الصحابة عن يروى ما أن • سائسا 

أمورايحتمل عندنا لما مخالفة 

ندبالصحف أولها؛ 

فيهاالمخالفة الألفاظ وتكون صحيحا المعنى أصل يكون أن ثانيها• 
وهم.أو تخليهل 

علىألقي الذي الجد في كما تامل لمن وجه لها يكون أن • ثالمها 
وقمةوماروت هاروت وقمة يؤل، يوسما وهم مقل، سليمان كرسي 

ذللئ،.ونحو يؤل داود مع الخصمين 

أهلعند الموجود الماطل المعنى على المنبيه القصد يكون أن رابعا؛ 
الكتايج.



اكامن:س الرواة الثانية: الطمة ءأئ 

الأحباررا،:كعب لأول؛ اه 
منأصله الأحبار، بكب المعروف الحميري مانع بن كعب وهو 

المدينةفي مكث، وقد الأنهر، على عمر حلافة في وأملم اليمن، يهود 
وثلاثين.اثنتين ستة بها فماتر الشام، إلى انتقل ثم وعثمان عمر زمن 

ومعاؤيةالدرداء كأبي المحابة من حماعه علمه على أثنى ومد 
الأحباركعب، منزلة نبيي قصه القرطبي أورد وقد الزبير، بن اش وعبد 

سفرةفي الختلماب بن عمر مع كنا عباس: ابن قاله ما وهي عمر عند 
رعدوأصابنا رج قاصابتنا قال! الأحبار كعب، ومعنا والشام المدينة بين 

حينقال من إنه كعّب،! لي فقال قال الناس وفرق وبرد شديد ومهلر 
خيفته،من والملائكة بحميم الرعد بح يمن سبحان الرعد! يسمع 
أنافقلتها قال! والصواعق. والبرد السحاب ذلكر في يكون مما عوقي 
كناكأنا المؤمنين، أمير يا ! لعمر قلت، الناس واجتمع أصبحتا فلما ، وكعب، 

قال!كعب. حديث فحدثته قال! ذاك؟ وما قال! الناس. فيه كان محا غير في 
زكرأبو ذكرئ القرض! يقول ئلتما كما تول بحان 

والتابعينالصحابة رواياُت، في الخطبب، ثابت، بن علي بن أحمد 

أص،الدين شرف تحقيق اممر، دار  urrrحٍان)0/لأبن اكةات ترجت: ني انظر )١( 
ينمؤ وآ"مون، النا محمد تحقيق ( ٥١٤الأير)؛/لأبن الغابة وأمد ْاٌ"ااه، ، ط١ 

،١٤٠٠ٍدا، ييرويت، الرسالة، مومست للمزى)؛آ/هخا(، الكمال، وتهن.أب الثم،، 
دار، عميرا'ت، زكريا الشح عناية (. ٥٢/ للذمي)ا الحقاحل وتد.كرة عواد، بشار ئ. تحقيق 
هد. ١٤١٩هدا، لبنان، ؛يروُت،، العالمية، الكتب، 

نفيره)ا/خاأ(،من مواضع نلأنة في ذكرها ومد للقرطبي، القرآن لأحكام الجاهع )٢( 
ru/v ،)(٢٩٠/١٢ ،) ه. ١٤٠٥لبنان: المنىبيروذ،، التراث، إحياء دار









يتممنالقمص هذه من الموجود أن على التنبيه سغي ولكن 
وماباطل هو وما حق هو ما الزيادات هده وفي عندنا، ما على زيادات 

عنه.مكون هو 

القرآنمن عندنا لما المخالفة الإسرائيليات وهو الثاني! النهمع 
نمةفى كما نبي، من تنقما أو طعنا تنقمن رواية كل وكيلك والسنة، 

غيبياعلما تتممن أو لام، والالصلاة عليهم ومليمان وداود لوط 
أوالأمم، انتصار أو الأمم، هلاك أو القيامة، يوم كتحديد به مقطوعا 

محيملحبل راق،ا في كقولهم كذبه الظن على ويغلب العقل ينافي ما 
بالأرض•
روايتهتجوز وهذا الروايات، من ذللث، سوى ما وهو الثالث؛ النؤع 
واعتمادا.احتجاجا لا وامتثناما، استشهادا 

الرواة!باعتبار الإرٌراة؛دامت، أنواع • ثانيا ؛'آ 
الصحابة.يرؤيها إسرائيليات الأول؛ لنؤع اه 
التابعون.يرؤيها إسرائيليات الثاني! لنؤع اه 

بعدهم.من إسرائيليات الثالث! لنؤع اه 

مامجمؤع إن حيث ، عدداالإسرائيليات أقل فهو الأول! النؤع أما 
الإسرائيلياتوتتميز أثر، أربعمائة إلى يمل لا منها الصحابة عن ورد 

أمور!بعدة عندهم 
الحدي.قلة أولا: 

الانتقاء.حسن وثانيها؛ 



سثسر؛<
اكتسانش.وىكها:

التيالمصادر وصارت الإمحرائياليات كثرت فمد ت الثاني النؤع وأما 
الأحبارككعب حير، بلا للتابعين تنقل الحاجة بقدر للصحابة تنقل 

الناساحتياج وعموم الصحابة، كهيبة أسبابه له وهذا منبه، بن ووهب 
اللغو.عن ؤإعراصهم ينفع، ما على الناس ؤإنال لغيرهم، 

كعب،بين الرؤؤس تساوت فقد التابعين زمان في احتلم، الأمر ولكن 
لملءمرئياتهم إلى الناس واحتاج التابعين، من وغيرهما ولهجا 
بالتفاصيل.وشغفهم فراغهم 

هوعما الحال وطغى الحد الأمر تجاوز فقل الثالث،؛ النؤع وأما 
عنواردة ولا شاردة يلع لا الحلم أهل بعض وصار السابق، في عليه 

ويذكرها.ؤيتنمحها إلا إسرابل بتي 

المسوزراكباعشار الإسراب0ُت، أنواع : الثاثه 
الخلق.ببدء تت،االق إسرائيليات الأول؛ لنؤئ ا٠ 
الأنبياء.بقممى تتعلق إسرائيليات الثاني؛ لئؤع ا٠ 
إسرائيل.بتي بأحوال تتعلق إسرائيليات الثالث،؛ لنؤع اه 

والأرضالسماوات من الكون حلى نقمن فقد الأول؛ النؤع أما 

الطبري،تمر ؛ي رالإمرائ؛اوارت، محمد آمال، الدكتورة بحث، من كثيرا اسفديتذ )١( 
مصر.- الأوئاف وزارة - الإسلامية لالثؤون الأعلى المجلس ؤلع ( ١٠٤ت )ص 





حرىما ونقمن وثموذرأ، ، عايروأصل ، وزوجة إبراهيم 
،■بخممرأيد على علهم 

أهلكتب موافقة ار اعتبالإّرائياليات أنواع ابعا؛ ره 
الكابأ٦،:

المتطاس.النصوص الأول؛ لتؤع ا٠ 
المضمون.قي الخممقة النصوص الثاني؛ لنؤع ا٠ 
الأصولفي المفمالة الأثار في الجمالة المصوص الثاك: لوع ا* 

العبرية.

الأصولفي المجملة الاثار في الفصيلة الصوص الراح: كهمع ا٠ 
العبرية.

والمالخات.الإخافة ذات الروايات الخاص: لوع ا* 
مصائربين المتهلّايقه الممحوص به فالمقعود الأول: المهمع أما 

،والذلالمة المور كخالق عا.يد.ة نماذج وله المهود، وأممار الملمين 
ابنيزدملا*،اوقصة ، وقصة

(.٧١; ١٢الطري)تمر انظر: 
امي)'أ/أأ(.تمر انظر: 

!٩٩٣ًزا، يرون اس، دارالكتب (، ٤٧٧)؛،/عطة المحررالوجتزلأبن 
تفسراتجريانظر: 
اتجريتمر انظر: 

(.١٦٩ت )ص محمل. آمال اكئورة بحث من كيرا اصتندت 
)ا/؛«ه(االتكوين ومفر )ا/"اآا(، الطري تمر 
اككوين)أ/أ_1ا(ّومفر )ا/همأمآ( الطري تمر انظر: 
ومفراككوين)؛/ح_1ا(.)ا/اربما( الطري شير انظر: 



مغمونفي المتفقه النصوص به فالمقمود الثاني! ال؛وع وأما 
فيالخلق كقصة أحداثه، ترب أو ألفاظه في تختلف أنها إلا الخبر، 

وقصة، أحتل، قال• حين مارة زوجته ٌع إبراْيم وقمة ، أيام ستة 
إّحاقلم.ذبح 

فيوالمختصرة المجمله النصوص به فالمقصود الثالث،! النؤع وأما 
الأصولفي ولكنها الإسلامية، المصادر في الواردة الإسرائيلية الأثار 

معلومحل وقصة ، ؛بمبلإ إبراهيم مولد كقمة مفصلة، العبرية 
التيهلفي موصى ونمة ، الملأو،كة 
،،الأسماءر آدم تعليم مثل الثالث، عكس فهو الرابع! المؤع وأما 

الملك،صواع ْع وأخوته يوسف ونمة 
إصاقأتفيها التي الروايات به فالمقصود الخامس! النؤع وأما 

حنودوعدد ،، دوله١٩هلاك في فرعون رزيا مثل جوهرية ومبالغات، 
فرعون

(.١١- A/T)•الخروج ومفر اتجري تمر )١( 
(.١٢٠-  ١٢الكوين)؟ا/ ومفر ( ;١٩٥٨انجري)تمر )٢( 
القرينعن انجريآثازا ذكر وند ;٢(، ٢٢الكوين)ومفر ■٢٨( انجري)٢٨ تمر )٣( 

الجمهوررأي لكن وإ0 الموافقة من الشاهد موطن وهدا إمحامحا الذبح أن احتالوا الذين 
ماعيل.إمحالن.بح أن 

(.٥٢)\إ'0. إمرايل أماطر وكل ( ytA/w)انجري تمر )٤( 
.٠١(.٢ )A التكوين ومفر ( ٩٢/ ١٢)انجري تمر )٥( 
(.١٢ِ ١ ١ العدد)م ومفر ا/"أحا( )٠ انجري تمر )٦( 
(.١٩٨)اككوين ومفر  a\oi)\آنجري تفسير )٧( 
XT\/\r)انجري تفسير )٨( 
(.٢٢الخروج ومفر ( ٢٧٢)\إانجري تمر )٩( 

xrw/\x)الخروج ومفر )ا<\إ0لأ( انجري تفسير ( ١٠)



>ثسسصع)إ<
ضفى الواردة والآuر والأحاديث الأيات الثالث: المطالب 
إسرائيل؛

إسرابل:بمي في الواردة اوات الأولى: لخالة اه 
أنحاء!عدة على إمرائيل بمي في الايات تنوعت 
الأول:فالحو 

يثنيفتارة متعددة آيات في ورد وهذا الكتاب، أهل علتهم يْللق أن 
تادآ»آس *،ي يملون أمه آلكثب آنؤ، انأ سثآئ كقوله: علمهم اف 

ؤومنمأيجفسإن[.وقوله: ١١٣أقفيوذلمد1جدوفه]آلممران: 
يجوانبىمألخكتفوقوله: ٥^١[• عمران: ]آل ثهشهلارترلأإلمه ٠٧

[.١٩٩عمران: ]آل نيئجأ إنيم أنزل وثا أُزلإيم يوينإموح أتن 
ولاميمأآلكننب أنل َّةنروأين ءرمابجد كقوله: يدمهم وتارة 

حقثرهءا[.وةوله: ]القرة: نزريطإه م ^^٠٢^؛، 
أشه>باعند تن ->؛؛^ َةثارا بمد تى أو ألكنف أم، ثني 

نثايتيؤىتيئج ز ألكتف أم ين ْلسد يئن ؤ ه*ا[.وءوله: ]البقرة: 
لهمتخصيصا يخاؤلبهم وتارة [. ٦٩عمران: ]آل أسهلمومائثوثه إلا 

تأنلألكتفمالوأإلْكلممؤ؛]، كقوله: إليه ينتسبون الال،ى الكتاب بتوفير 
ألاه: وقول[. ٦٤ط<سناوبيمحيم]آلءم_ران: 

[.٢٩]الحل،يد: سذاشسوننضفيأشه 

•إسرائيل بمي بمهم أن • الثاني النحو 
^وإدلثدثاثيثنىكقوله: بدلك عنهم الإجمار القرآن في ورد ما وأكثر 

 t، ناإنإؤ ءاده ؛ ٠٤أرز ؤ وقوله• [• ٨٣]البقرة: ه إلاآثه ون - ثبم بزي إنمث■؛_



وقوله:[. ١٩٧]الشعراء: ةلمئة'هإمحءئ4 
المحاإنرءيو ؤ.نزي كقوله: بذلك يناديهم أو وقل [. ٩٣]يونس: ه صدي 
[٤٠ ٠ : ]اJقرة ظمحن4 محإيى ملام أوف ^١ عور أنحف آبج، بمي 

الذكر:أهل يميهم أن الثالث: النحو 
أملآليَؤإنَئئتِلا^^٢ كقوله: القرآن من مرصعين في وهذا 
[.٤٣،: ]١٣تائ4 

أوقمم١١ رامن أو قباإالث،« ررمن بالفظ محهم يتحدث أن الرابع: المحو 
:٠٠قبلهم رر 

بهايراد القرآن أكثر فى ولكنها مهللمة، كانت ؤإن الألمامحل وهذْ 
ثإك<؟ا<من أنل ؟ AJإنك أننل سآ ِقتوبم< ؤإرن ؤ كقوله: الكتاب أهل؛ 

]يوش:0لنثه ثن آل=كشن بمتءرة ؤئ-ئفي ؛[.ونوله: ]البقرة: 
ؤ١هابمامحأستعالى: قوله الكاب أهل غير على إْللاقها ومن [. ٩٤

[.٧٨]القعمن: ألثيرزبب تى بله' بن أنلك مد 

إسرائيل،:بني في الواردة الأحاديث المانية: المسألة ؛•؛ 
فيهاحاء قد كلمها حديثا وأربعين واحدا السنة كتب من أحمست وقد 

معالخضر قمة ذلك ومن والاتعاخل، للعبرة اسراييلغ بني حال 
وقمة، ع-اريا لام والالملأة عليه محومؤ، ال واغت، موسم، 

رنمالبحر. موس؛ي ذهاب *ي ذكر ما اب الأنساء. كتاب صحيحه. في البخاري رواه )١( 
رنمالخضر. فضاتل باب الفضائل. كتاب صححه في ملم ورواه ٤(، * را/  ٧٤الحديث 

الحاويث'خم'ا)أ/بإحا(.

الحديثًرقم موصى. ْع الخضر حديث الأنبياء. كتاب صحيحه. في البخاري رواه )٢( 





اراتقواI مرفوعا معيد أبي وحدبث ' اليحم® يخنز لم إسرائيل بنو 
،اء١١ النفي كاُت إسرائيل بني فتنة أول فإن اء، التواتقوا الدنيا، 

بتيمن ٠لائفة على أرمل رجس ررالهلاءون رقعه! زيد ين أسامة وحديث 
عائشةوحديث ، عليه® تقدموا فلا بأرصى به سمعتم فإذا إمرائيل، 

إمرانلبمي ®إن ه•' المي فقال المخزومية في زيد بن أمامة شفع حنن 
،،ةaلعوهاال الضعيف فيهم سرق ؤإذا تركوه الشريف فيهم مرق إذا كان 

الكسوف:حديث في فال ه المبي أن الله عبد بن جابر وحديث 
ثرةثي تحدب إسرابل بمي مذ امرأْ فيها محراث النار، علي ®وعرصث 

،•الآرضا٠أ حشاش مذ يأكل ئدقها ولم ئنلعمها، ملم رتثلتها، لها 

/r\oy(Tالحدث رنم آدم. حلق باب الأنياء. محاب صحتي. يي الخاري رواء )١( 
زوجهاأش تخن لم حواء لولا باب الّكاح■ كتاب صححه. ملم؛ي ورواه (، ١٢١٢
١(. ٠٩٢ا)أ/٤٧•الحدث رنم الدم. 

أهلوأكثر الفقراء الجة أعل أكثر باب والدعا،. الذكر مماب صحح«ا لم؛ي مرواه )٢( 
.٢٧٤٢الحدث رنم النماء. الار 

اضكتب مجا إلا يمسنا لن قل باب القدر. كتاب نيل". ين وأسامة عاتثة عن البخاري رواه )٣( 
الحدث.رقم الطاعون. باب الهلب. كتاب صحيحه. في لم مورواه (، ١٤٤١)اُ/ لنا. 

(.١٧٢'٧/٤)٢٢١٨

الحدثرقم (. أسامة)م٦٦٣ذكر باب اJتاثبلأ كتاب صححه. في الخاري رواه )٤( 
الحدثرقم السارق. تطع باب الحدود. كتاب صحيحه. ني ملم ورواه ، ٣٥٢٦

٢٢٣٦الحدثرقم الماء محقي فضل ياب المساقاة. كتاب صحيحء. في البخاري رواه )٥( 
فيالنبي. على عرض ما باب الكرف. كتاب صحيحه. في لم مورواه (. ٨٤٣)٢/ 

(.٣٠ ١٣٨الحدث رقم الكرف. صلاة 



إمرائل:بمي في الواردة الآظر الثالثة: المالة ؛؛؛- 

اثنىيبلغون الصحابة من عدد عن إسرائيل بتي أحبار وردت وقد 
،الأشعري موسى أبو أمسمائهم: ذكر وهدا صحابيا، عثر 

مسعودلوابن مميازر؛،، أبي بن ومعاؤية ءياسرم، وابن 
الزمحربن اش وهمد آ وعليز ، وعثمازل ، الدرداءر وأبو ، عمرر وابن 
ا.١٢حبلربن ومعاذ  ٢١١ءمروربن اض وعبد 

٢٢الحديث؛رنم نوم، ماطة ملي الول باب الطهارة• كتاب صحي،حه. ش الخاري رواه )١( 
رقمالخفض• على المح باب العلهارة• كتاب صحيحه. قي مسالم ورواه (• ٩٠)\إ 

(.٢٢٨/١)٢٧٣الحديث 
٨٣١الحديث رنم الإمام، الناس انتذلار باب الصلاة• كتاب صحيح4. ش البخاري رواه )٢( 

الماحي.إلى النساء حروج باب الصلاة. كتاب صمحه. ش مسالم ورواه (• ٢٩٦)ا/ 
ه؛؛)ا/أأم(.الحدث رقم 

رقمالمحر، في موصى ذهاب ش ذكر ما باب الأنٍياء• كتاب صححه. في البخاري رواه )٣( 
•الخضر ضاثل باب الفضائل• كتاب صححه. قي مسالم ورواه ٤(• ٠ )ا/ ما الحيين،؛ 

حمآ)؛/'\؛ما(.الحدث رقم 
(•١٢٧٩)r/  ٣٢٨١الحدثرقم الغار حدث الأنبياء. محاب صحيحه. البخاري؛ي رواه )٤( 

ا)لإ/ ١٢٩الحدين، رقم عاشوراء. صيام باب الصوم. كتاب صحيحه. ئى لم مورواه 
٧٩٥.)

(.١٨٢مصممه)١ا/عبدالرزاق؛ي رواه )٥( 
(.٥٨٣الخثور)؟/الدر )٦( 
(؛٣٧١شيبة)؛/أبي ابن رواء )٧( 
(١٤٧/٢٠شيبة)أبي ابن رواه )٨( 
جرير)ا/أه؛(•ابن رواء)٩( 

ط\.الدض الثقافت مكية عمر، علي وتحقق: درامة (. ١٣١)٢; للأزرش أخار«لكت ( ١٠)
(•٥٨١الخثور)م الدر ( ١١)
.١٩٩١ط١، ؛يروين،، الفكر، دار (، ٢٤١)ْ/ نيه مفى أحمد رواه ( ١٢)





علىيدل وهذا منبه، بن ووهب الأحبار وكعب ملام بن الله كعبد 
بتيبأحبار الشغف — البعض يزعم كما — الأمر فليس واكحري، التثبت 

ثقةعر حرصوا الصحابة ولكن أحد، لكل السزال لكان ؤإلأ إّرائيل، 
الكتايتجأهل كتب يطالع كان من والتابعين• الصحابة ومن الراوي، 

منه.بن ووهب الأحبار وكعب عمرو بن اض كعبد 

للرواية؛الصالح الموصؤع اختيار الثانية! المسألة ؛؛؛ 
العقائدفي الرواية مثلا فيها نجد فلا المرؤيات،، في فناهر وطا 

والأحبار.القصص في يكون ذللث، غالب، بل والأحكام 

التكل.ي.ءثإ!أو التصديق عدم • الثالثة المسألة ءأه 
الأنه أي تكذيبه، أو تصديقه وبين بالشيء التحديث، بين فرق وهناك 

يصححه،لا وهو شيئا الراوي يروي فقد والتصحيح، الرواية بين تلازم 
كافر.ليس الكفر اقل قيل: كما 

يرنففي الإاسراوياليات، على الاعتماد عدم الرابٌة' لمسألة ام 
القرآن؛

التابعينأو الصحابة من أحد عن رواية على أقف، لم أني وذللث، 
الأحباركعب حدثناه ما هو الأية معنى أو تعار قوله ير نفI فيها يقول 

التوراة.في فرأناه ما أو 
أو؛سهلالجهم بيانا الإسرائيلي الخبر ذكر أليس قائل: قال فإن 

تمرا؟



الإسرائيليةالرواية يذكر حين التابعي أو الصحابي أن هو! فالجواب 
الأية،معنى في الكناب أهل يقول ما انفلروا الحال: يمان يقول فإنه 
كانؤإن فردوه، لها معارضا كان ؤإن فافبالوه، لمماها موافقا كان فإن 

بهاستأنسوا ؤإنما ئكذبوه، لا أو تصدقوه فلا لها ناقصا أو عليها زائدا 
عليه.تعتمدوا ولا 

زيادةفيه الذي المعيق الحديث يذكر الذي المحدث كحال وهذا 
لمبهم.تعيينا أو لمختصر، تفصيلا أو نص، على 

أعرفهالم آيات أربع • عباس ابن قول في تقول فما قائل؛ قال فإن 
فيعنهم الأخذ في الروايات من حاء وما الأحبار، كعب سالت، حتى 

القرآن؟نمير 

وعنتبع، ثوم عن كانتا ه عباس ابن أسئلة أن فالجواب: 
الماواتنور رراض وعن سليمان، كرسي على ألقي الذي الجد 

هذهأن وتلاحفل ، عليا مكانا افه رفعه كيف إدريس وعن والأرض®، 
يحتملالأسئلة هذه وسبي، القصصي، وتفصيل المجمل تبيين في الأسئلة 

أمور:عدة 

الكتابين.نصوصن بين للمقارنة الوال يكون أن الأول. 

حقاكان فإن الشؤع، قواعد على وعرضه فيه للنفلر يكون أن الثاني؛ 
y.باطلا كان هبل،وإن 

الصلاةعليه إبراهيم سأل كما اليقين، لزيادة يكون أن الثالث،: 
رناإثءثثَ هال قوله: في الموتى يحيي كيف يريه أن ربه لام وال

(.Y،j<\n/A)حاتم أيي ابن تمر 



رْ:]اوشيا4 ِلإشوا وء قاد.نق موبن أيلم ءال ألوك م ًًهيذ آرق 
مكاناإدريس عزوحل اشء رير كيف عرف إذا المؤمن أن وذلك [، ٢٦٠
تعقوم تفصيل تبين ؤإذا الكتابين، بين مطابقة أيصا وهو يفينه زاد عليا 

شيء.في التفير من هو فليس 
أنهيظهر قاليي والأرض ماوات ال ونور د الجإلقاء وأما 

فيالمحتملة الأوجه لمعرفة أو يهما للتمديق الكتابين بين للم.هلا؛فة 
هوهل ولكن البدن، هو الجد أن يدرك عباس ابن أن وذلك، الأية، 

الأحبار.كعبإ أحبرْ حتى باله على يخطر فلم شيaلاني أو آدمي بدن 
كرميعلى ألقي الذي الجد أن علم الآيات٠ سياق تأمل ومن 
وعلى— ميأتي كما — شيعنان حد هو واللام الصلاة عليه 'اسليمان 

بينالتوافق لمعرفة هو كصب، من عباس ابن أحده ما فيكون ذلك، 
دونالقمة أصل عالي ؛التوافق والمقصود وقع ما وهذا القصتين، 

أوجه!عدة هدا يقوي ومما الكتاب، أهل كتب في المذكورة تفاصيلها 
والتابعينالصحابة عن المنقول هو القول هذا أن الأول! الوجه 

بنومعيل والحز وقتادة ومجاهد طالبإ، أبي بن وعلي عباس كابن 
حاتمأبي ابن وقال أملم، بن ونيد جبير بن وسعيد دي والالميب 

•^١٢ابن، قاله وكذا قوي، إنه هماس؛ ابن إسناد عن 
أوصراحة الروايات، هذه أقروا قد رين المقأن الثاني! الوجه 

وابنوالبغوي والتعالي 'ئالب أبى بن ومكى والإدفوي كالءليري صمنا، 
والستوطى•كشر وابن والقرطي عقلية 

ممر)؛/؛،r(.ابن شر :١( 



حتىالجد هدا معنى يعلم لا لكن عباس ابن أن ت الثالث الوجه 
عباسابن وموال حاتم، أبي ابن ير نففي كما الأحبار، كعب سأل 

هذاعن الكتاب أهل عند السابقة الأقوال معرفة محبة عالي محمول 
دونبيانه يعرف أن عباس ابن فأراد مجمل القرآن فى لأنه الجد، 
علىألقي شيهنانا أن القمة أصل فان القمة، تفاصيل على الامحماد 

قولهوذللث، الفتنة، أعظم من وهدا والسلام الصلاة عاليه سليمان كرمي 
[.٣٤]ص: ثناظتسثأؤاعقهمندءجمدالإهء تعالى:

والجسدوالكرسي والإلقاء الفتنة لكمة أن الأية من يفلهر والدي 
المعنى:معرفة إلى تقود أثباء عدة على تدل كلها والإنابة 

فيمنه حصل لشيء عغليم بشيء الثة امتحنه ظهإ سليمان أن الأول؛ 
اسم،.

دونالأمر لهذا المدبر هو اممه أن على يدل الجسد إلقاء أن الثاني: 
والإلزام.الإكرام عر دل والإلقاء غٍرْ، -دبٍر 

ملكه،كرمي يعني واللام الصلاة عليه سليمان كرمي أن الثالث،: 
اضولكن المملكة، في الجد هدا تصرف، وهي واصحة هدا ودلالة 

حنرحأي الجد إلقاء ومعنى الجمله، إلقاء على تدل الأية لأن منعه 
المملكة.في التصرف على القدرة دون سليمان يثبه حسد 

علىتدل لام والالصلاة عليه اليمان ّإنابة أن الرابع: الوجه 
منه.حمل شيء عن رجوعه 

الل تهن ل آعنز زن ٠^٥١^ تعالى: قوله أن الخامس: الوجه 
سليمانأن وهو ذلك،، إلى يشير [ ٣٥]ص: ه الوهاب أنت، إة؛، بمدئ ئ لأمد 



ينبغيلا ملكا يهبه أن اممه سال ملكه على الشيطان هدا لهل ترأى حين 
يوهز ؤ ت فقال أحد. عاليه العل يتلا أن يلزم وهدا بعدم، من لأحد 

شيطانحد ألقى تعالى اف أن الأية! ير نفأن السادس! الوحه 
واللام،الملأة عليه سليمان مللث، فى ليتمرف سليمان، كرسى على 

بدكرالإسرائيلية الروايات، تأت، لم لو وتامل وجل• عز الله إلى أناب، ثم 
هوبالجد المقصود أن أحد بال على يخهلر أن يمكن فهل الشيطان 
القرأن٠لاهر على وعرضناها الروايات، هد0 حاءت، حين ولكن الشيهنان، 

موافقة١لإٌرائيليات، فهدم ذللئ، وعلى تهلا؛قا، بل شيء يتعارض لم 
الالقمة أصل على الزيادات، أن إلى التنثة يشغى أنه إلا القرآن، لفلاهر 
فهوتنقصه أو ليمال مفى العلعن من ورد ما وأما تكن.ب، ولا تصدق 

اطل•

ؤماآقعام يأحقلؤل جثيالا تعالى! قوله السابع! الوجه 
أحادغير على يهللق مد الجد أن إلى يشير ٨[ ت ]الأنبياء ~كييبمه كامإ 

لمفإنه ، . سليمان كرمي على أش الذي الجد وكذللث، البشر، 
الر.اجساد من يكن 

إسرائيل!بني عن الرواية أمبات، الخامس؛ المهلله، 

فيالوارد الحديمن، لعموم والذكرى، الاعتبار الأول! سب، ال
و.-'النك، عن العاص بن عمرو بن اممه همد حديث من الصمحين 



وأحمد:ماجه وابن داود أبو زاد حرج®، ولا إسرائيل بني عن ررحدثوا 
الأعاحيبءرفيها كانت رافانه 

المرويانلجميع والمتابعان الشواهد معرفة التاني: السب 
حتىالحديث، طرق جمح في ينظرون الحديث أهل أن وذللثج الأثرية، 

بعضممادر عرفت لما الإمرائيلية الروايات ولولا مصدره، يعرفوا 

وماوالأرض ماوات ال حالق في هريرة أبي حديث مثل الأحاديث، 
الأحبار،كعب عن الهلرق بعض في رواْ فقد أيام، سبعة في بينهما 
وفدحهلآ، ه التي إلى المرفوعة الرواية أن الحديث، أهل أدرك و؛دللئ، 

والخاريل٢،.أحمد ذلك على نبه 
فإنعندهم، الضبط ودرجات الرواة أحوال معرفة الثالث: السب 

أووقفها أو فرفعها الإ>>سراويالية الروايات بعض في أحaلأ الذي الراوي 
ممعها،كما الرواية أدى الذي الراوي عن يختلف نمص أو فيها زاد 

رواتها.بعض أحوال عرفنا لما الإسرائيلية الروايات بعض ولولا 

يبينوالخاريح وتاريخهم، إسرائل بنمحا أحوال معرفة الراح؛ السب 
وأخلاقها.الأمم أسرار 
فيالناظر فإن والانتهار، الهزيمة أسباب محرفة الخامس: بؤبؤ ال

وفيالعراق في إسرائيل بنو هزم لماذا يعرف، الإسرائيلية الروايات 
ممر.في انتصروا وكيف الشام، 

تخريجه•سيأتي  •ي — -  -

iتيمية ابن مكنية ، قامم ابن جمع (ا ١٥/١٨)لفتاوى ١ ُجموع ر تيمية ابن ذلك ذكر ا ٢ ر 
دار؛؛(، A/nالقدير نيض في والمادي *(، IUتفيرْ)؛/ز محير وابن القامرة، 
لبنان.بيروت، المعرفة، 



إنروايته! في يقل لم الأحجار لهده الراوي أن السائس! جب ال
الأحباركعب به حدثنا ما هو لأية ا معنى أو ، وكذاكذا هو الأية تفسير 

الراويكان ؤإنما ذلك، من أفقه كانوا القوم فإن منبه، بن وهب أو 
تتعلقوأحبار طرق من حفره ما يذكر ثم معناها، يبين نم الأية، ر يف

نمغريثها، ويبين لأية، ا معنى يبين الذي اللغوي كحال وهذا بالقصة، 
الغريب.بهذا تتعلق قعة يذكر 

ومعرفةالغوامفى بكشم، تتعلق البشرية النفوس أن الساع! جب ال
؛تي؛عن بالتحديث، فأذنت، الأمن، هذا الثريحه راعت، وقد التفاصيل، 

بعضوين.كر الجانب،، ط؛ يراعي رين المقبعض كان فإذا إسرائيل، 
امحتئناناؤإنما لأية، ا معنى لبيان وليس المقام لمناسبة التفاصيل 
تقبللا التي النفوس بعض إصلاح أو الأفئدة بحص لكم، واستشهادا 

السماح.بهذا إلا القرآن عر 
اقتصارهميجد والتابعين الصحابة لتفسير المتتح أن الثاس! السبب، 

بينقارنا ولو المذموم، الامتهلراد أو التوسع وعدم الحاجة موصع على 
بلغت،لما إسرائيل بني مرويات وبين الأيامتخ لمعاني المبينة الرواياُت، 

عنهم.الروي عثر 
كليدونوا لم والتابعين الصحابة من الممرن أن التاسع! بج، ال

يا.كرونهاكانوا ؤإنما للقران، بيانا الرؤيايت، هذه يجعلوا ولم التفسير، 
أصحابفهم النفير في ححلوها الذن أما المواطن، بعض قي أحيانا 

عليهموليس وغيرهم، الرواق وهمد حاتم أبي وان كالهليري المصنفات 
رأوْالذتما اجتهادهم وهذا لهم، روي ما كل نقلوا لأنهم ذلك في لوم 

زمانهم•في صالحا 



الثانيالمحث 

الإّرائيلياتفي ال٠تاحرين منهج 

بعدحاء ممن القرآن ر فمن كل بهم ونمي تاريخية، بة التوهدم 
،بالمتقدمن عهدهم يرب الدين رين المغيشمل وهدا الثالث، القرن 

والثعالجيحميد بن وعبد المنير وابن حاتم أبي وابن والفراء كاتجري 
كالرازيالمتقدمين عن عهدهم بمد الذين ؤيشمل والماوردي، والغوي 

ومحمدوالألومي والسيوطي كبر وابن والقرطيي عْلة وابن "مان وأبي، 
•والمنمطى رصا رسد 

فيتقاربا يجد عهدهم؛المتقدمين فرب الذين على اطلع ومن 
المضرينبعض يختار فتارة والتعقيب، الاختيار في واختلافا النهج 

المرينبعض يعمسا وتارة عليها، يعقب ولا الاسراسليايتؤ، من شيئا 
الإسرائياايادت،لبعض على 

عهدهمبعد الذين المتاخرين المرين عند اختلف، الأمر ولكن 
فيبدأ الأمر أن ويبدو الأخيرة، المائة هذه في سئما ولا بالتقدمين 

د/ماعد، تقويمتة( نظرة لإسرايليات ١Jالقرآن )نمير بحث في ١كاريخي المسرد ينظرت 
القضية.هده عر يدلل نهو بعدها، وما ( ٢١٩)ص؛ المليار، 



مجنحسثرأ<
ولارصا، رشيد عهد في الذروة بلغ حتى تطور ثم كثير ابن عهد 

افشاء إن - الثالث المبحث محي إلا المنهجين اختلاف في نخوض 
محيالمتا مناهج معرفة الموضع هذا في يعنينا الذي ولكن — تعالى 

الإمرائيات.ذكر 

بنلمحمد القرآن آي تاؤيل عن البيان جامع المسمى الطري ير نف- ١ 
(;٣١٠)ت: الطبري حرير 

وافقباحثا أجد ولم الهلبري، ير نفعن كثيرة بحوثا طالعت لقد 
لفحلوالنقد الذم على تواطووا بل للإسرائياليات، ذكره على الهلبري 

نميرفي ررالإمرائيليات ب موسومة رسالة على ومحقت ثم الهلبري. 
وتتعرفالإمرانيليات هذه على متهللع الباحثة أن محفلننت ، الهلبريا، 

كله،ذللث، محي العلبري منهج تفهم أن وتحاول إيراداها، سبب على 
الإسرائيلياتيورد الهلبري بأن حزمت بل كذلك، يكن لم الأمر ولكن 

تذكرثم الطبري، لمومحق العام الاتجاه هو هذا إن وتقول; بها، ويفر 
الهذا ولكن الإسرائيليات، لبعض والاستنكار الرفض وهو آخر موقفا 
لهيغفر لا وهذا ذلك، مبل الإسرائيليات ساق محي لأنه عندها، له يشفر 

إن; بقولهاالهلبري مومحف تختم ثم بنقد يتعقبها أن — الباحثة ند ع- 
ذلكر تفثم واحد، آن في والموافقة الرفض بين تأرجح الطبري 
كتابالشرح يوافق أن بضرورة يبدأ تعليقاته -بعض في نراه إذ فتقول؛ 

وزارة- الإسلامه للشؤون الأعلى المجالس محل ربح، الرحمن عبد محمد آمال للدكتورة 
ممر.- الأوناف 







(:٥٤٢)ت: عطية ابن نفير - ٣

سوقفهو الطبري، منهج الإمرائيليات في منهجه محيشبه 
كمانميره فى كثير وهذا يتعقبها، ولا بالقصص المتعلقة الإسرائيليات 

وأحبار♦ّآ[لا،، ]البقرْ: ؤإزجاطذا'لأبج،بي-أ4 • قوله ير نفعند 
وأماالقرآن، في الأنبياء وقصص المقرة، سورة في إسرائيل بني 

له،ظهر ما ؤيرجح لتعقبها فانه المعنى ببيان المتعلقة ات الإسرائيلي
هألمسن من ذءآ (لثم1 ةمَ تزإ ةُ ؤ • تمالى قوله نمير في كما 

ؤولثدمحدءزصيا4ث وحل عز قوله ير نفوفي هّآ[ل^، ]البقرة: 
ملكاملجأ ماص' قوله: ير نفوفي إآ[لم، ]يوش: 

آ،ا[ل"لْا.ثنض<]المرة:

(:٧٤٥)ت: حيان لأبي اسيط انمر ٤-نمير 

الأحباركب أن ذللئج: ومن الإسرائيلية، الرواياُتا يتعقب وهو 
ذكرثم ألفا، وعشرون وأربعة ألف وأر؛عمائة ألم، ألف الأنبياء : نال،
وافصحح، غير الأنبياء عدد من ذكر ما قوله: عقلية ابن عن حيان أبو 

• ٢٦^٢٠بعد^-أعلم 

الوجيز)ا/بلأ>(.المحر )ا(
الوجيز)ا/\>آا(.السرد )٢( 
(.٢٣٣الوجيز)مالسرر )٣( 
الوجيزالسرر )٤( 
الكليثبحث)المعالم الإمحرايلياتت التعامل»ع في عطية ابن منهجية عن للامحتزادة يطر رْ( 

٠بعدها وما ٣، ٠ ٣ ت رصي صالح، د/محمد وصفية( نفلرة عتلية ابن عند الإّرائيليات لنقد 
.٢٠١٩٩٢لبنان، بيروت، اممر، دار (، ٤١٤)مالسبل الحر )٦( 







وجهوعلى تارة الإجمال وجه على منها ويحاور ا؛ ت الثاني ؤيفول 

موطنفى ه نفؤيقول ، أحرى،ا تارة منكراتها لعقن والبيان التعيين 

الإمرائيليةالروايات بعض يره نففي يذكر كثير ابن نجد راولقد • آحر 
فيالشديد تحذيره رغم واحدة، بكلمة ولا عليها يعقب ولا الغريبة 
كثيرة«رآ/مواطن 

يكنلم الإسراتياليات في كثير ابن منهج إن I نقول كله هذا ويحد 
أهلحطى على ير يوهو مفصلا، مهلردا كان بل مجملا، ولا مختلثا 
أومجملا ئنصل الإ>امراويلية الأحبار كانت فإذا مبفوه، الذين العلم 

تتعلقكانت، ؤإن ، تحقسس، دون يوقها فهو فيها محذور ولا مهملا تعين 
ويقفأسانيدها يفند كثير ابن أن تجد عندنا ما وتعارض لأيات ا بتفسير 

بنوأمر التي البقرة قصة في كما كثيرة مواطن قي ظاهر وهذا متونها، ْع 
فىالجبارين وقصة ،، ل وماروت هاروت وقمة ، بذبحها إسرائيل 

جرىند الإسرائيليات وهذه ، العلوفان وثمة ، المقدس بيت، 

•ومتونها لأسانيدها والتقني التعشب 

وصفة، النمرود كقصة يره نففى ما أكثر فهو يتعقبه لا ما وأما 

(.١٦٤)ا/ للذمي والمقرون الضير 
١٢رص• للذمي والحدين، التفسير ني الإمحرايليات 

.٦٧القرة: )ا/ه،ا( محير ان نفير 
٠١٠٢اوقرة: )ا/ا،؛ا(كير ابن نفير 
(٢٢٣)Y/ممر ابن مسير 
.٢٣عود: ( ٣٤٢)٢; محير ابن نفير 
.٢٥٨البقرة: ( TU)\/كير ابن نفير 



البروجعند المدكورة المرأة وقمة ،، لأمل والالصلاة عليه موسى حية 
}ارو4ر آيات من انسلخ الذي ونبأ ، المشيدة 

(:١٢٧٠)ت: ا*-تمرالألو-ى 
تابوتفى ذللث، بين كما للامراييليات، انتقادا الكتب أشد من وهو 

وقصةبني ونشاء ٢، ةقق>ل نوح وسفينة إسراديلر؛ا، بني 
وثمة،، الخمميزر مع قنؤهن داود ونبأ ا، ٤محآتل سليمان مع النمل 
وماروتهاروت وقصة ، أجقث أيوب 

تفصيلاكانت إذا تعقب دون الإسرائيليات لألوسي ا وق يوأحيانا 
ا،ر أحيهم أحد من أحوته استئذان في يوسف قصة في كما لقصة، 
وقصة،، ر لأرض ا دابة وقصة ، ■.١٦ سليمان مع الهدهد وقصة 
لقمان

«آ.-ضيراينهم)مْ؛آ(ث:
.٧٨الماء: ا )\ا^٦0كير ابن تمر 
.١٧٥الأعراف: )٦٢ْ/٢( كير ابن تمر 
١٩٨٥اكراثالعربي، إحياء دار ، ٢٤٨اJقرة:( ٢٦٨)؟/المعاني روح 
١٣٨عود: )آا/ه؛( المعاني روح 
.١٢(الاتالة: ٨٧/٦)العاني روح 
٠١٨الممل: العاني روح 
.٢١ص: ( ١٦٧)"\آ/المعاني روح 
٠٤١ص: ( ١٨٨/YY)"المعاني روح 

.١٠٢المقرة: )أا/اأ"ا( المعاني (روح 
٨.يوث: ( ٣١; ١٣)العاني وح ر( 

.٢٢)ها/أخا(المل: العاني (روح 
.٨٠الممل: المعاني (روح 
٠١٢لقمان: ( ٨٤٨١)المعاني (روح 

محروت•





يرالتغفي روي ما اكئر أن كله هذا من راوغرصنا ت أيضا ؤيقول 
العاليةمقاصده عن لتاليه وثاغل القرآن على حجاب كثيره أو بالماثور 

شاغللهم المأثور للتفسير فالمفضلون للعقول، المنورة للأنفس المزكية 
ولامحتدا لها قيمة لا التي الروايات، بكثرة القرآن مقاصد عن 

٠(( موصوعا 

قومقصة في كما قويا نقده فكان يره نفش التفلير هزا أعمل وقد 
, )٣(. . . )٢( !وحوهمه ، عاد 

بدللث،تيل ليالتوراة في حاء وما الإسرائيليات بين يقارن وأحيانا 
المقدسست في الجيارين قصة في كما الإمحراتيليات كذب على 

اليهودأمحقار يجعل صار حتى رصا رشيد عند حده الأمر تجاوز وقئ 
مماشيء في لنا ثقة ®ولا يقول! فتراه البخاري صحيح على حاكمة 

الإسرائيلياتمن فكله عربية ولا عبرانية ألفامحل من التبديل هذا في روي 
الصحيحفي بعضه حرج ؤإن هنالك، الإمام الأستاذ قال كما الوصعية 
الصحيحينفي المرفوع هريرة أبي كحديث ومرفوعا موقوفا والمن 

فيحلواحطة وقولوا مجدا الباب ادخلوا إسرائيل لبني قيل ! وغيرهما

البخاريصيما ولا لهما والتوثتق عنهما الرواية على الحدث أهل اتفاق أهمها ~من 
ولامرؤياتهم على حكما عمره ني الموجودة الكتاب أهل كتب جعل رثيد ولأن لم وم

إلىيرجعان وكعب وهب كان وأينا التحريم، من صلامتها رصا رثيد صمن كفا أدرى 
الكتب،؟هده على رثبد تحصل ضل الكتاب أهل كتب من كتابا بين 

المار)ا/؛ا(.)ا(
المار)٢( 
المار)٣( 

(.٣٣١الماد)ا/)؛(



شعيرة.ت رواية وفي شعره؛؛ في حبة حنطة وقالوا أستاههم على يزحفون 
وهبأخي مب بن همام طريق من الورتين ير نففي البخاري رواْ 
هدابسماع هريرة أبو يصرح ولم الإسرائيليات في الغرائب صاحبا وهما 

روىأنه ثست إذ الأحبار كعب من سمعه أنه فيحتمل . النبي من 
محهءارم

التكوينكفر اليهود أسفار جعل لأنه المؤلف من بغريب ليس وهدا 
بيتؤهاJهد ت تعالى قوله في كما القرآنية المعاني لبعض مبينة والخروج 

فيوفرعون موسى قمة في ررإن I يقول فانه [، ٨٩ت ]يونس دءنئ=ءكاه 
منهنا قلنا ما يوافق يما الدعاء هدا استجابة ر يفما الخروج مفر 

وأهلها...،١مصر على النوازل إرسال 

ديدال نقده رصا رسيد محمد منهج من لنا يتبين محبق ما حلال ومن 
للتوراةومخالفتها رواتها، وصعق مضمونها اد لفللاسرائيليات 

يخالفكله هدا وبعد للقرآن، عن حجابا وكونها عصره فى الموجودة 
وتفصيلالمهمل تعيين في التوراة على ؤيعتمد ه نفرصا محمد الثّيخ 

القصص.

المار)ا،/ص(.نفتر )١( 
المار)اا/مإ(.تمر )٢( 



الثالثالمحث 

والترجتحالتعارض 

الإسرائيلياتلرواية والمعارصسن بجن 

مشهوؤينرأيين على الإسراسليات رواية في العلم أهل اختلف 
المعارصينأدلة الموضع هذا في وسوق رين، المقكتب في يظهران 

•لذكرها والمويدين الإمرائتليات لرواية 

1الإسرائيليات لرواية المعارصين أدلة 

النميروجه شوهت الإسرائيية الأحبار هذْ i لأول، ا الوجه 
القارئ.على والتبس ير التفحفى حش وزاحمته، إليه وأساءت، 

اليهودمن سئما ولا ير التفكتب على المطلع أن الئاني• الوجه 
موافقتهمومن صنيعهم من ويتعجب الملمين، من يسخر والنصارى 

مخالفتهم.ومن والجديد القديم العهد لصوص 

وعنل.عندنا ما مخالفات، تتضمن العهدين وحس نم فلأن الموافقة أما 
أليالنافلر لأن أيصا، ءج._، مثار فهي المخالفة وأما المستشرقين، 

عندهم.المعتمدة النسخة هي وما العهدين، نصوصي هؤلاء عرف، كيف 



الحقتناقص باطلة لمعانى الأحبار هدم تضمن ت الثالث الوجه 
القرآن.لأحبار مخالفتها أو الأنبياء أو الرب في كالطعن المعلوم 

فماتفاصليها، يذكر ولم عنها أعرض قل القرآن أن الرابع؛ الوجه 
ذكره.عن اض أعرهمر شيء عن البحث قائده 

أهلراكان فيه: قال الذي خهته هريرة أبي حديث الخامس; الوجه 
فقالالإسلام لأهل بالعربية ؤيفرونها بالعبرانية التوراة يقرؤون الكتاب 

باشررآمنا ; وقولواتكذبوهم ولا الكتاب أهل تصدقوا لا اه.I رسول 
صبحه١في البخاري رواه إليكم،١. أنزل وما إلينا أنزل وما 

أهلألون ترركيف، قال؛ ه عباس ابن عن السائس; الوجه 
أحدثاش. رسول على أنزل الذي وكتابكم شيء عن الكتاب 

اشكتاب يدلوا الكتاب أهل أن حدثكم وقد يشب، لم محقا تقروونه 
لمنابه لمتروا اش، عند من هو ; وقالواالكتاب بأيديهم وكتبوا وعيروه 
رأيناما واه لا مسألتهم؟ عن الحلم من جاءكم ما ينهاكم ألا قليلا، 
فيالبخاري رواه عليكم® أنزل الذي عن ألكم يرجلا منهم 

)٢(
صححه

شيء.عن امماب أهل ■سا/ا لا ^١ الهي قول باب دالة. بالكاب الاعصام كتاب )١( 
التكتابأهل من رحل محوال وهي أحرى قصة المصنف قي وله ( ٦٩٢٨)الحل.دث رنم 

تتكلمإنها اليهودي؛ أملم.ممال اش  ٠٥١رسول ممال الجنازة؟ هده سكاوم هل لمي 
ممنفانفلر تكذبوهم. ولا نمدقوهم فلا الكتاب أهل ما •' هؤ اس، رسول ممال 
(.١٠١٦٠)الحل.يث رقم الرزاق،٠ عيد 

شيء.ص الكتاب أهل -الوا لا ه الهي قول باب والمنة. بالكتاب الاعتمام كتاب )٢( 
(.٦٩٢٩)الحدت رقم 



النظركره من باب! المصنف قي شيبة أبي ابن قال المائع! الوجه 
القال!  ٥٠عود مبن اش عبد عن روى ثم الكتاب. أهل كتب في 

يحقفتكذبوا صلوا وقد يهدوكم لن فإنهم شيء عن الكتاب أهل تسألوا 
تاليةقلبه في إلا اوكتاب أهل من أحد من ليس ؤإنه الباطل، وتصدقوا 
الماورا،.كتالية وكتابه اف -يعوإلى 

الخطاببن عمر حاء قال! ئايمت، بن افه عبد عن الثامن! الوجه 
منجوامع لي فكتب يهود من لي باخ مررت إني اض، رمول يا ت فقال 

فقاله، اض رسول وجه فتغير ءاايائا؟ أعرضها أفلا قال! التوراة 
عمر!فقال ف ا رسول بوحه ما ترى ألا ا ءقللث، ض ا مخ افة! عبد 

الميعن فري قال! رسولا، وبمحمد دينا، وبالإملأم ربا ياه رضيت 
وتركتمونيفاتبعتموه موصى فيكم أصح لو بيده عي نفوالذي قال، لم 

}النبيين<ال من حظكم وأنا الأمم، من حفلي إنكم لضللتم، 
رحلبالكوفة يهلوف كان قال! المخعي إبراهيم عن التامحع! الوجه 

الخaلاببن عمر من كتاب فيه فجاء الخرب، وذاك دانيال كتب يهللم، 
علاهعمر على قدم فلما رفعت،، فيما أدرى ما الرجل فقال إليه يرغ أن 

لغبحتى ه أشن الكف ءايتت تلك ؤ١لر عليه يقرأ جعل نم بالدرة، 
أميريا فقالت، يربد، ما ت، فعرفقال!  tV"— ١ ]يوسف! ؤآلثنإ\اىه 

قال!حرقته إلا الكتب، تللث، من شيئا عندي أنع مجا فواممه دعي المؤمنين 
َ)م. ء ريهلم 

فينسة أبي ابن ورواه ( ١٠١٦٢)الأثر رأ/اااارءم الممبمف في الرزاق، همد رواه ر١، 
(.٢٦٤٢الأثر)رقم ( r\r/o)اسق 

(.١٩٢١٢)"الحدث رقم اسق في الرزاق بؤ رواْ )٢( 
١(.٠  ١٦٦الأثر)رقم ١(  ١٤)٦; الخف في الرزاق ب رواء )"٢( 



)لاه؛ الله رسول قال هآ اطه عبد بن جابر عن العاشر! الوجه 
إمافإنكم صلوا، وقد يهدوكم لن فإنهم شيء عن الكتاب أهل ألوا ت

أظهركمبين حيا موسى كان لو فإنه بحق، تكذبوا أو بباطل تصدقوا أن 
أنسي(لا/إلا له حل ما 

عنيلغه معاوية أن صحيحه في البخاري روى عشر! الحادي الوجه 
معاويةفغضب قحaلان. من مالك سيكون أنه يحدث أنه عمرو بن الله عبد 

كتابفي ليت أحاديث، يتحدثون منكم رجالا أن بلغتي إنه فقال! فقام 
التيوالأماني فإياكم جهاوكم، وأولئلث، اممه، رسول عن توثر ولا اممه، 

قريس،في الأمر هذا ررإن يقول! . الله رمول سممت، فإني أهلها تفل 
؛الدينءار أقاموا ما وجهه على افه كبه إلا أحد يعاديهم لا 

ؤيمكناكثيرة، فإنها إسرائيل بمي عن للرواية المجونين أدلة أما 
الأتية:الوجوه في إجمالها 

)بلغواقال! ه البي، أن ها عمرو بن اه عبد عن الأول؛ الوجه 
عليكذب ومن حرج، ولا إسرائيل بتي عن وحدئوا آية، ولو عني 

صحيحهفي البخاري رواه المار(. من مقعده فليتبوأ متعمدا 

والحكم،العلوم ج ( ٧٧٩)الحدث رقم الك؛ر)هل/س( المجم في الطراتي رئاء )١( 
وانفلرلفي، الالمجيد عيد بن حمدي تحقيق ، ١٤٠٤الثانية الهلبعة العراق، الموصل، 

يرون،.المرفه دار ( S\Tl\T)حجر لأبن اuرى فح 
(١٠٣٠٩)الحديث رقم فريش ماب بامح المنام،. كتاب صحيحه، في البخاري رواه )٢( 

)مه\/أا(.

(.٣٢٧٤الحدث)رقم إمرايل بي عن ذكر ما باب العالم محاب )٣( 



يحدئتاض ا رسول كان ل! ى حصين بن عمران عن الثاني; الوجه 
/^ ٠١٨٥١١لعظم إلا يقوم ولا إسرائيل، بني عن ليله عامة 

إّرائيلبتي عن ه المي خر قي الكشرة الأحاديث الثالث: الوجه 
آواهمالدين الثلاثة وحديث والأبرص، والأعمى الأفؤع حديث، مثل 

وحديثا، نفعين وتتسعة قتل الذي وحديثا غار، إلى المستا 
دينار،ألما الأخر من أحدهما استلم، الذين الرحلين وحديث، جريج، 

وموسىكيومغا إسرائيل بني من الأسياء قصص في الواردة والأحاديث 
وغيرهم.الكفل وذي والمع ئلاس وعيسك، ويحك، وزكريا وداود 

وتفصيلأحبارهم في الواردة الكثيرة الأيايتج الرابع; الوجه 
أحوالهم•

كقوله:الكتانم، أهل موال في الواردة لأيامحت، ا الخاص! الوجه 
ؤثنئمحأريرل: ٧[. زالأنياء: >ئو'أنلسمإنمحلأصه 

تأنهرإي آلتنت، ؤ( بمدوزك إي أتم .٠اصره 3كامت، أؤ آثمثتثة عتير 
مماتوثم ءكدة يأتيهم لا سوث لا وبجم ثزع-آ كيتبخر بج_م حثام 

ابقأرلآ إذأ عي فا َئث ٣>، ه؛ وقول[. ١٦٣لالأءرافا: َغوأ 
بىقؤس هلا رممق من آلص •جآءلئ كد ملأ من آلأ؛كتب يهمءون آلرنث> ئ1ثلي 

بؤ،مثل يثيأ ءابمتأ ينع م؛ّيى ءلب-ا [.وقوله: ٩٤]يوض: ^لثنAتنه 
[.١٠١; ]١لإمراء ششإه ثوّتى ظك إف ف_زءإل هماللإ ٢٧٠٥إي.؛

شالحاكم وصححه (، ٢٠٠٠٤)الأثر رنم (، ٤٤٤)؛/تيم مفي أحمد رواه !١( 
أييسن وش (، ١٩١)ا/ صحيح إسناده الزوائد، مجمع في الهيثس وقال المستدرك، 

بميعن يحدسا ه اش ني كان نال: ه الخاص بن عمرو بن اش عبد حديثا من داود 
.٣٦٦٣الحديث، رنم ( ٣٢٢صلاة)م عفلم ور ولا يقوم .L بمح، حى أمابل 



مجلسر؛<
الخابأهل ّؤال في الصحابة عن الواردة اسمر المادص: الوجه 

كثيرة•وهي 

بنيأحبار ذكر على محلوهم ونوا العلم أهل اتفاق السابع! الوجه 
الإجماع•حد إلى يمل الأمر يلكد حش إسرامحل 

قالقال: جابر حدث من شيبة أبي ابن روى الثامن! الوجه 
أءاجس_جا،فيهم كانت فإنه إسرائيل بني عن ارتممحديوا : اضرسول 

ثمالأعاجيب فيهم كانت ارفإنه وهي: نيادة، حميد بن عبد ند مدفي 
:فقالوامقابرهم من مقبرة فأتو منهم ط-ايفة حرجت قال: يحدث أنشأ 

يخبرناالأموات بعض لنا يخرج وجل عز اممه فدعونا ركعتين لوصلينا 
بينقبر من رامحه رجل ًللع إذ كيلك هم فبينا ففعلوا قال: الموت عن 

مائةمنذ مت لقد فوالله إلي أردتم ما هؤلاء يا فقال: جود الأير عينيه 
كمايعيدنى أن اممه فادعوا الأن، حتى الموت حرارة عنى سكنت ما سنة 

هلباب مصنفه: في الصنعاني الرزاق عبد قال التاسع: الوجه 
آثار:ثلاثة روى يم شيء، عن الكتاب أشل يسأل 

ؤءتثوأهلآلدحفرإنَقتتِلاتعالى: قوله في معمر عن الأول: 

(.UA/nشيبة)ر ابن رواء )١( 
لمعارمحهاالمردودة الإمرائيات من وص (، ١١٥٦)الحدينا رنم (، ٣٤٩)ا/)٢( 

علىالخاوية القرية على مر الذي من لكن ما إلا القيامة، يوم قبل البعث عدم من الأصول 
لهمافه ممال الموت حذر حرجوا الذين البقرة قصة في إّرائل بمي وصاحب عروشها، 

المرة.محورة قي وكلهم أحياهم ثم موتوا 











ولوالتفاصيل هده عن أعرض القرآن ررإن I قولكم ت الرابع الوجه 
للكرت«.حير فيها كان 

طريقةكل عن تختلف القصهس عرض في القرآن طريقة أن وجوابه 
الأسماءيدكر لا فالقرآن والعقلة. العبرة عند الوقوف وهي أحرى، 

للعنلة.إلا المكذبين أوصاف يذكر ولا للعفلة إلا والأماكن 

محلاليت لأنها التفاصيل، عن القصص فإعراض ذلك وعلى 
ذلك.نحو أو فقهية أو تاريخية أحرى فائدة فيها تكون وقر للعظة، 
بنييحول نمة في كما القرآني القصمى على لتريد الستة جاءت ولذلك 

وقصةوالسلام، الصلاة عليه إبراهيم وقصة المقدس، بيت إسرائيل 
عنهاأعرض القرآن أن مادام يقالا لا فلماذا ذلك، ونحو .i موسى 

النييذكرئ فلم 

أهلتصدقوا ررلأ ! مرفوعاهريرة أبي حديث أن الخامس: الوجه 
باض،،.آمنا وقولوا تكن.؛وهم، ولا الكتاب 

والتكذ.يبالتصديق وبين قلثي، عمل والتكذيب التصديق أن جوابه: 
التيالشرعية الأحكام مثل وهذا فيه، والتوقف عنه كون الوهو برزخ 

بينتلازم ولا عنه، والكون الترك والمعللوب الفعل الطالوب فيها 
يعتقدولا رآه، أو سمعه ما كل يروي الراوي لأن والتصديق، الرواية 

نقله.ما كل يصحح أنه أحد 

عدمعلى محمول لأنه النزاع، محل عن حارج الحديث هذا إن ثم 
تاؤيخيمعن نملهم أما التوراة، نقلهم في الكتاب أهل تصديق 



ذلكعلى والدليل غيرهم وعن عنهم المنقولة الأ-تحار من فهو وأحوالهم 
فيهالنهي ورد الذي الحديث سياق 

بنالله عبد حديث بين والجمع الجواب يمكننا السائس؛ الوجه 
عدمفي هريرة أبي وحديث إسرائيل، بني عن التحديث في عمرو 
Iأجوبة بعدة الكتاب أهل تمديق 

أبيلحديث ناسخ عمرو بن الله عبد حديث أن ؛ الأول الجواب 
حجررألابن جواب وهدا هريرة، 

وحديثالكراهة على محمول هريرة أبى حديث أن الثاني! الجواب 
الجواز.على محمول عمرو بن الله عبد 

ويقمن على محمول عمرو بن الله عبد حديث أن الثالث! الجواب 
ه.ينفيثق لم من على محمول هريرة أبي وحديث ه ينف

شيءوالرواية ثيء فالتصديق بينهما تعارض لا أن الراح! الجواب 
الضعيفةالأحاديث صدقوا الحال.يث أهل أن أحد يقل لم ولذلك آحر 

والصفات.والمحاجم المانيد في الرؤية والوصوعة 
الإسرائيلياترواية أن إلى نخلهس والمئاقشات الجولات هده وبعد 

آيةكفهم محبوب عليه ترتب إذا نحب يوقد جاكز النمير في وذكرها 
كلمة.معي فهم أو 

تعاليقالسعودية، الرياض رشد، ابن مكسة ( ٧٣)a/ يطال لابن البخاري صحح نرح )١( 
صط إبراهيم ين ي1م 

(.٤٩٨الباري)٦;فح )٢( 



الخاتمة

البحثهذا في تناولت وقد المالحان تتم بنعمته الذي ممه الحمد 
ونبذهاالإّّرادياوات ذم وهي المعاصرين، أكثر عليها تواطأ مسألة 

ثمالثامن، القرن في بدأت وفل التفسير، كتب، من طرحها ومحاولة 
Iالنتائج يرذْ إلى حلصت، وقد الأخيرة، المائة هذْ في مداها بلغت 

والتابعينالصحابة من ولاسيما المتقدمين رين المفغالب أن — ١ 
يثبهوهذا تكثر، والم المستقل وفيهم إسرائيلية، رواية له تجد أن لابد 

ذكرها.جواز على الإجماع 

المقولفيها الإسرائيليات أن عر متفقون العلم أهل أن - ٢ 
نريدوكأننا فقط، ثنائية مة القنجعل فلماذا عنه، والمكوت والمردود 

الثالث(.القسم طرح 

مجازفةفيه الكتاب أهل وكتب، الإسرائيليات بين المقارنة أن - ٣ 
يعتمدمن وجود وعدم الكتاب، أهل كسبا صحة إر الاطمئنان لعا-م 
لمين.الممن الكتاب أهل كتب، على مْللئا 

علىتدل والأمار والسنة الكتاب في الواردة النصوص أن - ٤ 
أخيارهم.في والعقلة العبرة وجود على الأمر استقرار 



الأحاديثفي نظيره يلزم الإسرائيليات حول يمال ما كل أن - ٥
الضعيفة.

يعممالأول الفريق أن لي تبين القولين بين المناقشة عند - ٦ 
هوما النزاع في ؤيدحل الإسرائيليات كل على المردودة الإسرائيليات 

أصلا.عته حارج 
•يلى بما نوصى كله هذا وبمد 

لهوالمخالف للشرع الموافق بين والتمييز الإمرائيليات نتع • أولا 
عنص.والمسكوت 

كمالأيات، ا معرفة على تعين التي الإٌّّرائيليات 'عن البحث • ثانيا 
سليمانكرمي على ألقي الذي الجد في هماص لابن جرى 

منوالسلوكية والفقهية التاريخية الفوائد استتبامحل ت ئالثا 
الإسرائيليات.

الزيادةلمعرفة اليهود وأمنار الإسرائيليات بين المقارنة ت رابعا 
والكذب.والقص 

الدىبالا/ الضير علآ في الدخيل مشروع عر أوافق لا خاما: 
والرواياتالشاذة الأراء على الدخيل قصر إذا إلا الجامعات بعض تبته 

له.وجه فلا اثمخيل فى الإسرائيليات إدخال أما المكذوبة، 



حسم

الئاّالست 

يالإمراسلياتالقرآن تفسير 
تقؤيميةنظرة 

ناصرالطياربن مساعد الدكتور/ 

حسم









الحثاك1حة 

آلهوعلى يعدم، نبي لا من على والصلاة واللام وحده، ض الحمد 
يعدأما كثيرا، تلينا وملم وصحبه 

التمسير،علم في ثائلئ، موضع في الكناية على العزم عفدت، فقد 
التعاطيفي حلل من رأست، لما فيه؛ الجواسبا يحص أبرز أن وأردت 

وسميته؛الإمراتيليات، موصؤع وهو معه، 

تقؤيمية(نظرة ؛الإسرائيليات! القرآن رتمير 

نقدمن )الإمرائيلميات( تلاقيه ما اليوم الدارس على يخفى ولا 
عليه؟متفق الموص، هدا فهل وتفويض، 

وأتباعهم؟والتايعين الصحاية منهج هو هدا كان هل 

مع— الأمة أعلم وهم - وأتياعهم والتايحون الصحاية تعامل كيف 
الإسرائيليات؟

المتاحرة؟العصور هدْ في الإسرائيليات على النكير زاد لماذا 

البحث،؛هدا في سيدور ما مجمل وهدا 



تالحث أهداف 

ونشأتها.والإا،ّرائياليات التعريف — ١ 

القرأن.بتمير الإسرائيات علاقة بيان — ٢ 

بالإمراسليات.القرآن تفسير من المقرين مواقف إبراز - ٣ 

لاأ|تا.؛الإمراوالهران تمر صوابهل ان ب— ٤ 

الحث:حطة 

التعريف؛الإسرائيليات:في تمهيد 

ومصدرها.بالإمرائإليات التعريف أولا• 

القرآن.نفير في الإسرائيليات يحول تارخ : ثانثا
التمير.كتب في الواردة الإسرائيليات موضوعات : ثالتا

الإسرائيليات.موضع عن الكتابة في المعاصرين اتجاهات : رابئا
بينير التففى الإسرائيليات من الاستفادة الأول: المبحث أ'آ 

والرد!القبول 

بالمع.القائلن أدلة الأول: المطلب 
بالجواز.القائلن أدلة الثاني: المطلب 

أدلةومناقشة الراجح وبيان النزاع، محل تحرير الثالث: المطلب 
المخالفين.

فيالإسرائيليات بنقل المعتنين رين المقأشهر الرابع: الطلم، 
الهران.ر م







بالامراهيلماتالتعريف في تمهيد 

!ومصدرهالإسرائيليات با التعريف أولا! 
الإسراتياليات؛تعريف — ١ 

بنيطريق عن المرؤية الاثار على يطلق مصطلح الإسرائيليات: 
الصلاةعليهم - إبرامم بن إسحاق بن يعقوب هو ؤإسرائيل إسرائيل، 

أنبيائهموآخر لام، والالصلاة عليه موسى أنبيائهم وأعظم — لام وال
بني)يا القرآن في لهم اغ حمناب ومنه لام، والالصلاة عليه عيي 

إسرائل(•

عنوالمروي يهود، أسفار من هو إسرائل بتي عن الروي وأغلب 
يهود.عن للمروي بة بالمفليل المصارى 

عالماءعنل. — المصطلح هن.ا في يدخل أنه المعاصرين يعصى ذكر وقد 
أساطيرمن والحدسن، النمير إلى تطرق ما لأكل - والحديث، التفسير 

بلغيرهما، أو نصراني أو يهودي مصدر إلى روايتها أصل في وبة مث
دئهما الإسراكليات من فعدوا والمحدسن، المفسرش بعض توسع 
الأحبار من والحديث التصسر على وغيرهم اليهود من الإسلام أعداء 
الإسلام،أعداء صغ مجن أحبار هي ؤإنما ، قديم محصدر في لها أصل 

والحديث،التفسير على دسوها لم طوية، وسوء نية، بحبث صنعوها 



جحشبنت زينب وقصة الغرانيق، كقصة لمين؛ المعقائد بها دوا ليف 
مها«لمالمي. وزواج 

منعلى أقف ولم لقاتاليه، الثيح به ينولم نفلر، فيه التومع وهدا 
والمحدثين.المقرين بعض إلى بته نعن قفلا قبله، به محال 

تكفيولا للمعاصرين، كثير كلام فيه الإمراتيليالتا مصطلح وتحديد 
إلىهنا يذهب والباحث، منه، المراد وتحرير ذلك تتثع في المقالة هنْ 

رالمارى('".)الهود إّرابل ض ص أجن U كل أن 
آما.ذكرته ما بعضهم زاد ؤإن المعاصرين، من كثير إليه ذهب ما وهذا 

تالإسرائيليات مصدر — ٢ 

قصصإن نقول؛ أن يمكن للامرائيليات السابق التعريف حلال من 
أقسام؛ثلاثة الماصين عن المخسرة القرآن 

وشبب.وصالح هود كقوم القدماء، الحرب عن أحبار الأول؛ 
ونوحآدم كخبر نمهم؛ في ما أو اليهود، عن أخار ت الثاني 

بعدم.إسرائيل بني وأنبياء مرمى وكخبر ئبرام٠ا، 

ذكرهوما ٢(، ٠ - ١ ٩ ت )ص الذمي حسين لمحمل. والحديث، التفسير ش الإسراثيليات ( )١ 
منهامفاد وند (، ١٦٩-  ١٦٦)١ والمفروزا 'التمسير كتابه في ذكرْ مما اوسع عنا 

— ١٢ت رص التفسير' كب في والموصوعات الإصرانيليات ٠ كتابه ش ثهية أبو محمد 
التفسير'ني ومنهجه 'الواحاوي كتابه في المهدي محمد محمد جودة والدكتور (، ١٤

الكريم'للقران وتفسيره •الغوي كتابه في ثرين، إبراهيم محمد واككتور (، ٣٤' •' )ص 
ذكرهم.يطول( وغيرهم (، ٢^١٤)ص؛ 

٣١٨حليفه)ص; إبراهيم للامتاذ التفير' منايج ش 'دراسات الخال; ميل على يتغلر )٢( 
(،٣١٢: )١ الرومي فهد للدكتور التفسير' في الحديثة العقلية اسر-ة ورمنهح (، ٣٢٠-

دمرهم•



الأمم،من غيره دون اليهودي الشعب ذكر الأحبار هذْ على ؤيغلب 
أصالة.وليس تبعا، يذكر فإنه ؛ غيرْ ذكر ورد ؤإن 

أخمارعنهم ورد ما وغالب النصارى، عن أحبار الشالثؤ! 
تاؤيححول تدور عندهم المعتمدة الأناجيل أن نجد وكذا ، ءقهِ عمى 
مواعفله.بعض وذكر ءجؤل عيي 

الالقدماء، العرب أحبار وهم، الأحبار، ْن الأول المؤع وأما 
يتدؤينعنوا اليهود لأن أحبارهم؛ من بشيء كتبهم في تغلفر تكاد 

أحباربتدؤين عنوا والنصارى ، — زعموا — مختار كشص_، أخبارهم 
غص'.عيسى 

الأقوامهؤلاء عن النمير كتب في الموجود فالأحثار هذا، وعلى 
آخر،مصدر من ؤإنما كتبهم، في إسرائيل بني مرؤيات من تكون لا 

أعلم.واض 
أووالإسلام، اليهود بين مشتركة أخبار من القرآن في ورد ما وأما 

احتمالين:عن تخرج لا فإنها والإسلام، الضاري بين 
وردكما ه، المعصوم الصادق عن الخبر تفصيل يرد أن الأول؛ 

وهوباتفاق، القبول محله وهدا ءجؤ؛، موسى مع الخضر حبر ذكر عنه 
هنا.أناقشه الذي الإسراتيليايت، مصهللح حد عن خارج 

بامحللاعؤإما المين، للمبروايتها إما كتبهم، من يؤخذ أن الثاني؛ 
الأول.الصدر في قليل وهو مباشرا، امحللاعا كتبهم على لمين الم

هوومصدره رالإٌسراتيليادتج(، عنه يقال الذ.ي هو — مضى كما — وهذا 

البحح،عاليه يرد الذي وهو والنصارى، اليهود من إسرائيل بني كتب 
رالإسرائياليات(.يقال حينما والتقويم والنقد 





تنبيهاتت

بنيعن الواردة الأحجار بعض بر تغه السي عن ورد نل - ١ 
تحتيدخل لا الصنف وهذا لهم، كانت بقصص ؤإيضاحها إسرائيل، 

فييحنهم في حنون والها العلماء يذكره الذي والتقويم النقد 
لثبوتهله وقبولنا ذلك، في كاف ه البي، عن ثبوته لأن الإّرائيليات؛ 

لأنهإمرائيلي؛ غير أو إمحراسلتا عنه الخبر هذا لكون علاقة ولا ه، عنه 
إّرائثل*بني أنصار من ليس ما الماصين عن القصص من عنه ورد قد 

مصطلحتحديد في الاختلاف من شيء المعاصرين كلام من ظهر — ٢ 
يجعلونهوآخرون توسعا، فيه ينومع بعضهم كان ؤإن الإمرائيليالتا، 

عيسويأحمد الدكتور حكم وقد والنصارى، اليهود عن يروى فيما خاصا 
لنوضحهنا أطلنا ار...وإنما فقال؛ اضطراب، بأنه الاختلاف هذا على 

الإمرائياليات,..،امحطلح مدلول تحديد في الاضْلراب 

فيمتحددة عبارات، اليوم إلى الصحابة لدن من علما استخدم — ٣ 
إمراسل(لبني )أخبار إسرائيل(، بني رأحادين، مثل؛ اروايات،، هذه 

وهو)الإسرائياليات،(، مصطلح منها اليوم غلب والذي )الإسرائيليات،(، 
بماالإعلام كتاب في ورد ما ذللثه ومن قديما، العلماء استخدمه مما 
لأبيالإسلام، محاسن ؤإظهار والأوهام اد الممن النصارى دين في 

وقال(، ٧٠ت عيسوي)١ أحمد للدكتوو ودرامة، وتحقيق جمع ظه عود مابن نمير )١( 
٠فىؤ اعترىلما — شيوعه رغم ~ همّا لإ٠ٌّرائتالإات ا مصطلح عن عدلتا ٠ (؛ ١٦٩ 

وحلط...®.اصطراب، من ماولوله 
الغلادىللخهليب اواْع، وأحلاق الراوي لأداب الجامع المثال؛ سل عر ينظر ، ٢١

.١١٥.)





دسهاالتي والأساطير العقائد ميما ولا الإسلامية، غير العقائد حميع 
الأول«را/القرن مند الإسلامي الدين في والتماري اليهود 

زمن،مند تخدم م فالمصهللح محله، غير في - افه حفغله - وصنيعه 
ماكل وليس له، لمين المعلماء لاستعمال( ليس قلوتن وتعريف 
ونوصحمنه، المراد نبين بل ذللتا، لأحل نردم الخصوم منه يستفيد 

الموفق.وافه المخالف،، على ونرد به، المقصود 

القرآن!نفير في الإ٠سرائيليادث، يحول تار؛خ • ثاث 
القرآن،في الواردة الإسرائيلية الأخار بعض بيان . المي عن ست 

وبيانه،، ثعرةر في حبة •' بقولهم )حهلة( كلمة يهود تبديل بيانه مثل 
٠٢٤الخصرر 0ع موصى لقصة وبيانه ، له مومى قوم لأذية 

(.٦٩: )١ عيسوي أحمد للدكور ودرامة، وتحقيق جمع فهنه عود مابن تمر  ٢١)
أبىعن سنالْ رواه ما له، البخاري رواية في مواصعه ومن وغيره، الخالق، رواه  ٢٢)

ومإوأأثاضنكدا إ'مابلت لك، ُنل اللت رسول قال يقول؛ ه، هريرة 
شعرة•،ش حية ت ونالوا أستاههم، غلى يزحمون فيحلوا فيلوا، [ ٥٨تالقرةت حقلده 

النمير.محاب س حملة ونولوا ت أ/باب،  ٦٤١برقم وهو 
حنثارجلأ كاذا موّى ُإن ءال؛ ه، الّك، عن هريرة أمح، م، ؛—-ده الخادتم، دوتم،  ٢٣)

سترما ; فقالواإصراتيل يص محن مزآذاه فاذاه منه، استحياء شيء حليه من ى ين لا ا، متين 
ممايبرئه أن أراد اطة ؤإن افة، ؤإما • أدرة ؤإما برص إما • بجلده عيب من إلا التستر، هدا 

إلىأنبل مغ فالما اغتل، تم الحجر، على تيابه فوضع وحده، يوما فخلا لموس، قالوا 
1يقول فجعل الحجر، وهللبا عماه موس فاحد بثوبه، عل.ا الحجر ؤإن ليأطها، ثيابه 

ماأحن ءريا؛ا مأوْ إسرائيل، بى من ملأ إلي، انتهمح، حس حجر، ثومح، حجر، ثومح، 
ضرتابالحجر وظفى ه، فلبثوبه فاحد الحجر، وثام يقولون، مما وأبرأْ الل، حلفا 

تقوله فدللن، حمنا، أو أربنا أب نلائا ضربه، أثر من لتدبا بالحجر إن فواممه بعصاه، 
;]الأجزاب وثيئ\ه بمداثي خان متاثاؤأ أثث نبه مؤمى \ jicءؤأص؛ لا  ٢٢٥١٠أؤإ لإي؛-أبما 
الأنبياء.أحاديث، كتائب، موس، مع الخفر حديثح باب  ٠٢٣٤ )٤ برقم آاُ[ار 

=الأنبياء. أحاديث كتائب، موس، «ع الخضر حد.يث، بابح  ٢٣٤ ٠١)برقم الخارق، رواها  ٢٤)



^^ثنحس)؛<
ولاإسرائيل بني عن راوحدثوا وه'' نوله مع ه هذا فعله وكان 

الباب.هذا يلجوا أن قي والتابعين للصحابة مندوحة أكبر حرج" 
وبعضهامفصل، بعضها السابقين; أحبار بعض عن أحم قد والقرآن 

تفاصيلزيادْ أو المجمل، تفاصيل معرفة إلى سبيل ولا مجمل، 
والخبر.الرواية إلا = المفصل 

كدللث،.تكون لا أن ؤإما المعصوم، عن تكون أن إما والرواية؛ 
بلامقبولة فاتها معتبر، صحيح ؤلريق من المعصوم عن كاسن، فإن 

بمرهانإلا ترد أو تحل فلا المعصوم، طريق غير عن كانت ؤإن ريب، 
إّرابلكسم، رمرويات من كونها ردها في يكفي ولا معتبر، علسما 

هذهيد.كرون وأتباعهم والتابعين الصحابة نجد فإننا هنا ومن 
مجملة،عنهم تأتي وفد ير، التففي بها ؤيستشهدون الإمرائيليات، 

هذهفي إسرائيليات، عنه روى من استمرأنا ولو مفصلة، تكون وند 
الإسرائ؛اليانااهذ0 يروون ممن منهم حماعة لما لفلهر الطبقات، 

نحنوصرنا هذا، في ضلال على أكانوا ت المهم السؤال يقع وهنا 
هدى؟!على 

فيمنهم أعلى ونحن الدين، حوزة بحففل منا عناية أقل أكانوا 
هذا؟إ

أرالمتعالمن بعض نقد من الصحاح قي الثابتات الروايات طْ يعفى تلم ولم —هذا، 
النصعن صحيح بوجه ترو لم مما شرها بالك فما المغرصض، 

الأتبتاء.أحادث كتاب إسرابل بمي ص ذكر U باب ( ٣٤٦١برقم)الخادي رواء :١( 



وأغيربه، أعلم وهم اض، دين محي منا أحرص كانوا أنهم ثلث ولا 
عليه.

تيأتي ما عنهم روى الذين الأعلام أمثلة ومن 
منهافامأبغ ءاشنا تأ عايهم تماش؛ نوله في - ١ 
iJutتعيين في ورد [، ١٧٥]الأعراف،ت ألاماؤرك4 بق لكال الئءبج1( هأمحعه 

بنيمن رحل باعوراء( بن )بلعام المقمود أن منها أقواد، الشخص 
وعكرمةومجاهد، عباس وابن عود مابن عن ذللث، ورد وقد إسرائيل، 

دىل١،,وال

فإنزمنه، تحديد وفي تفاصيلها، في اختلفوا ؤإن معروفة، وقصته 
إمرائل•سم، قصص( من كونها ، ؛SJيوثر لا الاختلاف هذا 

منهاأكل التي الشجرة تحيين في لف المن المفسرون اختلف، - ٢ 
]البقرة:ؤوثُُمعنذوُالثمآه تعالى: فوله في حواءرآ،، وزوجه آدم 
٣٥.]

عكرمةءلريق من ماس ابن عن ذللئ، وورد الملة، هي، تجل؛ 
عهلية،وعن الغفاري، غزوان ماللثإ أبي وعن جير، بن ومحيي ومجاهد 

وعنله، نماس ابن موال على إجابة الجلد أبي وعن قتادة، وعن 
البصري.الحسن وعن دثار، بن محارب وعن اليماني، مسه بن وهب 

تماس،ابن عن المدي رواية من ورد وقد )العنب،(، الآكرمة وقيل: 
وعنحول، مابن أو تماس ابن عن أشياخه عن السيئ ءلريق ومن 

(.٥٦٨ت ١ هجر)٠ دار ط الطيرتما، ير نفينظر )١( 
(.٥٥٦-  ٥٥١: )١ هجر دار ط الطبري، تمر )٢( 



وعنمير، بن سمد وعن ميرة، بن جعدة وعن -، أبثا - لي ال
قيس.بن محمد 

دونمن المي. أصحاب بعض إلى جريج ابن نب التينة، ت وقتل 
تمين•

الصحاهعن المأمور بنقل عنيت التي الكتب أن نجد هنا ومن 
بهفئر التي الإسرايليات ذكر من تخلو تكاد لا وأساعهم والتابعين 

ت٠الىل١/اض كتاب الأسلاف هزلاع 
أخذالذي وهو اّراباتا، كان ما رروأما (: ١٣٣٢)ت: القاس محال 

مماإما قصمه، ثرح اوسالمس، تلقى فقد العزيز، التنزيل من وافرا جانبا 
عنالمثانهة من ؤإما نبنهم، من ودار الألسنة على استفاض 

الأثيمينمفسرينا عيئ مغمز فلا دللش ومع  ٠٠٠امنواالذ،ين الإسرائيليين 
لأ«رأ،اأم أسفارهم طابق ذلك،، في 

علىالروايايت، يتقبلون كانوا المالحين أن رر...والقمد ويال،: 
الموصؤعتفنيد إلا ينبغى فلا سريرتهم٠ لصفاء المارة، للملاحنلة علاتها 
الصحابةتلقى وقد كيف، ٠ أعراضهم وقرض مقامهم محن الحمل لا منها، 
وأدمنأسفارها اقتنى بعضهم بل وحكوها، الإّرائيليايت، بعدهم ومن 

٠ ٠١تحريفهم وتحقق النبوية، البثائر من له استبان لما مهلالعتها، 

مهدمن للمفرين نتع داود نة في الإمرائيليات على تْليقي مثال، في صيأتي )١( 
أن- اف شاء إن - ذك\>ةاز وسيتيين ،  IaJLuوما ( ٢١٩)ص• محير ابن إلى الصحابة 

دللثج.قي يتوقفوا ولم الإسرائيليات، يروون كانوا المممل|مين 
(.٤١اكأويل)ا: محاسن )٢( 
نمصفى )قاعدة عوان تحت نفيس نمل فى ، iUiذكر،وقد (. ٤٢: )١ التأؤيل محاسن )٣( 

(.٥٠_  ٤٠: بالاسرانلأت()١ والأسثهاد الأنياء 



القرانتفممير في دخلت الإسرائيليات أن هدا في الحتمية والنتيجة 
يعدهم.من عند الرواية كثرت ثم الصحابة، عهل. مند 

التفسير!كتب هي الواردة لإرسارائياليات ا موصوعايت، ! ثالتا
الأحبار.حاس_، الإسرائيليات تتعدى لا 

القديمعهل.يه في إسرائيل بني أسفار أ-غلب ماهية إلى راجع وهذا 
القرآنفي المن،كورة الأحبار من حملة الملمون روى وقد ، والجديد 
فيالواردين الأنبياء ونمص وحواء، آدم وحلق الخليقة، بدء كقفايا 
أقوامهم.قصص وبعض القرآن، 
أنفيمكن عموما، أسفارهم في الواردة القضايا نقم أن أردنا ؤإذا 
الأتي:الحو على ندكرئ 

تكنولم الناقلون، بها يتأثر لم وهذْ بالاعتقاد، تتعلق قضايا أولا: 
الليزرعلى للتأُير محلا 

الناقلينعلى تأثير أي فيها يقع لم وهده التشريع، قضايا : ثانيا
للاسرائيليات.

محلاوكان النقل، عليها توارد التي هي وهدم القمص، : ثالثا
والعقلة.للاعتبار 

ثملةعلى اطمأف لما أنه الشريعة. احب صسمن يفلهر والن.ى 

الجديدوالعهد واللام، الصلاة عله عيص نل ما أسفار على يحوى النديم العهد )١( 
اعمالوعلى واللام، الصلاة عله عسى أتاع لبعض المنوية الأناجيل على يحتوى 

بعل.ْ.بالنصرانية المشرون ومم الرمحل، 





موصؤععن الكتابة في المعاصرين اتجاهات ت رابعا 
الإمرائيليات:

كتابان؛الإسرائيليات عن تكلمت التي المعاصرة المصائر أشهر 
)الإمرائيليات( ١٣٩٧)ت: الذهى حين سد الدكتور كتاب ; هما

ترن شهية أبو محمد محمد الدكتور وكتاب والحديث(، التفسير في 
ممنوكر ، التصير( كتب في والموصوعابت رالإمرائيليات ( ١٤٠٣
الم_ؤلماتذكر في التوّمع أشأ ولم منهم، استفاد يعدهم كتب 

تفويضمنهجية على ار ممنها العظمى الغالبية لأن ؛ المحاصرة 
الإسرائيليات.

فيالمعاصرين انجاهات تميم يمكن أنه بالملاحظة والجدير 
أقسام!إلى التفسير كتب في الإسرائيليات موصؤع عن الكتابة 

منهااونقل ؛الإسرائيليات، تأثر قد القرآن بأن الزعم الأول،؛ 
اإدا؟ التفسير كتب في رأيهم سيكون كيف هؤلاء وبئذ 
علىيحثه وأقام بهم، ناثر من وبعض المستشرقين مدم، وهدا 
الفكرية.مناهجهم 

القرآن(،)تاؤيخ كتابه في نولدكه كتبه ما المسترقين أمثلة ومن 
للتحليللزوم را..بلأ قوله! ومنها متحددة، صفحات في هدا مثل ذكر فقد 

تالقرآنية المعلومات أوعية بيانات قاعدة موغ! في منها كثير أسماء مطالعة يمكن )١( 
www.quran-c.com

الإسلامي،التراث قي عديدة مشاركات له (، ١٩٣٠-  ١٨٣٦)أJانى ستثرق نولدكه: )٢( 
لهدامقدمته قي له تآليفه قصة ذكر وقد القرآن(، )تاؤخ كتابه وأحطرها أهمها ومن 

الكات.





أبيطريق من ه محمد المي إلى مشوبا التالي الحديث ورد 
وهوماجة، وابن والترمذي، ، ومسلم البخاري، اعتمده وقد هريرة، 

لمين.المبين وانتشارا شهرة الأحاديث أكثر من 
عنىلا ما الصالحين لعنادي أعددت ت اف اريمول ت الحديث يقول 

نثر*.ملب على حثلر ولا نمعت، أدن ولا رأت، 
هدارأينا عندما معا والحرج الدهشة نستشعر أن الهلبيص من وكان 
العهدأسفار من بولس النيين رسائل بعضن في وخصه بنمه الحديث، 

لأيةا في الأولى( )كورنتوسى رسالة في  ٠١٧وبالتنحييحيين، للم ٠١٧الجلب 
حب- ؛ هكذاهناك النهى حاء حيحا الثاني، الإصحاح من التاسعة 
الكاثوليكية.:العربية الترجمة 

حهلرولا أذنك،، به سمعت! ولا ، عينلث، تره لم ما ركتن،( كما 'رولكن 
.* يحبونه... الله أءلْ ما بثر: قلب على 

فينابتة أ-صاديح، ين.كر — النقل ا هن. في ترى كما — الأحير وهدا 
الكتابؤ،أهل من الصحابة من الرواة تلقفه مما أنها ويزعم الصحيحين، 

هالني إلى سب ثم 
بمكانالخملورة من أنها ؤيرى الإسرائيليات، ينتقد من ؛ النالث، 

مناهجلرمى ممن وكثير ير، التففي حصوصا الملمين، ترايث، على 
المنهج،هذا على سار التفسير في الدخيل في كشح من أو المفسرين 

وأبيالذهبي كتابا هما هذا في كتابين وأشهر يهلول، أقوالهم وتتبع 
شهبة.

(.٨٥-  ٨٤)ص: الإّلأم ني للإسرايلمات الأور \وو\ي\ت :١( 



الباب،هدا في المتندمن مهج لتبرئة تقويمية إشارات هناك الرابع! 
المعاصرة!البحوث ومن فيه، طريقتهم معرفة في والاجتهاد 

للدكورالممير( كتب في الإمراسلمات في آخر )رأي مقال - ١ 
نشرمثم ^، ٨١٤٢٤ ; ٢١التمر)أهل طتقى في نشر الهليار، اعد م

)صفي! هآ؛اه( ير التفوأصول القرآن عازم في )مقالات كتابه في 
٢٠٨- ١٩١.)

فيمقدمة كتاب في بالاسراتياليات يتعلق ما رح ث في مبحث — ٢ 
فيه( ١  ٤٢١^التصير أصول في مقدمة )محرح تيمية لأبن التفسير أصول 
الطار.ساعد للوكتور (، ١٦٦-  ١٥٢٠)ص! 

وهوالتفسير(، كتب في الإسرائيليات مع )وقفات بحنوان! مقال — ٣ 
التفسيرلا،.أهل ملقى في نشرم وقد الرهراني، ناف للشح 

الهلبريتممير في الإمرابليات لكتاب )عرض بعنوان! مقال — ٤ 
محمدصالح محمد صفوت! )أبو للباحئا • عليه( الماحي يحفى وبيان 

التفسير.أهل ملتقى في ليمان( م
عزيزمثال المليار، اعد مالدكتور إلى )إهداء بحنوان! مقال - ٠ 

محمدصفوت! )أبو للباحث، ٢. الإسرائياليات(ل عن له مقالة بخصوص 
التفسير.أهل ملتقى في سليمان( محمد صالح 
)الإسرائيلياتبعنوان! العجمي ا،الهلان بن شافي الدكتور بحثا — ٦ 

 ( ١ )/(.http://www.tafsir.nel/vb/tafsirl43)

 )٢((.http://www.tafsir.net/vb/tafsirl0048)
 )٣(/(.http://www.tafsir.net/vb/tafsirl8833)



والتابعينالصحابة لمنهج انتصار فيه إذ ؛ والمتأ المتقدمن بين 
تحريربعد إلا عليه أطلع )لم . وغيره كالطيري هذا في تبعهم ومن 
المقالة(.هذه 

الأسلابوالدراسات الثريعة مجلة س اه( ٤٣١الاخرة )جمادى  ٨١العدد صمن :١( 
الكويت.حامعة 





الأولالمبحث 

الإ»|سرائيالاتمن الامحتفادة 

والردالقبول ين التفسير فى 

المع:القائلن أدلة الأول: المطلب 
الإسرائيات:من المتقدمن موقف في الأيار من ورد مما 

النجي.أتى الختلاب، بن عمر أل افه، عبد بن جابر عن - ١ 
فغضبه النبي على فقرأه الكتب، أهل بعض من أصابه بكتاب 
جئتكملمد بيده نقمي والدي الخظاب، ابن يا فيها ررأمتهوكون وقال! 

أوبه، فتكذبوا بمص فيخبروكم شيء عن ألوهم تلا نقته، بيضاء بها 
وسعهما حيا، كان موسى أن لو بيدْ نمي والذي به، قوا فتصل ببامحلل 

يتبعني،؛أن إلا 

نحمف»إطدْ المسون: وُال (، ١٥١٥٦)رنم ( ٣٤٩: ٢٣)أحمد الإمام رواه 
من)الإصابة(ثابتا ين اش عبد ترجمة في حجر ابن ونقل معيد. ابن وهو مجالي: لضعفا 

اب،بكتأتى عمر إن جابرت عن الشعي عن مجالي قال قال؛ أنه البخاري عن  ٣٠؛/ 
للبخاريالكبير( )التاريخ من المهلبؤع في يرد لم يمحء اولأ وقوله: ؛ قلنايصح. ولا 
.٠٣٩ه/



س——ص؛سث؛<
أهلألوا تررلأ ت قال عود مابن عن وغيره الرزاق عبد روى — ٢ 

بحقمحكدبون أشهم، أصلوا وقد يهدوكم لن فإنهم شيء، عن الكتاب 
تاليةقلبه في إلا الكتاب أهل من أحد ليس ؤإنه بباطل تصدقون أو 

,,وكتابه® الله إلى تدعوه 

راياقال! غئ عماس بن الله عبد عن نده بالبخاري وروى — ٣ 
علىأنزل الدى وكتابكم الكتاب؟! أهل تسألون كيف لمين، الممعشر 

أهلأن اممه حدثكم وقد يثب، لم تقرزونه باممه الأحبار أحديث، . نبيه 
بأيديهم...®وغيروا الثه، كتب ما بدلوا الكتاب 

عياش!بن بكر أبو قال قال! )الطبقات،(، في سعد ابن وروى - ٤ 
اهجاهل؟ نمير يتقون مالهم للأعمش! قلت، رر 

الكتاب®أهل يسأل أنه يرون كانوا قال! 
قالقال! الله عبد بن جابر عن منيه بأحمد روى يما لهم! ويستدل 

يهدوكملن فإنهم شيء، عن الكتاب أهل تسألوا ارلأ .! اه رسول 
كانلو فإنه بحق، تكان؛وا أو بباطل تصدقوا أن إما فإنكم صلوا، وقد 

يبنيءارأ،•أن إلا له حل ما أظهركم بين حنا موسى 

.١٠١٦٢ااا(يرتم )ا(مضف،يواززاق)1: 
حوغيرها، التهادة الشرك أهل سأل لا باب التهادان،، كتاب البخاري: صحيح )٢( 

٢٦٨٥.

(.٤٦٦)٥: ذ لاين الكبرى، اسان، )٠١( 
.١٤٦٣١يرتم ( ٤٦٨: ٢٢)١^: )٤( 



سؤ
الجواز:القائلن أدلة الثاني: المهللب 

بتيإلى ١^^٤ جواز إلى تثير ١^ وجدنا إليىَنلفرآن إذاًرجعنا 
تزلينودس *ايي( ثذ ء١تجةهم َئم !؛؛pl ،kبقآ ثل ؤ تعالى: قوله مثل إسرائيل، 

[.٢١١]البقرة: آنمابه شديد ه ؤ0 إن1ءثع بمدتا ئ أف نمه 
منألمحكثب يثرءوث أئرنث> دّئإا أرلآ،ابق بج فا َقث ه؛ ولوق

[.٩٤]يونس: آلثملم=ن4 ثى ٥؛؟ز؛ش ثن آلما ■؟ءف لخد بلأ 
لم•جاءهمممال إذ إمحمج؛يل بئ همسثل ينتن ءايت لسع مؤبئ ءابثا ^^^٠ * ونوله 

[.١٠١]الإسراء: سمإذلآصمشمسمثا4 
م،إمرائيل بني إلى الرجؤع بجواز ناطقة - وغيرها - الايات فهده 

البيانلورد مْللثا عنه منهيا إليهم الرجؤع كان ولو أحبارهم، من شيء 
بدك.

السنة:من : ثاسإ

هوبينما رر أنه؛ أحبره الأنصاري نملة أبي عن أحمد وروى — ١ 
هلمحمد، يا فقال: اليهود، من رحل جاءه الله. رسول عند جالس 

أءالم،ا.الاال4 : اممهرسول قال الجنازة؟ هده تتكلم 
تتكلم.أنها أسهد أنا اليهودي: قال 

ولاتصدقوهم، فلا الكتاب؛ أهل حديكم ررإذا س: اممه رسول فقال 
يكدبوهم،لم حما؛ كان فان ورسله؛ وكتبه باينه آمنا وقولوا تكدبوهم، 

يصدقوهم١١لم بامحللأ؛ كان ؤإن 

أل=المعلوم من الثافعيت راقال حجرت ابن قال . ١٧٢٥٥ير؛م ( ٤٦٠ت ٢٨)المسد 







——--^صسأأ<—
أقام:ثلاثة إلى الإمرائيات اساء بعض قثم وقد 
لهيشهد مما بأيدينا مما صحته علمنا ما ! ررأحدهاتيمية: ابن قال 
صحيحءفداك بالصدق 

يخالفهءمما عندنا بما كدبه علمنا ما والثاني: 

 :sالقبيل،هذا من ولا القبيل هنءا من لا عنه مكون هو ما والثالث

.حكايته® وتجوز نكذبه ولا يه نومن ُلأ 

الثانيالفم — والمناقشة التهلبيق حيث من — النزاع محل في ؤيدحل 
القسمفي تدخل ما إسرائيلية قصه أن أحدهم يدعي نل لأنه والثالث؛ 

الثالث.الؤع في يحولها آخر محييعي اكاني، 

الترجتح؛
لأمور:الإسرائيليات بهده الاستشهاد حواز — أعلم واف — الراجع 
أحثارهم،بعض في إليهم الرجوع طلب في الأيات صراحة الأول: 

ذلك.يتسخ ما يرد ولم 

عنه،النهي بعد التحلءيث أباح قد ه الشريعة صاحب أن الثاني: 
بإباحتهمنسوخ فإنه ^^، نهيه من المانعون به استدل وما 

منه.تقدم قد كان لأته حرج، ولا قال: ارؤإتما العيني: قال 
ذللث،،في الثونع حصل م كتبهم، في والنظر عنهم الأخذ عن الزجت 
خشيةالدينتة والقواعد الشرعية الأحكام استقرار قبل النهي وكان 

تمةلأ؛ن التضمير، أصول ثى مقدمة 



منذلك في لما ذلك في الإذن وقع المحدور زال لما ثم النتنة، 
زمانهم٠في وقعت التي الأحبار مماع عند الاعتبار 

فيهي إنما اسمر وكزا المهي، في الوارد الحديث أن الثالث،: 
كلفي عنه منهي الاهتداء ومحللب إسرائيل، بني عند يما الاهتداء محللب 
االدين؟ اش أكمل وهد عندهم، بما الاهتداء يكون كيف، إذ حين، 

بمعزلفهي منها، والامحتفادة وحكايتها، أحبارهم إلى الرحؤع وأما 
النهي•ذلك عن 

ثلوأتباعهم والتابمن الصحابة من المقمرين جمهور أن الرابع: 
العلممع غضاصة، ذلكا في يروا ولم منهم، واستفادوا إليهم رجعوا 

الروايات.منعلوق في مشكلة قضايا من أو احتلافخ من بعضها في بما 
في- روحه اممه فدس - الدهلوي اض ولي رروفال القاممي: فال 

سرطالنزول: ثاب، أممعرفة على الكلام فمل في التمسير، أصول 
أمران:المفر 

الإيماءفهم يتيسر فلا القمص، من الايات له تعرض ما الأول: 
القممى.تاللث، بمعرفة إلا الايات بتاللثج 

صرفحوجوم من ذللث، مثل أو القمة، من العام يخصص ما والثاني: 
بدونها.الأيات من المقصود فهم يتيسر فلا الذلاهر، عن الكلام 

إلاالحديث، في ندكر لا اوسالفين الأنبياء قصص أن يعلم أن ينبغي ومما 
المفسرونتكلفا التي الحريفة الهلويلة فالقصص القلة، سبيل على 

انتهى.تعالى. اممه ثاء ما إلا الكتايسؤ أهل علماء عن منقولة كلها روايتها، 

(.٤٥ت  ١٦)البخاري صحح شرح القارى عمدة ١( ,



فىالمجملة القصص معرفة ير التفوحوم من أن يخفى لا فإذن، 
فيجرى كالذي إسرائيلي• غير منها كان ما ثم الكريمة، الايات غضون 
رووهوقد المحدثون. بسانه تكمل فهذا عنه. أحبر أو ، عهده

فيه.مغمز فلا المتملة، والأ>ءانيد. 

التنزيلمن وافرا جاننا أحذ الذي وهو إمراتيلئا، كان ما وأما 
الألسنةعلى استفاصى مما إما قممه، ثرح لف التلقى فقد العزيز، 

آمنوا،وهؤلاءالذين الإسرائيليين عن المشافهة من ؤإما نبئهم، من ودار 
تتادلهالم عزيزة كانت، المحق إذ قادتهم؛ عن أنباءها تلقفوا كانوا 

بنشرهارومانهم صى واشتهر الأحيرة. العصور في هو كما الأيدي، 
غيرشاووا فيروونما سيطرتهم، زمام على إبقاء عمومهم، لدى 

،.ذاعا،رما فذاع مناقشين. ولا مؤاخذين 

يأتي؛ما فيها وأقوالهم الإسرائتليات مع تعاملهم سر من ؤيفلهر 
الواردوأن للأية، الخام المعنى بيان بإيرادها مرادهم كان الأول؛ 

فيها.الإجمالي المحنى عن يختلف، لا بيإسرائيل عند 

الصادقبخبر إلا تكدب، ولا تصدق لا المفاصيل أن الثاني: 
إّرائ؛لرمبك، مرئيات مح، ورودها نوله مح، يكممح، ولا المعصوم، 

واحدعلى منصئا والتابعين الصحابة من نهى من نهي أن الثالث،؛ 
احتمالين؛من 

(.٤١)؛(محاّناكآويل)؛: 
^٠١.وما ( ٢٠٢)ص; المرؤيات شذ0 من اسممالتهم لوجوه يان مزيل. سأتي )٢( 





منكثير عند الأمر تقر امحيم حيان، وأبي كالرازي رين، المف
المنهجهذا على العاصرين 

فيالإممحرائيالياُتف ينقل المعتنين المرين أشهر ت الراع الطلم، 
اكران.نمير 

التفامحيرجمع بداية إلى ونظرنا الأولى، الطبقات تجاوزنا إذا 
بنيمرؤيات من جمع وفيه إلا ا يت نفنجد نكاد لا فإننا ابقة، الس

التفامحسرتهده ومن ، إسرائيل 

ابنوتفسير (، ٢٠٠)ت؛ القيرواني البمحرى سلام بن يحيى نمير 
يرونف(، ٣٢٧)ت: حاتم أبي ابن ير ونف(، ٣١٠)ت: الطري جرير 

إلىآخر(،... ٤٢٧)ت: اسلمي ونفير (، ٣٣٣الماتريدى)ت: 
بعدهم.جاءت التي التفامير 

هذهإليهم مسندون الثلاث، الطقات عن نائلون — هن.ا في — وهم 
مالفعاليه محار الذي النهج هذا على نكير منهم يقع ولم الروايات، 

هذا.يومنا إلى كتبهم في الروايات هن.ه ؛قبت، لذاالأمة؛ 

ام:أنإلى ث في الأس شم يمكن )١( 
الضر.كب ش كير وهدا اعتراض، دون ينقلونها رون مغ- ١ 
•حنان وأبو الرازي ومنهم كلها، يكن لم إن منها، كبر ءر اعترضوا مفسرون - ٢ 
كان.لاك،بالكلية انتقدوها ولا بالكلية، يتركوها ولم والتقويم، للض. عرضوها قوم . .٣ 

كبر•ابن ومنهم 
هاذ.اآحر في ومتري داود، فتة لقمة التاؤيخي رد الفي - اض شاء إن - حلثا ذللت، مينلهر )٢( 

المصث،ء



لكليالانتصار في قالها المهام، هدا في مفيدة كلمة وللمامحمي 
تولغيره له تملح وهي (، ٤٢٧ت )ت ر المف

الإمامكرامة من الحيل المضل، يدعي ممن رأست،، رروقد ت ثال 
وأيموهدا لإّرائيليات، ١ لروايته الٌزيز، ~ روحه الله قدس — الثطبي، 

العالم.ومعاداة الفضل ذوى مزايا جحد من الحق 
؛الأسانيدحكاه ما وراو غيرْ، عن نائل - روحه الله قدس - أنه على 

الصاحيه؟ وعزاه ؛اللففل نقاله بقول، بوق مذئب وما الأحبار• أئمة إلى 
السالم،إهضيمة س اللهم بك فمعادا 

أحبست،عالية ترحمة حلكان ابن القاصي تاريخ في له رأبت، وقد 
راها،ل الجاهل لدى بمقامه تعريفا هنا، إثباتها 

الصالحينأن الوالقص_د ثبآ؛(1 )ُتاالثعلبي ترجمة بحد قالي نم 
سريرتهم،لصفاء المارة، للملاحظة علاتها على الرواياتر يتقبلون كانوا 

وقرضمقامهم من الحمل لا منها، الموضؤع تمنيد إلا ينغي فلا 
وحكوها،الإّرائيليايت، بعدهم وس الصحابة تلقى وقد ا كيفأعراضهم• 

البشائرص له امتاز لما مهنالمتها، وأدس أسفارها اقتنى بعضهم بل 
تحريفهمرارى•وتحقق النوية، 

<٤٢-  ٤١: الارُل)اسامحن )١( 
اأ/:اض)االمصدرال)٢( 





الثانيالبصث، 

بالإ-مراسليات،القرآن نفير صوابط 

التفسيرمحي منها الاستفادة ومجالات 

يالإسرائيليات؛القرآن نفير صوابط الأول! المطلب 

الروايات فإنها الإسناد، جهة من الإمرائيليات ننقد أن أردنا لو 
منوتنايالوْ كتبهم، في كتبوه مما هي بل الكتاب، أهل عند لها أسانيد 
بإسنادهم،المطالبة تملح لا لذا حيل؛ بعد جيلا الكتب، هذه خلال 
•يخيرولها الكب كبهم من عندهم النحب بالوجادة يكتفي ؤإنما 

نشا'عنهم الروايات هذه وأتباعهم والتابعون الصحابة أحذ ولما 
الثلأيث،.الهلثقات هذه أهل إلى الإسناد 

عنهم،المنقول ير التغكحال عنهم، النقل في الإسرائيليات وحال 
هنفبالهلريق هو هؤلاء عن ير التغمن المتقول أن ! يذللث، وأنمي 

واحده.الروايات فاسانيد الإسرائيليات، )به( ملت، الذي 

يشألا لها القبول فإن الإ-مائيابت، فى كذللث، الحال كان ولما 



——

لها،والمتنى التاريخي النقل جهة من ؤإنما لإساد، ا صحة جهة من 

منها.حبر قبول لأجل محوابط إلى نحتاج أننا يعني وهذا 
الإسرائيلية،قبول فى المهمة الضوابعل مجن جملة الهلبري ذكر وقد 

آلشظن ١٠٠^^^؟I تعالى قوله فى الواردة الروايات على تعليمه عند وذللث، 
^^!ظمحنحونمفي؛لآبج'ظئؤإت

ويمكن، )الحثة(ُ حبر لف البعض ذكر حيث [، ٣٦ت ]البقرة جإه 
يأشفيما الفوابعل هدْ استخلاصي 

اض.كتاب، مواممة س ١ 

المعصوم.عن خبر الإسرائيلي الخبر يدفع لا أن - ٢ 
العرب،.للغة موافئا تمّيرها يكون أن — ٣ 

والتابعين.الصحابة قول عليه يتتاع أن — ٤ 
المستحيلة.وليس الممكنة، الأمور من يكون أن — ٥ 

منها.ضابط كل عند العلبري كلام وسأذكر 
الخير،قبول يقوي معا الضوابْل هده اجتماع أن علمه يحسن ومما 

وهدهالإسرائيلي، الخبر بقبول يستقث الضوابهل »-ءض أن المراد وليس 
الإسناد،صحيفة النصوصي ببعض تحتم، التي بالقرائن أشبه الضوابعل 

الخبربتقوية تمئ يفلا منها واحد انفراد أما للخبر، مقويه فتكون 

(.٥٦٧: )١ هجر دار ط الطبري، تقمر )١( 
بمجمؤعالامتدلأل، أن وهي المراسيل، عن كلامه في الفكرة هده مثل إلى تنمية ابن أشار )٢( 

إذا®والمراسل فقال محته، الواحدة الرواية استقلال بمي لا الخبر لتصحح روايايت، 
=فهلعا، صحيحة كانتج نمد بغير الاتفاق أو نمدا المواطاة عن وحلت، طرفها تعدديتؤ 



جه§^ؤ؛<
Iالضوابط لهده نيين وهدا 

افأ١،:كتاب موافقة ت أولا 
ؤإنماالمخالفة، يعنى لا اممه كتاب في ما على الزيادة مجرد إف 

الكذب،صاحبه تعمد كذبا يكون أن ؤإما للخر، مطاما صدئا يكون أن إما النقل -فإن 
رسِا.بلا صدق كأن والخهلآ العمل الكذب من سلم فمي ب، أحْلآ أو 

عربمواطنا لم المخرين أن علم وند جهات، أو جهتن من جاء الحدث كان فإذا 
مثلصحح، أنه عب نمد بلا اتفاقا فيه المواممة تقع لا ذللث، مثل أن وعلم اختلاقه، 

ؤيأتيوالأفعال، الأقوال من قيها ما تفاصيل ؤيذكر جرت، واقعة عن يحديثج شخص 
الأقوالتفاصيل من الأول ذمْ ما مثل فيدكر الأول، يواطئ لم أنه علم ند آخر شخص 

عمداكذبها منهما كل لوكان قإنه الجمالة؛ في حق الواقحة تلك أن نهلنا فيعلم والأفعال، 
اتفاقالعادة تمنع الص التفاصيل ؛تللتؤ منهماكل يأتي أن العادة في يتفق لم خعلآ، أو 

ؤيفلمببتا يقلم أن يتفق G الرجل فإن لصاحمه، أحدهما من مواهلآ؛ بلا عليها الأنتض 
فنونذات ٍلويلة نميدة أنثا إذا أما مثلها، الأخر ؤيكذب كذبة يكذب أو مثاله، الأخر 

بلالمفرثل، الهلول •ع ومض لفظا مثالها ينشئ غيره بأن الحادة تجر فلم ودوي قافية على 
بمثله،1خر وحدث فنون، فيه محلويلأ حديثا حدث إذا وكذللئ، منه، أخذها أنه بالعادة تعلم 

يعلمالهلريق وبهذه صدئا، الحديث، أويكون منه، أخذه أو عليه واؤنأْ يكون أن إما فإنه 
احييايكن لم ؤإن المنقولات، محن الوجه هذا على المختلفة جهاته تتعدد ما عامة صدق 

الالش والدقائق الألفاقل به تقبل لا هذا مثل لكن ناقله، لضعف لإرساله إما كافيا 
ولهذاوالدقائق؛ الألفاخل تاللث، مثل بها يثبته ٍلريق إلى ذللئ، يحتاج فلا الطريف، بهدم تحلم 
إلىبرزوا وعبيدة وعليا حمزة أن نعلنا يعلم بل أحد، قبل وأنها بدر غزوة بالتواتر نتن 

هوهل قرنه في يشك لم قرنه، تتل حمزة وأن الوليد، قتل عث وأن والوليد، وشيبه عئبه 
شيبة*أو عتبة 

الحديث،في المنقولات من بكثير الجزم في نافع أصل فإنه ؛ يعرف، أن ينغى الأصل وهذا 
ذللت،.٠.وغير وأفعالهم الناس أقوال من ينقل ومحا والمعاني، والتفسير 

ءمخالفة غير إنها فالجواب الئ4؟ لكتاب موافقا يكون فكيف الحية، حبر يرد لم ٠ قلت إن 
فيمذكورة غير نيادة فيها أن الأمر فقصارى — الإّرائيلية ْع التعامل في مهم قيد وهدا 

وقوعها.يمتع لا الموجودة والزيادة القرآن، 



ذكرهالذي الخبر مع احتم.اعها يمكن لا صريحة مخالفة يقع أن المراد 
ولاالأمر، أول من الإسرائيالية الرواية ترد الحال هدم ففي تعالى، اغ 

المخالفة.هذه في ينغلر 

القلكتاب، كان ما محدنا، الحق بذلك رروأولى الطبري: نال 
وزوجتهلأدم وسوس أنه إبليس عن ذكره تعالى الله أخر وقد موامما، 

رنكمالمككآ ءؤنا : لهماقال وأئه مواتهما، س عنهما ووري ما لهما ليبدي 
هوأن[، ٢٠: ،]الأع_رافين أؤ قؤّام إلائق ألسهمء ه سص 

فيورد ومما ٠ ، ر ا، بغرور لهما ميلتا الناصحين لمن لكما إلي قاسمهما 
عنالهلبري رواه ما كتابنا في عليه يدل ما ورد إذا الكتابي قول قبول 
جهنم؟أين اليهود؛ من لرجل ه علي ارقال قال؛ المسيب، بن سمد 
٦[،]العلور: آثنمره صادمحا،إلا أراه ما فقال: البحر، فقال: 
مخففة((رمّجنت( المحار )ؤإدا 

بماإلا اليهودي حبر يقبل لم تقهنه عليا أن منه يفلهر الأثر فهدا 
تعالى.الله كتاب س الشاهل. س وحده 

المعصوم:عن حبر لإسرائيالي ا الخبر يدغ لا أن ؛ ثانيا
منيكون قد والبرهان ببرهان، إلا يكون لا والتكن.ي.با فالتصلأيق 

عنهما.خارج أمر س يكون وقد ، نبيناسنة من يكون وقد الله، كتاب 
أنبعد ادم كلم حتى الجثة إلى وصوله محبٍت، فأما ١١الهلبري: قال 

؛٥٦٧: )١ هجر دار ط الطبري، ير نف)١( 
(.٢٤٢: ٢٤)الخبري نفير )٢( 







توجيههمن أولى اللغات من الأشهر إلى القرآن تامحيل وتوجيه بينهم؛ 
سل•"/ذلك إلى ^ ا الأشم ّضذ لا أن إلى 

منعليها اعترض ؤإنما إسرائيلية، كونها على ردْ في يضج ولم 
فحسب،الثاني، القول من اللغة في أظهر الأول فالقول اللغة، جهة 
الموفق.واممه 

ت، والتادعينأ الصحابة قول عاليه يتتاع أن ت رابئا 
علىوأتباعهم والتابعين الصحابة من الضير علماء عقول تتابع إن 

محلالخبر مجمل أن إلى يشير منهم نكير دون الإسرائيلي الخبر إيراد 
أئهذللث، في رروالقول بقوله! ذللث، إلى الهليري أثار وقد عندهم، قبول 

كونأن وممآكن ثنازه، حز الله أحبرنا ما على حطابهما إلى وصل قد 
؛كدللث، الله ثاء إن ذلك، بل المتأولون؛ قاله الدي بنحو ذللث، إلى وصل 
ذلاكا((لم.تصحح على التأؤيل أهل أقوال لتتابع 

عليهعيي من الحواريون طلها التي المائدة في حلاقهم ذللث، ومن 
تنزل؟لم أو نزلن، هل واللام، الصلاة 

منفيها وما شأنها بعض في احتلموا قد فإنهم نزلت،، إنها قال ومن 
تذللث، في قالوا ومما العلعام، 

(.٤٨٠-  ٤٧٩: )٤ الأبق المLJر )١( 
نولهمبمي لا علها نكيرهم دون واكابمن الصحابة من حماعن عن الإصرايلية ورود إن )٢( 

بلنكاية، ب ما تفاصيلها بعض في ورد إذا حموصا التفاصيل، من فيها ما لكل 
أنيمكن وأنه وقومه، يجوز مما الإسراتيلية مليه تدور وما القمة أصل لأنا يذكرونها 

ده«القرآن بيان يجوز وبذا ، صحيحا يكون 
(.٥٦٩: هجر)ا دار طمة الطري، فثر )٣( 



عيسىعلى ررنزلت السلمي: الرحمن عبد وأبي ماس ابن عن - ١
نزلواأينما منه يأكلون وصمك خبز عليه خوان والحواريين مريم ابن 
ثاؤوا«.إذا 

طعام((,كل طعم فيها سمكة ررالمائدة العوفي: عطية عن — ٢ 

ثمارمن الثمر عليها ينزل مائدة كانت أنها لنا راذكر قتادة عن — ٣ 
ابتلاهمبلاء لغد، يدخروا ولا يخونوا ولا يخبئوا لا أن وأمروا الجنة، 

فيهالقوم فخان عيي، به أنباهم ذللث، من شيئا فعلوا إذا وكانوا به، اض 
لغد،ا.وادخروا فخبموا 

إسرائيل،لبني المائدة وصعت، إذا راكانمت، وزاذان: ميسرة عن - ٤ 
طعام؛(.بكل الأيدي عليها اختلمت، 

اللحم.إلا طعام كل من عليها كان آخرون؛ وقال - ٥ 

علىمتفقون هؤلاء كل إذ القضية، أصل في يوثر لا الاختلاف، وهذا 
المأكولنؤع في اختلفوا ؤإن المأكول، من نؤع وعليها المائدة، نزول 
رروأما: — مقعدا — الهلبري به قال بما نقول الحال هذه مثل وفي فتها، 

عليهاكان يخال: فأن المائدة، على كان فيما القول من الصواب، 
نمراكان يكون أن وجائز وخبزا، سماكا كان يكون أن وجائز مأكول، 

تاليأم إذا به، الجهل صار ولا به، العالم نافع وغير الجنة، ثمر من 
اكزيل(ا.احتمله ما الأية؛ذلاهر 

ون(.)خ مائة العرب،، لمان الأكل. عند الهلعام ،، if■يوضع ما هر الخوان! 



المستحيلة!وليس الممكنة، الأمور من يكون أن ؛ حامئا
إلىوصوله سب ررفآما الفابهل؛ هذا على النبيه في الطبري قال 

فيمافليس عنها، وطرده منها الله أحرجه أن بعد آدم كلم حتى الجنة 
فهملذي يجوز معنى ذلك في ت بن ووهب عياص ابن عن روي 

منتصديقه يلزم حبر ولا عقل يدفعه لا نولا ذلك كان إذ مدافعته، 
الممكنة١٠.الأمور من وهو بخلافه، حجة 

نحابْلافليمت، الإسرائيليايتؤ؛ بعفى بها تتصف قي. التي الغرابة أّْا 
فيالغرابة تقع وفد مستحيلا، ليس تغرب، الملأن ردها؛ في كافنا 

الصححمنفي كما صحتها، على متفق بتنرقا الواردة الأحبار في القصة 
رحلاكان موسى ررإن اه رسول قال قال! خهنه هريرة أبي عن 

بنيمن آذاه من فآذاه منه، استحياء شيء حليه من يرى لا ستيرا حييا 
يرصن،إما بجلده؛ عيٌبا من إلا التنثر هذا يستتر ما I فقالوا إسرائل، 

فخلالموسى، قالوا مما يبرئه أن أراد افه ؤإن آفة، ؤإما أدرة، ؤإما 
إلىأقبل مئ فلما اغتل، ثم الغجر، على ثيابه فوضع ، وحدْ يوما 

وطلبعماه، موسى فاخذ بثوبه، عدا الغجر ؤإن ليأحذها، ثيابه؛ 
منملأ إلمحا اذته5، حكا حجر؛ ثومح، حجر، ثوبي ت يقول فجعل الغجر، 

وقاميقولون مما وأبرأه الله، حلق ما أحن عريانا فرأوه إسرائيل، بي 
إنفوالله بعصاه، ضربا بالحجر، ومحلفق ه، قالبثوبه، فاخذ الغجر، 
ءؤيتلإأاI قوله فذللث، ؛ خمنا أو أربعا أو ثلائا نحريه أثر من لدتا بالحجر 

دأبم-اب*أممه عند قاث مائ مما أممه ئمأت مؤذئ ،^١ ةؤ(وأ ظؤإ لا ءامنؤأ اؤى 
]\لأر\ب:

٠١٢٦ رصن البخاري، عند تخريجه سبق ،١( 



ويهربيتحرك الحجر أن جهة من غرابته، تخفى لا الغر فهذا 
إمرائل،بني من الملأ أمام عريايا سدو موسى وأن موصى.، بثياب 
بملريقورد أنه عبم إذا لكن العقول، بعض تملقه لا قد الخبر وهدا 

الغرابة.من فيه ما ْع يه، نلم عليه، متفق صحح 
نمةفي ورد وما وماروت،، هاروت حبر في ورد ما قس هدا وعلى 
سبرتها،إذا لكنالئ، المتغنبة، الأحبار من وغيرها قصل، مليمان 
إذاحموصا وحولها، يمغ لا العقل وأن الممكنة، الأمور مجن وجدتها 
تعالى.اطه بقدرة تعلمت، 

وماروت)هاروت قصة على الضوابط هذه تطبيق 

أنمتاالملائكة بعض أن عالي تقوم وماروت هاروت قصة ملخمحن 
أنمنهم اممه فطالما لهم، اض معاقبة وعدم للمعاصي آدم بني فعل من 

عنصبرهم ليختبر البشرية الهلييحة فيهم ويركب، منهم، اثنين يختاروا 
الملائكةفاحتارت بالحر، مولعين كانوا قوما بهم وليبتلي المعاصي، 

عقوبةحر الالناس يحلمان ونزلا وماروت، هاروت وهما أعبدهم من 
ؤئنازاوأوخ\سظوظيتعالى: قوله حد على به تعلمهم على لهم 

ظاهرهو كما حر التعلم يريد من يحال>رون وكانوا ٥[، لالممج: 
الأية.

نقومهم،في فوقمّتا الزهرة، اسمها وكان حميلة، امرأة جاءتهم تم 
وءاق٠جابن.لاائأا، تعالى الله فعاقبهم بها، فوقعا ها، نمعن ولوها فرا 

اسمهاأن آحر قول وعلى قول، على هذا كوكبا، جعلها بأن المرأة 
منها.مخا الكوك.آا وليمن ا، الكوك٠٣ا هن. كاسم 



ماوأيد ذكرها من منهم رون والمقالقمة، هده محلخصر هو هدا 
أوبالقبول تصريح دون ضل ذكرها من ومنهم الروايات، من فيها 

وردهارمعليها اعترض من ومنهم عليها، اعتراض 

Iالقصة هذه تحليل 

عبادهيبتلي أن وله عبادْ، ابتلاء في طه ا سنة على قائمة القصة أولا! 
بغيروسيبتليهم السحر، وبوجود الكفر، بوجود ابتلاهم فقد يشاء، بما 

الدجال.المسح كفتنة ذلك؛ 

المعاصيوقؤع من استغرابهم سبا الابتلاء في الملائكة لحل وقد 
الأمورمن وليس الممكنة، الأمور من وابتلانهم آدم، بني من 

•المرس.>.حمله 

ماويفعلون أمرهم ما اطه يعمون لا الملائكية بهلبيحتهم والملائكة 
فيأما الملائكية، حالتهم في لهم ثابتة العصمة أن يعني وهدا يؤمرون، 

متهميقع فقد كالبثر، مكلفون فإنهم الرواية تذكرها التي الحالة هده 
الذنب.

يجوزوكيفا فقال: قلنا ما غباء ذي على التبس ارإن القلبري: يقول 
أنيجوز يف أم وزوجه؟ المرء بين التفريق الماس تعلم أن اش لملائكة 

الملائكة؟على ذللث، إنزال وتعالى تبارك اطه إلى يضاف 

ماوجميع به أمرهم ما جميع عبادْ عرف وناؤ0 جل اطه إن له: قيل 

دمنوالمعاصرين، المتهدمض من الرواية هدم رد من الأنيس الحكيم عد الشيح ذكر )١( 
(.٣٣٣—  ٣٣٢حجر)١ لابن الأمحسماب® بيان ش ءالمجاب لكتاب تحقيقه يفلر ت قبلها 



ييتهونبه يؤمرون بما منهم العلم بعد ونهاهم أمرهم ثم عنه، نهاهم 
•مفهوم معنى والهي للأمر كان لما ذلك، غير على الأمر كان ولو عنه• 

حليكون أن منكر فغير عنه، آدم بني من عباده نهى ند مما حر فال
منلعباده فتنة وجعلهما تنزيله، فى مماهما اللذين الملكين علمه ثناؤه 

ؤإنمامنهما ذلك يتعلم لمن يقولان أنهما عنهما أحبر كما — آدم بني 
عننهاهم الدين عباده يهما ليختبر [- ١٠٢]البقرة: ءئنذ1ثهلأةمته 

الطمبتركه المؤمن فيمحص السحر، وعن وزوجه، المرء بين الفريق 
فيالملكان ؤيكون منهما. والكفر حر البتعلمه الكافر ؤيخزي منهما، 

بتعليملهما اش إذن عن كانا إل مهليعين، ف ذلك. عالما من تعليمهما 
فلماض، أولياء من جماعة اش دون من عبد وفد يحلمان• علماه من ذللث، 
بعضهمهمد بل به، إياهم بأمرهم ذللثا يكن لم إذ صائرا، لهم ذللث، يكن 

ممنسحر من سحر صائرهما غير الملكان، فكذلك ناه. عنه والمعبود 

قنؤإئعا : بقولهماله وعقلتهما عنه، إياه نهيهما بحاد متهما، ذلك تعلم 
ذلكا(لا،.؛قيلهما بهأمر ما أديا قد كانا إذ ئهلأةالآب< 

اضسة ومن الاس، في حر الامتثراء على تدل الرواية أن : ثانثا
قالكما غواية، اش زاده عنه ينته ولم غنه، في تمادى إذا العبد أن 

منوعاقبهم فجازاهم ٥[، ]الصف: راعوأأؤغأثنهلوبهم4 تعالى:
الاس•يحرفه لا سحرا الملكين مع فانزل فعلهم، جنس 

كيفإ: - القمة لإنكار — بعضهم يورده الزى وال اليع لا وبهذا 
اكفر؟ والسحر الحر، الاس الملائكة يعلم 

(.٠٣٤ -  ٣٣٩: )٢ مم دار ط اتجري، تمر 



بتحويلهااف فعاقيها المالكين، هدين أغوت امرأة الزهرة أن ؛ ثالثا 
غرسا.كان ؤإن الممكنة، الأمور من وهدا المعروف،، الكوكب، هدا إلى 

القصةهده رواية على تتابعوا قد لف المن التأويل أهل أن • رابنا 
ذلك.في مهم نكير دون 

ممنوالعجب، هؤلاء، كلام في الناظر راوليعتبر حجرت ابن فال( 
عندمي ويالمنقول( معرفة في التقا-م ؤيدعي الحديث إلى منهم ينتمي 

معبه ؤيجزم النفي هذا على يقدم كيف = بالحافغل الناس من كثير 
والطرقالقوية بالأسانيد الأئمة من ذكرنا من نحانيفا في وحوله 

المسعان.واش الكثيرة، 

ردإلى سبيل ولا والضعيف، القوتم، القصة هذه طرق في وأقول• 
الما رد على والإقدام الاطلاع بملة أطلقه من على ينادى فانه الجمع، 

فيوحدوالنقحى بالزيادة فيه احتلمت، ما إلى ينفلر أن الأولى لكن يعلمه، 
أوصحف ما ؤيهلؤح قوي، مجا المختلف، من ؤيوحد عليه، اجتمعت، بما 

يترجحولم ، المختلف، بين الجمع به بعد إذا الاصهلرابؤ فإن اصطرُآإ، 
المتعانا،لا،.واض المردود، بالضميفج التحق منه شيء 

الخبرهازا مثل يعارض المعصوم من حبر يوحد لا أنه إ حامئا 
المحتمل.

منماع ولا القرآن، في لما موافق القصة هن.ه مجمل أن والنتيجة 
أعلم.واف منها، المجمل هدا قبول 

)ص!الأنيس محماو الحكيم عبد تحقيق; حجر، لأبن الأسابا، بيان ني العجامح )١( 
٣٤٣٣٤٢.)







آيتثقم صبأ و.ثوث4 إة محق ولا نحء ةفري_( ,؛،;١^ نثد ا.ا 'الأيف لأؤؤ، 
[.٤٤.  ٤١]ص: وث^ 

إجماللأية ا في لبقي أيوب أصاب الذي الصر يمروا لم ولو 
أعلم.واف تفصيل، إلى يحتاج 

قال:قادة، عن الواردة كالرواية تفصيل، فيها بعضها والرواياُت، 
ّّعابتلي ءالات حده، في أصابه الدي والصر والأهل، المال، ارذهاب 

جده،في الدواب، تخلف، إسرائيل لبني كناسة على ملئي وأشهرا سين 
فيهوبعضها ا، الثناءارر عليه وأحن الأحر، له وعظم عنه، الله ففرج 

دى،ح في رايصسس، فال(! لليي، المسندة كالرواية أيصا، إجمالت، 
نئذاِ_>فىالي.ر".

لقيهالذي الخاواب ولا النصب، نؤع يفلهر لا الروايات هذه وبغير 
القرآن.لمقل هو كما مجملا، يبقى بل .؛، أيوب 

;لهاالمحتمل العض إلى الأية توجيه ! الثالث،

القصةغير أحرمحا قصة على تحمل عندما أكثر الأمر وضوح ؤيرداد 
ذلك،!ومن الكتاب، أهل عن الواردة 

طول،ومها تفصيلا، أكثر الروايات وبعض (، ١٠٦؛ ٢٠)هجر دار ط الْلرى، مير ا ١١
جسيم،على الشيطان سلهل بأن أيوب الممهلفى عبده ابتلى بحانه اش أن وذحواها 
والولدبالمال عليه وأنعم البلاء، من به ما اش رغ صبر، فلما ولده، وفقد ماله، وذما 

- ٤٥٢ : ١٢)المنثور الدر القمة: هذه تفاصيل من الاستزادة في ؤيطر الزيجة- يإصلاح 
XoTo

(.١٠١^: ٢ )٠ هجر دار ط الطبري، تقبر )٢( 



Iتعالى محوله محي بالجد صيمان متنة محي إجمال من ورد ما 
[.٣٤]ص: 0)،^ همندء.؛^١م ؤألتاعق ثنن د1ا 

وردما وهدا )شيطان(، المفسرين من المتقدمين محول على محالجي 

المبهمهدا تعيين لبقي بدلك بمئروا لم ولو إسرائيل، بمي أحبار في 
منمحيء تبين إسرائيل بتي أخبار من امتفملوا ولما مجثكلأ، )الجد( 

مجملة.ذكرمحت، الش الفتنة بهدم المراد 

ومجاهدعباس ابن الشيطان! على الجد حمل هذا عته ورد وممن 
وغيرهموالدي وقتادة والحس 

فيالبخاري رواه بما يفئر الجسد أن وهو ، خر ا نول ًلهر ثم 
داودبن ليمان مارمحال! محال! ه، النبي عن هريرة، أبى عن صحيحه 
محييجاهد محارنا امرأة كز تحمل امرأة، سبعين على النيلة لأطوس 

إلاشيئا يحمل ولم تمل، محلمم الله، شاء إن صاحبه! له فقال الله، سبيل 
فىلجاهدوا مالها ررلو ه.' النبي فقال >؛!_،''، أحد امهلا ا>واحدا، 

هناالمقصود وليس ، أخرى ممص على الأية حمالت، ومحي 
الموفق.وافه الفكرة، لبيان كفاية ذكرت وفيما بذكرها، التطويل 

،٣٢٤٣ ٣٢٤١ر.ا. ط.م ر ربن وشر (، ١٩٩_  ١٩٦; ٢١)١^ شير )١( 
يعتيولا القمة، هده على الأية حمل على الثلأيث، الهليقامحت، هان.ه أصحاب مضى تنبيه؛ 
تضعيفها.أو تصحيحها »ى 1حر طريق لها اكفاصيل إذ تفاصيلها، أنهم 

(.٢٠٦)٨: اسى تقبر )مآ(ذفلر: 
ؤوومنالداٌدد*اليى؛ الئب ُول باب الأتياء، أحاديث كتاب صحيحه، فى البخاري رواه )٣( 

(.٣٤٢٤)رقم [، ٣٠]ص: نثنننمأتأبمأةب4 
(.٢٠٦اسي،)٨: نفير و (، ١٦٨.  ١٦٧)٣: المرندى الليث أيي، تقبر )٤( 



ذم،بل للأية، نميرا يوردها لم البخاري رواها التي القمة وهدم 
[!٣٤]ص؛ ®ؤ-؛مثاه ال؛ نيث ح شيطان، د الجأن إلى 

لأحبارذكره عند الأنبياء أحايين، في أوردْ والحديث، ، شيهلادا® 
مماالنمير، كتاب، من )صى( محورة ير نففي يورده ولم ، سليمان 

■أعلم واممه يراه، فيما للأيه يرا نفليس الحدي، هدا بأن يونس 
السالف،من أحد يحملها لم — الحديث، هال،ا قصة شهرة ْع - وكدللئ، 

نوحيهيفلهر وبهن>ا الإمحرائيالية، المصة على حملوها ؤإنما الأية، على 

يافتراصىهنا عاليه يعترض قد كان ؤإن آخر، دون محتمل إلى ية ألا 
أنيصالح لا بانه للأشعار تركه؛ قصدهم ثم الوحه، بذللثف معرفتهم 

للأية.نفيرا يكون 

المصةبهن.ْ الأية تفسير محمتخ التي الفكرة أصل يمسي لا وهذا 
المعنى،هذا إلى عندهم توحيت، لأية ا لأن أحلها؛ من الإسرائيلية 

الخبرإلا يحرفون يكونوا لم أم وذاك هذا يحرفون أكانوا وسواء 
الإّرائلي•

الإسرائيلية:المحة س الراح: 

أنيمكن ما المفسرون منها استفاد التي الإسراتياليايتؤ في تجده مما 
تجدهؤإنما القرآن، فى تجده تكاد لا ما وذللت، المصة(، د)سسبإ يسمى 

المثال،:محبيل وعلى خارجه، 

ناثسثمؤورت؛ئالادار>د ئنارت الله ^j، باب الأنب؛اء، أحاديث كتاب البخاري، صحح 
■٧>؛،^ ألند.ص 



يمنيهالطبري أورده ما داود، فنه محبب الإسراىلادتs فى ورد ما 
]ص:^yj^' إل آلكنم ما أئنك وهل ؤ ه-ولئت ع-4اس، ابن عن 
ؤيعفوبؤإمحاق إبراهيم أعطست، قد رب، يا قال؛ داود ررإن قادا [، ٢١
لمبما ابتليتهم إئي الله; قال مثله، أعهليتني ، iij؟لودديث، ما الدكر من 

كماوأعهليتلئ، به، ابتليتهم ما بمنل ايتليتلث، ثئت، فإن به، 
ثاءما فكان بلاءك؛ أرى حش فاعمل ت له ئال نعم، فال! أعطيتهم، 

إذمحرابه، في هو منا ينساه؛ أن فكاد عليه، ذللثج وطال يكون، أن الله 
المحراب،،كوة إلى فهلار ، يأخذها أن فأراد ذم، من حمامة عليه ونمت، 
تغتل®امرأه فرأى الكوة، من فاءلالح فهلارتا، ليأخذها، فذم، 

نؤ:نسها 

المفسرين:بين الفاصل في الاختلاف، ومع الأول: 
أمررين المقمن لها الناهلين عند القمة تفاصيل في الاختلاف، 

وهذا، لأخبارهم الكتابح أهل من الناقلين اختلاف، ومرده موجود، 

او_،.هالْ غير ذكر وفد (، ٦٤: ٢٠)الطري )؛(-ضير 
عنؤيش كثيرا• هذا مثل في الكتاب أهل علماء يختلف تيمه! ابن يقول )٢( 

ولونالكهف، أصحاب أسماء هذا عثل في يذكرون كما ذك، ب حلاف، المقرين 
افأح؛اها الس الطور وأسماء كانت،، الشجر أي من موسى وعصا وعدتهم، كلبهم، 

اضكلم الى الشجرة ونوع البقرة، س القتل به صرب الذي البعض ونمن لإبراهيم، 
علىتعود نمنه ني فائدة لا مما القرآن، في افه أبهمه مما ذك غير إلى موس، مها 

تعالى:نال، كما جائز، ذك فى محهم الخلاف نمل ولكن دبهم، ولا دنياهم في اJكلغين 
دئايممسعه 'محيمجماألمبزقأإؤت رابنهمَة؛ءتءَ ؤنتئوزئفثه 

بمهرمنهمثتئن، »لؤئإثا؛" إلامن' ئلأثمار؛-JV؛ إلا٥^، مابملثهم أءئأيعدمم ثؤآ ش يكلثم 
(.١٠٠)ص: التمسر أصول، في مقدمة آآ[اا. : ، ٥٠٥١]دىل.اه 



^^ثتحسر؛<
الرحؤعصحة وهو المسألة، أصل به ينتقض أن يملح ولا طبعي، أمر 
الأحبارفي يقع الخلاف هذا مثل لأل إسرائيل؛ بني مرئيات إلى 

التفاصيل،به مسهل لا الاختلاف هذا مثل ووقؤع ، كذللث، الإسلامية 
حتروقد الروايايت،، ُذه فى عليه المتفق الجمل الأمر منه يؤخذ ؤإنما 
الالتفاصيل في الاختلاق أن وهي — العلمية المألة هذْ الإسلام شيح 
التفسير.أصول في العظمة رسالته في - القصة أصل يعلل 

أوفمدا الواطأة عن وخلت، طرقها تعددتر إذا ®والمراسيل قال؛ 
بهتضبهل لا هذا مثل لكن قطعا... صحيحة كانت، قصد بغير الاتفاق 
طريقإلى ذلك يحتاج فلا الهلريق بهذه تعلم لا التي، والدنائق، الألفاظ 

ندرغزوة يالتواتر ثبتتق ولهدا والدقائق؛ الألفافل تللث، مثل بها يثستا 
عتنهإلى برزوا وعبيدة وعليا حمزة أن قطعا يعلم بل أحد، قبل وأنها 

فييشلئج ثم قرنه، قتل حمزة وأن الوليد، قتل عليا وأن والوليد، وشيبه 
شيبة.أو عتبة هو هل قرنه 

منبكثير الجرم ف/، ناقع أصل فإنه يعرف؛ أن يبم، الأصل وهدا 
الناسأقوال من ينقل وما والغازي، والتفسير الحدسث، في الخقولأُت، 

.٢١١ذلك((وغير وأفعالهم 
منعدد على الأية حمل في رين المقبين الاختلاف الثاني: 
الأحداث:أو الأشخاص 

قصتهافي الجملة الأية جمل في الاختلاف رين المقعند يقع 
منكغيره يكون أن يحدو لا وهذا شخص، أو حدث، مجن أكثر على 

(.٦٣- ٦٢)ص: ازبق المدر 



هذايجعل أن يصح ولا القرآن، جر تففي يفع الذي الاختلاف 
امماب.أهل مروان إلى الرجوع خْلأ على دليلا الاختلاف 

توجل عز قوله تعالى؛ بقوله المراد في اختلافهم ذللث، ومن 
هألئاونك من ألقظن هأثتن منها »أماثح ءاثنثا ألكا•آاثئئ بأ عثيم 

[.١٧٥]الأعراف: 

أقاويل:ثلاثة ررفيه الماوردي: قال 

منكان فقيل: فيه واختلفوا ، باعوراء بن بلعام أنه : أحدها
قالهلومحل، بن صال بمي من وقيل: الكمانيين، من كان وقيل: اليمن، 

•عود موابن هماس، ابن 

عمرو.بن اض عبد قاله الممفي، الصلت أبي بن أمية أنه والثاني: 
نالهافق، ونوالتماري اليهود من أسلم من أنه والنالمث،: 

عكرمهءرأ،.

أمورابحمل ئد الأ-تحار باب في إسرائيل بني عن المروي الثالث؛ 
وعقديه:تشريعية 

يكونوقد الأحبار، بابح في - كله يكن لم إن - الروي أغلب إن 
أوالتشريعية الأمور هن.ه وورود عقدية، أو تشريعية أمور الخبر في 

يرويالذي المفنر أن أي بالأصالة؛ لا بالمبع هو إنما العقدية 
ولاتشريعية(، )أحكاما منها لياخذ يوردها لم منها تفيد ؤيالإسرائيلية 

الخبر.قي يوثر لا وط! المهادر، في الأسمين هن.؛ن نطق في ، احتلافورد )١( 
(.٢٧٩)٢: والعيون الكن، )٢( 





اعتقاديخالف ما الإمرائية الرواية في وقع إذا فانه وبالجملة، 
ولاالإمرائيات، من المردود من يعد فإنه شرائعهم صريح أو الأساء 
ذللث،.في حلاف، 

أوالباب، هزا من هو وهل الخبر، منامحل في الخلاف، يفع فد ؤإنما 
،•ل أعلم واف محتمل، باب من همو 

مهاثيل وما الإسرايليات، يعص تحليل قي ذلك إلى إثارة افه شاء إن صيأزي )١( 
؛عدها.وما ( ٢١٨ت )ص 





الثالثالمحث 

نمهجتطلييقية درامة 

الإصراسلياتمع الخمسرين تعامل 

يرنففي منها استفيد لإسرائيليات نماذج الأول! الطلب 
القرآن؛

المن فمنهم الإمرائليات، بعض قي يختلفون المقمرش أن شك لا 
يعترضمن ومنهم بها، ويفتر يملها، لذا المص؛ يخالف ما فتها يرى 

فيها.توقف من ومنهم المعصوم، عن ترد لم أنها بدعوى محيردها عليها 
علىالمتفق المسلمين أئمة من إمام لقبول نموذجا هنا ومحاذكر 

لذلك!واحتجاجه إمرائيلية، مرؤيه التفسير في إمامته 

نووْلاههمجهاينائ عما آلسظن ؤ3أئإتث\ تعالى قوله ير نففي ورد 
محي[، ٣٦]البقرة: 

زوجتهأو وذؤيته، آدم الله أمكن ررلما قال: منبه، بن وهب عن الهلبري 
عنونهاه وذريته، كتابه! أصل في وهو - جعفر أبي من لثلث، ا- 

لهاوكان بعض، فى بعضها متثعب غصونها شجرة وكاتمى الشجرة، 



—————ثسسأ؛<
عنهاآدم اف نهى التي الثمرة وهي لخاليهم، الملائكة تأكله ثمر 

وكانتالحية، ، حوففي دخل نزلهما يأن إبليس أراد فلما وزوجته. 
دحالت،فالما اممه. حلقها دابة أحن من بختية كأنها قوائم أربعة للحية 
لحلالتي أنت ت للحية وئال( إبليس... حوفها من حرج الجنة، الحية 

فينوائ٠لئإ تتحول( لعنة أنت ملعونة عبدي، غر حتى حوفلث، في الملحون 
وهمآدم بتي عدوة أنت، ، التراب، إلا رز3( لث، ليكون ولا بهلنلثج، 
شيخلهيالث، وحيحح بعقبه أحديت، منهم أحدا لقست، حسثذ أعدازك، 

القصة®.هد0 نحو عباس ابن عن ®وروي الطبري• قال رأسلث<*ؤ.ُ*ثم 
فيذكر لها يرد لم الحية أن الإسرائيلية: الرواية هدْ في والإثزكال، 

معها؟نتعامل فكيف غرابة، فيها والقصة القرآن، 
منعنه رويناها عمن الأحسار هده رويت، ®فقد الْلبري: ئال، 
وزوجتتهادم الله عدو إبليس امنزلال، صفة في وغيرهم والتابعين المحابة 

الجة.من أحرجهما محي 
إحبارهفقي موافما... اممه لكتاب، كان ما عندنا، بالحق ذللئ، وأولى 

لىلكما لهما: يقيله وزوجته آدم ثامم أنه اممه عدو عن وناؤْ جل 
حءلا؛همابائر قد أنه على الواضح الدليل [، ٢١]الأعراف،: أمت4 

غيرأنه وذلك، غيرْ؛ فى تجنا م ؤإما لأعينهما، هزا  lis•إما ه، بنف
إذاوكذا، كدا في فلائا فلأن قاسم يقال،: أن الحرب، كلام في معقول، 

شاءإن كان ذلك، ولكن له... يحلم، أن دون إليه به وصل سببا له اسبإ 
بقوله.قال، ومن عباس ابن قال، ما نحو على الله 

منها،الله أحرجه أن بحد ادم كلم حى الجنة إلى وصوله سستح فأما 
ذلكفي مسه بن، ووهب ءجاس ابن، عن، روي فيما فليم، عنها، وطردْ 



ولاعقل، يدفئه لا محولا لكن إذا مدانمه، فهم لذي يجوز معنى 
الممكة.الأمور من وهو بخلافه، حجة من صديقه يلزم خبر 

حلالله أخبرنا ما على حطابهما إلى وصل قد أنه ذللث، في والقول 
بلالمتأولون؛ قاله الذي بحو ذللثا إلى وصل يكون أن وممكن ثناؤ؛،، 

ذللث،«را/صحيح على الخأؤيل أهل أقوال لخابع كذلك افه ثاء إن ذلك 

يرنففي تقبل ولم ردت لإسرائييات نماذج الثاني• المهللب 
القرآن:

قادحأنه على الجمع يتفق ما الإسرائيلية الروايات بعض فى يرد قد 
المفسريعترض الحال هذه مثل وفى ريب، بلا لكب وأنه الرواية، في 

يتعرضلم الملف من لها الناقل كان وإن الرواية، هذْ مثل على 
بمثلالتحديث، لجواز متأولأ ؤإما نكارتها، بوصوح مكتفيا إما لذلك، 

عتوه.القصة أمل في تقيح لا حلل فتها الك، الجزية هذْ مثل إذ هذا، 
الرواياتبعض كذب وهو إسرائيل، بش قمص بعض في ورد ومما 
هأذاب -؛صدام همنهء عق وإلإ،ا ثتس قنا ت تٌالك، قوله في الواردة 

[.٣٤]ص: 

وصدرها— الرواية هذه ذكر يم الروايات، من عددا كثير ابن ذكر 
المصينبن علي حدثنا حاتم: أمح، ابن قاله ما أنكرها ومن رر••• بقوله: 
تقالوا محمد بن وعلئ شيبة أبي بن وعثمان العلاء بن محمد حدثنا 

؛٥٦٧: )١ هجر: دار ط الطبري، نمير 



بنسعيد عن عمرو بن المنهال عن الأعمش أحبر)ا معاؤية أبو حدثنا 
[،٣٤]ص؛ أئ؛ب4 -تدالإ همنوء يمك هآ عباس ابن عن جبير 

وكانت- خاتمه الجرادة فأعطى الخلاء يدخل أن سليمان ررأراد ت قال 
صورةفى ١ ١^^١٥فجاء _ إليه ائه نأحب وكانت امرأته الجرادة 
الإنسله دانت ه لبفلما إياه• فاعهلته خاتمي. هاتي ؛ لها فقال سليمان 
خاتمي.هاز ت ه قال الخلاء من سليمان حرج فلما والثياطن والجن 
لن،كدست، ت قالت، سليمان. أنا قال! سليمان. أعهليته ئد قالت،! 

حتىكدبه إلا ، ٠١سليمان ااأنا له! يمول أحدا يأتي لا فجعل سليمان 
الله)ءزأمر من أته عرف ذللثج رأى فلما بالحجارة. يرمونه الصبيان حعل 

علىيرد أن الله أراد فلما النامي بين يحكم النيهلان وقام قال! وحل(. 
قال!الثيهنان. ذللث، إنكار الناس قلوب في ألفى سل3لانه سليمان 
قلن!سيئا؟ سليمان من أتنكرن لهي! فقالوا سليمان اء نإلى فأرسلوا 

الثيهئانرأى فلما ذلل؛،. قبل يأتينا كان وما حيض ونحن يأتينا إنه نعم 
وكفر،سحر فيها كتبا فكتبوا انقطع قد أمره أف حلن له فعلن قد أته 

!وقالواالماس. على وقرووها أثاروها لم سليمان كرسي تحت، فدفنوها 
ءج؛تسليمان الناس فأكفر لويغالبهم[ الماس على سليمان يفلهر كان بهذا 
فتلقتهالبحر في فطرحه بالخاتم الشي2لان ذللث، وبعحج يكثرونه يزالوا فلم 

رحلفجاء بالأجر البحر سظ على يحمل سليمان وكان فأخذته. سمكة 
سليمانفدعا الخاتم بهلنها في التي السمكة تللثج فيه سماكا فاسترى 

منبسمكة قال بكم؟ قال! نعم. فقال! النملثه؟ هذا لي تحمل فقال! 
منزلهإلى به انهللق م النمل؛، قم سليمان فحمل قا"ل! النملث،. هذا 

الخاتمبطنها في المي النمكة طالث، أعطاه بابه إلى الزجل انتهى ذلما 





صم
كتبفى إمرائيالية لقصة تشخى حليل الثاك! المطيثا 
النفير!

ماتاريخي يجدول وماذكر ءلو؛ؤن، داود فتنة على تهلبيما هنا ماذكر 
فيهاالاختلاف يمكن لا التي النتائج يعص وسأذكر الممرين، عند وقع 

القول؛هذه على يه؛لالح من عند - الله ثاء ن إ- 

إالقصة هذه روايات أحد أولا! 

سعد،بن محمد حدثني قال! العوفيين، طريق من اتجري روى 
ابنعن أسه، عن أبي، ثني ء-الت عمي، نني ئالت أبي، نني ^١^ 

[،٢١• ا-ص إذثيإ الخمم بؤأ أثنك ُؤوهل فول! اس، بع
منويعقوب، ؤإمحاق إبراهيم أءء؛لست، قد رب يا قال! داود إن قال! 

أقلك،لم بما ابتليتهم إني اش: قال مثله، أعطبمي أنلث، لوددت، ما الذكر 
أعهليتهم،كما وأعهليتالث، به، ابتليتهم ما بمثل ابتليتلث، شئت، فإن به، 

أناف اء ثما فكان بلاءك; أرى حتى فاعمل له؛ قال نعم، قال! 
وقعت،إذ محرابه، في هو فبينا ام. ينأن فكاد عليه، ذلك، وطال يكون، 

المحراب،كوة إلى فطار يأخذها، أن فأراد ذمبؤ من حمامة عليه 
زوجهاأن فأخبرته شأنها، وعن زوجها عن ألها ففجاءته، إليها فأرمل 

ليهلك،المرايا على يومره أن الثرية تلك، أمير إلى فكتمتس، غاسسؤ، 
ؤإنمروا، وربما ؤينجو، أصح-ابه يماب فكان فمحل، زوجها، 

فبينمايستنقذه؛ أن أراد داود، فيه وقع الذي رأى لما وجل( ادله)ءز 
فلماوجهه. قبل من الخصمان عليه ور تإذ محرابه في يوم ذايت، داود 

إنحتى ملكي في امتفيحمت، لمد وقال؛ ومكت،، فنع يقرأ وهو رآهما 
يملبمضنا بئ حصاي، ، قحفؤ؛!" له! لا قا محرابي، علي نورون يالماس 



قالمتا، فاسمع ناتيك، أن من بد لنا يكن ولم [، ٢٢]ص ه بعض 
وحد؟كه ُؤوت ، ۶٧١[؛ ٢٣ '•'ص ل ت

شيءلي ليس ؤيتركني مئة، بها يتمم أن يريد [؛ ٢٣ت ]ص أكفنها4 ممال 
مني،أكثر كان ودعا دعوت، إن قال: [، ٢٣]ص: ؤوءفؤاآئاب4 

آ-ههثادابا•ل وعرف ؤ I قوله فدلك مني، أشد كان وبهلثى بهلتستخ ؤإن 
مثإلمحنك؛لتك منهنعجتلث، إلى أحوج كنت، أنت، داويت له قال 

؛ص>،ه نفي ون[، ٢٤تصأ ؤوهJثنالإه قوله: إلى تاحوزه إئ 
إلىأحدهما فتبسم ذلك،، قال حين الأحر إلى أحدهما المالكان فننلر 

وأوار_اباروثا همحز غم تن فا مأنومحلن دآود قرأه الآح__ر، 
لهاض ثدي ثم عينيه، دمؤع من الحفرة ئشت، حتى ليلة، أربعين [، ٢٤]ص؛

مالكهاار١/

;القصة هذه فى المضرين يأهوال تاؤيخى مسرد I ثاسا 
الملاحظاتالزمن لمفسر ا م
،•عنه أنس عن الرقاشي يزيد طريق من I ه لني ا ١
٢  I ءنها«أم. لي انزل قال: أن على داود زاد ررُا إ ٣٥سعود ابنI

؛أرالطرى)'أ:تمر )١( 
رواية،آحر •جعلها لأنه ءندْ؛ صعقة انها صنعه من ؤيثلهر (، ٧٤؛ ٢٠)الطبري تمر )٢( 

هكذا.أحرها لما التثي عن عنده صحيحة كانت ولو 
صعقها،وجه بثن م حاتم، أبي أبن محاب من الرواية هنْ كشر ابن الحافظ نمل وفد 

الرناشييزيد عن لأنه نده؛ يصح لا حديثا حاتم أبي ابن ههنا روى فد ولكن ٠... فقال،: 
كتيرابن فير الأئمة• عند الحديث صعيف لكنه الصالحين، من ؤيزيل- أنس، عن 

(.٦٠، ٥٩: ٢٠)الطبري )"؛(تسر 





يحّي|كانيث

+

١٣

الحنعن عبيد بن عمرد عن معمر عن روى 1  ٢١١إ الرزاق مد 
٠بطولها القمة المعاني 

االخن عن بطولها القمة ذكر امن هود؛نمحكم|
الثالثالإباصي 

علىالمتورون الخصم صربه مثل وهذا قال؛ 
فيماله كانت داود أل وذلك له، محرابه داود 

الذيوكانت امرأة، عوز وتتع • قيل ا  I٣١٠ اتجري 
-نكح قتل فلما واحدة؛ امرأة قتل حتى !أغناه 

كلامهصمن وذكر ورضيها، القمة، ذكر 
حاتمأنح، ابن  ١٥

-آ-ع

٣٣٣اقاتريدي  ١٦
وقوعهاترد لا وتحقيقالت، تخريجادن< 

العلميهالكتي، دار نثر عيده، محمد محمود الدكتور تحقيق الرزاق، عيد ير نف)١( 

هدهعلى يعلق لم الخوارج من إباصي أنه ومع محكم. ين لهود العزيز، اف كتاب، نفير )٢( 
والمختصراعتراض، أي دون سلام ابن يحنى نقير من احتمرها ؤإنما الروايايت،، 

ٌ«.

ألأنإومأيا داود صدوا ؤ>آدؤ_ باب• الأنبياء، أحاديث كتاب، قى الخاوي ذكر • تنبيه 
هيتمنلجكؤومحت نذآنجالميح •• • ٠ فقال؛ المرأه، عن كناية العجة أن [ ^١١]ص؛ 

ؤ؛وئلهادئقهمثر؛ سألآممةاه و.ن« ودهمه ؤ  ٥١^؛أيذا لها ؤيقال نعجة، للمرأة يقال 
جعلتهأعززته مي، أعز صار غلبتي، [ ٢٣]ص؛ صمها، [ ٣٧عمران؛ ]آل 

(.٥٨:٢٠)الطبري نقار )٣( 
(.٣٢٤٠ابنأبيحانم)،اث نقير )؛(
(.٦٢٠—  ٦١٥)٨؛ الماتريدي متصور لأيي نة، الأهل تآويلأُتج )٥( 



بيِماس>ا'،ُامضضطلهاس ١٧
نكارةعنو0أ

سزماص ض  ٣٦٠النماب إ  ١٨
حطبةعلى بالخطبة داود تقدم في القصة جعل 

المض،هذا إر أحد سمنه ولم الرحلر؛آ، ؛ I٣٧٠ ا  ١٩
ر. المشهورة القمة على واعترض ا ن I  إ

معانيالملكان•. عهنا به يراد أنه التفسير أهل ين اختلاف ،ولا النحاست جعفر أبو نال )١( 
(.٩٤)٥: القرآن 
زادما نال؛ مسعود، بن اض عبد عن روق مرواه ما ذلك في روي ما روأصح وقال؛ 

م،جمر بن سيد عن المنهال دروى عنها• لي انزل أي أكنليها، قال: أن على ء داود 
إلي.وصمها يتها لي تحول أي أكفليها، قال: أن على داود زاد ما محال: عباس، ابن 
يطلقأن أونيا ال داود أن عليه والمعنى هدا. ني روي ما أحل فهذا جعفر؛ أبو نال 

وعاتبهذلك على - وعز جل - اف فنبهه جايئته، يبيعه أن ارجل الرجل يسأل كما امرأته له 
غيرفأما منها فبل وبالتزيد بالدنيا يتثاغل أن عليه أنكر وتعوز تع له وكان نثيا كان لما 
*'ا-ا'ا(.؛ )٠ القرآن محاني الاجتراءعاليه•. فلاينبض هدا 

'(.١٠٤-٩٤اض)ه: المدر )٢( 
الوأكثرها وأوليا ه؛ داود أمر في ونمص انمار جاءت *قد النحاس؛ جعفر أبو قال 

معانيبمحتها•. المعرفة بعد إلا مثالها على يجترأ أن بيض ولا إستاده يتمل ولا يصح 
(.٩٨)٥: القران 

القمة.على اعتراض أول هدا يكون سق بما الوازنة خلال ومن 
عليبن محمد للحافظ والأحكام، الملوم أنواع في البيان على الدالة القرآن نكث، )•١( 

(.٧٥٤- ٧٤٩)"١: القصاب الكرجى 
لهتكن لم حنان بن اوئيا وأن امرأة، وتعوز تع له كان داود إن قيل وقد '•١• قال؛ )٤( 

فيهوكان وتزوجها، خطها أونيا بأن علمه ْع داود فخطها امرأة، ثح خهلوقد امرأة، 
عته؛التنزه الأنبياء سبيل مما شيئان 

منكثرة ْع التزؤج على الحرص إفلهاره والثاني؛ ءيرْ• خطة على حطته أحدهما؛ 
صغيرة،وكانت، عليها، تعالى اش فعاتبه معصية، ذللث، أن عنده يكن ولم النساء، من عنده 

غيره،.خطبها التي المرأة يخلم، لا أن به كان الأولى بأن الملكان خاطبه حين وفتلن 
(.٢٥٤للجصاص)ه: القرآن أحكام 

أعلم.واش الدعوى، هده إلى ثق يلم أنه يظهر الأقوال س سبقه ما ويموازنة 
وقنم=فهويها متجردة فرآها المرأه إلى ننلر أنه من القصاص أخيار في روى روما قال؛ )٥( 



،^^١١٢قولا وحكي بطولهارا،، القصة اذكر  ٠٣٧٥ اورسي أ  ٢٠ إ
القصةومه البصري، الحسن '-مسير اذك  ٣٩٩ا نمتن أيى ابن أ  ٢١

بطولها'

ْ)مجملهاُوأنت بطولهار؛،، القمة أورد  ٤٢٧التحلي  ٢٢

بأنهاالعلم مع للعاصي يأتون لا الأساء لأل الأنياء ملي يجوز لا وجه فإل للقتل "زوجها 
للجماصالقرآن أحكام تعارا. الله ولاية عن تقطعهم ك؛رة لعنها يدرون لا إذ معاص 

(.١٣٣-  ١٣٢)٣: المرفرى اللت أبى تمر )١( 
يفعلأنه داود متل بالني يظن لا لأنه تمح لا القمة شذ0 بعمهم: اوقال أبوالليث: نال )٢( 

بوالظلمك لقد ذو<دص! فقال إليه، اخصما لما أنه حهليتته كانت، ولكن ذلك، مثل 
عنربه فاسغفر زلة، منه ذلك فآكان المدض. بقول الفللم إر يه فننعاجه، إل نعجتك 

(.١٣٣)٣: المرتدي اللمث أبي تمر زكهاّ 
الآحر)اخمارسلام بن يحيى وازناه؛مختمر ؤإذا (، ٨٧-  ٨٠•' )٤ زمتين أبي ابن نمير )٣( 

اليمرى.الحسن برواية واكتفى الكلى، دواية ترك أنه نمرق هودا 
نفيرداويا. امتحان نمة التفسيرفي أهل من الملف أقاؤيل رفهده ؛ لهابعدرواياته قال )٤( 

(.٢٥٨الثُاوى)ه: 
أنهكان لما داود ذنب إن ت القمة هلْ في المرسلين بتنريه القاتلون ®فقال الثعل؛يت قال )٥( 

روتقارمه أوئيا غزو واتفق بذنب، ه نفوحدث له حلالا أوينا امرأة له تكون أن تمض 
جندهمن غيره عر جنع كما له، ي*و"أع ولم عليه يجنع لم قتله يلغه فلما وهلاكه، الحرب 

صغرتؤإن الأنبياء ذنوب لأن ذلك، على صبحانه اممه فعاتبه امرأته، تروج تم هللت،، إذا 
وتعالى.مبحاته اض عند عظيمة نهي 

فلما، عليها نفه ووظن المرأة تلك حهلب قد كان أوؤيا أن داود ذنب كان آ يعض-هم ونال 
فعاتبهشديدا، غما أوريا لدلك فاعتم لجلألته، منه فزوجت داود حطبها غزاته قي غاب 

نسععنده كانت وقد الأول، لخاطبها الواحدة هده تزل لم حنث دلكا على تعالى اش 
امرأة.وتسعون 

روايةمن السابق الحديحج يسنده روى ئم المتقدصن...، المفسرين عن قيل ما يصدق ومما 
(.٢٥٩: )٥ الثعلبي نفير الني عن مالك بن أنس 



الإصراهياتر •،راجعات 

)؟<

٢٣

٤٥٠ رالماوردي  ٢٢
٤٦٨ الواحدى ٢٥

٤٨٩ معانىال  ٢٦

٥٠٤ الهراسألكيا  ٢٧

القولروى ، جماعة عن بطولها القصة أورد أ
عليه!وحكم السمرقندي، حكاه أن سسق الذي 

بالنذوذرآ،.
واللىأ"آ،.عباس ابن عن بطولها القصة أذكر 
عليهايعترض ولم جماعة، عن القصة ذكر 
عليهاراّ/يعترض ولم ،، جماعذر عن القصة ذكر 

 Iالرجلحهلبة على تقدمه بب بالقمة أن كر ذ
اشدس

(.٦٢٣٥-  ٦٢١٨: ١ )٠ ًلالب أبي ين j^، الهاية، بلوغ إلى الهداة )١( 
تبتغير من ثاءيث؟< إق عف اثوٌ ؛ثلمق ت قولة ص حملته إن ت "وتتل مكي•' قال  ٢٢)

نولوعو يكن؟ لم أو هكذا هذا كان عل ت حممه موال ولا الخصم من إقرار ;يةيولأ 
(.١:٦٢٣٣ )٠ الهاة، بلوغ إلى الهداة شاذ•. 

(.٨٧-  ٨٥: )٥ والعيون الكن )٣( 
لأنامرأنه؛ في أونيا كلم قد داود يكون أن يوجب القرآن اروفناهر الواحدي؛ نال )٤( 

)١ السعل)٩ المممر قال؛ وقد القصة، لهذه تمثيل الملكين حصومة 
١٨٥.)

هعلداود تمثيلا الملكين قصة اض جعل اكاؤيل؛ علماء من الحقيق أهل "قال وقال؛ 
؛١٩)البسيط النفير فيتغفر". ربه ويرا-ءع ليتوب فعل ما عر له ومللها أوليا، 

١٨٥.)

المرأةزوج أوئيا ُع داود لأمر تمثل القمة "وهانْ (؛ ٥٤٧الوميهل)٣؛ الممير في ونال 
بها*•بزوج أن أراد التي 

القرآنتفسير ملكيناا. كانوا دخلوا الدين أن على المفسرين عامة ءواتفشت معاني؛ القال )٥( 
(.٤٣٤.  ٤٣١؛ )٤ المعاني الظفر لأبي العظيم، 

السابق.المصدر )٦( 
(.٣٦٠- ٣٥٩)٤: الهراس، لأمما القرآن أحكام )٧( 

اعتراصاالمالكي العريي ابن عليه اعترضن عيره يذكر ولم ألكيا، احتاره الذي القول وهذا 
يكنولم إليها، فمال أوليا، حطة على حطب إنه بعضهم• قال 'وقد فقال؛مديدا، 

المميرية'.والأثار القرآن يرده باطرز وهل-ا عارئا، بذلك 



المنويإ  ٢٨
الزمخثريا  ٢٩
عطةابن  ٣٠

المرضض  ٣١

الرّض ٣٢ا

عليهارا/يعترض ولم جماع،، عن القصة ذكر  ٥١٦
الغلةقي وجعلها القمة، أصل ذكر  ٥٣٨
ؤإنماعيها، يعترض ولم ر بطولهار القمة ذكر  ٠٤٢

إّرائلأ؛لبكب كب ضمامح، _لءترض 
عنكناية والنعجة مالكان الخصمن أن ذكر 

القصةتفاصل على الردود ني ثم المرأة،  ٠٤٣
مولهيلخص لم لكن محتملات، من فيها وما 

الآواتلْ/في إله يدهب الذي 
إنكارهارص.جماعة عن ونقل ،، القمة١٦ذكر  ٥٨٩

(.٦٣.  ٦٠; )٤ للغوي، التزيل، معالم )١( 
فيغالبتي أى: حaلابا، فخافي هو وحطها المرأة حطبت، أراد: ءاو الزمخثري: هال، )٢( 

داودمع أوريا نمة مئالتا أن فيه المميل لوجه دوني••• زوجها حث نغلمي، الخطة 
فيفهلمع المائة سمة صاحبه فأراد وتعوز، سع ولخليْله واحا.0 نعجة له رجل بضة 
علىحريص محاجة ذللثط في وحاجه إليه، ملكها من الخروج وأدائه خليطه نعجة 
(.٨٣)٤ للزمخنري الكشاف، مراده،. بلؤخ 

نذكرأن يلو ولا به، الروايات واحتلفت، فيها، الناس طول، نمص اوهنا عهليةت ابن قال، )٣( 
ملأتكةكانوا إنما أتهم اكأؤيل أهل بين خلاف ولا يه، إلا الأة تقبر يقوم لا U منه 

(.٣٣٤الثانية)٧: فطر ًل ٤§!؛;،. لداود مثل صرب، اف• بعثهم 
بهاحديث، وند تليق، لا صول النمة هذْ في إسرائيل محب؛-ي ُدم، • عطة ابن نال، ، ٤١

هزلأءنال بما حدث من ه: طالمإ أبى ن على فقال الأمة، هاوه صدر في نماص 
المدرمحله،. الله رغ من حرمة من ارتكب لما حل"ين جلدته ءقو داود أمر في القصاص 

رموزالمرأة. نمة ذكر ثم داود...، امتحان سبب أن المشهور ءوالصحح ٠ الرسض، نال، ( ٦١
(.٤٦٤: ٦١الكون 

لمنمجتنزيها الروايات؛ هده صحة المحققين من جماعة أنكر روقي I الرصعتي قال )٧( 
الأنبياءعن نملا الصلحاء، آحاد إلى إضافتها تمح لا التي الأمور هل-ْ مثل عن النبوة 

الكلامهدا قيل - يره نفوظاهر (، ٤٧٠ت  ٦١الكنوز، رموز واللام،. الصلاة عليهم 
القمة.إنبات على - ويعده 



٣٣

٣٤

٣٥

أثبتكان ؤإل ،، عليهارواممرض القصة ذكر إ
همنذلك أوجه وذكر مرأة، ال بالمنة أصل  j٥٩٧ الجوزي ابن 

I اLاء١٢لل٠

.ب  Lbامتب 

عالهالْ،الأءزاض ني واثتد الرأة، قصة ذكر  ٦٠٦إ

عنها،صأل المرأة، إلى نظر لنا داود أن الممرين من جماعة ءوذكر ت الجوزي ابن ئال ( ١ ) 
ابنعن هدا مثل وروى فتزوجها نتل، أن إلى منة بعد منة الغزاة إلى زوجها وبعث 

حثمن يجدز دلا القل، طريق من يصح لا جماءة.وهذا في والمحن ووهبا، هماس، 
(•٥٦٤)'أت التفسير علم في المسير زاد • ٠١عنه متزهرن الأنبياء لأن المعنى، 

للقتل،يوجها وندم فهويها المرأة إلى نفلر أنه روى ما فأما قوله: يعلى أبي عن ونقل 
الص،-ربهار. العلم *ع العاصي يأتون لا الأنساء لأن الأنساء، على يجوز لا وجه فإنه 

(.٥٦٦)٣: الم؛ق 
(.٥٦٦الماورالم؛ق)م: )٢( 
(.٤٥٦)٣; الفرس، لأبن القرآن، أحكام )٣( 
٣:• القرآن أحكام الأساءاا. على الصغائر جواز على دليل هازا ءففي الفرس: ابن فال )٤( 

(؛٤٥٦

هن■،أ0 الأول: وجو، عليه ليدي باطل ذللث، أ0 إليه وأذهب، به أدين 'اوالدى الرازي. قال )٥( 
الحنوىوالرجل مجتها لاسكفا فجورا وأشدهم الناس أفق إلى بت، نلو الحكاية 
لنوربما ه نفتنزيه في لالح الخمل هذا مثل إلى تح لونالقصة تللث، يقرر الن.ى المسث، 

أفالثاني: إليه المعصوم ّة نبالعانل يليق فكيف، كيلك، الأمر كان ؤإذا إليها، به ينمن 
فيالثلمع ؤإلى حق بغير لم مرجل ثل في النعي إلى أمربن إلى يرجع القضة حاصل 
(.٣٧٧:  ٢٦)الرازي نفير منكر*؛ فأم الأزل: ّ زوجه 

هن.اعنهم مل الدين الأول الصدر أهل على الخلفلة س ال،كلأم هدا في ما ، ^؛liيخفى ولا 
عليه.الردود الكلام هن؛ا منه فواح آثار، صاحبح يكن لم — عنه الله عفا - والرازي الكلام، 

الصالوجوم بهده افبت وفال؛عانُا: عديدة، وجو، س القصة إنكار فى اجتهد وقل 
البما ذكرته ادني الاعتراض عن وأجاب، فامدة؛اءلاوة«. ذكروها اش المضة أف ذكرناها 

=القمة، هدْ ذكروا والمفترين الحدثين أكابر ص محيزا إذ قائل نال »فإن فقال: يشفي 



أ

الخاوي ٣٦

همدنح، العز  ١٠٧
السلام

الضاوى ١٠٨

بعضها.ز الرازي ؤيوافق الاعتراض، 
ضارأ/بمرض وم القصة، ذكر إ  ٦٦ ءلهال٢،.يعترض ولم القصة، ذكر 

الخصمينوكون أصلها، وأثبت، القمة، ذكر  ٦٨٠
•منهال؛، جزء عر اعترض ثم إملأئكةل٣،، 

وينالقاطعة الذلاثل ين التعارض وقع لنا أنع الحقيقي فالجواي، فيها؟ الحال( كيف ف— 
الرازيتمر أور® القاطعة الذلأتل إل الرجؤع كان الاحاد أخار من واحد خر 

)ا"؟:س(.

والرازيالقءلعية؟ا. الدلأتل بهذه جاهلا الأول، الصدر من هذا روى من كان وهل ت أنول، 
الفلز،إلا عنده وليس يه، له برهان لا ما ؤيمول، عريقة، دعوى صاحب، القصة هده في 

وقوفولا بالاثار، عناية له ليس ممن مثله على تغرب، موليس التحقيق، هو أنه ؤيفلن 
هذهصحة في الثلى ولا العلم يحصل لم ،وهاهنا ت فوله ذللت، ومحن النصوص، ظاهر على 

وأيصابها، النهاية تجوز لا أن نوجب قائمة ذكرناها ادي القاهرة الدلائل بل الحكاية، 
يردونهمنهم والمحمحقون المحقون الأكثرون بل القول، هذا على يقفوا لم المفسرين كل 

عنللث، نقالت، ما نوله مشكلة معرفة في ؤيكفيالث، ادا. والفبالكذبؤ عليه ؤيحكمون 
نبله.المقرين 

مشكلة،فيه الأية وتفسير السخاومح،)؟ت الدين لعلم العظثم، القرآن نفير )١( 
قئلا.ا>أو الترتيب،، في حللا فيه أن ؤيبدو 

(.١٢٤٥-  ١٢٤٤: اللام)٠١بو بن لأعز العظيم، القرآن نفير )٢( 
ئخم،لأ نالوا الخلوة. يوم في الإنسان صورة على ملائكة عليه البيضاوي؛،فتسور قال، )٠١( 

علىبغمنا بغى حمما. الخمم مهاحب، تسمية على متخاصمان فوجان نحن حممان 
البيضاويتفسير المشهور،. وهو ملائكة كانوا إن التعريض ونمد الفرض على وهو بغض 

 ;(.٢٧)٠

منهوولوت تزوجها حتى ومعي فعشقها امرأة على ونع بصرْ أن 'اروكا • اليفاوكا قال،  ٢٤)
فيمامعتادا ذلأث، وكان زوجته، عن امحتتزله أو مخعلوبته ت، حهلفلعله صح إن سليمان، 

الجهادار أديثا ألسل، إنه M( دما المعك،• بهن^ا المها-مير، الأمار داس وى- محنهم 
(.٢٧: )٥ البيضاوي نفير وافتراء،. هزء فتزوجها قتل حتى يقدم أن وأمر مرارا 



الض ٣٩

جزىابن 

٤١  jالخازن

حزءعلى واعترض أصلها، وأس القصة، ذكر 

عنأوريا نزود قم محللبه وأثبت القمة، ذكر ،٧ 
٠٤ \fY  ام  ٠٠١ء ،.٣٧٧١وأنكر زوإ^، 

٧٤
عنله أوؤيا نزول، حللب، تتعدى لا القصة أن ذكر 

،•غرهال على اعترض وع 

يقتلأن وأحب البلهاء غزوة إلى أوينا مرة يعد مرة يعث أنه يحكى اوما السمي؛ تال، )١( 
أعلامبعض عن قفلا المالمن أضاء من بالملاح المتمين من يليق فلا ليتزوجها 
(.١٥١)٣; القي تقبر الأنبياء،. 

أندوى .؟•' داود تنزيه إلى وأزبط أشهر هو ما ذللت، من نذكر 'اونحن جزتم،• ابن تال،  ٢٢١
أعجبته،إذا فيتزوجها امرأته عن له ينزل، أن بعضا بعضهم يسأل كان ءج؛؛ داود زمان أهل 

منشيء الإسلام أول في الأنصار عن جاء وقد يكرونها، لا ذللث، في عادة لهم وكانت، 
فعل،عنها الزول سأله فآعجثته، رجل امرأة على داود عين وست، أن فاتفق ذللث،، 

افهفبعث، امرأة، وتعوز سع لداود وكان ٤^؛؛، سالمان منها له ءبماوفولد داود وتزوجها 
أنإلى إثارة نعجة وتعوز تع له أحي هدا إن أحدهما فقال لقمته، مثالا ملائكة إليه 

منداود مزال إلى إثارة أكفديها فال الواحدة، المأة -للث، إلا له تكن لم الرجل ذللت، 
٢(٠ ٦ . ٢ ٠ ٥ : )٢ اكزيل لعلوم الهيل امرأته..؛•؛ عن الترول الرجل 

فيهااواس احتلم، وقد فيها. داود وقع اش للقصة تمثيل الكلام ®وهدا جزتم،؛ ابن تال ( ٣١
يقولبما حديث، من خهغ؛ حنالبح أبي بن علي قال حتى وحديثا قديما فيها القول وأكثروا 

محله،الله رغ من حرمة من ارتكب، لما حدين جلدته فم داود أهر في القصاص هؤلاء 
• ٢١التنزيل لعلوم التسهيل ٠؛§؛^"• داود تنزيه إلى وأقرب أشهر هو ما ذلك من نذكر ولحن 
٢٠٥)

أنإلى القصة هذه ش وغبرهم الضير علماء من المحققون ذهب، *قلت، الخازن: قال )٤( 
وأممليها،امرأتلث، عن لي انزل للرجل. قال أن على زاد ما واللام الصلاة عليه داود 

ذللث،.غير - أيصا - وذكر بالدنيا•، شغله عليه وأنكر عليه ونبهه ذللث، على تحالى الله فعانه 
اكزيل)أ:بم(لأمعاني في التأؤيل لماب 

ومابه يليق لا عما واللام الصلاة عليه داود نزيه في افصل فقال؛ فصلا، الخازن عقل■ )٥( 
معانيفي التأؤيل لبال-، غم داود قصة في ورد محا بعض على واعترض إل؛هُ، ينب 

اكزيل)أ:بم(ؤ



مبماسباساد،ُاءضضاد ٧٤٠ٍاد 1 ٢؛ 
نياU مص ض مجملا 

الالخطايا، من ععصرمون النلأم، عبهم الأساء، أذ نطنا 'ؤيعلم حازت أبو نال، ؛١( 
النرائع،بطلت، ذك، من شيئا عليهم جوزنا لو أن صرورة منها شيء قي ونومهم يمكن 

علىيمز يائه قي تعالى الله حكى فما إليهم، به الد أوحى أره يذمون مما بشيء ٣، للم 
كماونحن طرءنا0، النزة منصب عن غص فيه مما القصاص حكى وما تعالى، أرائه ما 

قناص..بج>، الآمحاز آثز ^١ شبجث م قي النقل ظ;ء'' 
(١٥١)٩: المحيط البحر 

صلف،امق •روقي ت تيمية ابن الدين نقى المر ذكره ما منه وأعدل إشكال، فيه وكلامه؛؛~j؛ 
الأءياءونة من رنوله عن بن، وما محايه قي به اممه أخر ما على انعهم دمن وأنمتها الأمة 

اشفإف درجاتهم، بها اطه رنع الئوبة وهذه مئها، نابوا التي الديوب، من السلام عليهم 
فإنوالحْلآ، الدنوب، على يقروا ان من هي وعصمتهم المتْلهرين، ؤيحبإ التوابين بمب 

الئلامعليهم والأساء نوبة غير من الحْلا الدب عليهم يجوز الأياء سوى من 
ولارمول ملكاين أنبياين ئعالى! فاد كما لهم، ؤيتن عليهم فيتوب اف ي—تدركهم 

نمث»انتيءؤإثي أس محتكم ثم آلئبمثن مايش أثه ءبدح تنقه أذخنمإوأؤ؛أ أش بإداثق إم 
شألفسن ئربهرعآى رأكاءسمح ميس يم 4 1فمنث قننه أشتى لبمدماينج، ءبمر. 

[.٥٣.]١^٢٠ ثئا3أ،ثمييِه 
ذللث،بعض تلونا كما وعيرهم، ومونى وسليمان وداود ونوح آدم قصة نعار اف ذكر وقد 
٤،^؟^،نام، مشم رتبء ين ءاذم ءؤ،ئش كموله واستغفارهم، الأنياء نربة من ذكرناه فيما 

ؤزلأنميزلعلم يهء ؤ، مالبس أس^اك■ أذ يك أءود إن، رم، ^،(5، • نوح وقول [، ٣٧ت ]الثرة 
تإبراهيم وقول [، ٤٧]هود؛ ^^بمآطنيثأكلآر،ه 

بجم•*،؛r؛، ل، بميز أن أقمع ^؛[^٥ ت وقوله [، ٤١اآزض؛ آذه-ثاثه يمم دوم 
ولتنبيهننلق يو راستنغز إلاأكت لاءاك ؤ،اغز0 ت نبمانه وقوله [، ٨٢]الثنزاءت 

يءيه،؛؛^١^ مدر ل أن ئهلى مئهبا ده٢١ إذ امؤ  ١١٠^• ؛عان، وقاد [، ١٩]مغمدت 
ظمحامح©،أسالإىةامحاظك،أنلأه 

.وآدؤ_ءتدُادابيدداآمح.ؤ.نتار؛ وفاد [، AA_AUركئحققجاآتوجه]الآياءت 



,أمضصماىض.ساس،رسمض ٣٧٧؛ 
لا"'.؛-بما طها■" 

يتعدلم بعدهم جاء من المممدمن؛إذ عن القول بهذْ أكتمي ولعلي 
كتبهم،من محناهر وهذا المروية، هذْ نمد في يتوقفوا ولم قالوه، ما 

•- اض حمهم ر- 
ورأواالروايايتج، لهده المنتقدين عن يختلفوا فلم المعاصرون، وأما 

والعصمة.البوم في كلعنا فيها أل 
عمدمن وهو الإسرائيليات، في الكتب أشهر من نص بقل وأكتمي 

فيوالموصوعات رالإمرائياليايت، كتاب وهو ، نقدها في المعاصرين 
مهبه.ابو محمد محمد للل.كتور ر(، الفكتب 

أنيجوز لا الي لالة ٠uاالإمراياب^، من روي ما كان راؤإذا قال: 
إدا؟لها الصحيح الضير فما ١^^،، بها تفر 

نحوومسئولياته أعماله، مهام ونع قد كان هقي داود أن والجواب! 

دأثائهظسمiهرشإرقوله ه إد؛ي بيص آيثأدسم إئاسمؤ إئدآألأب 
ؤرقند1اظتنعاقونه ثثابه!ر هئُالزلقوئنى لم ثعمئالإدبلثوان و-مُقثاوأداب. 

]ص!و\و،ه ,زك إءى ترئ ئ ؛دم بمتج، لا ها لط نتن ي( آعنز قادرن . همتوءعك 
(.٢٧٠-  ٢٦٩: )١ الرسائل جامع [•. ٣٥-  ١٧
يثبتولم الإصرايالتات عن مأخوذ أكثرها قضه هاسا المفترون ذكر اند كبرت ابن نال، 
سده؛يمح لا حديئا هنا حاتم أيي ابن روى ولكن انايه يجب حديث المعصوم عن قيها 
صعقلكنه - الضالحض من كان ؤإن ؤيزيد - أنس عن الرناشي يزيد دواية من لأنه 

إلىعلمها ذ ير وأن القصة هذه تلاوة مجرد على يقتصر أن فالأولى الأئمة، عند الحديث 
(.٦٠)٧; كثير ابن نمير أشاء. حى فهو تضنن ومحا حق القرأن فإو وحز عز اش 



يومافجعل بعمل، يوم كل وحص الأيام، على الرعية ونحو نفسه، 
هنفيشتون للاثتغال ؤيوما الخصومات، وفصل للقفاء ؤيوما للعبادة، 
مثتنلأكان بينما ت العبادة يوم ففي إسرائيل بني لوعغل ؤيوما وأهله، 
السور،من عليه ورا نخصمان عليه لحل إذ محرابه، في ربه ؛عبادة 

بمثلهيليق لا فرعا وقنع منهما، فارتاع المعتاد، المدخل من يدخلا ولم 
الموكل،غاية اممه على المتوكلين الأنبياء عن فضلا المؤمنين، من 

ثقتهموقوة شانهم، علوم في الأبياء ومثل ورعايته بحففله، الواثقين 
ومثلبالأبرياء، الغلنون هزم بمثل نقومهم تعلق ألا عليه والتوكل باض 
سوءا،بهما وقلن ية بالنأنه إلا العادة، في ذنبا يكن لم ؤإن الغلن هذا 

علىالأمر أن له تبض ولكن شرا، به يبغيا أو ليفتلاه، جاءا وأنهما 
بينهما،قضى فلما إليه، يحتكمان جاءا خصمان وأنهما ظن، ما حلافظ 
للهماحيا وخر ، ربه استغفر بهما، ظنه مما بريثان أنهما له وتبين 
الإنابة.غاية اممه إلى وأنابظ له، والإخلاص توبته لصدق تحقيما تعالى؛ 

راحسناتقيل: وقديما بهم، والأليق الأولى، خلافظ يعتبر للأنبياء 
كماملكين ولبا حقيقة، خصمان فالرحلأن <،، المقربين ميتات الأبرار 
وهذاإشارات، ولا رموز ثمة وليس حقيقتها، على والنعاج ، زعموا 

فالواجبالأنبياء، وعصمة ؤيتفق القرآن نقلم يوافق الذي هو التأويل 
بنيصنع من هي التي اطيل، والأبالخرافامتظ، ونبذ به، الأخذ 

تمييزولا عندهم، علم لا ممن وأمثالهم القصاص وتلقمها اسرائيل، 
خهلبةعلى خطب أنه داولت صنعه الذي إن ت وقيل والمميز. الغث بين 

معانيالملكان،. ههنا به يراد أنه التفسير أمل ين احتلاف ررولأ النحاس• ج*مر أبو قال 
امآن)ه:1ه(.



فيحرام الخطسة على الخهلسة كاسي ونل عليه، أهلها فاثرْ أوريا، 
شرمتا.في حرام هي كما شريعتهم، 

أحدحاءك إذا ت قيل وقد ^٠، ١١الخصم كلام مع يأن عليه وكان 
قدخصمه يكون أن لجواز له؛ تحكم فلا عينه، فقشتا وقد الخصمين، 

ولاثالج، على منها لت ونحوها الثلاثة الأقوال وهده عيناه، فقشت، 
الهي نم تخدشها، لكنها بالعصمة تخل لا كانمتا ؤإن فإنها اطمئنان، 

الجديرفالوجه الأنبياء، وهم الخالق، من المختارة بالصفوة تليق 
رأ  ٠٠يديك به واشدد عليه، فعض الأول هو الأيات ير نففي بالقبول 

ذلك!فى الفوائد ببعض الخلوص يمكن نقلته ما حلال ومن 

الملائكة.من الخصمين أن على المتقدمين اتفاق الأولت
المرأة.في كانت داود فتة أن على اتفاقهم اكاني:
القصة.تفاصيل في احتلأنيم اكالث،:

منعليها منهم واحد يستدرك لم تفاصيلها في اختلافهم مع الرابع: 
وسركما النبوية العصمة س، تخالفأو النبوة، مقام من تحظ كونها جهة 
المتأخرين.عند 

(.٢٧٠ِ  ٢٦٩)ص: التمر كب ني والوصوعات الإ-.رابمت )١( 
حدثرمن نال: أنه الأعور الحارث طريق س طالب أبي بن علي عن ورد ت نائل يقول قد )٢( 

وحللارتكب ما لعظم حدين حالر.ت4 صحته معتقدا الهمهاص روته ما على داود بحديث 
رحمةوأبانه محله، وتعالى سحانه الله رسر ند من برمي والإنم، الوزر من احتم، ما 

(.١٩٠)٨: التعلي تمر للمهتدين". وحجة للعالمين 
بالزناه داود اتهام من إمرايل بتي محب في وقع ما إلى يتجه - صحته مءس - لهذا 

علىكذبوها الش إمحرايل بتي مخازي من وهدا تردد، أدنى بلا مردود هذا فإن الصدح، 
داود:الله نى 



هذامن أفذ في يستدركون كانوا أنهم المقام هذا في ؤيتحضر 
داود٠فتته سسب في اختلافهم ٠ الخامص 

المهماصمن كان للقمة يوجه صريح انتقاد أول أن السادس! 
وقرأ(، ٠٣١ )ت: اتجري من ^١ اسفاد أنه مع هذا )ت:ا/مم(، 

وكانالروايات، متن في مشكلة وحوي على نثه أنه إلا ذلك في عبارته 
مجملا.لها انتقاده 

حيث(، ٣٧٠)ت! الجماص نقله القمة في تغير أول السابع؛ 
أنوليس الرحل، حطبة على الخطبة على داود إقدام في المسالة جعل 

إلح.نزوحها... قد الرحل 

الصحابةمن المتقدمن روايات في لا له؛ سد لا ذكره الذي وهذا 
الإمرائليات.في ولا والتابعين، 

المشكلة،القمة لهن.ه التخرج باب من كان قبله ذكره من يكون وقد 
أعلم.واف فقاله، للهمة، التصور بهذا تلهليفها فأراد 

كانحهلا0 أو المرأة أمر عن القمة خذي في الثانى التغير الثامن؛ 
المدعي.بقول الفللم إلى العاج صاحب ية نفي 

بالشذوذ،طالب أبي بن مكي عليه حكم الذي هو القول وهذا 

الثعليالتمريض بصيغة ذكره رأت■ س وأول، محنيا، له أج فلم علي، حديث ما أ= 
بتخرجالماوى الفتح كتابه في المناوئ ونال، (، ١٩٠)٨; نفيره (^ ٤٢٧)^،;

أحل.0،.لم حجر: ابن الحاط ارقال، (: ٩٦٢)٣: البيضاوي القاصي أحاديث، 
النفيسكتابه الزما'ي،ي نايف الشخ ذكرها الي وأنوامها الامتاوراكايت، مراجعة يمكن ( ١] 

الأولى(.الثلاثة القرون فى المش، )اسدراكات، 



بما؟َءيمإك محنك ثلمك.بمؤال كد ؤهاد قوله! هي حطيئته إن رروقيل! I فقال 
سؤالولا الخصم، من اقرار ولا سة ولا تثبت، غير من [، ٢٤]ص: 

شاد((قول وهو يكن؟ لم أو هكذا هذا لكن هل حممه! 

للمرويمخالف وهو ثل، من أحد يه يقل لم إذ واضح؛ وشذوذ0 
المتقدمن.عن 

مبقهلمن تعرض من أسوأ من — عنه الله عفا — الرازي لكن التامع؛ 
الأمرأف يزعم ودعاومحا محض، عقلي اعتراضه ولكن والتجريح، يالنقد 

•ورأيه ظمه إلأ ذلك في ءندْ دليل ولا العصمة، موجب هذا وأن عليها، 
وحلاصةالمعاصرون، به اثر الرازي انتهجه الذي الأسلوبح وهذا 

ذلك:

العقلطريق من لها بناؤهم لكن الأنبياء عصمة في أمورا ادعوا أنهم 
الأنبياء،ثان في المتقول على بها واعترضوا النقل، طريق من لا 

فيورد عما فملأ الله، كتاب في صريح هو ما التأؤيل إلى واضهلروا 
الوقوع.محتمل هو مما إسرائيل بني أحبار 

^-^١تزل الموص حلال من ، الأنيياء(ل )عصمة أمر تجلية فان لذا 
هذهمثل على اعترض من بعض عند وقعت التي المثكلأيت، من 

المتهدمين.من عليها يعترض من تجد تتكاد ولا الأحبار، 

(.١:٦٢٣٣ الهايأ)٠ بلوغ إلى \ليد\ية )١( 
بعضهمواسعد العقلي، التحكم لحلها التي المشكلة المساتل من الأنبياء( مسألة)عصمة )٢( 

نمارمرها، الش العصمة تخالف يراما التي الشرعية النصوص بظاهر الأحاو عن 
—السرع• نصوص على وليس العقل، في المقرر العصمة على الاعتماد 



Iفأقول الموصؤع، هذا في الأفكار بعض أضع وكلي 

المرملينهؤلاء يبتلي أن وله رسالته، يجعل حيث أعلم ال؛ه إن - ١ 
ماقاف ه، نبيه منة من أو كتابه من بنص إلا ذللث، يوحد ولا ثاء، بما 

أوللمقل، مخالفته بحجة تأوياله يجوز ولا بظاهره، أحذ فيهما نستا 
مدخلللعقل يكون ثم بالسمع، تثبت، الأنبياء عصمة إذ الأنبياء، لمممة 

الثمع.يخالف، لا فيما 

صالخبر يقول الاسقمال، ب يلزم لذا ألفاظ من لمي ث نحد لمقل العصمة و= 
حجةاللففل يجعل ند ثم ونزاع• واشتاه إجمال مها المحدتة روالألفاظ ت تيمية ابن الل*ين 

أمروطا معناه. فى يفعلربؤ وقد الصدوق، الخالق الرسول نول هو ولمس بمجرده، 
زالأس كان ولهدا !.؛. وقال: (. ٨٧٦: )٢ الموات، ازص•. كلام س حربه س يعرفه 

منبالعصمة يقولوا أن ؤإما فعلها، من بالعصمة يقولوا أن إما قولن: على الأمياء عصمة 
أنمعصوم ذللثج أن على متفقة الأمة فإن الرسالة، بتيلخ يتعلق فيما صيما لا عليه، الإقرار 

محجمؤع ٠٠٠العجزة.ومحدلول الرعالة مقصود يناقفى ذلل-، فإن حعلآ، على فيه يقر 
علىالعصمة مسألة في المتحرقين أن 'رواعلم محقي؛ قال أن إلى (. ١٤٧: ١٥)الفتاوى: 

الوجوه:بعفر من اش لكتاب، مخالفج كلاهما نقيقي، طرفي 
منهمونع بما المخيرة القرآن نصوص حرقوا حتى الذنوب امتناع دعوى في أفرطوا قوم 
^،.Jbدرجاتهم ورفع لهم، اش ومغفرة الذنوب، من التوبة من 

ذنوباإليهم وأضافوا منه، براءتهم على القرآدا دل ما عنهم ذكروا أن في أفرطوا وقوم 
منعليه هو ما على القرآن انح ومن للقرآن،. مخالفون وهؤلاء عنها• اممه نزههم وعيوبا 

النهأنعم الذين صراط المستقيم، الصراط إلى مهتديا الوط، الأمة من كان تحريف، غير 
(.١٥٠: ١٥)الفتاوى مجمؤع والخالخينء. والشهداء والخديقين المين من عليهم 

مايدعى قل- لأنه وبيان؛ تفصيل إلى يحتاج مشكل مصهللح انممة مصعللح أن والمقصود 
بعضهانفى من التفسير كتج، بعمى فى يقرأ من على يخفى لا وهذا منها، العصمة من ليي 

أنبيائه.على اش أنبته لما 
كلامظاهر إنات على - بزعمه - الثي تنزيه قدم من عند إلا ذللثح في حرج يوجد ولا 

تعالى,اممه وهو به، المحبر 
أعالمهو الذي عر يخرض أنه ذلك لمثل تأؤيله مودى بأن يثعر لا هذا منه يفع والذي 

منأكبر عنده للّثي الاحتشام فكان أنبيائه، بأحوال أعلم وهو رسالته، يجعل أين 
رنه,الاحتشام 





ردوهو ، بئا نحكما عندنا أف — الغالب في — الواقع لكن 
فىالثلاثي التقسيم من تيمية ابن ذكره ما نذكر أننا مم الإسرائيليات، 

حالها.

معرفةإلى بحاجة أننا وهى المسألة، هذه يثير البحمث، هذا ولعل 
الأخارفي مروياتهم تتبع خلالط من الخصوص وجه على لف المنهج 

أصوللأل ؛ حلالها من اض لكتاب فهمهم وكيفية ، وغيرها الإسرائيلية 
المصادر،ْع تعاملهم وكيفية المهم، فى منهجهم على ئبنى إنما التفسير 

الموفق.واف 





الخاتمة

والنتاج!التوصيات وتتضمن 

وصحبهآله وعلى اش، رسول على لام والوالصلاة ض، الحمد 
بعد!أما والأم، ومن 

هدامثل يحثه ولا مشكل، موصؤيع الإسرائيليات موضع فإن 
قضاياه.بعض عالج ؤإن الحث، 

الملحوظانأسجل أن يمكن الموصؤع هدا في قرأته ما حلال ومن 
الأتية:

نقلفي غفاصة أي يرون لا والخلف السلم، محن الأكثرية إن أولا! 
؛دلك<.ناهية وكتبهم التفسير، في إسرائيل بني مرويات 

المرويان،بعض عالي اعتراض العلماء بعض من وقع ثانيا؛ 
(.٧٧٤)ت: كثير وابن (، ٧٤٥)ت: حيان وأبي (، ٦٠٦كالرازى)ت: 

ويرمثلما السابقين عند الإسرائيليات رد في التشدد يقع لم • ثالئا 
والمحاصرين.حرين المتأ يحص عند 



المحالمن وهى غريبة، آراء المعاصرين بعض عند قامت ولهدا 
ثمالتفسير، كب من الناس بأيدي ما لمحب الدعواتر كبعض يمآكان؛ 
منهاتنقيتها بعد محلماعتها 

بق،محكم من منهللقة المعاصرين كتابايت، من كثيرا أن ت رابئا 
الإسرائيلماضلأمام ذكرهم مع الرد، الإ|اّرائ؛ليارتإ قي الأصل أن وهو 

ولولأمته، يملح الذي بالحال أعرف الشريعة صاحب أن ؛ حامنا 
بنيعند بما الحدث أباح لما أمته على حطر الإمرائيليات في كان 

لمين.المإل كلمها أحبارهم كسثب طريق واكحديث إسرائيل، 
يمكنولا ؤإيمائا، علما الأمة ُالْ أعمق السلم، علماء أن ؛ سادسا

منأقفل الدينية الماس أحوال يملح ولما للشريعة فهمنا يكول أن 
عليهاتبتى المى المتيجة ؛إن سليمة، المهدمة هذْ كانت، ؤإذا فهمهم، 

يرواولم القرآن، نمير في ؤيدكروتها الإسرائيليات،، هده يروون أنهم 
انا.هذا في 

هؤلاءلكان المعاصرين بعض يقلنه ما الخهلورة س تحمل كانت، ولو 
أعلم.وافه لها، بالأنتباْ أور 

الروايات،هذه ْع التحامل في لم، المنهج عن البحمثإ أن ؛ سابعا 
لأنهاالروايات؛ هذه رد من أولى = الخلف، من أتباعهم منهج ثم 

إسرائيليات.

الضير،كتب والموصوعات؛ي ارالإمرائيليات محايه ش شهبأ أبو محمد الشيخ ذلك ذم )١( 
٩(.)ص: 



سلمناإذا معتبر، محتمل وجه ولها إلا إسرائيلة يوردون ئلما ولهذا 
استدل(.ثم راعممد الأ١امتدلألت في العقلة المهدمات من 

الإسرائيلهاتمن يروونه بما العبرة أن لف المنهج من ! ثامنا 
لكلقبولهم ذلك من يلزم ولا القرآن، في جاء لما القصة مجمل موافقة 

القصة.في المذكورة التفاصيل 

ن?.آخرا
هذهفي العلمي، البحنر في العدل إلى الباحثين إحواني أدعر 
بثلناوتد لها ندخل لا وأن عموما، غيرها وفي رصا، خم المسالة 

وافالحق، محرفة صوارف، من هازا فإن إليه، ذذه_، الذي الرأي 
المستعان.





/oN

اكأكاسل 

المنهجعلى تطبيقات 
الأول!المحث 

بالرواياتالامتدلأل في حرير ابن رامتهج 
الإمرائدةضاسبى«

الزمراتيمعيد بن ناف للدكتور/ 
الئائى!الجث 

وصفية١٠هترة عطية ابن عند الإسرائيليات لتقد الكلية ررالعالم 
ملمانمحمد ص\بح محمد للدكتور/ 

الثالث!البحث 

عطية١١ابن عند الإسرائيليات نقد لألية تحاليلي ارنموذج 
ملمان.محمد صالح محمد للدكتور/ 

الراح!الجؤث، 
كير٠٠ابن مثر في الإمرابلتات على تهلمقي اانموذج 

العيادىحامد بن محمد للأستاذ/ 





جسكم

الأولأسس 

لمعانياض 
الوهرانىسعيد بن نايف الدكتور/ 

مجس-





جريرابن منهج 
الإسرائيةالروايات الاستدلال فى 

المعانىر١،على 

مطالب!أربعة وفيه 
ضالإمائيا1ة الأّتدلأو مفهوم \لألأذأ.■ المطيي 

المعاني.
عازالإسرافلثة .خم/\أاب الامتدلأو خس الثاني: المطلمي 

العاني.
علىالإمرائيللمة بالتوايات الامتدلأو أوجه الثالث: المطلي 

المعاني.
عازالإّ.رائيلثة بارووات الامتدلأو صواث ارابع: الطلت 

ُ

ومسائله.المعاني 

علىالاستدلال في الطبري جرير ابن )منهج الدكتوراه رسالة من مستل المبحث هدا ،١( 
الزهراتى،د/وايف التفسير(، ش المعاني 





الأّتدلألمفهوم 
المعانيض الإرائة 

وملهالكلام حمن وهي" رواية؛ جمع الروايات• 
وصفوةعبداممه، ت ومعناه )إسراوسوإ(، إلى به نلغه! لإسرائيالثه وا 

رالسلأمر عليهم إبراهيم بن إسحاث بن يعقوب وهوت اش• ونري اش، 
الأحبارأو القصة، المحذوف الموصوف باعتبار فيها والتأسث، 
الإمرام

ونحوهمإسرائيل بني عن الواردة والأحبار اشنص ; واصطلاحا
تالأحبار من صنمن ذلك ؤيثمز ه. محمد لأمة الئابقة الأمم من 

غيربن إّرائيإا بني كتب مي ذكرهم الوارد الأسياء أحجار - ١ 
عليهمالأنجا■؛ بن ونحوهم ولوئنا، ؤإبراهيم، ونوحا، كادم، أنسابهم؛ 

أموابهم•بن جرى وما والئلأم، الصلاة 

(.٣٨٤ت )ص الوسيط والمعجم )اّ؛/اُا"(، العرب' لمان ت ينثلر )١( 
)٠؛/ملْاالعروس يناج r(Tn ،)؛/العرب ولأن )\إي0ه المان جامع يطر: )٢( 

(.٢٧٥س



^^<سلسث؛<
وداود،كموصسى، وأقوامهم؛ إمرائيل بني أنبيا•؛ أحبار - ٢ 

عليهمالأنبياء من ونحوهم وعيسى، ؤيحيى، ونكرتا، وسليمان، 
والسلام.الصلاة 

الواردأكثر لأف إسرائيل؛ ببني الأحبار هذْ في الئبه خصت ؤإنما 
مايثبة هدا في والتوسع كتبهم، ومن أنيابهم، وعن عنهم، ذللثا بن 

كانواالئلم، من كثيزا أف )رولبملمي بقول: ( ٧٧٤)ص كثير ابن ذكنْ 
أنزثهاالمح، بن أعم عندهم فهمح، الكتانم،، أهل كثب، على التوراة يللقون 

رالحالسث،<اأ من ذلك، شاهد ثبن، وقد مومحمى، على الله 

هوتالمعاني على الإمرائيلتت بالتوايادتإ بالأرسدلأل، والمراد 

إدهلالهاأو وئبوبها، المعاني لتصحيح دليلا الإمرائيليايتخ إئامه 
وردها.

وبطلانها.المعاني صحة عن بالإسراه؛ليامحت، الإبايه أوت 
الإّ.رائياثطى؛التوا؛اُت، ( ٠٣١ رُت،: حرير ابن استدلأو وأمثله 

نوعتن؛على وهم، ءلاهرْ، كمحرْ يرْ تفقمح، المعانمح، 

وتصحيحها،المعاني لقبول يالأمرائيلتامت، استدلاله الأود؛ الئؤع 
نمآحقايجلا ألئعابِ •' تعالى فوله تأويل في ت فوله ذللث، ومن 

هدْرروأولى [! ٩٣عمران؛ ]آل دثسهءه إس>;أيلرعإئأ إلاماحرم ات/ي,إأ 
عن، حبسج، عن الأعمش، رواه الذي عباس ابن قول بالصوالذ الأقوال 

)Y/\،؛،Y(.والهاية الدابة 



اليومإلى مجمم4 اليهود لأل الإل؛ ولحوم العروق I ذلالثا أل عنه، معيد 
ابن،وحبر أوائلها(( ذلك من عليه كال كما ، تحريمهما من ذللث، على 

قول!وكدلائا . ذلك فى يعقوب،ؤإ ؤصه فيه إليه أثار الذي تقهنه عباس 
كثروااممى ْظرنقص جزثناؤْ قوله تأؤيل في ررالفون 
الكلامهذا وما قال: لما قاد إن ١[.  ٠٢]المقرة: ١^١>،آيل4 ممون 

حبرولا ١[،  ٠٢]البقرة: مأ<ومح،ظمسه محوله من 
مناساغ ذكر إيما ل إلى الكفن أصاف أئه أحد عن محبز مضى 

افأصاف الدين أف ذللث، وجه محل: القياض؛ا..؟ تلته ما اليهود من اثع 
النحرمن سليماف عهد على القياين تلته ما ايباع إليهم ثناوْ جز 

منالقياحلين إلى ذكتْ تعالى اممه أصامحه ما تنبوا اليهود، من والكمر 
وووايته،عمله من كان ذللث، أل وزعموا داود، بن ليماذ مإلى ذللث، 
والشياطينوالجي الإنس من تعمد بكاف من تعمد يكاف إيما وأمه 

عليهماض م حن ما ركوبهم من - ؛، JU>ijفحئنوا بالنحر، الله حلق وساير 
كافمن وعند وئهيه، افه بأمر جاهلا كاف من عند لأنفيهم — النحر من 

ّدمال.عن اممه هممي التوراة..، من ذللث، في اممه أنزل بما له صز لا 
مايالنحر عملهم محي اثبعوا أنهم وأعلمهم كامحتا، أو ساحرا يكول أن 

منيه يأمرهم ليمان سكاف ما دون سليماف، عهد في الشبامحلين تلته 
اللهصلى موسى على أنزله الذي كتابه في به أمرهم ما وائاع اممه، طاعة 
أورذ٠^ والآىر«أم، الأخار من فلما ما صخة على الدلالة ذكت عليه. 

(.٥٨٦)ْ/اليان جا*ع )١، 
ازبق.الرجع )٢( 
{.٢٦٦)٦! ي جا،ع )٣( 



َََُء محثمهتعالى فوله وفي السلف• من عدد عن ٤§؛^ سليمان قصة 
أبداحرممى إيها قاد! من قول ذكر [ ٢٦]المائدة! ه سنه قيإ' 

اضحرمها ممن نمي من بأو الاحن! القول ورجح يدخلوها. فلم عليهم 
رروذلكوقاد! ستة. أربعص القيه بعد ؛م، موسى مع دخلوها عليهم 

.،موسى قتله عناذ بن عوج أف الأولين باخباو العلم أهل لإجماع 
-حلما الجبارين أعظم من وهو - الثيو في مميرْ قبل إياه قتله كاف فلو 

ولكنمنها، خلهن الذي الغزغ الغناردن من ثجزغ إسرائيل بنو تئن لم 
رثها،وعقتست ، حزعت التي الأمة فناء بعد — اطه ثاء إن — كاف ذلك 

لناقال ررفان ! أيصاوقوله ، مدينتهم(١ الجتارين على الدخول وأبت 
ؤسؤ1ُهنهقوله في ذكيها التي الثماوات اض سوية صفه فما قائل! 

ذمزجة وما □ئئ؟ ئونته تجامل خلقن قد كل إذ [، ٢٩]اJقرة!
ذللث،؟غير لنعى أم قبلها، حلمت ألأمها الأرض، خلق ذكر بعل حلقين 

ذلكونريد إسحاى، ابن عن رويناْ الذي الممر في ذلك ذكرنا قد ت قيل 
ومنا، وأقوالهما، المتقدمين الثلفس، أخبار من إليه يضم بما ثوكبدا 

إسرامحل•يني عن المحلق بدء تفصيل الأمار تلك في 
ومنؤإبطالها، المعاني لدة بالإسرائياتات استدلاله الثاني! النوع 
ألئادو>قيميأنهكم آن ثل=كه2 ءايثه وؤأ تعالى قوله في قوله أمثليه 

عباسابن قاله ما بالصواب ذلك ض القوين رروأولى ]اوقرة!ا/؛آ[! 

النقل.موصع نل كلامه ني كما أكثرها، فناء بعل ت مراده )١( 
(.٣١)A/؛ المان جامع )٢( 
)0ا\\^(، ٤٦٦)إ/ههإ، (، ٣٢٣، ١٢٩٨)ؤيطر: )\اس. المان جامع )٣( 

)ما/خها(.(، ٦٥٨/٧)(، ٣٨٥





فلاكذلك، التنزيل ءلاهر في ذلك لأف تلقاهم؛ حين ممن، دخولهم 
وإذؤ تعالى قوله في وقوله ، جرلحُ ابن قاد ما صحة على تدذ دلاله 
موسىواعدنا ؤإد ذللث، رامعتى [! ٥١زالبقرة! لتؤه أتين ثاعذدأ 

زعموقد الميعاد، في داحاله كلها الليله فالأرنعون بتمامها. ليله أربعين 
ليله،أربعين انقضاء موصى واعدنا ؤإد معناه! أن النصرة نحويي بعض 
أهلعن التوابه به جاءت ما خلاف وذلك الأربعين..، رأس أي• 

عنذللئج بعد ذكن0 ما هي والرواية ،، التلأوةاال خناهر وخلاف الثأؤيل، 
إمحاذوابن )ت!ا،ماا(، أنس بن والئ؛يع )ت!ي(، العالية أبي 

والشهور.الأنام عدد تفصيل س (، ١٥٠)ت! 

المعانيعلى بالإمرائيلياُتج فيها استدل التي المواضع ؛لنت، وقد 
/'(.٢٠٨)الأدلة مجمؤع س ذلك ونسبة موضعا، ( ٣٢٢)

(٠٣١ )ت! حرير ابن فاة مروثه، أخبارا الإسراJيالنات كاست، ولما 
مابين تمييزه هع وناقلوها، رواثها لأيهم الئالمج؛ أقوال صمن يذكرها 

ثوبه■^؛، كما نلهم، عمن نفلا كاف وما أقوالهم، من اجتهادا كاو 
قولهفي ذكنها التي السماوات، اض ئوية صفه فما قائل! لنا قاد ررفإن 

وماإياهن؟ ئويته قبل نبعا حلقن قد كن إي [؛ ٢٩]البقرة! ه وتهن مؤ 
بميأم نلها، حلمت ألأئها الأرض، حلق م بعد حلقهى ذم وجه 
إسحاق،ابن عن رويناه الذي الخبر في ذللن، ذكتنا قد قين؛ ذلك<؟ غير 

بمين،المتما>النلم^ اخبار من إليه يضم بما نوكييب! ذللث، ونريد 

xro\/\r)اليان جامع )١( 
(.٦٦٣، ٦٥٢/١)رطر: (. ٦٦٧/١)المان جاح )٢( 



رأبهممن كال ما أقوالهم من ذلك بعد وذكر ،  ٢١<ار وأهوالهم 
لّرائتزن•بني أجار بن روايتهم من لكف وما واجتهادهم، 

وأقوالالإسرائيليات دليلي بين التداخل يحصن الوجه هذا ممن 
فيبالإمرائيليات الاستدلال على المحمود أثره لهذا كان وقد الثالف، 

اف.بحول بيانه محاني ما على (، ٠٣١ ت )ت جرير ابن ير نف

(.٤٦١)ا/الهاز جامع )١( 





الثانيانملث 

ئسالأّدلأل

J\juJ\عر الإ-مادائت ؛الندا؛ات 

بأحبارالأستدلأو جنس من هو إمرائيز بني بأحباو الاستدلال إن 
)نصصفي يكن نما تأ ومن القرآو، فيها نرد التي وأحوالهم العرين، 
المعنى،بيان لتمام بها الاصتدلأو صحة من النزووث أحواو في الأي( 

علىالثالم، عمل وزياو والإثكالأُت،، الشبه ؤإزالة المراد، وتمين 
وذلك،أكثت، بل الإمرائLإبادت،، في مثثه ثقاد = التفسير في اّسعمالها 

فيالعناية نالك( تجلت، وتد الأحبار، من المع بهيا الئريعؤ عنايؤ لمريب 
صور:

ذلكجاء وقد وأحبارهم، أنوالهم بن العام المؤنق بيان الأولى• 
إوا=ظلموأنه إثنا أزل، يآرئ ءاننا ؤد-مأوأ تعالى نوله في نصا 

جريرابد ان ق[، ٤٦:المتكبوت(] تسلمثه لم ؤمث وحد 
أننهاهم الذين وبرسوله به للمؤمنين ذكره تعالى اريمود (: ٠٣١ : )ين،

أنهاالختاص، أهل حدمحم إذا أحسن: هي بالي إلا امماص، أهل تجادلوا 
فيهيكونوا أن ويجوو يمكئ، بما عنها وأهمروكم محهم، عن القوم 



ذلك=في وحالهم هم أمن تعلموا ولم كاذبين، فيه يكونوا وأن صائنين، 
مما[ ٤٦]العنكبوت!إثة؛ظلميم وأنؤ إلنا ليو ؤءاننا لهم! فقولوا 

يقول:[، ٤٦]انمكبوت: ءد4 -ووالإنجل، التوراة في 
يقوذ:[، ٤٦]الخكبوت: •ؤوءتنلا/شمو0ه واحد وتجودكم ونجودنا 

ملناالذي وبنحو ونهانا. أمننا فيما متذللون حاصعون له ونحن 
ههريرة أبي عن أمني ثم ع .'ل افه رسول عن الأثر جاء ذللث، في 

بالمربثةفيفسرونها بانمرانثة، التوراة يفرزون الكتاب، أهل كاف قوله: 
ولاالكتاسم، أهل نمدقوا لا ١١اه رسول فقاد الإسلام، لأهل 

ؤإلهكمؤإلهنا إليكم، وأنزل إلينا أنزل بالذي آمتا • وقولوا ئكددوهم، 
٠مسلمونا، له وتحن واجد، 

حاءوقد إسرائيز، بمي عن نموث أن في الأمة لهذه الإذن اكانيه: 
قاد،، حرخءل ولا إسرائيل بني عن ارحدثوا س: قوله في صريحا ذلك 

منكاو بما محهم اضدج، جواز ررالثراد )ت:هيا(: أنس بن ماللث، 
(:٤٢٠ )ت: الثافءتي وقان فلأ«ل؛،، كدنه مم؛ ما أنا حنن، أمر 
تجوزوئهما وأما كذبه، تحلمون لا يما إسرائيل يني عن حدثوا : ^٠١١١١٠٠
إباحةإلى القرآن أرسي كما • عنهم١١ يه التحدث في عليكم حرج فلا 

عدةعن تعالى فقال فيه، احتلموا وما فيه اتفقوا فيما عنهم التحديث، 

(.٤٢١اوان)حا/جامع )١( 
(.٤٤٨٥)( ٢٠را"/ صحيحه في البخاري أحرجه والحديث (. ٤٦٦!١٨٦اليان جاُع ( ٢١

(.١٠٤٦١)( ١٧٠صححه)٤; في المخاري أخرجه )٣( 
(.٥٧٥)!/ الباري فتح )٤( 
(.nU/X)المربي لأبن الهمان، أحكام ؤيطلر: ايق. ايالمرجع )٥( 





أصحابعدة ذكر بعد تعالى فقال القرآن أرثد هدا ؤإلى عنه، نريعينا 
[،٢٢الكهف!] أحداه تنهتر مهر سنمت ولا ؤ بدللث،! نبثه مؤدبا الكهف 

إنكارالبانم، هذا ومن افه• كتايتج في حبرهم من حاءك ما بعد أي! 
منصحنا معه رأى حين خه؛ه الختناسا بن عمر على ه اممه رمول 

سدْنفى والدي الخثلاب، ابى يا فيها ®أمتهوكوف • بفوبه الموراة، 
ماحيا كاف محومى أل لو بميم نقمي والذي ، نقيه•• بيضاء بها جئتكم لقد 

محشررريا )جهته؛ عباس ابن قول أيصا ومنه ، يتبعني،١ أن إلا وسعه 
وهنبيه على أنزل الذي وكتابكم الكتانم،! أهل^ تألون كيف الملمين 

أهلأن اش حديكم وند يشب،، لم يقرؤونه باض، الأخبار أحدلم، 
منهو I فقالوا الكتاب، بأيديهم وغيروا افه، كتف، ما بدلوا الكتاس، 

عنالعلم من حاءكم ما ينهاكم أفلا قليلا، ثمنا به لنشتروا اه؛ عند 
أنزلالذي عن ألكم يئظ رحلا منهم رأينا ما واض ولا اقليهم، م

ءاوكم(<رم.
مردود.بامحلل فهذا يخالفه، منا ثرعتا في بما كذبه علمنا ما القاني! 

حتىدينكم تمم0 لا الإسلام، في أنتم متحيرون 'أي• رت>تا"اه(ت البموي ءال، )١( 
)ت:ا*«ا•(:الأنر ابن ونأل (، ٢٧٠)١; الئنت شرح واشارى«. اليهود بن احذوْ 
)؛،/الهاية اكثئر•• هو ومل: دؤي؛••، شر الأمر في الونوغ وعو كامحور، 'التهوك 

(XiM^T)مدم وأحمدفي (، ٢٦٤٢١) iXU)0اسه شيافي أبي ابن أخرجه )٢( 
ا؛نحجرذم،داولخ>قكثيرة، النت)ا/ي1()'ه(، في عاصم أبي وابن (، ١٥١٥٦)

يهيحثج ما فيها كن لم ؤإن وص الحديث، هدا طرق جمح ®وهده ت ناد ثم ، ( ٨٥٢•' )ت 
(.٥٣٥)م)/ \ؤ\وي فتح أصلاه لها أن بمضي مجموعها لكن 

(،٥٨١)٢; )\إص الأّتنانت محاب تلخص ؤيفلر: (. ١٨١)م اللخاري صحح )٣( 
ية)ا/بمآ(اوالها والداية 



ولامدئه لا موقوف قهدا كذبه، ولا صدئه نعلم لم ما ت الثالئ 
والاعتقاد.به الامتشهأد ويصح يه، والاعتبار حكايته وتجوز يكدبه، 

الأحبار؛من البانم، بهذا الشريعة عناية مزيد على يدذ هذا وين؛ 
ونحتاظالحق، من فيها ما تحمفل بضوابظ منها ئمأ ما أحاظتؤ حيث 

والإنصاف.العدو من غاية في ^ ٣١من فيها ما وتعلئ له، 
بمنهجالثالم، عناية في الأثر أكبر تلك الئريعة لتوجيهات كاف وقد 

لماالأحبار؛ بن غيرها من أكثر الممير فى ّرائيليات بالإٌّالاستدلال 
أّالمنن وحذ\ذأ نقلهم في قفلهن الاهممام، من الشرغ أولاها 

والنقدالخصوص، على منهم بالعلم انتهن ومن امماب، أهل من 
علىمنها والاقتصار وئحصها، الأحبار هذ.ْ نفد مع كنهم، من المباشر 

،٠رواتءر ئباح ما 
حدا،كثيرة اشر فى بالإمرائيلهاُتق الئلم، اّتدلألأت وامنله 

ومجاهده، عباس ابن عن (، ٠٣١ )ت: حرير ابن نقله ما ذلك ومن 
(،١١٧)يت،!تادة وق(، ١١٤)محت،!ته نمبن ووم، (، ١٠٤رمت،!

فقاد!المدنئ، قيس بن ومحمد (، ١٢٠)محت،! فلي المن كعب، بن ومحمد 
ؤيايىهثأمئ؛آنموصى لهم قاد أجله من الذي الثبب أف جميعهم ررذكن 

العاليةوأبو عبيده ذكن٥ الذي الئست، نحو [ ٦٧]البقرة! دد.تحوابمرآه 
فياحتصم الذي القتيل قتل الذي أف ذكر بعمهم أف غين والثدي، 

(،٥٩٧، ٥٩٤)آا/هإه(، )'\إ'س البيان جامع يطر: )١( 
للتفسيروالتابعين الصحابة ونقد (، ٥٥رص• والحدث التفسير في والإصرايلتات 

(.١٩٨)ص: 



سسحس)؛<
أحيه،ابن كان أئه بعضهم وذكر المقتول، أخا كاف موسى إلى أمرْ 
حميعاأيهم إلا حيائه. استبعلووا ورثه حماعة كانوا بل ت بعضهم وقاد 

إذالمسل أجل من البقرة بدبح أمدهم إثما موسى أف على مجمعون 
آدمإهبامحل قصة ( ١١٤)ت!رباح أيي بن عيياء وذكر ،، إليهءل احسكموا 

فكائتالجنة، ياقوت من ياقوتة اف ®وأنزل فيها وقاد الأرنحن، إلى 
الئلوفان،اممه أنزل حتى به يطوف يرن فلم الأن، البست، موصع على 

ُؤوإدافه قول فذللثإ فبناه، إبراهيم الله بعث، حتى الياقوته، تلك فرذعت، 
كىب<بن محمد وقال ،، لالحجتا*مآ[ا،أ ه ألتن مكاى< لإبزهي_ن ييأثا 

ثمالدراهم، قطع في عذبوا شعبس، قوم أف ®بلغني (! ١٢٠)ت! المدظي 
ثثدما يئيق أن 1كإئلكت.لأمف بثت ؤئ_اؤأ المرآن! في اك ذلوحدت 

ثديالوذكي ]ُود:ب\ر[«لم، هأزانشلiآ١بجاناظه 
لهمتمثل الشيطاف وأف إسرائيل، بى في النحر محلهور قصة )ت؛م'آا( 

إثماسليمان إف الشيهلالت قان أحزحوها ®فلنا كتسا، موضع وأراهم 
وفشاقدهن،، طار م النحن. بهذا والق٠ن والشياشم؛ الإس يضبظ كاف 

الكقن،،تلك إسرائيل بنو واثخدت ساحرا، كاف مليماف أف الناس في 
®ؤوماحقمزالله يقود حين فذللثج بها، خاصموه ه محمد حاء فلما 

٠١ ٢ ]البقر٠ت الناسآلتتوه بملنون أكطجىَةثروا ثثمي؛وليمت 

oU(XA\fy\جامع )١( 
(.٥٥١اوان)أأ/جامع )٢( 
اوان)آا/ه؛ه(.جامع )٣( 
)"اا/هها،(، ٥٦٨)•ا/أآه، (، ٥٥٤, ٦١٨)ؤيظر: (. ٣١٣/٢)اJان جا.ع )٤( 

)Y/(، ٣٢٤، ١٨٥يمي وتمر (، ٢١٨، ٦٩/١٨)(، ٢١١، ٨٥
٥٩٣.)



التفسير،علم في المحئشون مار هذا في الئلف هدي وعلى 
أحدانه، أملأيهم بها انتفع ما بمقدار الأحبار هده من وانتفعوا 
عامةفي جث فغلهن المروم، حير بهدى واقداء الئرعثت، و\لثصؤ 

التفاسيربعفس حلا المعاني، بيام؛ في بها الأستعانه ير النفكتب 
التضميرفي الأحبار بهدم الاستشهاد من أصحابها متع التي المتاحرة 

علىعنهم بالمثاح التحديب في الشرعثه النحمة بعضهم ونمز مطلئا، 
وهذافيها. بما تمديق به مقرونة ذكرها في لأف يرره؛ التفغير 

ذلك،في النابقين العلماء منهج مخالفته مع دليل، بلا تخصيص 
بطامثؤإلأ به، والقطع فيها ما تصديق ذكرها من يلزم لا أنه وواضح 
•الئرعي الثمى بها جاء ما على عنهم بالثحديث الرحمة 

التمسيرعمدة ت ميرْ مقدمة في ( ١  ٣٧٧ت ماكرٍ)ت محمد أحمد هذا إلى ذهب ]١( 
نى\بي0ت كتايه: في ( ١٣٩٧^:الدهي حين دمحمد واثث (، ١٤)١; 

)سمة(لغرض حامث راتل مشاريع ذللن، بعل J__^، م>ا١ُ(، والحديث،)ص: الضير 
النوايادت٠!.هذه من التمر كب 





الثالثاسمن 

الأستدلأوأوجه 

ب1لثواياتالإماحءنىانمانى

فيالمعنى به مبنثا الإمرائيلمنات دليل ( ٠٣١ )ت! جرير ابى يورد 
صور!ثلاث 

فوله;ذلك ومن ؛الإ<مائياثت، بالاسدلأو اضريح الأولى: 
و٠أحوغر١،،يأجوج قصة في منبه بن وهب عن ذكرناه الذي رافالخبن 

4،ثبملمحيلمح ^إن ث الفردين لدي قالوا الدين أف على يدن، 
فيالإفساد من منهم يحدث ما حولهم أعنموه إئما [، ٩٤،:-]١^٠٥

غيرهم••،في أو فيهم منهم، كاف إفسادا منهم ثكوا أيهم لا الأرض، 
ؤءنمححقوله تأؤيل من فالصحيح بينا، بالذي كذلك ذللئ، كاف فإد 

فيمثفسدون ومأجوج يأجوج إل [؛ ٩٤]الكهف؛ ومأ-محنسدؤذؤ،'أمح؛نج،يم 
ؤنثادلدْدئظمحْدءيلأأهنعالك، ثوبه ض وموله ، الأرض(ُ 

الأدينالفوين أحد بالثواب الأقواو هذْ راوأولى لالمٌاء:بها[: 

(.٣٩٨- ٣٩•)ءا/ في ذمْ >يو ض ص )١( 
)ها/ا•((.الاذ،جامع )٢( 



لكفمن جميع على ألقي عيسى نبه أل من منبه، بن وهب عن ذكرناهما 
إياهمهمي نسألة غير من وبهم، به أحمظ حين عيي مع التين في 

مامكروو من .لإ نبيه به ؤينقذ اليهود، بذلك افه ليخني ولكن ذلك، 
فيقله في همادْ من ابتلال أراد ض به محسلي الفتل، من به أرادوا 

،،المزيزل عبد رواه الذي الئوث أو أمره. عن الحبر وصدق عيسى، 
وقوله ٠٠ت نوله ومننه ذلك. بعد صوايهما وجه فصل ثإ ،، ر  ١١عنه 

نداووهموكال وتنازعتم..، فاحتلفتم يعنيI [ ٧٢]البقرة: ؤةيرآثلمذث1ه 
البقرةصاحب قاد: مجاهد، عن حدثني..، كما قتلوها الي النفس في 

فجاءآخرين، ناس باب على فألقاْ رجل، قتله إسرائيل، بني من رجل 
ذلكنحو أسند ثم ، منها١ فانثفوا عندهم، دمه فادعوا المقتول أولياء 

وقتادةال»ب(، :قب)ت<اني م_اوئالوعبيدة ه، اس عبابن عن 
همسبن ومحمد (، ١٢٠)ت:المزفلي كمب، بن ومحمد (، ١١٧)ت:

وتنازعهماحتلايهم فكاف  ٠١وقان: (، ١٨٢)ت: زيد وابن المدني، 
عنروينا ما على أمنْ ذكرنا الذي الفتيل أمر في بينهم وحمامهم 

لدريتهمثناؤه حل اممه قاد الذي الدرء هو = التأويل أهل من عالمائنا 
أولأدهم:وبقايا 

ذللث،وبن الئدليل، مثيل على مباشره الإّارائيل؛ادت، ذكر الثانية: 

.٦٥١)U/ ني كما معقل. بن الصمد عد وهو الصمد. عبد ت والصواب وهم، هدا )١( 

(.A/U<،1)البيان جامع )٢( 
الان)'ا/يلا(.جامع )٣( 
)ه/(، ٦١٣، ٠٩٧، ٤٨٦، ٤٨٢)إ/)آ/هه(، ؤيطر: (. ١٢٣٨)البيان جامع )٤( 

)آا/أه؛(،(، ٣٨٢



Jp[ ٨٦]يوسف: ثلأث1مىيم قوله: ®وأنا ت قوله 
ابنعن ، به.. حدثني ما - عنه يكن فيما - ذلك في يقون كاف عباس ابى 

تيقول ، [ ٨٦ت ]يومف لا ما أش ثمكح ُؤوأء-لم ت قربه في عباس 
نولهفي وقوله ، له،ا مأسيد وألي صادقه، يومحت رويا أل أعنم 

سن؛تأؤيراوأنا بمرةته؛[ت ]المتافأه ؤمثغئون آتئآءَؤإ' ُاؤيئ,بمكذا تعالى 
لنايكر فيما كاف فائه نساءهم، وامتحيائهم إسرائيل، بتي أبناء ذبحهم 

منجماعة عن أسند ثم ،  ١٠به.,حدثنا كالذي وغيره عباس ابن عن 
فيارالمود ت قوله ذلك ومثل إمرابل• بتي أجمار من ذلك تفصل السلف 

تمحون4وأطن فت،عوث ء'اد وآوئ ؤةأبجث؛ظم اوْ نثجل نوله أؤبل ن
بنيونجي فرعوف اممه أغرى كبت قائل: لنا قاد إن [. ٥٠]البقرة: 

بتيأحبار من ذلك قصة أسند ثم ،  ١١حدثنا..كما نين: إمرائيل؟ 
السلف.من جماعة عن إمرابز 

نئْ،أو المض لقبول اشليل مثيل على الإّرائياتات إيراث اكالئة; 
حئيذم دما.مي ؤ ثّاؤْ جل قوبه تأويل في ررالثود ت قوله ذلك ومن 

_ثاوماواويلذلك:مآ»ا[, ]اوترة:^ثامحظلأةلآ4 
المرءبين التفريق من أنزل الن.ي التاس من أحد من الملكان 
بربك.ئكمر فلا آدم، لبني ونمه بلاء نحن إثما له؛ يقولا حتى وزوجه، 

—وماروت هاروت يعني — أتاهما إذا قاد؛ الثدي، عن حدثني.٠، كما 

•٣(.٧/١٣)ابيان جامع )١( 
اوان)ا/آ"؛آ•(.جامع )٢( 

/inv)، (U)؛/)أ/؛اا(، (، ٦٦٩، ٦٦٧/١)ؤيطر: (. ٦٥٥/١)٣(جا.عالمان)
(.٣٢٥)؛أ/صا/ماهمآ(،(، ٦٨٩



أيىفإذا فتنه. نحن إثما ئكمن، لا له! وقالا وعظاه النحن، يريد ان إن
يطعنور منه حرج عليه باد فإذا عليه• فننإ الثماذ هد>ا اب ت له قالا 

الدخانكهيئة أمحوي شيء وأقبل الايماف، وذلك، الثماء، يدحل حتى 
هماأخبن فإذا الله، غضب فذلك منه، شيء ولك، مسامعه في يحل حتى 

J،J _ ؤوماق1مافياتيمخمولآإتالإاف قول فدلك النحن، عثماه
في-ارر»المود وقوله: الآية«را،، ]اوقرة:؟'»ا[قأثلأقكلآ4 

بمريءكدلك ري بتا)ولاأنرءامي>ن ٣ م، هثت وحل( قوله)عز 
امرأْأف يكن ٢[. ]بمومحمف:٤ هشمته بماؤدا يذ وقنلأإثم آننتء عند 

شمه،محامحس ثدكن حعالى مراودئه، وأرادت بيومم، هئت، لما العزيز 
ابنعن ذلك تفاصيل ذكن ثم ،، حيننا..®ر كما ئمسها. إلى وتنويه 
تعالىقوله فى قوله وكيلك (. ١٨٢)ت: والثدي (، ١٥٠)ت: اصحاى 

أنأمنتا الذي ر'اليم : ^١[ ]القصص؛ ؤ ي ؤن كثاكيه علته حفت، ؤ؛دا 
أكؤ4ؤج ؤدثأكي-ه الثدي: عن حيننا..، كما النسل. هو فيه يلمه 

النيل«لم.وهو اذحت، هو قاد: ]القصص:ي[. 

(Yجامع )١(  ،jiJi>؛/iro.)
'ه.)rhالبيان جامع )٢( 
\ا^سdorr/U (0))؛/هْ؛(،)أ/همأه(، ؤيفلر: البيان)ها/لأ0ل(. جامع )٣( 





س——
الثّماء،من أمطتا ء دو أو ياقوته كان يكوف أن وجائز الماء، زند من 

إبراهيمقواعده رفع حتى تهدم ثم بناه آدم كال بكول أن وجائز 
الذلك، حقيقة لأف أي؛ من كاف ذلك، بأي عندنا ^ JuP■ولا ؤإسماعل. 

حبنولا النمميض، ؛-النقل رسوله. عن أو القّ، عن يخر إلا يدرف 
حبربه يكن لم إذ - هو ولا لها، التسليم بج!، الحجة به تقوم بدلك، 

بغيره،فيمثل والمقاييس، بالامتدلأل عالمه يدرك مما — وصمنا ما على 
ممابالصوانمؤ أولى ذلك، في مود فلا الاجتهاد، جهة من علمه تنبظ ؤي

ارولأالأحبار! نالك، من محتملمه وجوها أورد بعدما وقوله ، قلنا٠٠ 
عرالأم إجماع في ولا الآمون عن م ولا كتاك،، في له دلالة 

ذكآثؤالذي الزجه من موجودا ذلك، يكن لم ؤإذ كاف، ذلك، أي 
بصحةحجه ئثبت، حتى وجل(، ال؛ه)عز قاد كما فيه يقاد أن فالصواب، 

،.٢١٠٠حنثيلها تيثإ له، التاليلم تجنؤ الذي الوجه من ذلك، في نز ما 
ابناكتفى وبه الثالم،، عن الآوايه الأحبار هده نقل في والأصز 

غيرعن شجتا أحبارهم من بورد فلم يرْ؛ تففي ( ٠٣١ )رتج: جربر 
كالنقلطريقهم؛ غير من بها الاستدلال من ذلك، يمنع ولا الثالم،، 
يمتارالأحبار تالكؤ من الثالم، عن الوارد لكن كتبهم، عن المباشر 

!منهابأمور، 

النقلعنهم تفيض المفمن النقل، في بالست، محفوفث، أثه - ١ 
الكتايسؤ،أهل من أسالم من وسواد الكتامحتج، أهل كتب عن المباشر 

اواذ،)آ/آ"هه(.حا،ع )١( 
(،٣ْ٦١٢/١٧(،)١/١0)(،٥٩/١٣)(،٥٠٩/١٠)لم;X٦٨/١٣لان))٢( 

(.٢٢٤، ١٥٧)ما/آمآ، 



وأبي(، ٣٢)ت! الأحباو ككع_، الخصوص؛ وجه على منهم والعلماء 
موالانذللث، شواهد ومن (، ١١٤)ت!منبه بن ووهب الجلد، 
لأبي،>ةهبم همامن ابن ور٠ؤالأدث، ، ( ٣٢)ُت،! الأحبار لكعس، الصحابة 

منرحل - عثانم، أبي ررعن (: ١٥٠)ت:إسحاق ابن وقوو الجللر٢،، 
ويقهالقرآل، فقرأ يعد، أسلم ثم ، دهر0 من عم.تا مرانثا كان ئغلب، 

فيهمئر نم سه، أربعيى نصرانتا — عنه يكر فيما — وكاف الدين، في 
قاد..؛،— منة أربعين الإملأم 
عندكمكرب، إنه »أما قولهم: ذك على الدالة الئلف عبارايتج ومن 

®حييتي، الأولء الكتامتؤ في عندهم مكتوب #وهو ، كتاولث،اا في 
ررإل، تدرموزا؛ التوراة رروأهل ، الأولء بالكتاُس، العالم أهل بحض 

التوراة«لى.فى 
هذهمن تمئ ما بين تمييزهم وحس بالشريعو، علمهم سعه -٢ 

منفيه ما ذلل؛، وفي ، بهذاعيرهم من وهم ^، وما الأحبار 
القرآنية.للعاني والامحاْل الت>ة 

أمرين:ذك أفاذ وقد الكريم، الهران( بمعاني عالمهم منه _ ٣ 

٢)

٣)

٤)

٠)

٦)

٧)

٨)

جاُع
جامع
جامع
جامع
جاُع
جامع
جاُع
جامع

AU/yi)/٣٣(، YY)(، ٣.١/١٧)(، ٦٣)I؛/.لمأن)ْ؛/هيم(، 

(.٥٥٣، ٣٦٤، ٣٦١، ٣٦٠وا0)ا/
وان)؛ا/آ«ه(.

واذ،)أ/أاأ(.

(.٦٠٣/١٩)).ا/.أإ(، (، ٣١٠، T'\/A)لمان 
(.00٣/١)(،U٥٦٧/١ن)

jlJ



المعانيلبيان الأحبار هدم من إليه يحتاج ما مقدار تحديد أولهما! 
لغيرهامقصوده لأيها منها؛ الحاجة مقدار على يزاد فلا عليها، والحكم 

لداتها•لا 

وماالمعاني، من الأيات به وردت ما بين تمييزم لله وثانيهما 
(!١٥٠)ت!إمحاق ابن نؤذ ذلك ومن عليها، لإمرانيليات ا زايته 
النظرمن طالب، فيما موسى حبر من اض كتاب، فى إلينا وصل ما ®فهذا 

ثمينلدلكأ كال محي أن التوراة وأهل يزعمون الكتانم، وأهل؛ ربه، إلى 
وكذا، اا ٢٠أءالمحاه اف. كتايت، في ئأتنا لم ومراحعه كثير؛ وأمور وقصة 
إلك،إبراهمم عند من - الئوراؤ أهل يزعم فما - الرسل؛ ®حرجت قوله؛ 

ؤمح،ءهاوصاثلأادرك4لو٠لا الرسل؛ جاءت فلنا بالموتمكة، لومحل 
صيفه،في يفصحوه أن عاليهم، قومه حوف من وذللث، ، [ ٧٧]هود؛ 
تعبيردثة في ذئاكه أر ظهن وقد ،, u^«[uu:]هود يزم ندا ؤ فقادت 

رروقولهت قوله فى كما المعانى، من ذللت، نحو عن ( ٠٣١ )ت:جرير ابن 
مدينةأمحصى من وحاة يقوذ؛ [. ٢٠]يس: ة ني ليت أندمه أصا  litؤو؛جآء 
وذللث،إلهم، بم، رجل الرسل؛، هدْ إليهم أرسلث الدين الثوم هولا؛ 

الرملهولا؛ قل على آراؤهم واحتمعت، عزموا هدْ مدينيه اهل؛ أف 
أقصىمنزله وكارآ ^٣؛، ١١هذا ذللثج فبالغ ، — يكر فيما — الثلاثة 
مرى٠٠بن حبيب — ذكر فيما — اسمه وكان مومثأ، وكال المدينة، 

بذللث،،اثنهن من وفيهم الكتاُت،، أهل بأحبار علمهم -سعه ٤

اوان)«ا/'أأ(.جامع )١( 
المال)آا/با،؛(.جامع )٢( 
ي\أسا.المان جامع )٣( 



(،I٣٢ )لت، ار الأحبوكمّ_، ، )قهبع العاص بن عمرو بن اض كمثد 
ونحوهم.(، ١٥٠رن!إسحاق بن ومحمد (، ١١٤رن!منبه بن ووهب 

وردما أعلاها مراتب؛ على الأحبار تلك من الثلم، مرويات ثم 
عنذلالiج في ئمل راما (! ٧٢٨رن،! تيمنة ابن قاد ه، الصحابة عن 

بعضعن نقل مما أمحكن إليه فالنفز صحيحا نملا الصحاة بعض 
منبعض من أو ه، المحي ثن سمعه يكوو أن احتمال لأو التابعين؛ 

نقلمن أقل الكتاب، أهل عن الصحابة نفل ولأف أثوى، منه سمعه 
الثا؛عينلأا،.

غرابهفلا منيه، السلم، عن الإسرائيلي الخبر ورود إن المول وجملة 
^،٧١هذا في الئالم، عن النقل عر ( ٠٣١ رن! حرير ابن اقتصار في 
زيادة.بلا 

بالثاييغالعلم أمل بكلام ( ٣١* رن! حرير ابن تعين ي! ئانيا
ماوتقرير وثمدها، الإمرائيلته، الأحبار تحرير في ام، والأنوالنير 

فيه،والممدمون المن، هذا أهل أيهم وذللث، يرد؛ وما منها يقبل 
حريرابن منهج وهذا مقدم، فيه أقوالهم وتتابع معتم، فيه فاجماعهم 

وأهلير، الئففي الخأؤيل فأهل الفوز؛ حميع في ( ٠٣١ رن! 
والفقهالأصول وأهل الرواية، في الحديث، وأه-ر؛ القراءة، في القراءاُت، 

اوهل. العلوم، سائر في؛ وهكذا اللغة، في، اللغة وأهل الأحكام، في، 
كونهمع الحلم، ورسوخ العقل، وكمال الإنصاف،، في، غايه منه 

(.Tio/\T)اكاوتم، :؛(مجموع 



^---خث؛ظسإ؛<
التاريخفي كتارا« بل والأنانم،، والنتر العلم أهل من أيئا 

بابه.في الك أجل من 
آلمقدسهآآذُر، آدخلوأ ؤيتمومِ ت تعالى قوله في قوله ذلك شواهد ومن 

بالصواد_،ذلك في الأقواJ رروأولى [؛ ٢١ت ]المائدة أفيَكنبآسميم 
الثودلأف ه؛ موس ١^ نمي ةاد كما ١^ ١^ هي ثقاد: أن 
ولابالخبر، إلا صحته حقيقة تدرلث لا أرصي، دون أرض بأيها ذلك في 

منتاكول أن من ذخت لن أنها غين به، الشهادة قطغ يجور بذلك حبن 
الت1ويل-مج لإجماع ممن؛ وعريس المرات بين التي الأرض 
ستحار: قوله في وقوله ذللث،«را،، على بالأخار والعلماء والشر 

شالفونثن رروأولى [؛ ]المائدة؛^١٢هميادا4 إمإلثر، أبىءادم بأ عنجم 
منلا لمحله، آدم ابض كائ القربان م؛ا اللونن أن يالقواب محيي ذلك 

بخابمبأن عن يتعالى وجل( )عز الله أل وذلك إسرائيل؛ بني من دريته 
أفعالمين كانوا لأية ا بهذه والمخاظبون قائده، به يفيدهم لا بما عباده 

والشيانيإاالملائكة دون آدم، ولد في إلا يكن لم لله المربان تقرين، 
الحطابا يخاطتهم أن جائر غين كاف ؤإد غيرهم..، الحالق وسائر 

منهبمد اللذين بنيه ابني لا لمحيه، آدم ابني عنى أنه فنعلوم تفيدهم، 
كاناأنهما على بالتأويل والعلم والشر الأخار أهل إجماع مع سنهم، 

وقوله، شاهداا، يذللا، وكفى وزمانه، آدم عهد وفي لصلبه، آدم ابمي 
ئِهآهمآفيتةاهسهفرف ني 

(.TA"V/A)البنان )؛(جامع 
(.٣٢٠)A/او1ن جامع )٢( 



اللأثه ذلك في الموو من احترنا ما احترنا #ؤإيما [: ٧١ت ]الأنبياء 
إلىكانت العراق من إورام_لم هجزة أو العلم أهل حميع بين حلاف 
بهاوتتى م؛كه، قدم لكف قد كاو ؤإن حيائه، أتام مقامه كان وبها الشام، 
ولمبها، يقم لم أيه غين هاحز، أمه عع ابنه إسماعيل وأسكنها التيق، 
لوظ«لا،.ولا شمه، زطأا JتخاJها 

الأحبار؟جملة من الإمرائيالي الخبز يثن كيف : ىلثا 
منيحمسن ما بالإسراJيلناتS الاستدلال باب في يشكل مما إل 

سمعهالذي العيس، من تكون أن بين الأحبار هذه بعض في التداخل 
نقلهالذي الغست، من تكون أو إليه، سبه ولم ه اش من الصحاتي 

ثروطمن العلماء بعص ذكز الإشكال هذا ولخلأ إسرائيل. بني عن 
راؤيهيكوف ألا الصحائ: على الموقوف العيي للخبر بالنفع الحكم 

•إّرابور بك، عن الأحز عرى ممن 
لأمتنل'أ،تالشرمحل؛ هذا اعتبار عدم والصوان، 

يرويأن اعتقاد يصح لا إذ يحتمله؛ لا ه؛ الصحابة مقام أف ء ١ 
ه،النص طريق غير من عليه، معتمدا به، حازما غيبيا خرا الصحابي 

بنيعن يروى منا الشؤغ أباحه ما بحدود الناس أبصر من وهم 
تيميةابى قاد عتقاد، وآلا للجزم لا للأمتشهاد وأيه إسرائيل، 

;١٨)(، ١٦١)ْ؛/(، ٣٨٠، ٣٨١٠)٩;(، ٣١٤)A/(.وطر:٣١٥/١٦) juiجامع)١( 

(.٥٣٢)A القلاح ابن محاب طل الئكث يطر: )٢( 
وأ؛عاوهمالصحابة أقواو من النفع حكم له وما )ا/ا،آآ(، المغسث، فح يطر: )٣( 

(.٧٦، ٦٤رص:



فاشزصححا نقلا الصحاة بعض عن ذلك في مل ارما (; ٧٢٨)ت:
سمنهيكول أنت احتمال لأن الئابعض؛ بعض عن نقل مما أسكي إليه 
الصحابةنقل ولأل أقوى، منه سمعه من بعض من أو ه، الئي من 
يقولهفيما الهتاحس، جزم وْع الئابعين، نقل ثن أقل الكتاب أهل عن 

.ثمديمهما،ا عن نهو وقد الكتايت،. أهل عن أحد0 إئه يماد; فكيف 
بلاالاحتمال لمجدي كثيرة، عييثة لنصوصي هدر ذلك في أف _ ٢ 

٠مُسمر6 

يرؤيهما برفع للحكم الشرمحل ذلك اعتبار عدم نصحيح ومع 
هدافي التحدي أف إلا ه ١^؛، إلى مويت، غين الغيثات من الصحابي 

غينذلك من الصحايي يرويه فيما وحاصه مهللوب، المرويان من المع 
الذيالمحي بالخبر الجزم عدم في بطريقيهم المجير لثبهه له؛ جازم 

إسرامحد*بي عن بأبروثه 

،نفيره في الأخيار هده هع ( ٠٣١ )ت; جرير ابن تعامل جلال ومحن 
طريمين.يآحد عنده الإسراءيز^إ الخير تميير يمكن 

ويثما؛تالنص؛ الأود؛ 

فيمكتوبا ارنجد ذلك؛ في عباراتهم ومن 'كتبهم، ين النمز - أ 
الأول«لم.الكتاب في محيهم مكتوب راوهو الإنجيل<الآا، 

(.rio/\r))ا(سموعاكاوى 
ابنصا/"اام(.جامع )٢( 
)آ/آاأأ(،اكن)ا/؛،ا"(.ويظر: جامع )٣( 



بعصارحدثني ت مولهم في كما وروائهم، أحثارهم عن اثد - ب
تقولون((التوراة رروأهل ، الأول،، يالكتايس، العلم أهل 

وتشمل:القرائن؛ الثاني؛ 

،٧^٤٢ررذكن رركئا كقولهم: السليه، القرائن أ. 
ذلك.ونحو الخلق، ندء وأحاديث أنسابهم، أحبار ّساق في ا، راLعناااأ 
أهلملمة من للغبر النابل يكوف كأن الحالثه، القرائن - ب، 

أو(، ٣٢الأحبار)ت؛ وكعّت، ، خهثهملام بن اض كعبد الكتانم،؛ 
إمحاقوابن (، ١١٤)ت!منبه بن كوم، عنهم؛ بالتحدث يعرفن 

فيونحوهم، ١(،  ٢٨)يت،. والثدي (، ١١٧رن؛ وقتادة ، ( ١ ٥ ٠ ت )ت 
ونحوها.أحوالهم، وعجاستا أنسابهم، أحبار سياق 

الإمرائيلتااتا،من الخبر بكون للقفر الأول الثلريق إفادة تخفى ولا 
الغالن،.الفلن تفيد الدي الثاني ١^ بخلاف 

ثلاثةإلى الإّرائياج، يلين لها اي ناض الأغراص شئ : رابئا
أغراض:

ؤظماأن-بمآءتعالى قوله في قوله ذللث، ومن المبهمات،، تعيين الأوئ: 

(.T'\/a)الساق جامثر )١( 
)ا،ا/)•؛/•Y؛(، (، ٣٢١، ٣١)A/. )ا/تمأآ-ه(، رطر; )ا/مْْ(. ايان جامتر )٢( 

(.٥٦٩/٤)البيان جامع )٣( 
)؛/آ1ْ(.البيان جامع )٤( 
،١٣٢)٩;(، ٢٩١)A/)ه/ل،هم(،  doy٦)^/ؤيفلر: . UM)1/اuن جامع )٥( 

٣٥٦.)



التشيتيعقوب حاء أن فلنا ! ذكرْ تعالى رريفوذ ؛ [ ٩٦ت ]يوصف ه أكنز 
ذكنفيما — بريد وذلك يوست، برسالة المبشر وهو يوست، ابنه عند من 

بنيهوذا والبشير• - يكر فيما - البريد وكاف إليه، أبرئه يوسف اف ك- 
قول:ومثل ال1اوف، عن ذلك أند م لأبيه،ارا،، يومحت أخا يعقوب، 

[.٥٨ت ]البقرة سجتداه مإ وناؤْت جذ' قوله تأؤيل في ارالمون 
بيتمن الحثلة باب هو ت قيل فائه يدحلو٥ أن امروا الذي الباب أما 

فولهفي فول ومثاله الئلم،، بعض عن ذلك أمني ب الممدساالأ،، 
"؟-j؛رربعني؛ذللث، [: ٢٦٠]البقرة: ئئدآربمهمنقبئزه تعالى:

الكير:من الأربعه أف قدكن الثلير. من أربعه فخذ له: اش قاد ئناوْ: 
بعضعن أنده ئم والحماماال٣،، والعراب، والهناووس، الديلتخ، 
الئلم،.

لأحلهاق ثما أكثر وذللث، وتفصيلها، المجملامحت، تبيين الثاني: 
تعالىقوله في قوله ذللث، ومن الإسرائيلنالمؤ، 

بكمفضلنا [: ٥٠]البقرة: ؛ؤمذثاسكم؟بم قولهررومعنى [: ٥٠]البقرة: 
ءلريما،عشن اثنئ البحن قمري سثئيا، عشن اش كانوا لأيهم البحن؛ 

البحر،بهم ثناوْ اف"؛؛3 يرق فذللئ، منها، طريما منهم بط كل للئ، ف
عنذلك أند م ءشن«لأ،، الاثنئ م في بتفريقهم بهم ونمنه 

ابن)ما/"آ؛'آ(.جامع )١( 
اوان)ا/ماص.جامع )٢( 
)؛/(، ١١٥، )Y/١٨(، ٦٦٦، ٦٤١r، ١٤٦/١)وطر: (. ٦٣٢)؛/" jUlجامع )٣( 

٥٦٨ ،)*/A(٢٩١.)

الان)ا/؛هآ(.جا،ع )٤( 



ؤة؛ةو1\و^مممواتعالى فوله في قوله وكذا (. ١٢٨)ت: ثدي ال
لمالنوم أف عندنا التأؤيل من ®والصواب [; ٧١]السترة; بممحك4 

كلتنهما؛للخلتسن التمرة لبح من به اض أمرهم ما يفعلون يكادوا 
قمتها.وئلة خطرها، صغر من لما يكر ما مع ثمنها، غلاء ; إحداهما

مومىنبثه اممه اظهار أنفسهم على المفسحة عظيم حوف والأحرى; 
قولهومثله ذلك. كو أسد تإ قاذله<الا،، على وأتباعه عليه افه صلوات 

ثدائلإهّ~اةئأيبموناريهمثأدلدلمحأءادتعالىقوله في 
فترك،عليه يكز ما بدلالة امتغى محدوف الكلام رروفي [; ١٩]يوسف;

تشرىيا المن.لي; فقاد فخرغ، يوسم، به فتعلق دلوه، فأدلى وذللثج; 
التاويل((رآآ/أهل عن الأخبان جاءت ذللث، في محلنا وبالأي علام. هدا 

قولهفي قوله ذلك ومن الإشكالات، يإزاله الك دفع ; الئالث،
الجئؤإلى وصوله ب ررفاما [; ٣٦]البقرة;آكظثءما4 ١٠٠٤١٠^تعالى 

عنروى فيما فليس عنها، وحلرذْ منها ف ا أحرجه أن بعد آدم كلم حتى 
مدافعته..،محهم لذي يجور معنئ ذلك في منئه بن ووهبا هماس ابن 

تعالىاممه أحمرنا ما على حطابهما إلى وصل محي أيه ذلك، في فالمولا 
بلالنتأولون، قاله الأي بنحو ذللث، إلى وصل يكوف أن وممكى ذكرْ، 
تصحيحعلى المأؤيل أهل أقواد لمتاتع كذلك؛ - افه شاة إن - ذلك 

وهوزكر:ا قان وكيف قائل; قان »فإن قوله; ذلك ومثل ذللث،«لم، 

(Yجاع )١(  ،jUi.)؛؛؛/
 )Y( ؛/ؤيطر: (. ٤٢المان)م؛/جاع(YY ،٦٤٥، ٥٦٩؛ ،)(n/Y ،١٢٠، ٧٦، ٤٧،)

(.٢٩٠)A/)أالأص 
اب0)؛/بمأه(.جاع )٠١( 





الأبئؤبن جعل ومن بيال، سبذ ما على النم وغرض التفسير معنى 
وفيالأم. في ءنرائْ: الئأّسس لا القانيس أدلة من الإ.مائيتت 

ولابها، بمضي ااالإمرائي0ث (; VYAio)تيبمة ابن يقوذ ذلك مض 
الللاثهاد -يكن الإمرانلأ وقاد: ءاوها((لآ،، نجتمد 

وفاد،، ديىاار أمر إلى تعود فيه فائدة لا منا ذلك وغاز للاعتقاد..، 
نحوإلى وأثاز يرْرم،ً تفمقدمة فى ( ٧٧٤)ت: كثير ابن كان،لك ذلك 
فيالشارع أذف U إلا الإمرائبمات من ندكن ررزلما بقوله: أيضا ذلك 

الالذي المم وهو ه، رسوله ونقه اض كتاب يخالث لا مما نقله؛ 
وردلمبهم تسميه أو عندنا، لمختصر ثق فيه مننا يكدب، ولا تجدق 

البه، التحلي سبيل على فنذكن٥ لنا، تعيينه في فائدة لا منا شرعنا به 
والاستنادالاعتماد ؤإنما عليه، والاعتماد إليه، الاحتياج سبيل على 
»حك_لم(: ٨٨٥)ت: اJقاءتي وقاد ، ٢٤((ررسوله ونئة اممه، كتانم، على 

-يكدبه ولا كتابنا يصديه لا فيما كاف ولو - إسرائيل بني عن النقل 
أهلمن غيرهم عن نفل ما وكذا المتقول، ذللث، يثبت لم ؤإن الجواز، 
مابخلاف الاعتمائ، لا الأستئنامن النقموذ: لأو ابٍللة؛ الأديان 

اكادىمجموع )١( 
)مأا/ا"أمأ(.الخاوي مجموع )٢( 
١(.٠ العثلم)١; القرآن تمر )٣( 
معتعامله في المنهج مضطرب تمرْ في ( ٧٧٤كير)ت:وابن (. ٢٨والهاية)ا/المواية )٤( 

لاحتمالبل إسرابل بتي عن مرؤة أئها لمجزد الأئوال ثن ^ الإّرابلتات؛ 
ْعضءاوصغي(، ٤١٣)«ا/ا«م، (، ٤٨٤، TIT/V)كافي عنهم كونهامرؤن 

ل(، ١٨٠/١٣))ا،/اا؛(، )ا/،ا(، )يفلر: القز يجززْ فا ههم النوا,ة 
)آا/مآ(.(، ٤٥٢)♦ا/(، ٢٣٢، ١٨٩.قي )كما بها الئريح وامتدلاله 



منبد فلا للدين الاحتجاج في الممدة فإيه شرعنا، محي به تدذ ي
نلاثهالأدلة من عندنا راقالذى ذلك: على مدللا قاد نأ ثبوته<ارا،، 

ولابموصؤع ليس فالذي ذلك. وغير وصعاث، موضوعات، أقسام: 
للترغيب.المتماطث، والمعيث للحجة. يورد صعمج مطلي صعيف 

أئمتناينمله ما وانك فإذا كذب. باقه منه التحذير لبيان يدكر والموصؤع 
=اJآكتادت، أهل عن الأتنه ننمله بما لشرعنا للامتدلاد ديننا أهل عن 

ينمللا فائه للحجة؛ هو ما عنهم النقل في الثلاثة الأقسام هن.ه من سقثل 
فيجوزكتابنا، يصدمحه ما ؤيبفى أحكامنا. من حكم به يثبت ما عنهم 
كيتهما وأما لما. ال٠وعقلة حكم في يثبئ ما حيز في ,ئؤن لم ؤإن مله، 

ثطلأنه*ببيان مقروئا إلا مله يجور لا كالموصؤع فهو كتابنا، 

منبغيرها الإمرائيلته الأحيان ( ٣١٠)ت: جربر ابن يوؤد • سائما 
كمابها، الأحد عر التأؤيل أهل بإجماع توكيدها ذلك ومن الأدلة، 

حيث٤[، ]الإسراء: ؤلثسدففيآلأدمفمزثز؛تج تعار قربه عند وله قر 
فيإمائهم رروأما قاد: م إفسادهم، صفة في القويله الأحبار ذكن 

قتلهمكال أئه العلم أهل بين اختلاف فلا الآحنْ،  ٥٢١الأرض 
ودتعار ثوبه ر القراءة أوجه بعص ورجح زكرتاا،لم، بن بحيى 

بواصطة؛(، ٣٤ورقة: )مأوءلوءل، القديمة الكب عن التل حكم في القويمه الأنوال )١( 
منالمعلبؤع المم من ( ٧١)ص؛ (.ؤتفلر ٥٤ت رص والحديث التمر في الإمرايليات 

٠٢الجزء ، ٢٦المجلد الُريية، المخهلوحلااءت٠ معهد مجلة صمن القويمة، الأقوال 
كير)ا،/ابن وتفسر )م/ها،ا(، العربي لأبن القرآن، أحكام ؤينفلر: ان؛ق. انرجع )٢( 

اوان)؛ا/ا،أ؛(.جامع )٣( 



ميرريم وقادت ، [ I٢٣ ]المائدة ^ث>أت؛آسمثايم 
بنيمن موسى أصحانما من رجلان أيهما على تاؤيلمها في الغجة إجماع 

صحةعلى الاستشهاد عن أعنى ما وكالب، يوشع وأئهما إمرائيل؛ 
عندنا؛الصحيح التأؤيل وهو غيره، اد وف، ذللق، في الياء بفتح القراءة 

عاوه((لا،.حماعها ي من ذؤ°ن\ لما 
فمافاتل! لنا قاد ررفان قوله؛ في كما السالف، بأخبار توكيدها وكدا 

ؤمؤُثهنهمحوله في ذكنها تي الالئماوات اممه ئرتة صفة 
ذكروجه وما إتاهى؟ ويته ئقبل سينا حلس قد كى إي [؛ ٢٩]البقرة!

ذلك؟غير لمعتى أم نلها، حلمتن، ألأيها الأرض، حلق وكر بعد حلبهن 
ذللث،ونرث إسحاق، ابن عن رؤيناه الذي الخم في ذللث، ذكرنا قد قين؛ 

ومما،، ر ر؛ وأقوالهم المتقدمين الئلم، أحبار من إليه نقم بما ئوكيدا 
ثوبهش قوله وكدا إسرامحد• بتي، م، الغلهم، بد•؛ تفصيل الأخار تللث، في 

الجنةإر وصوله ّن، ررفأنا ]البقرة:ا-م[: اصما4 >همحا تعالى 
عنروي فيما فليس عنها، وحلرذه منها اش أحرجه أن بعد آدم كلم حتى 

،مدافعته.. محهم لذي يجوز معنئ ذللثإ في ثنته بن ووهجإ ماس ابن 
تعالىاض أحبإنا ما على حءلابهما إلى وصل قد أمه ذللث، في فالمود 

بلالمتأولون، قاله الذي بنحو ذللثؤ إلى وصل يكون أن وممكى ذكتْ، 
ئمحيحعلى التأويل أهل أقوال لتتابع كدللثه؛ - افه شاء إن — ذللث، 

نلك«رمب

xrsojw)(، ٢٨٥)\\اس _ rii)ؤيطر: الٍٍان جامع )١( 
(.٤٦١اليان)؛/جامع )٢( 
اوان)ا/ا،آه(.جامع )٣( 



تعالىقوله ففي الئرم، بظاهر توكيدها وكذلك 
[،٩٩]يرث!ءامن\ىيم ثآءأس" إن وندرهادأدحلؤأيمم إثه ءايئ يوسم 
وأثهمصر، يوسفي أبوي دخول قصه فى ( ١٢٨)ت!الثدي قول ذم 

قاد:(، ١٥٠)ت: جزنج لابن آحن قولا وذكن لأستماض. حرغ 
يوّتأن وهو الثدي، قاله ما عندنا ذلك في الموو من اروالصواب 

ممن،لحولهم قبل واهاليهم أولادهما من معهما ومن لأبويه ذللت، قاد 
عرتدذ دلالة فلا كذلك، الئزيل ظاهر في ذللا، لأف طقاهم؛ حين 

قيلعن تعار اف حبر رروفي • أيما وقاد ، جريج'ُ ابن ماد ما صحة 
[لقابم؛هأم؛؛ ءن لأءئون رر، ؛آدؤ، P ؤؤ0 الممر؛ أمل من إبراهمم 
الثوم،هؤلاء قالها التي الأقوال هذه حئلأ عر الدلسن؛ [ ٧٧]الأنعام! 

أخنالذي ذكنْ تعار اض بخبر الإقران ذلك في الثوو من الصوان، وأف 
بينمن اختاره الذي الثوي وهو ، عدا0اا عما والإعراض عنه، 

وابنه، تماس ابن عن ه، إبراهمم مر تفاصيل وميه الأموال، 
التيالأقواو باقي دون ظاهره، على ذللا، وأن (، ١٥٠)نج! إمحاى 
غيرهما.أو التعجس، أو الإنكار معنى إر ذللا، صرنن، 

الإمرائيلتهالأخبار من روايته يباح بما الاستدلال شروثل • سابعا 
هي!شرومحل، ثلاثة في تتلحص ( ٣١٠!رن،حرير ابن عند 

تركبن،في يوحد ألا بمعنى! الأية، لفظ ظاهت يحتمله أن ! ول،ألا 
منه.يمع ما ية ألا 

(.٣٥١اويان)"اا/جامع )١( 
(.٣٦١)و/البنان جامع )٢( 



منالشرعي النص جاء محاذا شرعئا، نحا ثعارص ألا الثاني■. 
منالنص حالت ما ينطلأن حكمنا بخلافه، الثابتة الثئة أو امماب 

المر.ذلك 

هولهنثه وفد وقوعه، مشحيل غير عقلا، ممكثا يكون أن ت الثالث 

تيل4إلا بملثهم ما يدغم أءلإ ئو ءل يكتم وتاميم سجعه ويرث 
منالأحبار تللث، صواُتا معرفة في مدخلا للعقل أو إلى [، ٢٢]الكهض; 

الملل؛من ررأنا ه: عباس ابن قاد يزد، وما منها متو وما حطبها، 
ولمالثالث،، الحدي عن مكث، أئه وذللئؤ ؛ كلتهم،١ وثامنهم سعه كانوا 
١العملل بهلريق يعلم إئما وهذا الأولين• أبعلل كما يبعلله 

تعالىقوله ش الشرومحل تلك، على ( ٣١٠:)ت<جرير ابى نص وقد 
الجنةإلى وصوله محس-، ءفأما فقاد: ، [ ٣٦أقثكنصاه]البقرة: صت[ 

عنروي فيما فليس عنها، وطرده منها الله أحرجه أن بحد آدم كلم حتى 
إلمدافعته؛ همهم لذي يجوز معص ذللث، في منه بن وومت، عباس ابن 
بخلاقه،حجة من تصدمه يلرم حيز ولا عقن، يدمئه لا قولا ذللث، كاذ 
حْلادهماإلى وصن قد أيه ذللثؤ في فالقول الممكنة. الأمور من وهو 
بنحوذللث، إلى وصل يكوف أن ونمكى ذكره، تعالى اممه أحجرنا ما على 

أهلأقواد لتتابع كذللثج؛ - اممه شاء إن - ذللث، بل المتأولون، قاله الذي 
:ذلل؛،..في قان قل. إسحاق ابن كاف ؤإن ، ذللي، تصمح على الأويلي 

اب0)ه؛/ه؛:آ(.)؛(جامع 
(.y\U/\r)الخاوي برع )٢( 



وزوجتهآدم إلى حلص أم التوراة، واهئ حماس ابن قاد أكما أعلم، اض 
فيآدم ابن يأتي وأيه وذييته؟ آدم به فبتلما له اف جعل الذي بسلطانه 

منهأراد ما إلى بخلص حتى أحواله من حال كل وفي ؤيمظته، نومته 
ربهما.إلى فتابا كاف ذلك أي أعلم فاض النعمة..، إلى عوه يل. حتى 
-ئمه في أيقن قل. كال لو - إسحاق ابن شن في وليس جعفر؛ أبو قاد 

قادأئه عنه الله أحبر بما بالمخاطبة وزوجته آدم إلى يحلص لم إبليس أف 
منورذ ما على به الاعتراض ثهم لذي يجور ما به، وحاكلبهما لهما 

ماصحة عالي اماص دلالة مع العلم، أهل عند مستممسا الفول 
التوفيىاار١ا.ناذ وافه بشكه؟ فك؛ما = بينهم ذللث، من امتفاص 

التمر،فى به الاستدلال صح الثلاثه الشروظ تلك جمع جبر فكل، 
امحتماصفإذا معتبرة، فيه ميزة فهي الثلف بعض عن منقولا كاف فإذا 

تعثن= مواه عنهم ف يعن لم أو به، الفول على أجمعوا أو بينهم، 
غيره.على مليمه 

بالخبرالاحتجاج لخوابط مطابقتها الشروط تلك في ويلاحظ 
تقوتهافى ( ٠٣١ )ت: حرير ابن سلمك كما الثثة، دليل في الثحيف 

بينهماالتشابه لمعنى يشير وهذا هنالك، المنهج نفز الأدلة من بغيرها 
ر(^ I٨٨٥ )ت البئاعى عن ذكزْ مبق الذي 

بالخبرتاولأو الأأملصحة يقترظ لا أئه أيما بق ممما ؤيتبثى 
الدليلعدم النطاإوبت ؤإثما معتا0، صحة على الدليل ننام الإسرائيلي 

اوان)ا/ا<ا'ه(.جامع )١( 
(.١٨٠/ ١٣)ممر ابن تمر رثم: (، ٢٨١)ص: )٢( 



ئدالشؤع أف وذلك الاستدلال؛ ذلك لتصحيح كاف فهدا ثهللأنه، على 
يكونأن إما فيه والحي حى، الكتايس، أهل يه يحدث فيما أف على دث 

فيماوذلك محتملا، يكون أن ؤإما ، شرعنا لموافقته وذلاائ، به؛ مقطوعا 
التصديق؛فلازم الأوت أما الفوو؛ دائرة في وكلاهما ثرعنا، يبطله لم 

الدليلوعدم صدقه، لاحتمال به؛ فيعتبر الأحر وأما صريح، حى لأيه 
هوكما الثعللأن على الدليل عدم في يشتركان وكلاهما 'كذبه. على 

قاد، عموما والتواريغ الأحبار باب في الئان هو وذلك ظاهت. 
ولاإسرائسل بتي عن ررحدثوا ى: قوله فى ( ٢٠٤)ت:الثافعئ 

كذبه،تعلمون لا بما إمرائيل بني عن حدثوا ءالمعتى: : ' حزغ 
ابىوقاد ، ءنهم،ا به التحدث، في علياكم حرغ فلا تجوزوثه ما وأما 

عنهاالنسكويث، الإمرائيلتاتؤ على محمود راهو (: ٧٧٤)ين،: كثير 
للاعتبار،روايتها فيجوز يكدبها، ما ولا يصدقها ما عندنا فليس عندنا، 
بالصدقشرعنا له نهد ما قاما ^ا، كتابنا فى نتعماله الذي هو وهدا 

بالتطلانمنها شرعنا له نهد وما عندنا، بما استغناء إليه؛ بنا حاجة فلا 
والإبطاولأص.الإنكار إلآءرّبيل حكاش يجوو لا مردوئ فذاك 

ودانها،أحوال أو الإ-رادث الأخار انيد أ-إلى بمقت لا : ثامنا
تيميهابذ بيد وقد يرْ، تففي ( ٠٣١ )ت: جرير ابى سار هذا وعلى 

فيماالنقل يحررون ما أكثن الدين ررعلماء فمان: ذللث، عله ( ٧٢٨)محت،:

المحاة،عن ينمل فيما أو القبول، واجن، لأيه ه؛ الئي عن ينقل 

تخريجه.سبق )١( 
(.٥٧٥اوارى)ا•/نح )٢( 
 )٣( :l؛_i/(.٢٩والهاية)؛



ولا، بمسطها يكثرثون لا فهم ونحوها الإسرائيلنات من ينفل ما وأما 
منواحد عن تكون أن وغايتها معلوم، غير أصلها لأل ؛ نملها بأحوال 
فيستا لما الكتاد_ا؛ أهل عن أخذه من أو الاكتارسا، أهل علماء 

تمدقوهمفلا الكتارسا أهل حينكم ررإذا قادت أيه ه الئي عن الصحح 
يحدثوكمأن ؤإما ضيقوهم، بباهلل يحدثوكم أن فإما Jكذبوهم؛ ولا 

نذقىودوهم،\ص^.

علىالإسرائيلي الخبر بنجمل ( ٠٣١ ت رن حرير ابن يستدل ت تاسعا 
عقمس رئتا ؤ ت رروقوله قوله! منها كثيرة، مواصع في وذلك، المعاني، 

اللهدعا موسى، من دعاء هذا ! [ ٨٨]يونس! ةلودهئِِه عل ؤآئدد أمولهنر 
الحالغير إلى ؤتدلها هيئتها، عن أموالهم يمن أن وملئه، فرعول على 

ؤتنم1نصشوئوهاةث؛هاءفوله: نحو لث، وذلبها، هي التي 
هم،التي، بثها عن يغيرها أن نل من به؛ يعني [، ٤٧]النساء؛^؛١^^ 

فقادالموضع، هذا في ذللث، تأويل في التأويل أشن احتلم، وقد بها..، 
السلفي،؛من كثيرة حماعة عن أسد ، قولنا١، مثل فيه منهم حماعة 

فيأقوالهم تقاولن، مع حجارة، بأنوايها أموالهم صير تعالى اف أل 
وهوهيئتها، عن أموالهم تغير أفاد الأحبار هذ0 همجمل ، ذللث، Jفصيلي 

ذللث،ومثن اختاره. الذي للمعنى بها الاستدلال من جرم ابن فمده ما 
لتكمتمم سمءالدفث ِوثذفيً بمثننهذ ؤ^=٤!'^، نحار: قوله في قوله 
يميمحكميثآممأ لئتنِ ^١ آناؤ ^؛؛^٢ ^٢ ١٥يون نعص أو ^١ لقا  ٧١٥ئئئن 

تخريجهما.سق وتد يكدبوهمء. ولا الكتا'ّتا أهل قوا تضع. ءلأ ت الشحح ني الذي )١( 
(.٣٠٢ا/ )١ كبر ابن تمر ؤيطر: (؛ )\إ٠٨الأسغاثن محاب تلخص )٢( 
اوان)آا/م\"آ(.جامع )٣( 



نن_عيمنهق هثانقم شاما أرق أي هلنظر آلمدضن إق هنذْء يورتم 
منءذكن قاد! م لمغلها، ظاهر يحب الأيه فئن حيث لالكهف1ها[، 

حضرميتهم من نموا أنهم دم أجله من الذي السب وذكر ذلك، ئاد 
بهائستدلأ ضهم، تفاصل في طوالا أورد ئأ مهاءارا،، نموا 
التأؤيلأهل رراختلت ت قوله ذلك ومثل ذده. الذي المعنو، مجمل على 

العدد،في ت بعمهم فقال [، ٢٤٣]البقرة! أزن،ه وهتم ءؤ • ثوله تأويل م، 
منجماعة عن أعدائهم تفاصيل أورد نز )ألف(اارى، جماع بمعنى 

ألما،وثلاثين وبقعة آلاف،، وأربعه آلاف،، ثلاثة ! فذكرواالئلفي،؛ 
المولننرروأولى ذلك! بعد ماد يم وأجمل• ألوث• هم قاد! من ومنهم 

قان!من مود بالصوانمؤ، [ ٢٤٣]البقرة! أزف^ ت موله تأويل فى( 
بمعنىالائتلاف،. به عنى قال! من مول دون العدد. كثرة بالألوف، عنى 

ولامنهم كاو افتراق غير من ديارهم من حرجوا وأنهم قلوبهم، ائتلاف 
لإجماعالظاعون؛ من ؤإما الجهاد، من إما فرار؛ ولكن لهاعض، 

امتفاصما الشاي بالقول يعارض ولا الأية، تأويل ذلك أف على الحجة 
استدلالهذلك، منهجه من وظاهت ، والتابعين® الصحابة عن القول به 

المعاني.من يختاره ما على الئلم.، أقوال بمهللق 
بائيه،صحه يستلزم لا الإسرائيلي الخبر ب؛عض الاستدلال ! عاشرا

بجزءالاستشهاد إلى الأخار بعض في يفصد ( ٠٣١ )ت؛ جرير فابى 
شواهدومن تفاصيلها، فى نكارة على يشتمل قد مما باثيها دول منها 

(.١٩٦/١اUن)ْ)ا(حا.ع 
)إ/'اا؛(.البنان جامع )٢( 
(،٣٥٦/١٠))Y/«؛"\(، \ب0)أإس(.وج: جامع )٣( 



ت٢[ : ربآتالم\لهللم ؤ\ذك1ئ تعالى; فوله في فوله ذلك 
منهاصنف وكئ الأمم، لأصناف اسم والعاللم عالم..، جمع راالعالمون 

وذللا،الفرن ذللا، عالم منها صحب كل من ثرن كل واهن عالم، 
والجنالزمان، ذللا، ح منهم زمان أهل وكل عالء، مالإص الزمان، 

ابنئون دلناْ الذي الموذ وهذا الغلق..، أحناس سائر وكذ.للأ، عالم، 
ذكريم ،، الممنريناار عامة محوو معنى وهو محر، بن وسعيد عثاس، 

والجنعانأ، »الإس )ت:س: المالية أبي ثوي ومنها أموالهم، 
عالمألم، عشن أربعة أو عالم، ألم، عشن ثمانية ذللا، سوى وما عالم، 

كلفي ووايا، أربع وللأرض الأرض، عش الملائكة من - يئلث، و ه- 
ابنقاد ،، ل لعبادته® حلمهم عالم، وحمثمائة عالم آلاب ثلاثه زاؤية 
إلىمثله يحتاج غرس_إ، كلام رروهلءا ت أورده أن بعد ( ٧٧٤ت )مت، كثير 

عالإ،ررالإنز فوله: )ت:س العالية أبى قول من فالناهد دليلءرم، 
الاستدلالعلى يوقر لا غريس، ئفمبميل من ذلك، بحد وما عالم؛٠، والجن 

:٤(
له

عندالمنهج ذللث، إلى ( ١٤١٨)محت،;شاكر محمود المحص أثار وقئ 
أوالقبري، كلام من راجعته منا لي ®تبص فقاد: ( ٠٣١ )ُت،;حرير ابن 

إلايه يراد لا بأسانيدها، يرؤيها التي الأثار بهذه الثلري استدلال 
فىبه بأسد لا ملهن، وهدا عبارة..، سياق بيان أو لفظ.، معنى تحقيى 

dU(^/XMl\جامع )١( 
اوان)ا/ا"أا(.جامع )٢( 
(.Y'A)\/الطم القرآن ض )٣( 

(.٩٤الم1ن)'^أبم_مأبم، جامع )أ(ويطر: 



فيتثالل لا التي والاثاو الأحبار من يسويه ما أما ومثله الأستدلأو، 
ئهجسهلتكوف ينمها لم فهو الإسرائيلتات، من كونها في أو صعقها، 

معنىليال القويل القويل وق ببل الكريم، القزيل آي ير نفعلى 
فيالحجه به تقوم لا مما نمنه الأثر كاف ؤإن حادثة، سياق أو لفظ، 

اممهءارالمحاب لأي ازم التفسير في ولا الدين، 

تحقيقمن فيه نفخ لا ما ( ٠٣١ )ُت،: حرير ابن ينن عشر: حادي 
اروالصوابت فوله في كما الإمرائيليه، الأحبار بين والترحح الاختلاف 

أن[ ٧٣لالبمرة! تتمهاه أصري عندنا نوله تأؤيل في الفول من 
لنحياالبقرة ببعض القتيل نفربوا أن ثناوه حز افه هم أمن تمادت 

أيعن حجه، به تقوم حبن ولا الأية، في دلاله ولا المضروب. 
الذييكوف أن وحائز به، القتيل يقربوا أن القوم أمر الي أبعاصها 

الدنب،ذلك يكول أن وجائز المخي، هو به يمربو٥ أن أمروا 
ذلكبأي الجهل يضن ولا أبعاصها. من ذللئ، وغين الكتم،، وعفرون 

صربواند القوم يأل الإقرار مع به، العلم بنفع ولا الئتيز، صربوا 
تعالى:فوله عند وقوله الله١١^٢،، فأحياه ذبحها، بعل. البقرة ببعض القتيل 

١٠٠]الثناء4 نن  ijZ^١ ازن ن؛آ ألألأ ح؟ أن صش  [:١١٤دة:ن ١١
ءاايهاكاو تقاد: فأن المائدة على كاف فيما الفول من الصواب رروأما 

ثمراكان يكون أن وجائز وخبزا، ممكا كاف يكون أن وجائز مأكول. 
تاليأقن إذا به، الجهل نحار ولا به، نافع وغين الجنة، ثمر من 

ابن)>/'\ْإ(ط/شاكر.جامع )١( 
اوان)آ/'\:اا(.جامع )٢( 



قولهمحي الJراهلم مقدار عن وقوله الشزيز؛االا،، احتمله ما بظاهر الأية 
ض®وليس [: ٢٠]يوث:يمبعنتندريمثدردةه ؤوّروْ تعالى• 

صرلحون به الجهل في ولا دين، في يقع فائدْ ذلك وزن بمبلغ العلم 
تكنثعنا فنوصؤع ءداْ وما يرض، التنزيل ا0ذ\ةوو والإيمان فيه، 

عالمه؛ارآ،.

الأخيارفيه ثنخالث منا به الاشتغال ينبغي لا ما أو محبي مما ؤيتبص 
التاليين:الوصمن جمع U هو الإسرائلأ 

عليها.نحز كما الدينئه الفائدة ومرادْ يه، العلم في فائدة لا ما _ ١ 
يلحىما ومنه الدين، في الصرر ومراده به، الجهز يضر لا ما - ٢ 

؛سانالمعنى.

ولاالأحبار، تلك في الاختلاف فيها وقع معلومة يم ومن 
بيانتمام على بها الجه،ر؛ توثر ولا لأية، ا لبيان مفيدا معنى تضيف 
بها.الاشتغال أو يحقيقها، إلى حاجه فلا = المعنى 

الأحبارتلك بحض ذيل في ( ٠٣١ )ت: حرير ابن من التنبيه وهدا 
مهمين:أمزين أفاد تفاصيلها بعض في المتخالفة الإمرائيلنة 

تلمكمن ذكره إلى ( ٣١٠)ت:حرير ا؛ن يقصد ما أن : أولهما
هذهمفهوم وهذا المعاني، بيان في دينيه قائده فيه منا هو الأحبار 
فيعليه حرى الأي الأصل وهو غيرها، في نصه يهنايق الذي العبارة 
دم>سره*

(.١٣١)ا،/اليان جامع )١( 
)٤٨ U\0T/y)\(، ٣٢١)ا"ا/(، ٦٩٨)ا/أهه، ؤيطر: حاْعاوان)ما/بمه(. )٢( 

٠٠.)



تقعما جاوز فيما الاسترسال أو الانتعال، عدم إلى التنبيه ؛ ثانيهما 
إلوعدما؛ وجودا منها فيه فائدة لا وما الأحبار، هدْ من الحاجه به 

ونتحوالأحبار المضص نالك من ثلوي ما امتمماء إلى مناله النمس 
محادالتغير، كت_< من ذلك مثل يهلذ1إ ولا يقتضيه، لا والمقام دمحائقها، 

التيالعلوم جملة من فهي القصص راوأما (: ١٧٤ )ُت،: جزي ابس 
Jتوهم،ما منه المروري أو إلا يره، نفمن بد فلا القرآل، ئصئثها 

عنه((متغى زائد ذلك سوى وما عليه، التغير 

القشة،ذكر من الغرض إلى ( ٠٣١ )ت: جربر ابى بشير ولذلك 
عدمإلى لينبه الاختلاف؛ ذلك بعض إلى تعرصه أثناء منها، والممصد 
بأوذلك عر ويستدل المقصد، ذلك، تحقيق في له أر لا بما الاشتغال 

كافلو الاختلاف؛ فيه وقع منا شيء عالي دلالة ينصب، لم تعالى اف 
رئةعق مثز َةلى تعالى: محوله في قوله ذلك، ومن مقصودا، منه شيئا 
راولأت [ ٢٥٩ت بقرة ]اله ميها بمد آثه همتي، أة هال ■موبها عق ^ ١٠■وعنا 

ذلك،قائل امم عن الثيال قبله من يصح الذي الوجه من عندنا بيال 
معرفةإلى بنا حاجة ولا إرميا، يكول أن وجائز عريرا، يكوف أن وجائز 
ؤإيماذلك،، قائل اسم الحاإق تعريم، لأية يا المقصود ياكن لم إي اسمه؛ 

مماتهم..،؛عل، خلمهإحيائه على الله محيرة المنكرين تعريم، بها المقصود 

(.١٨٠؛/IT)(، ٤١١ممر)ا،/-ضرابن )ا/يا(.ويطر: النهل )١( 
إحلأءفي مئهم فاجتهن الممير؛ محب، بعض في الحلل هلهن الأمرين هدين عن والغفلة )٢( 

والإماف،النيل ومقام تفاسنهم، آحرون بها ونص جملة؛ الأخاو ؛J؛، J،jمن يرْ ئف
دعتما ؤهولأ منها يوحد بل ، كدلكل يملأ ثرحص ولا يمط، يوحل- فلا ؛ بينهما فيما 
الحاجة.إليها 



الدلأنهلكانت ذلك قائل اسم عن الخر بذلك الشوئ كاف ولو 
دمإلى كاف الممد ولكي الشك، ؤيزيل النذر، يمثغ نصبا عليه منموبه 

القريةتعيين في احتلامهم ذم م ،، لحلقه،ال ثناؤه حل ذلك فاباف قيله، 
اسمفي كالموو ذلك، في الئوو من اروالصوان، وقادت الأية، نفس في 

ألواة ّ[، ٢٥٩]اJنرة:^^ءساسُثوميهآه ائل: قال
تخلفان(^٢،.

حريرابن فإو الإّرائيلنة الأتحار اختلاف عند ث عشر ثاني 
ماتجؤير مع العام، بالظاهر ياحد ثم عليه، اممت، ما يمن؛ ( ٠٣١ ؛ )ت،

نواهدومن بطلادها. على الدليل وعدم الق/ع، لأمر امتثالا به؛ حاءمت، 
هثكم ئنجؤ ثل ئئثم لم ^٥٥^٥٠£، _الو،ت عتنوبه في ه قولذلك، 

عزاممه إو تقاد: أن بالصواب ذللث، فى الأقواو اروأولى [؛ ٣٠]المائدة: 
صمتالعذر يمخإ عندنا حبر ولا أحاه، فتل أيه القاتل عن أخبر فد ذكرْ 
وجائزخبره، فى الثدي ذم قد ما نحو على يكول أن وجار إباْ، متله 

أوغين كاف، ذلك أي أعلم واممه مجاهد، ذضْ ما على كاف يكوف أن 
مطولماوثع ؤ تعالى: قوله في وقوله ،  ٠٠فيه سلثؤ لا كان، قد القتنأ 

الخوصعهذا في الثوين؛الصواك، )روأولى [: ١٣٤]الأعراف: آوز< 
عليهموغ لنا أيهم وقومه فرعوف عن أخبر بكرْ تعالى اشّ إن * يقاد أن 

ربهألته بنمومى إلى فزعوا عليهم، افه من والئحهل )العذاب الرجز 
والجرادالذلوفال كاف التحز ذللث، يكول أن وحائز عنهم، ذللث، كشم< 

(.٥٨١البيان)!/جامع )١( 
(.٥٨٤السان)!/جامع )٢( 
(.٣٣٩البيان)٨; جامع )٣( 



أنوجائز عليهم. عن.اتا كاف ذلك كل لأن والدم؛ والصفاتغ والقمل 
ضحولا كاف، ذلك أي اف ثخبرا ولم ٍلاءول، كان ذلك كون 

فيهنقود أن فالصواب له. فن1لم حبر كاف ذلك بأي ه اض رمحوو عن 
فلا[. ١٣٤]الأء_رافت ؤولماوجلإؤ-،دآيزيم ثناؤه! حز اض قاد كم، 

التأؤيل®أهل بين فيه تمانع لا الذي يالنيان إلا نتعداه 

مثلفي الئرآف إليه نثة منا هذا في ( ٠٣١ )ت: حرير ابن ومهج 
•حمثهَمحههم د؛طحو ئثثه تعالى؛قوله فغي ذلكل٢،؛ 

[،٢٢]١^: سظُنناِءلمحه 
بعدتعالى قوله في يم ذلك. من فيه اخلفوا فيما حلاقهم لحكاية إباحه 

عالمهإلى الملم رد [، ٢٢لالكهض: ^ عدتهم آخأ زق ذلك: 
بتطلأنالجزم أو أحبارهم، من عندك يترجح بما الجزم وعدم نبحايه، 

أصحابعدة عن ه لثبيه تعالى قوله أفاد كما تينة. بلا ترجحه ما غير 
المراةمخ فلا ]الكهف:أآ[، ؤفلأتارسئلأِء،تياه الكهف: 

ولاالثابت، النقل دليل به نأت لم منا الأحبار تلك من تخالف فيما 
مذموما٠براء  iJكاوإلآ دليل، بغير آحر يوحر أو منها قول يقدم 

تلكعليه اجتمعت، ما أل يفيد ا هن. ( ٠٣١ رمحت،: جرير ابن وصنيع 
قبيلمن قويها وليست، صحيح، وذلك، سواه، مما وأقرب أقوى الأحبار 

المنتهاها لأن اJفاق؛ أو مواظأة غير من طزوذ تعددُت، إذا المرمل قوة 

)•ا/(، ٤٧٧، ٤٧٢)أ/)Y/؛A(، (، ٦٩٧)؛/ؤيطر: اواذ،0ا/ا•؛(. جامع :١( 

xr\s ١٧الفتاوى)وسموع (، ٢٢٢)o؛/A؛Y_ المان جامع يطر: :٢( 



قبوومعنى في قوثها ولكن إليه، الهلرق تعددت مهما حبره بصحة يقعلع 
وكذلكرواياتهم. ودكترها أقوالهم، بها تتوارد حين لمحناها، الئلمج 

سابقا.ذكرناها التي ميزئه ولهذا جملة، الثالف_< عن ملها صحة في 
LJC ، :الالمر؛ إلأ؛الدلل الإّرادلأ الأ.مان ترث لا عشن

في( ٠٣١ )ت: حرم ا؛ن ّار هذا وعلى دليلا، يثلن بما ولا بالتنهي، 
ُؤدثال،لهنِتعالى• قوله ئ قوله في ذلك معنى على نص بل يره، نف

ودمهرن»==قلم نن ثتضنه فيد ابزئ ألن آن تلهكوء إن؛ايثه ئيثهم 
تلكتكوف أن ارحانز ]اونره:م؛'ا[! يماكنقءالموّوثاوءادئكئو0ه 

والثياب،،واشللن، بعصها أو والتوراة، الألواح، وكنز العصا، التمه 
يل.رفلا أمر وذللث، ذللث،، بعص يكون أن وحائز اه. سبيل فى والجهاد 

بخنرإلا ذللث، علم يدرلث ولا اللغة، ولا الاستخراج جهة من علمه 
وصمتا،التي للصمة ذلل؛، في الإسلام أهل عند همر ولا يوجبالجام، 

كالإل غيره، احر وئضعيف محول ئمويس، فيه جائز فغير كذللث، كال ؤإد 
المولءمن ملنا ما فيه جائزا 

لمعضبمتحهم رد أف ( ٠٣١ )ت: حرير ابن سن النياق هذا وفي 
،- شاهد لها شهد إن الأحص وعلى _ له وجه لا الإّرائيلتة الأحبار 

ومنالثلم،، أئواو بمدر والجهل؛ معتبرة، حجة بلا الرأي مبعثه ؤإثما 
هنئازذهعال مرة ت، أيل ئيه نن ^٥^، تعالى: فوله عفر قوله ذلك، 

Is/jالذي الفول هذا النواية أهل غير من موم »وأنكن : [ ٧٦]الأنعام:
القمر:أو للكوك.ت، ماد إبرامب أف من عنه _ وعش عباس، ام عن 

)؛/UU؛(.oUi)ا(حا.ع 



ابتعثهنبئ ض يكون أن جائز غير • ونالوا ر  ٢٧٦لالأنع1مت ؤهندارإ،ه 
وبهموحد، غ وهو إلا باغ وهو الأويات من ونتا عليه أتى بالتمحالة، 

نديكون أن حاز ولو I قالوا بريء. دونه من يعبد ما كل؛ ومن عارف، 
،يالتسسالة.. يختصه أن يجر لم كافر، به وهو الأوئات، بعض عليه أتى 

أوالقمر، أو الكوكب،، رويته عند إبراهيم ميل عن الله حبر أف وزعموا 
حائزغين ذلك، بأو لجهله يئن لم [• ٧٦]الأنعام:أؤهتداتؤ،ه الشص: 

ربه،ذللث، يكوف أن منه الإنكار وجه على ذللثج قاد ؤإئما ريه، يكوف أن 
ذللث،كاو بل آخرون! وماد ، الأصنام.. عبادتهم في لقومه العست، وعلى 

معنىآخرون وثان ، عاليه.. الحجة قيام وقبل طفولته، حاد في منه 
هداليس ت أي والتوبيخ؛ الإنكار وجه على رني! ا أهل. الكلام! 

حينإبراهيم قتل ص تعالى ارن حبر ٠روذي، ت ذلك بعد ماد ^ ، رتيءا 
]الأنحام:سألضاو4 َلهمحفةمح اث_ت: أفل 

منالصوابج وأو الثوم، هؤلاء قالها التي الأقوال هده خه^ على الدليل 
عنه،به أخبر الذي ذكنه، تعالى افة بخبر الإقرار ذللثج! في القول 

عداْاالمبعنا والإعراص 

ءؤولثدس1احءيمبماهالى تعقوله في قوله لث، ذلومثل 
يومحمح.؛خز ملغ في التأويل أهل أموال ذكر حبث، [، ٢٤:ليوسفإ 

الملمأهل توجية ذكت م زوجتهل؛ا، من ١^٢، مجلل منها جلل وأنه 

)و/ني منهم ذكنْ كما الإمحرايلي، الخر بتفاصيل أثيم والذي اللففل، ظاهر على أي )١( 

الما0)ه/ا،ْم.جامع )٢( 
(.٣٦١)ا،/المان جامع )٣( 
(.٨٥-  ٨٢/ ١٣)في ثظر مض ظاهر عن زائدة يتفاصل ذلك ذكروا )٤( 



بمثليومحف يوصت أن يجوز وكيف ت قائل قاد ارفإن وقاد؛ لذلك 
مقالذلك؛ مي اختلفوا العالم أهل إذ مل: كتي؟ا ض وهو هذا، 

ليآكووبها افه ابلاه قائما بحعيثة، الأنبياء من اسلي من لكف بعضهم: 
مها،إشماما ءلاعته فى مجد ، ذكنهاإذا وحل على وحل( )عز اض من 
افهابتلاهم بل آخرون: وماد ورحمته. افه عفو معه على يتك-إ؛ ولا 

عليهعقوبتهم وئركه عنهم، بصفحه عليهم؛ نعمته موضع لمحرمهم بذ.لك 
الونود_الأهل أيمه للجعلهم بذلك ابتلاهم ل آخرون؛ وقاد الأخر؛• في 
تابوا.إذا عنهم عفوْ من الإياس وترك اض، رحمة رجا؛ في 

بآرائهم،القرآذ وناولوا الثالف، أموال خالم، ممن آخرون وأما 
هممت،ولقد معناه! بعضهم: فقاد مختلقه؛ أموالا ذللث، في قالوا فائهم 
لهمهابمكروه؛ ينالها أو يقربها، أن يوصف بها وهم بيومّما، المرأة 

ذلالث،وكمه ربه، برهان رأى يوسم، أذ لولا المكروو، من أرادته مما به 
هممت،ولقد الكلام: معنى منهم: آخرون وماد ، أذاها.. من به هم عما 
بهاوهز فميل: يوسم،، عن الممر ابئدئ ثم عنها، الممر فتناهى ته، 

أفإلى الكلام معنى وجهوا كأيهم ربه• برهال رأى أل لولا ي-ونم، 
ربهبرهال رؤيته لولا يوسما أل أخبر إثما اش وأن بها، يهم لم يوسما 

هذين>رويفسد ماد: م ، ، بها«أ ٣ فلم ربه برهاف رأى ولكنه بها، لهم 
همث،لقد ئقود: لا مبلها، )لولا( جواب ثمدم لا العربر أف الفولنن 

أهلجميع خلافهما مع هذا لقمت،. نيل" لولا تريد: وهي زيد" لولا 
،•تا'ويلهاال يوخد عنهم الذين القرآن، بتاؤيل العلم 

(.)م؛/٥٨ oUiجامع )١( 
xrvU)^/ؤيطر: اوا0 جامع )٢( 





نكحخزِ فلنا واحدة، امرأة ئتل حتى أعزاْ الذي للرجل وكائت امرأة، 
علىأحي هذا إل أحدهما له فقاد امرأئه، داود — ذكر يما ف— 

ؤهاوهآإ3تنبلملأمأتعالى قوله تأويل في "المؤن توقوله ، ديني٠١ 
ئنميزهكلأ إن ألثتار؛^ بمص ألمحت عست 4 رأين، 

يثنوأ^^٠ يونم،: إحوة من قادقائل ت ذكره يقودتعالى اء• ٠ ت ]يوسف 
حالةابى كاف روسز، ذللث، قائل إف ت وقيل [. ١٠]يوصف؛ يوسفه 
.، وومما((ر 
عموما.الئاؤيخثت الأحبار في طريقته وهذه 

؛،(.jLJl(»U/Yجامع )١( 
)\\ا\>\إ(، ٨٠; ١٣){, 00م\ا^(، ١٣٢)٨ ؤينظر: )ما/«آ(. المان جامع )٢( 

(.١٦٣، ٦٧صا/آه، (، ١١٣
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ذلكأل إلا ، لينها على وشه بل أسانيدها، بضعف معرفته رغم فهو 
بهوتتضح لأية ا به تنملل فيما منها الاستفادة من له مانعا يكن لم 

المعنى.وصعق الثني، صعم، بين تفريقه على دليل هذا وفى معانيها، 

:مهاكثيرة، الأخار انقاد فى للإسناد اعشازْ تثن ام والأمثلة 

]البقرة:ه لائم أنيدوأ ق؛مكت ظنا تعالى: فوله عند ذكره ما 
لأدمبالسجود وأم_نهم حلما حلى تعالى افه أن ®وروي قال: [ ٣٤

قنصوابدلكؤ، و\ثوو'م آخرين حني ثم بالنار، فأحرمهم فعموا 
فسجدوا.فامرهم؛ذ>للثه الملائكه حلى لم حرمهم، فا 

•ويقُُ غير هذا مثل في ®والإستاد ،: ijij؛?؛محمد أبو القاصي قال 

تعالى:قوله في ص من الراد في المفترين اخلأفت حكى ولئا 
آ٩ ٦ عمران: ]آل ^ لأ>تنليا(و« وهدك، مارة! يتآؤه لئنك، لبنامي، دمع ين أدو ؤإ0 
ينقوله:في التي الأوؤب هذه معنى في المفسرون ®واحتلم، قال: 
وصغبجت ألد أل الأبة معنكط ت ه طاف أبي بن علي فقال ه ومع 

توصعلم قبله؛يوُتإ ت، كانوفد يباكة، الذي البسث، ط؛ وهدى مباركا 
تعالى،اممه حلى بيتر أوت( هو بل قوم؛ وفال والهدى، البركة من وصنه 

الأرص«.ذحلمت، نجه ومن 

من— أقاصيعى هذا في ®ورؤيت، محمد: أبو القاصي الفقيه قال 
ونحوالأرصل، وذحو حنقه بين ما تجديد ومن الجنة، من به آدم نزول 

(.١٨٠المحررالوجيز)ا/



فلذلكصعاف؛ انيدها أ،_ المعمور البيت أنه من الزجاج! قال ما 
.٢١١((تركثها 

واله:القرآن ماحاك انمماد ٠ ٢ 
والمنة،القرآل خالس ما والقصص الأحبار من ينتقد عهلثه ابى كان 

بعضيستبعد أو يمتثعدها ثم والقصص، الروايات بعص ينمن كان فقد 
ئفيدالنبوية والأحاديث الأيات لكون والأقوال؛ المعاني من ئصمنته ما 

الالذكور، المحنى على ئدث لا لكونها أو الروايات، أفادئه ما خلاف 
لزوما.ولا يقمنا، ولا مطابقه، 

ا'ك،ين ألواعد إتذهثز نج ؤوأ>ا' ت تعالى قوله في ذكره ما ذلك فمن 
[.١٢٧]البقرة: ؤإشل4 

ماعيز؛وإٌإبراهتم، رررثعها ه•' طالما أبي بى علي ااقال قال! 
)جهنع؛علي عن هذا نصح ررولأ محمل: أبو القاصي قال صغيرا(. طفل 
،.٢٧٧الآ؛ةوالآىز لأن 

إدؤ4بجرث أنحه وأتيي ؤ ت . موس عن تعالى قوله وفي 
الذكورالحلق من ولحثه أخيه برأس ®وأحده قال: [ ١٥٠]الأعراف: 

لثناره،كان إنما ذلك، أل وروي اللقفل، ظاهر هذا — الغضس، عني: ن— 
ورغنخنهاه فلذللث، لعفلم،؛ أيه إليهما الناخلت يتوهن؛ أف هارون فخشي 

اله.

)Y/(، ٢٤٣القرة: )ا/'اا■، أحرى: (. ٢٨٩، UAAA)الوجيز المحرر )١( 
،٢٠)ه/• (، ٣٧يوسف: ، A)، (<،/AAالأعراف: ، ٥١٦)T/(، ٢٤٨المرة: ٨، 

(.٢٢الروج: ، ٥٨١)A/(، ٢٤الرعد: ، ٢٠١
(.٣٥٠الوجٍز)ا/السرد )٢( 



الصحيح؛هو والأود صعيث، وهدا I محمد أبو القاصي مال 
'•نطه ه مل مّفب ؤإم لّّى؛ل بئ ين همبمت تمل أ0 حنيت ت ه قولل

؛ا،[«رم

ابنقال [ ٢٦]يوسف! أنلهاه من ثاهد وسهد ؤ تعالى; قوله وفي 
-أيصا - قاله بهذا، فة5للم المهد في طفلا كان الشاهد إف راوقتل عهلثه؛ 

والمحاق*.ناليناف بن وهلال حبير وابن هريرة وأبو عثاس ابس 
لم؛ومالبخاري صحح في أل هدا تصعث ارومما محمد! أبو القاصي 

وابنجريج، وصاجب مريم، بئ محنى ثلاثه؛ إلا المهد في يتكلم ارلم 
الخث1ر«أآ،.لكلفاجر تقوف أف لئ ثئنت الذي الئنذاءِ 

الإجماع:'•ا_انممادْاحاك 

الإحماغ،حالمت التي والإمرائيليات الأجمار بعص ععليه ابن انتقد 
عنالحديث، سياق في المثال هدا على سوى يرْ تففي له ، أقفولم 

كانالملائكة مجود قوم' وفال  ٠٠نال: فقد هقن لأدم الملائكة مجود 
هذا«رص,^٥ والإجماع إض، 

الوجيز)إ/مآه(.المٍرر ( ١١
الكنفاش:  Jy;ان ( ١٦٥)؛/ البخاري صحح (. ٧٢الوجيز)ْ/ المحرر )٢( 

)؛/ملم وصحح (. ٣٤٣٦)برقم: [ ١٦ت ]مريم ثزم1ه نج، أنلها يذ أتدش إذ مأم 
أمثلةؤيطر (. ٢٥٥٠)برغم; ١ وعترها يالملأة التنلؤع غز الوالد.ين بت مد.دم ناب ١(  ٩٧٦

،٤٩)؛/(، ٧٨\سأ: ، ٢٢٨/٣)( ٢٥٩الغرة: ٧< )٨ الوجيز المٍرر أحرى: 
٩(.إبراهيم: ، ٢٢٦/٥)(، ١٤٨الأعراف: 

)ا/خيا(.الحررالوجيز )٣( 



مجنحس)؛<
تالعقل منطق حالم، ما انتقاد - ٤ 

انتقادفي عطئة ابن اعتمدها التي المقيئة المقاييس \ذز من 
فانتميالعقل، دلالة حالف ما انتقاد - والقصص الإسرائيلمات 

المرويانورد استحالمها، على العقول تتفق الي والخرافات؛ البالغات 
ؤيمنمها.المليم العقل منهلي ياباها الي 

ذلك:أمثلة فمن 

موسىعما 3_، في المروثة للأّسابمت ععلثه ابن انمقائ 
علىمتكئا حرج الجمع يوم كان لما ققهن موسى أن راوروي قال: 

حسلماعفليم عدد في حرم الله صما ومحي أحيه، يد في ويدْ عصاه، 
ثعبانهي فإذا عصاه فألمي إليه، اض أوحى وامترهبوا ألموا فلما يكر، 

ثوقل النل، جاز حتى ونال إنه ت وقل كالجز، كان حتى فعظم مين، 
كانومحيل المحيرة، مدينة حاز حتى ومحنال بالإسكندرية، الجمع كان 

الملزم.بممحر لينبه جاز حتى محتال ؤإنه بمصر الجمع 
مقرظالصواب،، من بعيد قول وهدا محمد: أبو القاصي قال 

لأسنىأنصإله(<لا،.الإغراق، 
وأنهالص، عن تماما بعيدة الإسرائيلياج، هال،ه أو عهلثة ايى يئن فقد 

بها.الاغترار عن قفلا إليها، الألتفاُت، العلم لaلالم، ينبغي لا 

محرويررقارون® شأن في رون المقرروأكثن قال: ررقارون® قمة وفي 
كانت؛ررقارون® مفاتيح أف مكتوبا الإنجيل في نجد قال: حيثمهأنه عن 

الوج؛ز)؛/'أ(.١^ 





المكر.بهيا المن نظر عن زالت الججال فكأف حبلا. أرى ولا غماما 
طالب•أيي بن علي عن ذلك لذكر 

منصعث كلها القمة هذْ وفي ظنع علي عن يبح لا عندي وذلك 
،وصم، كما الأسر نصعد أف ممكن غير أنه وذلك المعنى، ءلريق 
هازا<اراا.مثر في بنفسه أحد يقرر أف ويمد 

وتوجيهه;والقصءس الروايات بين الاختلاف ذآكر — ٦ 

كذؤيتب الإسرائيلية، الروايايت، بين الاختلاف ينمل ععليه ابن كان 
ليعيدمنها، يثكل ما محيوجه الروايات، بين ؤيوازل لنانلها، رائية 

ماؤينتقد المقولة، الأحبار على بناء الأية تحتملها التي الاحتمالات 
ا؛نأولاه م! أج ومن منتنكنةرأ،ا معان من الروايادتL بعض استتثلنته 

الإسرائيلية:الروايات، بين الاحتلأف، ذكر في واهتماما عنائه عهلثه 
الإسرائيلية:الروايات اختلاف بحب الأية في الاحتمالات مديد ت٠ 

الروايات،، اختلاف؛عن، للامتمهام، معان عدة ذكر : ذللثأؤفمن 
ؤأمحنلقولهم: الملائكة عن إخبارا تعالى قوله فمي المتقولة، والأخار 

فيذكر ثم روايات،، عدة عهلثه ابن مل [ ٣٠]البقرة: ^اه بمسد من ينا 
اشإف وغين٥: زيد ابى ررثال، فمال،: للاستفهام، معان عده منها رواية 

ؤيفكونيفسدون نوم دريته من ميكون الخليفة أف أعلمهم تعالى 
المقالة.هل>ه لل>للثؤ فقالوا الدماء، 

(.٢٦٣الوج؛ز)ه/آأآ، \سمو )١( 
هوولا لها الكامل الإءمال( هو لمس لأمرايلماث، ا ح العامل منهج أن، ٠لاهم؛ي وصنعه )٢( 

وهوإلح، والموجه... الرحح من ذلك، كل ضل الذي ذا ص ؤإلأ لها، التام الإسال، 
تماما؟!حساباأه حارج الإسرائيلتات يرى 



استخلافمن اشمحس، طريق على إما فهذا محمد؛ أبو القاصي قال 
عاليهؤمحز أرصه في اللأ يثغلمه من عميان من أو يعميه، من الله 

جميعا:للضلنن والإكبار الأّستعذلام طريق على ؤإثا بذلك، 
والعصيان.الاستخلاف، 

رأتقد الملائكة كانت ®إنما وغيره! ثعلب يحيى بن أحمد وثال، 
فجاءالأرض، في الدماء وسمكهلم الجى، إفساد من كان ما وعلنتج 
النحض،الاستفهام جهة على الأية، محتا4 بمجد ش بجا قولهم• 

آحرون:وقال لا؟ أم الجى من تقدم من طريقة على الخليفة هذا هل 
يفسدونحلما الأرض في يخلق أنه الملائكة أعلم نل• تعالى اف كان 

:قالوا، ثاهزه ^إؤ ذلك: بعد لهم قال فلما الدماء، ؤنفكون 
هلوالامتعلأم، الاسترشاد جهة على الأية، فيهاه يمسذ ش قنتا ؤأمحل 

•ءينه؟ا،لأو مز به أعلمهم كان الذي هو الخليفه هذا 
الضقولة:اروايات اخلأف بحب الاستثناء توجيه إ أيما ذللث، ومن ' ٠٠

لاو_قرة:ءأّقمحدلكثبل إبلسأئ ^إلأ ت تعالى قوله فغي 
منلأنه المتصل؛ الاستياء على نم )١^١^ قال: [ ٣٤

علىوملكا حازئا وكان لأية، ا محناهر وهو الجمهور، قول على الملائكة 
نيدابن وقال عباس، ابن قاله ارعزانيل® واسمه والأرض، الدنيا سماء 

وقدمذكا، قظ يكن ولم البشر، أبو آدم أف كما الجن أبو هو • والحس 
شهروقال ®الحارث®. واسمه قال: — أيقنا — عباس ابن عن نحوه روي 

الملأتئدنائنئم الأرض في كانوا الذين الجن س كان بن 

inv)؛/الوجيز: المحرر 



عود،مابن عن الطبري وحكا0 معها، وحوطن، وثعثذ صغيتا متوه 
ثقؤ((^١،,الأقواو هذه على لاستقاء وا 
إليه:ننشد ط له لص الإسرائيات من ^١ أن نان ؛؟؛- 

ببيانالإسرائيلية الرواواا«تا بين الاختلاف ذكر بعد عمليه ابن اعتنى 

يقويه.أو يعصيه شيء إلى يتند لا الإمرائيليات من كثيرا أف 

اروهذهفرعوو: نحن؛ عدد قي الاختلاف حكايته بعد فوله ذلك، فمن 
عندها،يوهم، تند لها لص الأهوال 

وكنن١١المائدة! نزول كيفيان في روي ما لبعض حكايته بعد وقال 
٠نسدوءا لعدم اختماره رأيت، بما المائل.؛ هده قممي في الناس 

منلشيء صحه ررولأ فرعول! اسم في للاختلاف حكايته بعد وقال 
ذللث،«لأ،.

الترجح:عن ئوممه أو والقصص الروايايتف بين ترجيحه - ٧ 
وتعارصها،الإسرائياليه الروايات، ثنيي عند ععلثة ابن ناللثه لمل. 
يرححه،إلها نل. يوهراين موعاب وحول عند بنها الرح..ح مأ..االإ 

ابنعند الْناللث، طا بيان ؤيمكسا الترجيح، عن توهم، ذللثج تحدر فإف 
•يأتي ما خلال من عمليه 

الممرالوجيز)١( 
العالمة.الكتب دار ط: ( tTA/Y)الوجيز الحري )٢( 
(.٣٠٢)"Y/الوجيز الحرر )٣( 
(.٩٠الوجيز)!/الحور )٤( 







الإسرائيليه؛الروايات ئصمنته لما مغاير منش ترحح ء،؛" 

منالذي السب في الإسرائيلية الروايات بين اختلاها ععلثه ابن ذكن 
فيواوي غير آخر قولا يكر ثم نعليه، بخلع ققهن موسى أمز أجله 

له.تريغا الإسرائيليات 

ءلونج(هالممدين إئكيآماد مثك هلج ؤهأئأرلإى I نى قونهذكر فقد 
أمزأجله من الذي الثمب في المتأولين احتلأى يكز ثم [ ١٢]محله; 

بثلرحفامن ميت حمار جلد من كانتا فرقة؛ فقالت اثقن، بخالع 
أمرلكن دكي، بقرؤ جلد من نعلاه كانت بل فرقه! وقالت النجاسة، 

يكزنم الوادي، تربه قدماه وتمز المقدس، الوادي بركه لينال بخلعهما 
فمال!عليها ورجحه الإسرائيليات، نالك به نأت لم آخز احتمالا 

تعالىالله أف وذللث، محيي، بها الاليى هو آحز معنى لأية ا راوتحتمل 
ألالملوك عند والعزف، فيها، حصل التي الحال لعظم يتواضع أل أمزْ 

أمزقأقهن موسى يكأف تواصعه، غاية إر اف لإنا Jخلعالعلأن، 
غيرها((أو ميتة من نعلاه كانت نبالي ولا الوجه، هدا على بدلك 

الترحح!عن التوهم، ص• 

والإمرائيلثات؛الأحبار بعض على الحكم في يتوممط عهلثه ابن كان 
كانما وكثيرا كذبها، أو صل،ءها ئزجح التي الكافية القرائن قيام لعدم 
تكذيثها.ولا تمديقها يمكن لا التي الأخار قي ذلك يمعذ 

إنكهصنهى آلثليي نل آنبمه ئئد ^،١، هن! لإبراهيم تعالى قوله ففي 

(.٨٢الوجيز)٦; الحري 



أفأمن . أته والثدي: جنيج ابن عن عطثه ابى نمل [ ٢٦٠]١^©: 
تطيرالدابة اكل حين والئساع الطير لكنت التي المال عر سلها 

فكازلكأجبل، ميعة ولكنت قالا! فيها، وثتمرق نحوها ير ونمإليها، 
ألأبر بل مجاهد• وقال أجزاث، سبعة الطير لحم من الممهلع ذلك جرأ 

يزأويليه جل كئ على يجل 

لكنالتي هي ل بعدد، الجان تحضر أن دون معناه الطبري• نال 
لفملالكل لأو فيها؛ ذلك تفريق إياه اممه تكليف وئت إليها إبراهيم يمل 
الإحاطة.على يدذ 

قلىالدنيا جمال حميع يكلف أن وبعيد محمد! أبو القاصي قال 
أعلموافت متمكنا، جمدا الطبري إليه ماذهب فيجيء بصره، ؛دللث، يحيظ 

ذلك،كان«را،.أي 

لأياتا من رروالفلاهر قال: فرعول نحرة مع ء؛ق؛ؤن مومحى قمة وفي 
بجيلتنتقل لكنت والعمى الحبال أل المفثرين كتب فى والقممحى 

تحنكيثبه ومأكه\ ولكن فيها، المثاعة الثقيلة الأجسام وبيس الحر، 
منإلا بالثني يوصم، لا فإثه الثني وهو لكلحيوان، إراده له الذي 

نحروالكنهم تتحنك، تكن لم أيها إر قوم وذهب الحيوان، من يمشي 
يحتمل،وطا وتنتقل، تتءمك أيها إليه يحيل الناظر ولكن الناس، أءيرأ 
ذلاككان«لأ،.أي أثم واللن 

الوجيز)أآ/ا"ه(•المحرر )١( 
،١٩)؛/(، ٢٥١البقرة: )أ/با، أحرى: أمثلة يطر )؛/اه(، الوجتز: المحرر )٢( 

(.١١٤الأعراف: 





إياه،يعلماها الماء إلى به يصعدان الذي الأمم عن ®•••ومألئهما 
يلعنهاعمر ابن وكان الزهرة، فهي كوكتا همسغت، ^-؛؛L،، به فتكئمث، 
ابنعلى وبعيد صعيف كله وهذا ت ةقت< محمد أبو القاصي قال، 

•ها* عمر 

ينهاهءاثسافاماثح تأاوقآءاثثه عثهم تعالى• قوله ير نفوفي 
وحاله،الت-وو هذا في وروايات، أقواو عدة ذكر [، ١٧٥لالأءراف<: 

علىقومه ٥ ئتذ\ ، وأع3لنها للنبوءة رثح كان مجاهدت ®وفال( فوله! منها 
ففعل.أكتج يأذ 

مجاهد،عن يصح لا مردود قول وهذا محمد؛ أبو القاصي ثال( 
العصثه(٠^٢،.أعهلي فقد النموءْ أعفي ومن 

لأية!ا ألفاحل عليه نيئ الذي العام بالمعتى الجرم - ٩ 
دليللا الي الفاصل من كثير على والقصص الإسرائيليات، تنهلوي 

الممىيدكن ععلثه ابن كان ولذا غيرها؛ من ولا الأية ألفاظ من عليها 
مضمونهاالإمراJيلياتإ من ؤيصحح ألفاظها، تعطيه الذي للأية العام 
يتوففحأو ذللثج، محوي ما صحم، ؤيبين لأية، ا ألفاظ ْع المتوافق العام 

أوالإسرائيلي الخبر لتكذيمج الكافية القرائن نعذر عند الحكم في 
تصديقه.

)ا/سا(.الوج؛ز:الحري )١( 
،٢٢١)Y/ (، ١٢٧المرة: ، ١٠٥•)ا/ ويظرأئ0نأحرى: (، iVlA)الوجيز: الحري )٢( 

(.١٥الجم: (، ٤٦إبراميم: ، ٢٦٣/0)( ٤٥ال،ءمران: 



ت]البقرة أئلووه مبمكم ورسا يظم أحدثا يجوادث ت تعالى نوله فمي 
اروثدت نال ثم ذلك، في المرؤئات من شيء إلى الإمام أثار [ ٦٣

تقتضيهالذي أصحه وقصدت لأية، ا هذه نمص فى مرد ما احتصنت 
ألفاظالآة«را/

آئشأة وءادتنه د.ثالندكت> دائي تعالىث لموله يره نفوفي 
الملكحصول كيفية في روايات عدة يكر [ ٢٥١]البقرة! وأ.إاءقعهيم 

يبرزمن وعد طالوت أف ذللث، من ويكر طالوت، بعد داود إلى ومآله 
إفررثم ت قال ثم جالوت، قل داود وأن ابنته، بروجه أف ويقتله لجالوُتج 

لهىالملوك بنات إف له! فقال طالوت، من ثرظه يهللب جاء داود 
الدينالجراجمة هؤلأء من ماسين قل من لك بد ولا النهر، من غرانبخ 
فمثلالنزعة، بهده للقتل داود ض يم أف طالوت وئلمع الماس، يؤذون 

وعثلمطالوت، إليه فدفعها امرأثه وطلب بدلك وجاء مائتين، منهم داود 
النلكر،هو وصار المالك عن له تخلى طالوت أن فيروى داود، أمر 

مثلداود أن بسبب ذلك على طالوت عللت، إسرائيل بني أف ؤيروى 
هربحتى داود أحافث، طالوت أل وروي الفتح، سب وكان جالوت، 

داودإلى إسرائيل بنو فدهلمث، طالوت مات أن إلى جبل في فكان منه، 
إلىيده—، أف إليه افه أوحى سمويل اممه نبي أن وروي أمنها، فملكته 
بدهنإليه يثار الذي فتدهن بنيه، عليه يعرض أل اله ؤيإيثى، 

أنهغير كان ذللئه أي أعلم واف إسرائيل، بني ملك ويجعله القدس، 
رإسرائيل؛،١ بتي مللث، صار داود أو على الأية، ألقاظ من ثقلإ 

تازش المصدر )١( 
(.١٧)^أا، الوجتز:المحرر )٢( 



[١٢٧]البقرة: أك4 بى ألواعد وإذ؛ج ؤ ث تعالى قوله وفي 
فقيلالقحمن: رواة يعفى واخثلم، اجماع، الكعبة هنا ررالبست، نال؛ 

نرلعإبراهيم عليه دث حتى ودرس لنر نم فبناه، يبتائه أمر آدم إل 
ربوةكان البست، إل وقيل: الجنة، من به هبهل آدم إف وقيل: نواعده، 

ابتدأإبراهيم دئ الأرص، دحيت تحته ومن - بيضاء ت ومل - حمراء 
قواعده.ورم اش بأمر بناءْ 

الميت،قواعد برمع إبراهيم أمر النه أف كله هذا بن يمح داليي 
إلاذللث، من شيء يرجح ولا ابتداء، ذللثج يكون أن وجائر قدمه، وجائر 

الئذراار١،.تملإ بسند 

يتقيه:لما انتقاده علة بيان — ١ ٠ 

الدافعةالعلة ببيان والأحبار للامحرائيليات مده عند عطبه ابن اعتنى 
نقدها.إلى له 

]الأعراف:عهك؛اقيم ؤوآو-ثآإلمو'تئأفتعالى: قوله نمير ففي 
علىمتكئا حرج الجمع يوم كان لما موسى أف *وروي قال: ١[  ١٧

حنبماعفليم عدد في الئحره له صم، وقد أحيه، يد في ويدْ عصام، 
هيفإذا عصام، فألقى إليه، الله أوحى واستهنوا ألموا فالنا يكن، 
التل،جار حتك، طال إله وقيل• كالجل، كان حتكط فععلم ميز، نمال 
وقيل:البحيرة، مدينة حاز حتى وحنال بالإمحّكندروة، الجمع كان وقيل: 

عمنثم ر المنزمءار بحر بذنبه جاز حتى طال ؤإثه بممر، الجمع كان 

)ا/ا،أ"آ(.الحريالوجيز: )١( 
(.٢٠)؛/الوجيز:الحري )٢( 





انتهاءيتطالب عمل هو إذ النقد؛ من نؤع الاحتصاو أف ثلث، ولا 
إلىالحاحه تنز وما يهمز، وما ينمز بما ومعرفه وحذئا، واختيارا 

تتئمت،ومحي النقد، صميم من ذلك، وكز إلغ، ئس••• لا وما نفله 
احتضاره،أساب لى ذهلهن>ئا الاختمار، على فيها ثص التي الموامحلى 

تيأتي كما وبيانها 
سواه!ما ورف الأية تمر قي إليه الحاحه ينز لا ما حذف ءإ؛• 

عماؤيضدف الأية نخص ما الإمرائيات من ينتقي ععلثه ابن كان 
محالمحقي كتابه، من متعددة مواطن فى ذلك على ئص وقد ذللث،، سوى 

جامعايكون أن محيه محصيت رر.., فيه! منهجه وبيان كتابه مقدمة فى 
به«لا/إلا الأية ئمف، لا U إلا القصص من أذم لا ئزلأل وحيزا 

!بهاالمتاLلقة نمير فى محال لجالوت داود محتل محصة وفى 
فالذللئجالأسانيد، لتن كله وذلك، الأية، هذه قصص قي الناس أكثن اروقد 

سائرواخثصرت الئازلة، متاقل به وتاLلم لأية، ا به سملش ما منه انممست، 
ذلك«رأ/

ثممخثصن٥ همه ذكر للكواكّس،، دظرْ في قصل إبراهيم همة وفي 
اللمقل،محي الاختمار بغاية القصمى هذه راوحالنلمؤ بقوله! أثبنها 

؛الآية(ار ئحص التي المعاني استيفاء ومصيت 
غوبخبعد محال الثبّت، يوم الصيد من إسرائيل بني مع همة وفي 

)؛/ا،(.الحررالوجيز: )١( 
)آ/يا(.الوجز: المحرر )٢( 
)مآ/مل،أ(.الوجيز المحرر )٣( 



وتطوير؛روايه الأية هذه نصص وفي  ٠٠ختماوت يا المرؤثة لقمصها 
بها<أأ،.إلأ الأية ألفاظ ئثفإ لا ما على ت ث قضت ١ و احتصزئت، 

علىنص أمه إلا القصص، هذه أسانيد لين رغم أيه ؤيلاحظ 
بعضثجلنة في يهم أو الأيه، به يمهم الذي بالمدر منها استفادته 

حولها.البيان زيادة قى أثر له يكوف أو متعلقاتها، 

!صحتهاومذر ثبوتها لقلؤ الروايات من كمحرا ختماره ا٠ 

منكثير تفاصيل احتضن أمه على ينص الإمام كان ما كثيرا 
موسىنجاة كيفية ففي صحتها، لتعذر يحضها على واقتصر القصص، 

»وحكئيقوله؛ عما نم القمص يعص لكن فرعون، وءنذ، منة ومن 
تيتو(\مكأة اخصن;ت، مئا ٥^١ غين 

دهمدبرهم حرجدأثن ُؤألمئرءلُن • نعالك، لموله تفسيره وعند 
ررهاأ.افالا1 نم قممهم فى روي مما شيئا ذكن [ ٢٤٣]البقرة! -،^ ٧٢

القصةهذْ فى القصص ولموردي الأية، رصما ظاهر وهو الهلبري محول 
لصعقهاا<لم.احتصندها؛ زياداث، 

'مدؤها4عق حابمآ يجأ ءي> ٍرهل ٠ ت ك، النعنوله وذ-ي، 
أهزرروكثن ت هال، ثم قممهم في روي مما نيئا ذكن [ ٢٥٩]البقرة: 
،٠صحت4ااأ لعدم احتصرته؛ تكثيتا النازلة هده صورة في القصص 

،١٨٠)آ"/ (، ٣٢ت الكهف، )ه/ه*آ"، أيثا؛ ؤينظر (، ٧١)؛/الوجتر• المحرر )١، 
(.٦٩الأنياء: 

(.٦١)ا/• الوجيز: المر )٢( 
)ا/\رأم(.ارمرالوجيز: )٣( 
،٦٢٠/٠)٥(، الإسراء:  i.iiT)0/أيما: ؤيننلر (، ٤٠)آ/الوجيز: المحرر )٤( 

=٦(، ْله: )أ/ه'\، (، ٢٣م؛م: ، ٢١/٦)(، ٩٤الكهف: ، ٦٦٠/٥()٥٠الكهف: 





كئمةوفي الثار، هواء وفي الأبواب، بين التي افات المفي المفسرون 
والمدرةالجائر، حتز في وهي يستند، لا أكثنها أقواد هي إذ الحال، 

يمنه١١لبرحمته ويعمينا نارْ، من اف ءاءانا منها، أعفلم 
اروهداقال! ثم الأحبار بعض إلى أثار وماروت هارويتا قصة وفي 

منهبقظع ولا بعض، في محننمص الروايات بعض في نزيد القصص 
احتضنوه،ارآ،.فلدلكؤ ؛ بفيء 

وعرابه;نني فيه ما على والروايات الأخار لاشتمال اختصاره أ■'" 
[١٢٤]البقرة: قوله'سار: ففي 

ضالمفنرون ظإد ا)وقد قال: ثم الكلمات من المراد في أما'لأ ذم 
فاختصتفهالأم.تند، فيها أشياء ودلإوا هدا، 

قال:ربه، رؤية غ." موسى بهللم_ا المتعلمة الآدادت، نمير وفي 
طوم،قصص  ٧٧١واذتذلارْ موسى ويوف كيفية في رروووي 

الاعتراضمواضع ومحرة ليعدو اختصرثه؛ 
:لزوئاولا محثثا لا اللإوي على نيئ لا الأية لكون لاختصار اه 

إرأشار له إبليس إغواء وكيفية الأرمحى إر آدم إهباي قمة مب 
،كثينالأنباء من القصة هده رروفي قال: نم المروي، بعض 

الثفظلأْ،.تقضها لا 

(.٢٩٤)ْ/الممرالوج؛ز:)ا(
)ا/ما«م(.الوجيز: السور )٢( 
(.٣٤١)ا/السررالوجيز: )٣( 
١٧٢)U/(، ١٢ما: )\إ0\'د أحرى: أطة ؤيؤفلر (، ٤١)؛/الوجيز: السرر )٤( 

(.٥٤)r/•الوجيز: السرر )٥( 



آبجإبأم مخ لا عنبما وئأذؤنث]' َكدبوأ أمحكخ ^إة • تعالى نوله وفي 
بضكيفية قي الطبري رروذكن ت عمليه ابن قال ٤[ ٠ ]الأعراف؛ ألّما؛4 

ومحنالأثؤ في بلازمؤ لينت إذ احتص-نتحا؛ آثارا والكافر المؤمن روح 
أيما((أمانيها 

:ألفاظهامن اللائق يمق لم للأخار الثام لكون لاختصار ا٠ 
٦[]يوسف: نثثمهكزعق.؛ٌ ؤت،>و ماز؛ فوله ففي 

الموضعهذا في يريد ٦[ I ]يوسف ءؤءال،يعقوبه ارقوله عطثه! ابى قاد 
ألوتروى البوءة، فيهم نجنئ أي ننله، من هي التي والمنابة الأولاد 

بعيصو،له تشبه حين له إمحاق دعوة من يعقوب علمه إيما ذلك 
ألفاؤلها،ثسرن لم لأيه ؛ \خنحو°ه\ لكش النقاش كتايت، في كامله والقصة 

عندهم،مئهوره نمه فإنها إسرائيل بتي كتس، من إلا انتزعها أظنه وما 
ةن"لمالأية هدْ وباقي 

لتعاملالتتبع حلال من للباحث ظهرت التي المعالم أهم هده كانت 
حيالها،موقفا يتخذ لم أنه يبين وبها والقصصن، الأحبار ْع ععلية ابن 

فييتوقف وتارة منها، بالصحيح يتقيد وتارة يضعفها، تارة كان ؤإنما 
التعاملفي منهجيته تشكلت الثلاث الواقف هده ومحن ؤإثباتها، قبولها 

والأحبار.القصص من النمهل ذلك مع 

(.٥٦٢/٣)اJحررالومز:)١(
)ه/"ا؛(.الممرالوج؛ز:)٢( 
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لأيةتحليلي نموذج 
عطيةابن محي الإسرائيليات نقد 

ساليبمانمحمد مالح محمد الدكتور/ 

حسم





تحليلينموذج 
عطيةابن محي الإسرائياليات نقد لآJة 

توطئة!

عطيةابن عند التفسير نقد لمنهج دراستي إبان ناظري أمام مرت 
مناالكثير يمارسها التي النقدية المواقف^ من الصور عثرات الأندلسي 

بينالرهيب المارق أمام مشدوها وومحفت والمسائل، الأقوال نقد في 
النقدوصورة ر المفهذا عند ممارسته وآليات ومنهجه النقد صورة 
فمهلالصورتين إحدى أن فأيقنت ودراساتنا، بحوثنا من كثير في عندنا 

له.مزيفة صورة الأحرى الصورة وأن للقد، الحقيقة الصورة هي 
ذاكبم هلر قبلا د قوند قنبوصلا دعي بوكل 
تمرحينما إلا الحقيقة على نقدا بكونه عاليه يحكم لا النقد إن 

الفهمعقبة I كوود عميان ونتجاوز عير، بمخاض النقدية العمالية 
قامت،الني أصولها صوء على والأراء والمسائل للاقوال الصمح 

اليوقائلها فيه، قيلتا الذي وزمانها فيه، ميقحا الذي وسياقها عليها، 
الئvلتالالعميق التحاليل وعقية منه، انهللقت، التي ومكانها عنه، صدرت 

كيفياتومراقبة حزنياتها، وتفكيالث، مكوناتها، بدراسة الأقوال، 
وعقثةبها، المحيهلة والخارجية الداخلية الموترات ورصد تركيبها، 



هدالشاوت والمدرك الشاصيل، كل مراعاة على القائم المقيئ الحكم 
يعرضما بحب الواحد الشيء أجزاء بين أحيانا وتقادم بل الحكم 

الحأكمعليها تأس المي العلل وعقبة ومقامات، أحوال من لها 
إليها.اسد المي والأدلة والختدات المقيئ، 

للقد؛ينتسب، ثم يتخهلاها أن ناقد لأي يمكن لا المقيات وهده 
يمكننوافل ولتر دائرته، وتكون القد لمنشئ منها بد لا أركان لأنها 

بدونها.القل. وجود 

القدمينوباسهل العينين، مغمض وهو المعض يمارسه الل>ى القد إن 
حوالبدهيات الملمات من المنتقدة المسائل تللث، أمثال أن بدعوى 

فيعيناي ونمت، ويس القالية والمالهيات اّلخ.ات إلى يفتقر ذاته هو 
والديالمسالمات من هو ما لمعفى نموذج على عهلية ابن ير نف

عقلكدح المقابل في ورأيت أؤيكته، على متكئ وهو بعضنا ه ينتقل. ند 
ممامعسالجته، فى ومعاناته أرجائه، فى ذهنه وصولة فيه، عقلية ابن 

نقده،في الإمام منهجية لاستكشاف ومتماليا متأملا أمامه أف جعلني 
العلماءلكها يالمى الهلريقة ولأتبين معه، الحامل في عقليته وتحليل 

لشيءلا العامل، في يتبعونها المي والإجراءات والآuت القد، في 
فيواتباعه المقلق، في المزامه يجب الذي العلمي المهج لأعرف سوى 

علىسائرين كنا - اتبعناْ إن - والذي والمسائل، الأقوال مع الحامل 
المقالمنهج عن تماما منحرفين كنا فارقنا٥ ؤإن وؤلريقه المقلس جادة 

ونتقنه.نمارسه أننا ادعينا ؤإن وطريقه 

ذلكقراءة على الحبر في ءلسرا التكريم القارئ أستميح ؤإني 
عليهصبره أن أعرف كنتر ؤإن ععلية، ابن صنيع تأمل لأجل المموذج 



هوإذ التطويل؛ وذلك العناء ذلك يستحق لا الكثير عند لكونه تاق 

حرافاتمجرد - الباحنض من كثير نظر وجهة من - يدء ذي بادئ 
هذادرامه من المقصود لكن عنها• الفر Jتتز٥ ان ينبغى وحزعبلأيت، 

برصيعهلثة، ابن عند النقدية العملية تحاليل تهلبيقي بشكل النموذج 
صناعتهكيفية إلى الوصول بغية حملوها ومراقة سيرها، ونتح حركتها، 

لعمليةاللازمة الإرشادات واستخلاص ممارسته، كيفية وتعلم للنقد، 
إلاهذا يحصل ولن يحتذي، ونموذجا يقتدي، نبراسا لتكون النقد 

وتتبععقله، أعماق في والغوص ، فكره داخل إلى الولوج بمحاولة 
المدروس،النموذج استنمناق تستلزم شاقة مهمة وهي ، فكرْ تسلسل 
الطاقة.قدر حباياه واستخراج زواياه، وفحص 

تالتالية الخهلوات على النموذج ذلك معالجة في سرت وقد لإآ 

المختار.النموذج ذللث، تحتها اندرج الش الايات أو لأية ا ذكر — ١ 
ينمه.عملية ابن الإمام كلام سوق - ٢ 
وذكرمآكوناته، وتحليل عهلثة، ابن لمنيع التحليلي العرض ء ٣ 

فيه.العملية الدروس على والتنبيه حوله، ارات الامتف

فيعملية ابن سلكها التي النقدية والخملوات الإجراءات بيان - ٤ 
للنموذج.معالجته 

النقديةالإرشادات بيان بنموذج للالدراسة حلاصة ذكر — ٥ 
منه.المستفادة 

ثنولآ؛ودا وا'لأنج< آلكمزت زركآ.؛^٥^ وكيلاك ؤ I م_الى تساو ق
لتلا ثال أء ■ ٥٥تف ند؛ ^ ١٥ئ ن:ا أكل ش ض ظأا @ \ص 



هوهلفيميحفنفيَمحىألآظث©ئتا 
هاوأرك  iIJisآحقر س وة هلدا ءو ألشنش؛١^٤ رءا ثث! آلمايث. أمم ين 

[.٧٨-  ٧٥]الأنعام! دئيخن؟ب نن1 مؤاٌ إؤ كمومحِ 
ابنالإمام ئال 

وقبلصباه حال في له وثعث تكون أن يحتمل القمة هذْ ارولمظ 
وئالهفعبده، كوكبا رأى ت فال فإنه عباس، ابن إليه ذهمب كما بلوغه، 

والتكليمؤ.البلؤخ قبل النازلة إن ت كثير ناس 
وحكىمكلما، وكونه بالوغه، بعد له وقست، تكون أن ويحتمل 

بغيرالتوئيفإ جهة على امتفهم إنه وئالت،ث حماعة، عن هدا الطبري 
مولوداأن منجموه رأى الزمن ذللثإ جبار نمرود أن حكي وقد ألقح... 

يئحفجعل يديه، على الملكر حراب يكون عماله، في كن.ا سمنة في يولد 
وصنتومن تركت، أنثى وضعت فمن حآانا، بهي ؤيوكل الصالي 

شابةوكانمت، ، إبراممأم وأف فنبحه، الماللث، إلى حمل ذكرا 
إلىإبراهيم أبا تارخ بعشنا ولادتها قربمت، فلما حمالها، تريت، ف قوية، 
فيهفولدُت، غار إلى هي حرجت، يم إليه، لمضبه ويحيالت، مفر، 

فتجدهتتمقل.ه، وكانت، عليه، هثاُتج وقد الغار في وتركته إبراهيم، 
وحكيونحوها، وسمن عل منها له فيخرج أصابعه يمص بأن يغتدي 

ذبحاللاتي النساء بألبان تأتيه كاتتخ بل وحكي! ملك،، يغديه كان بل 
ذللئ،حلال في والماإلثإ غيره، يشث، ما أصعاف إبراهيم فشئ، أبنازهن، 

وقيلاعوام، رة عالعار في ، فمك.طلبه، فى يد وئبولادته، يحس 
الكوكم.،،فرأى الغار من عقل ما أول نظر وأنه ستة، عشره حمس 
لأية.ا قصة و-مات، 



فىالاختمار بغاية القصص هذه وجالت محمد! أبو القاصي ئال 
أنعندي ؤيضعف الأية، تخص التي المعانى استيفاء وقصدت اللفظ، 
منابرئءُ ^إؤ • آخرها في لقوله الغار، في القمة هذه تكون 

عنبعيده الغار في وحاله قوم، على وردا محاجة تقتضي ألفاظ وهكب 
محالأي ه، نفونص تينه قالها أنه ذللث، في يتأول أن إلا اللهم هذا؛ مثل 
كماوهذا تشركون، مما بريء إني قوم يا عنه! العبارة معنى ه نففي 

الك-رورلا،ني الموم الحياة إذ الئمكير في ال انشى"وئثم 
يامحال؛ ولو تبعده، فالمخاطبة هذا ومع محمد؛ أبو القاصي نال 

بأنه: قلنافإن وقوي، التاؤيل هذا لمح الإشراك من بريء إني ثوم 
ماعلى التكليف، وعدم الصبوة حال في الغار في القمة له ونمتا 
وجهين!على م ينقفذلك اللقفل، ؤيحتمله رين المقبعض إليه ذهجإ 

لأنباطل؛ وهذا واعتقادا، تصميما ؤذدانؤ،ه محوله! يجعل أن إما 
تحرينايجعله أن ؤإما عليهم، الله صلوات الأنبياء من يغ لم التصميم 

ذلكعقدت إن ربي الهي المنير هذا ت قال كأنه والاستدلال، للنظر 
لمحمدتعالى الله نال كما إبراهيم ويجيء الدلائل، 

المعتمد.مهمل أي ٧[ ]الضحى! صالا 

يجوزفلا مكلف، وهو كفره حال فى له وقعغ القمة بأن قلنا ؤإن 
أوجهل رتبة لأنها للنفلر؛ محرصا ولا مصمّما ؤهنن.اريىه يقول! أن 

وب( ٣١٢٥)U/واكوير التحرير في عاشور الطاهرين ذكرْ وند عليه، أنف )ا(لم 
عاليه.أنف فلم العجاج لديوان رحت وقد للعجاج، 



علىيقولها أن إلا يبق فلم كله ذلك من معصوم منزه غم وهو شك، 
الأصنام،عبادة في عليهم الحجة ؤإقامة لهم والوبثخ لقومه القرير جهة 
زعمكم؟على يريد وهو ربي هدا أو ربي؟ المنير أهذا لهم: قال كأنه 
عشالمض فإنما [، ٢٧]المحل: ؤأقءكآق4 تعار ال1ه  JUكما 

الحدوث،أمارة وأقوله حركته من عليهم إبراهيم عرض ثم زعمكم، 
ثمكذللئ،، وأحرى منه أعظم آخر في نم ربا، يكون أن يصلح لا وأنه 

أنهاالرفيعة المنيران، هذه في بان فإذا يقول: فكأنه كيلك،، الثمن في 
يتثىأن أحرى وحجارة حشيا هي المي فأصنامكم للربوبية، تصلح لا 

ينجزهننا ؤ؛رئثُ قوله: المأؤيل هذا عندي ؤيعفد فيها، ذللئ، 
]الأنعام:

(.٣١٣_٣١٢/٢)ارجز: ١^ 



التمويجدرامة 

اكحليرثالعرض أولا؛ 
وقومهإبراهيم بين المحاجة وقؤخ سى التي الايات عطثة ابن ئنارد 

التالي:المحو عر 

هدهوئؤع وئت في أمرين أحد تحتمل القمة ألفاظ أن بين — ١ 
لإبراهم:المحاجة 

تكلمه.وعدم صباه حال في وقغث تكون أن قاما - أ 
تكليفه.بعد وقعش تكون أن ؤإما — ب 

قائله.إر الاحتمالين هذين من احتمال كل نسب ثم 

القصةتفاصيل في المنقولة الأحبار بعض بجف ذلك أتيع - ٢ 
الوقتهدا فى الماس ملك نمرود أن مفاده مما بها، احتث ما وبعض 

قامرالزمان، ذللث، قي يولم مولود يد على سيكون ملكه صياع بأن أحبر 
أنالأمر آل حتى حملها إبراهمم أم فاحفت ذكر، مولود كل بقتل 

مكث. إبراهيم أو إلى انتهى أن إلى الغار في إبراهيم ^^، 
منعمل ما أول دْلر وأنه منة، عثرة حمس أو أعوام عشرة المار في 

الأية.قصة وحريت، الكواكب، فرأى الغار 





هلجؤتإبراهيم مقالة نوحيه في العملية الاحتمالات حمر أراد — ٩
مقارنةالغار قمة واعتبر احتمالات، عده فذكر قومه مع ومحاوراته 

الغارفي القمة له وقعت بانه فالنا ارفإن فقال! الاحتمالات، هد0 لأحد 
رينالمقيعفى إليه ذهب ما على التكليم،، وعدم الصبوة حال، في 

الوحهينر٢/ذكر ثم ، ل  ٠٠وجهين على م ينقفذلك اللفظ، ويحتمله 
مارغم الاحتمالات هذه أحد مع الغار لقمة ذكره في هنا والشاهد 

الأيات,وبين بينها للارتبامحل تضعيفه من محبق 

ماله بظهر المثال هذا في النقدي عطثة ابن صنع في والتأمل 
-رث

يحتمللإبراهيم المحاجة قصة وقؤع وئت، أن سيان ابتدأ - ١ 
وفىتكليفه، بعل ونمنتط تكون أن يحتمل أو صباه، في وقعتا تكون أن 

القممىمن بحد سيأتي لما وتأسيس تمهيد الأول للاحتمال ذكره 
يفيدالتي القمص تللث، فيها، ما بعض وانتقد احتمرها التي الرؤية 

صباه.حال في لإبراهيم القصة حدومحث، مجموعها 

مالأنتقاد التعرض قبل الاحتمالات لتلك، عطئة ابن الإمام ذكر وفي 
هذافى اتباعها الناقد على ينبغي التي للمنهجية منه إثارة بها، تحلق 

الصفحة.نفس السابق المصدر )١( 
لكونهاالأحرى الاحمالأت ص كلأ0 شة وكدا الوجهين عر كلأ0 بقية أورد لم )٢( 

محاجةتوجيه قي واردة هي إذ الغار نمة في المتقول الخبر معالجة عن حارجة 
كانكونه على هل ؛بملأؤ، إبراهيم قول يحمل وعلام رثي* ءهذا ت ومحوله لقومه ءقو إبراهيم 

معالجتناؤإنما وحالقهم، بربهم للاعتتراف محومه يفرر كان أو عليه، ؤيستدل ربه يعرف لا 
الإمام.معه تعامل وكيف الغار في المنقول القصص حدود على مقتصرة هنا 







منبالآ؛ة اختصاصه يدعى ما ذكر وعلى وذكره، كتابته واختصار بنهله، 
تلكارتباط دعوى صدقت مواء الروايات، خلال فى المسومم المعانى 

الإسهامأو للايات، البيان زيادة في أثر له يكون مما — بالايات المعاني 
المعانيارتباط دعوى تصدق لم أو — متعلقاتها بعض تجلية في 

الملةوحوي وعدم بالايات، ارتباطها لنفي نهالها فيكون بالايات، 
بينهما.

حذفعلى تقوم نقدية عمالية الروايات مجمهمع من الاختيار وهد.ا 
مقصودإلى الفاذ على قادرة مشئهلة عقلية وسهللب وانتقاء واختصار 
عليهدلتا ما تمييز نم معان، من تتضمنه وما والئصمص الروايات 
تخصلا معان ومن فتنقل، الأية تخص معان من والقصص الروايات 

محمل•اليان زيادة ش إلتها يحتاج ولا الأية 
المعانيامتيفاء وقصد حلبها التي القصص اختصر أنه على نص - ٥ 

لاستكشافملها التي الغار قصة فى تأملث، وقد منها، الأية تخص الش 
أولى يبد فلم القصة، طْ لقل دفعته التي الأية، تخص التي العاني 

آخرأن لي فغلهر الئظر، وكررُت، الصر فأرحمث، لأية ا تخص معان هناك 
منكان لالكواك_، إبراهيم نفلر أف على اكنص>ّي3س فيه المنقولة القصة 
الغارمن عقل ما أول نفلر رروأثه نصه ما عهلثة ابن ير نف٠^۶؛، النار، 
الذيالوحيد الموضع هو فهال.ا ، الأية'،ر قصة وحنُئ، الكوكب فرأى 

الأية.يخص أنه لي لاح 
الذيالموضع هنأا نقل على يقتصر لم لماذا يقول! قائلا ولمل 

(.٣١٢)A الوجيز: الحري 







أوكلها القصة ليراد من - كاولك والحال - المائي أمام مناص فلا 
الموصعيأتي حتى وذلك فيه، يتوقف أو أكثرها ينكر كونه مع منها شيء 
فى— القحة تلك رواية من المقصود هو والدي — الايات يخص الذي 

اختصاصهدعوى يجعل سياقه عن عزله إذ تضمنه؛ الذي السياق 
مفهومة.ولا واصحة غير Jالآدات 

لمقدعطية ابن ض تعن عدم المفلر ويلمت هتا لانماه ا يثير مما - ٦ 
مابعض على اشتمالها رغم - يعيد أو قريب من نقلها التي الغار قصة 

ررويضعمحت فقال فحنب، بالايات ارتباطها اننتقد ؤإنما — يسنغرب 

ارتباؤلانتقل لماذا ترى فيا الغار...٠ فى القصة هذْ تكون أن عندي 
ذاتها؟القصة يتممد ولم بالأيأت الغار قصة 

ْنوجوْثت والجواب 

الاياتير نففي الماظر تعني لا ذاتها في القصة أف ؛ وأهمها أولها 
هوالذي بالايات يعلقها وجه يعنيه ما كل ؤإنما بعيد، أو قريب من 

عهلثةابن فعاله ما عين وهذا التفسير، كتب في لمفلها الأّاس الدافع 
معانمن عليه تشتمل قد ما يعنيه ولا ذاتها، في القصة صحة تعنيه فاد 

يكاداسدلأل إذن فهو معانيها. على بالشعر سفلهر كما الكريم، الكاب، هازا =ألفاظ 
لخه؛صحت، ما هائله، كذب الذي يالتعر بتيد أن م_تتكتا يكن لم ولما ، لغو، يكون 
الحجةبها تقوم لا والك، الحدين،، أْل يرتضها لا اش الاثار اق، تأن بمستنكر فليس 

-الأواتل فهمه وكيف القرآن، لففل صرح من المفهوم المعنى على للدلالة الل.ين، فى 
كتابقارئ تنثع تن.كرة هذ0 تكون أن وأرجو دونهم. من أو الصحابة من كانوا سواء 

اهوالمنكر. الغريب، من الحديثح علم أهل عدم مما شيء إلى انتهى ما إذا الطري، 
الوجيز)آ/مأامأ(.اوحرر :ا(







^ث؛صث)؛<
والقصصالإسراسليات لمقل المتصدي أن على منه تنبيه هذا وفي 
تصبامن مراعاة من له يد لا وحوها 

الايات.سياق أولهما! 

■المنقولة القصة سياق وثانيهما! 

فيبالمفلر يحصل لا ما الميالين في المفلر بين بالجمع يحمل إذ 
ياحتماعالقال نوة ونيادة الماقد، رؤية اكتمال من منهما واحد سياق 

المفلرعند الخلل في الومع من والملأمة يافين، المن القد أمجاب 
فلاالايات سياق في الماقد ينظر فد إذ الأحر، وترك واحد سياق في 

القصةسياق لكون ينتبه ولا يالأية، فيربهلها القصة يصادم سيئا فيه يرى 

فيالمنلر عند الأمر وهكذا يخالفها، أو لأية ا يناض ما على يشتمل 
الأية.لمياق المبه وعدم القصة سياق 

بينالارتبامحل تضعيفه رغم عظثة ابن أن بالمأمل حدير هو مما — ٨ 
الربهلبه يمكن تأؤيل يلمز ذلل؛، ْع حاول أيه إلا الغار، وقصة الآياات< 

فقال!بينهما 

!آحرهافى لقوله الغار فى القمة هذْ تكون أن عندي ارؤيفعغ، 
وحالهقوم، على وردا محاجه تقتضي ألفاخل وهي ذئ،_نيم نما >رئء ؤإي 

تينهقالها أنه ذللثج في يتأول أن إلا اللهم هذا، مثل عن بعيدة الغار في 
نمابرتما؟ إمحا ُؤي-موءّ عنه! البارة معنى ه نففي قال أي نفسه، وبيس 

الثاعر!قال كما وهذا ، دئيخن4 
يومفيالكروراةالإذالحيتفكير الانثتىوىلiي نم 





ليسوأنه للأموال، التأؤيل التماس صابعل إلى منه إثارة هذا وفي 
المحتملات،وجوه وتعدد التاؤيل، باب اع لانمقولا يكون تأؤيل كل 

استعمالهشن كأن صحيحة، وجهة له كانت، ما المقبول التأؤيل ؤإنما 
بهتصحح مما ذللث، ونحو عرها اعتباره أو شرعا، جوازم أو لغة 

التأويلات.

الوجهةهي ما نص ثم تأوله، الذي التأؤيل عهلثة ابن صعق، I الرابعة 
قالولو تبعده، فالمحاحلبة هذا رروْع فقال؛ عليها قبوله يمكن كان الي، 

/ل ومحوي(( التأؤيل هل>ا لصح الأتراك من بريء إني قوم يا 

الغار،وقصة الأيات بين به لريمل صح لو الذي التأويل تضعيفه وفي 
مجيءلولا تصحيحه يمكن كيف بيانه ثم تصحيحه، من الماغ وبيانه 
النملأن وهي حنة، مائدة التأويل صحة تقتضيه ما حلاف على اللففل 

إبهيالتم إذا وأقوى أبع يكون بل فقط، القول تضعيف، على يقتصر لا 
عليها•يتخرج أن يمكن، التي، المحتملات كل 

قاوليومراقب،، درجات النقد أف يبيى أن أراد عملية ابى وكأف 
ئمالانتقاد، علة بيان مع انتقاده يليها نم فحسب،، القول انتقاد درجاته 

تفعيم،ثم المنتقد، القول تصحيح بها يمكن الهم، التأويلات التماس 
بها.التصحح تعذر عتل التأؤيلأت تللث، 

جمحمن القول درامة في وسحه غاية اصتنفال> قد الناقد يكون وبهن.ا 
القبول.حيز فى ووضعه تصحيحه حلالها من يمكن التي جواثه 

الصفحة.نقس المايق المصدر 







يفهملم ما على وحاكما أصله، يعرف لم لما منتقدا كان ؤإلأ المعاني، 
ومرتكزه.منشأه 

مراعاته،الماقد على يجب ما أهم من الأقوال عرض في الدقة - ٢ 
والتحرير،الدقة من يالغة الأقوال بها يورد التي العبارة تكون بحيث 
النقديةلرويته مبرزة يجعلها ما المقام يحبا والتنؤع الاختيار وحسن 

المنقولة.الأقوال تجاه موقفه ومحددة وينقل، يورد فيما 

وعدمالأقوال، على الحكم في التأني الناف. على يجب - ٣ 
منها.رده أو قبوله دلائل تثبت لم ما رد أو نول إلى المسارعة 

منمنهجه عن ؤإفماحه طريقته عن ؤإبانته لصنيعه الناقل. تحليل - ٤ 

دواعيهاتشتد عندما وخاصة مراعاتها، بالناقد يحسن التي الأمور أهم 
علةتخفى لأخبار رواية أو نقلها، وجهة و تبل. لا لأقوال نقل من 

لمقصودهؤإيضاحا لغرصه، بيايا منهجه عن إفماحه في فيكون ذكرها، 
مخالفا.خالفه أو موافق ذللث، بعد وافقه مواء 

ابهاكتللنقد المتصدي على يجب ما أهم من النقا.ية الملكة — ٥ 
الأقوالبمعالم صاحبها تنصر الملكة هده لكون عليه، والدربة 

منهاوالانتقاء الأقوال، بين الموازنة على قادرا وتجعله ومقّاصلءها، 
تحته.فائدة لا مما كثير واختمار 

ارتباطهينفى بما الأخبار من خثر أو القمص من قصة انتقّاد - ٦ 
وماالقمة تفاصيل في ما انتقاد عن يغني بها وشيجته ويقطع بالأيات، 

تغربة.ممعان من الخبر مضامين فى 



خثثصمي

عليهاتأشس التي للأسباب ؤإبرازه نقده، وغات لم الناقد بيان — ٧ 
الأسبابهذه ووضوح المسوغات، نالك قوة وبمقدار قوة، نقده يمتح 

المتلقي.لدى به والقاعة لقده الطمأنينة تحصل ما بمقدار 
يرذلا أن الناقد على يتعين ولدا إهماله، من أولى القول إعمال - ٨ 

ودراسةعليها، تخريجه يمكن التي المخالج كل التماس بعد إلا قولا 
فييقع لا حتى عليها، حمله يمكن التي والتأويلات المحتملات كل 

لكلتام استقراء على مجنتا نقده وليكون صحيح، تأؤيل له قول إهدار 
نقده.سلامة إلى فتهلمئن المحتملات وحوه 

علىالردود القول حاء لو الذي التركسب، أو لدكيفية الماقد بيان - ٩ 
إلىنفاذه على ؤيدل بنقده، الثقة يزيد مقولا، صحيحا لكان وفاقه 

وجوهه.حمح من له واستقمائه القول، أعماق 









التعالمق،في ؛؛؛٥ وطريقته حديثه سياق خلال من المنهج هذا ومرتكزات 
مامع التعامل طريقة في يقتفى وأنموذجا يحتذي مثالا يبقى أن نرجو 
الإسرائيلية.والمرؤيات الأحبار من يشبهه 

ابنمؤلف تناول محي الماحثين من عددا أن إلى التنبيه ؤيحن 
ثديي،إجمال له تناولهم في وكان ، الإمرائيليات من ره كثير 

أومتنا، أو سندا الروايات هذه من انتقده ما على أكثره محي يقتمر 
روايةعن والتجانى الحذر هو منهجه بأن المجمل الوصف 

الإسرائيليات.

لكثيرنقدم يثبتون كما الأحبار، هذ.ْ من كثير عن سكوته يثبتون وهم 
عنه.سكتا ما تجاه وموقفّه ، إيرادها من غرصه يبينوا لم لكنهم ، منها 

إلا، ءديال٥ مواصع في الإسرائيليات ينتقد ممن كان ؤإن ةق؛مم وهو 
يؤكدوهذا منها، ينتقده مما يفيد بل منها، ويفيد كثيرا، يوردها أنه 

حبرافيها أورد التي النماذج هذه من أنموذج مع الوقوقؤ أهمية 
التفسير.فى وومحنفه منه أفاد وكيف، إسرائيليا، 

فيتصالح لا العامة الأحكام أن يبين أيدينا بين الذي والمثال 

ممرابن الإمام (، ٣٦٣.٣٣٤)ص: اللاحم لإيرامم اشر ني كير ابن ئهج يطر: 
لمحمدوالمقرون التفسير (، ٠٥٣ .  ٥٥٢ شلس)ص: آل، لعينان الحل-ث علم ني وأرم 

)ا/هإآ(.الذمي حين 
فيوالموضوعات )الإصرانيليايت، كتابه في شهية أبو محمد الشخ عنه تكلم من وأشهر 

عندهوالأمحاس الإسرانيليات على التنبيه في وحده نج كثير ابن وهويعد الشير( كتب 
تخرجلا الموصؤع هل.ا في والمحومحت، والمقالالته (، ١٨٣. ١٨٢)ص: عليها التنبيه في 

غالتا.الصائر هذه في عما 



التدقيقثم مثال، كل في الوقوف هو الباحث دور بل المنهج، استتباؤل 
منهجعن شاملة صورة تكوين بغية الأمثلة، هده تناول طريفة في 

عليها.والبناء منها الإفادة يحن البحث، محل القضية ناول في المولمح 
تبينفي قبله كتب، ما إلى إصافة الأنموذج هذا في يكون أن ونرجو 

فيمنها والإفادة الإسرائيلية والروايامحت، الأحبار من كثير ابن موقف 
المتتعان.وايثه التنفير•• 

ماؤهن يمم محجل ؤ • تعالى قوله ير نفعنل• * ijfeكثير ابن ال ئ٠ 
[:٥٤]سبأ:دموف4 

المري،انمن ئاد : يأءلمةقثاضيأ4 ررزقزلة: 
•الإينال يغنى: وع1نهنا: والصحالث، 

احساروهدا التوبه. وهي: ما وين نجل غ \ذثوي ومال 
الله•3حنه جرير، ابن 

مالمى اليئنا، هذ0 من نمو،مادمود(ه مجاه_ل: وقان 
أس•س ءس وابن عباس ابن عن دلك وروي وأهل• ورهرة 

منه.قئنغوا الأجنة، في هجوه نا زنن الديا في 
o'jSaIIj، جد! عجينا عريتا أنزا ههثا حاتم أمي ابن يكز وقد 
الخبر.ساق لم  ٠١طوله•••

التالي:المهج انع ئد كثير ابن أن نلحثل الخبر سوق مل و٠ 
لأصحابه•قول كل وعزو الأية ير نففي الأقوال ذكر - ١ 





أس؟أن إر لك بجئ ثاد: لا. قالث: نعل؟ من نك ئهز ذباك. 
يومد ز! قئزود عد كال ^١ ميل، ة مسين على منلث، أ>دنأئ إئي ثاثت! 
ئزودالعد من كاف قلما يهولنلف،. قلا هولا هلرفك في نأيث، وإن° وأتني، 

منثاب إيه قخنج لتاجة، قثنخ قصر، إلى ئانثهى وانثللف يوم، واد 
عبديا أنت من قفاي؛ - ريحا •' أي - أرجا وأظيبهم وجها الناس أحنن 

ندادش قاد: خاخثك؟  uiقاد الإننايئ. أنا قفاد: الئه؟ 
هولا؟فى زآيث قهل محاد صدمحت، محال: دمسها.إلى متنر ل١ 

زأث؛1لدى لهالني ض، نأ>، لا أن أخ؛نيي أنها زنزلأ م، فال: 
ئمزعت،ئاها، فاو>ة بكانة أنا إذا الئتيل، يي انمنج ^١ حتى أملئ 

لةقمان بئلنها. محي شحن -؟^١وها نإدا ورائها، من انا قإذا قوست، 
الئلاميماعد الزمان، آخر محي بمكول هذا هدا، تدرف لنت الشاب: 
حديثهم.ويبرهم مجلمهم في النثبمه 
حمد،عنز أJا ^١ الئسرأ، يي امنغ ^١ حش أملث ثإ قال: 

قاهقح ثسا، يترف لم أنه وظن عليها أئى قإدا يمصها، جدي فيها نإذا 
الزمان،آجر محي دكوف هدا هدا، تذوق لنت نمان: الزنادة. نكمز 

ةاهقح ذنئا يترف  ٢٧أيه ظن إذا حش ، الناسصامث يجمع منك 
الزياذة.نلتمز 

نأسنييشخر، أنا إذا الثبٍل يي \شأ إذا خر أملق م ئال: 
ررياأحرى؛ شجرْ قثادسي محثلنه، قأردت ناصر، منها شجن؛ مى عصس 

مناالله، عبد رريا أجمع: الشجن ناداني خر ةخد،ا. مني الله، عند 
الرجاليقئ الزمان، آجر في يكوف هذا هدا، مدرف لنت، قان: قخد<ا. 



واJعشثولالعئن هتيعوه يحقب حل الت إن حش النناء، ؤيكثن 
أيفجؤى•إز 

ضئائم برجل أنا إذا الميل بي اتهمج إذا خر أيك نأ ئاد: 
يلمجرته في صب عنه مدعوا يإذا الماء، من إننان لكز يعرى عين، 
آخرفي نكون هذا هذا، تدرلث لمت، ت قال بثيء. الماء من جرته ئعلق 

الله.نناصي إر ءعإ لإ الخلي اث>، بملي القاص الزنان، 
ثدبقوم ^١ ُعنر أدا ^١ الئسز؛ بي \ذروي؛ ^١ حر أيألتؤ ئم ها3ث 

بذنبها،أحذ قد وجل ؤإذا سها، من أحد هد رجز ؤإذا بقواثمها، أحذوا 
الديا،ض  ٣١أئا ثثان: نغلمبجا. نخز نإذا زكبجا، ثد نخز نإذا 

ثنسهاأحذ هد الذي وأما عنثها، من تتناهظول قوائمها أحذوا والذين 
عنه،أدبنت ممد بذنبها أحذ الذي وأما صيما، عيشها من بمابج همهو 
لها.ذللئ، دهن، خ، نخ يحلثها الذي وأما Jنكها. ممد ركبها الذي وأما 

علىيمتح برجل أنا ؤإذا الئبيز، يي امرج إدا حر أيك ثم ئا3<ت 
إلىالاءّراجنا هائناب الحوض، هي صثه ذلو0 أحرج كلما ملتب، 
تملئ.هنئ ئلهِ، ضاج قه الأئ زذ زين ^١ داد: \ي 

بدرابمدر برجل أنا إدا الثبثز، بي ائقرخ إذا حر أيك ئم قادت 
عنله،صالح الله نبز رجز هدا هادن محليبه• جنثله مإدا مننتخضد، 

زأزكاةلئ.

غلىئنثنق :>خل أتا إذا اليز، يي ١^٤ إذا خر ألإك، ني فان: 
يعدلم،ما هوالثه وأقعدنى، يندي محي مر ادن الله، غني يا ماد: مماه، 

المشر:ثه ممال أرا0لإ  ١٠٠خر تنعى ءمام ديدْ، يأتحذث، الله حلمني منذ 



أدنىأثئك... التي ؛ ١^٢٠١^١٧ اكوت ظذ  ٧١نفد، ١^ عز ندا 
ؤادتجهنم ثار إلى أصثنْ تإ اككان، ^١ في الآبمد ونح يمض الئئ 
إنثة0ه.ما ؤثت سلإ يل ؤ ت لأية ١ هدْ نزلن، محقه 

بقوله:لأثر ا هدا على كير ابن قب عه 

حمهوفي عليه الأيه غذْ وئتريز ثظر، صحته وفي عريب، أم ررندا 
محناالJيا، داك1ة ئثنلقه محا-محإلم تثزمحزف كلهب الكفان أن بمي 
دجأْاكوت محجاءْ مزاده يئللن، يهب المتون، العزور لهدا جرى 
،•ما ونص ته وحل بمه، 

لأية؛ا هده نفير محي كثير ابن لصتح أولا التنيه يحن ؛أي 
فيهاالقولين بين الجمع ورجح معناها، وبيان لأية ا بتفسير بدأ - ١ 

مبق.كما 

الأية.نفير من ؛؛ jiأن بعد الخبر محاق - ٢ 
أثبتبل للعجائب، وتضمنه غرابته ببيان الخبر لحكاية ندم — ٣ 

عريتاأثرا هاهنا خاتم أبي ابى ذكر وند ١٠منه، الشديد تعجبه 
جداه.عجيبا 

•عريبءا أثر هدا ١١للخبر سرده بعد أحرى مرة بالغرابة وصفه أكد _ ٤ 
ئذلن«.صحته ))وفي صحته فى شكك - ٥ 

الدرفي الخر هدا الموطئ ذكر وقد ( or>. oYA/nت.اللأْة)\م\0 ير نف)١( 
الروايات.عن عددا ئه وساق حاتم، أيي لأبن وءزا0 ( ٧١٦)Y/المئور 



هذْلآوو1ووإأ لأية ا هذه عاليه ثنزل مما الخبر هدا في ما جعل - ٦
اكزيل•هذا يكون كف بين ثم حموا؛ وفي عليه الأنة 

منتضمنه وما الأثر هذا مثل من ليعجب كثير ابن لتفسير المهلالع إن 
رروتنزيلإيراده! عقب كثير ابن قول من يعجب كما وعجائب، غراستا 

منهتعجبه سبق مع منه وأفاد ومحلمه قد فهو حف،® وفي عليه الأية 
له.واستغرابه 

القمة،هذه ْع كثير ابن صنيع تحليل في هذا من الأنهللاق ؤيمكن 
غرصه.وبيان مقصده حقيقة على للوقوف زواياه وتأمل 

وقفات؛صنيعه ح لنا و٠ 

والإيجاز،الاحممار هو يره نففي كثير ابن منهج الأورت الوقفة 
الأيات،معنى بيان في أنر له وما منه بد لا ما على والاقتصار 

محرفتها.التفسير قارئ يهم التي والمسائل 

من؛3لوله نقله بل الخبر، لهن.ا إغفاله عدم إلى انتباهنا يلمن، وهان.ا 
احتصاره.دون حاتم أبي ابن ير نف

يفقهأن بد لا الخبر إيراد من غرصا له أن إلى إثارة هذا صنيعه وفى 
نقلهفي لقده خلوة وكل مخالفته، أو موافقته عن الثلر بغض ويفهم، 

السوي.للمساللث، مجاناؤ_ا غرضه فقه قبل 

معناها،وبيان الأية بتفسير كثير ابن بدأ الثانية: الوقفة 
مجناالأية في الواردين القولين بين وجمع تحتملها، التي والاحتمالات 





وحيلتنته، ثجاة الموت عجاءه مناد0 يثللب يثب المئتون، الم٠موو 
نبم3نيننابجي«.

ذللث،مجمل على الأية هذه معنى تنزيل إمكان هدا بتعاليمه أبان فقد 
المعنى.ذللث، فيه يصدق الخبر مجمل وأن الخبر، 

المحانىت به والمراد لأية، ا ارتنريل® د العلماء ميه يما هو وهدا 

فيحقها.والاءلر محي تنزيلها ؤيصح علمها، الأية تنطق التي والشواهد 
محيرفى إلا والأية وبين بينه ارتباهنا يلح لا العجسب، الهلويل الخبر هزا 

ابنعناه الذي هو القدر وهدا يشتهى، وما الإنسان بين الحيلولة حصول 

حقه®.وقي عليه لأية ا رروتنزيل بقوله! كثير 

يلى!ما صنيعه من ؤيتقاد 

بحدإلا بالخبر يأت لم بل الخبر، ؛ذلك، الأية ر يفلم أنه أولا! 
تبتن.كما معان من الأية تحتمله وما التفسير من فراغه 

تنزلأن يمح حالة الخبر هدا جعل لأية ا معنى بيان بعد أنه ! ثانيا
بينالحيلولة معنى في لحوله بجامع عليه يقاس ومثالا الأية، عليها 
تشتهي•وما النمس 

أحوالمن معناها تحت، يندرج ما على لأية ا تنزيل مقام في إذن فهو 
معناها.بيان مقام في وليس له، لاحقة أو لزولها سابقة 

أولا(،به بدأ )الذي الأية محنى بين الفرق = هذا بهنيعه ؤيتبين 
الحقيقيةأو الرمزية والأحدايث، الوقاغ على لأية ا هذه معنى تنزيل وبين 
الخبر(.لهاjا نقله فى ركما 



وأحار،أحداث من نزولها مبق ما على الايات تنزيل ذلك ومثل 
لأيةا من د المسما المعنى إذ ووهماع، أحداث من نزولها تلا ما أو 

أزمان.من لحقها أو سمها وما النزول أزمنة على يصدق 

والحكم،الفتوى بين كالمارق كبير والتمر اكزيل بين والفارق 
الفريق؛تلك دمن 

)المسير(الأية معنى بيان من بد لا إذ لكريل، سابق التفسير أن - ١ 
المعنىذلك عليها يتنزل التي والأحوال والأحداث الأفراد يتبين حتى 

لاحق.المختلفة الأحوال على وتنزيلها سابق للأية فالتفسير ؤيثملها، 

بلالتمسير، لص1ءة يشترط ما كل اكريل لصحة يشترط لا أنه - ٢ 
بصورةولو الحالالت، من حالة على لأية ا معنى صدق مجرد يكون قد 

منها.حزء نحتا أو لأية ا معنى تحت اندراجه بيان فى كافيا جزئية 

علياطرق . اض رسول أن الحديث، في ورد ما ذللث، أمثلة ومن 
اف،رسول يا I خهنع علي فقال نصليان؟® ®ألا فقال! ليلة، ابنته وفاطمة 
ولمذلك، فلنا حين فانصرف، بعثنا، يبعثنا أن ثاء فإذا اف، بيد أنفنا 
•يقول وهو ، فخيم يضرب مول وهو محمعته لم شيئا، إلي يرمع 

ر؛ه[ر ]الكهف: ض ثمن يجمح؛ 

فيس الني خ استشهد هدا وْع الكفار، فى الآياُت، هذ،ْ ياق ف
صلاةعلى ه حثه لما خهغ على من الجدل لحصول الموقف هذا 

اللل•

(.٧٧٥)برثم ))/^ه( لم مصحح ١(،  ١٢٧)برقم ( ٥٠)Y/ البخاري صحح 



ارتباطهووجه الحبر هذا إيراده فى كثير ابن وجهة مبق مما فظهر 
العامالأية معنى تحت داخل الخبر مجمل بكون اكتفى إذ ؛١^٠؛؛^، 
والغرائب.العجائب من مه ما دون تقريره، السابق 

فهمعلى عر يالامشسهادهم قي اللغويين صنيع يسه هذا وصنيعه 
الالبيت يذكرون فإنهم جملة، سياق على للدلالة أو كلمة، معنى 

ؤإنماالأوصاف عجائك، أو الكلمات غرالم، من فيه ما يقصدون 
وحب.خلاله من إثباته أرادوا الذي المعنى إنات يقصدون 

هوكثير لابن العام المنهج بأن ختاما التنبيه يحن الخامة! الوقفة 
إلىامتطاع ما عنها والإعراض الإمكان، قدر الإسرائيليات من التحرز 

مثيلا.ذلك 

الإّرائيلساتتناوله أوجه من لوجه مثال الأنموذج هذا في وموقفه 
مثالاكونه إنما للخير ليراده مؤغ أن نيين فقد كتابه، في منها ؤإفادته 

تقصياله.مبق حسبما الأية عليه تنرل لما 

علىالايات تتريل وجه أن على التأكيد هو التنبيه هذا من والغرصى 
فيالإسرائيليات لإيراد ؤخ وممعتبر وجه هو الكتاب، أهل أحبار 

ماالأخبار هذه من وأن منها، \ذتحوو منهجه كان من عند حتى التمسير 
أنأو غرصه، فقه دون ينتقد أن بحال يصح لا ومثال بالأية، متعلق هو 

الأنموذجهذا يكون أن وأرجو منها، التمسير كتب تخليص إلى يدعى 
الأمر.هذا موصبححا 

العالمين.رب لنه والخماو 















١٢٣.. ..الأ/ة \مو1ت لجمع والخابعات الشواهد معرفة الثاني: بب ال

١٢٣..٠... .........ؤالقبط ودرجات الرواة أحوال سرؤة ت الثالث الجب 

١٢٣....... ..........وتاريخهم إمرانل بني أحوال معرفة الرابع؛ المجب 
١٢٣. ٠١...............والائتمار الهزيمة امحباب معرفة ت الخاص الجب 

مضروايته في ثقل لم إمرالل بني لأنمار الراوي أن ت السائس جب ال
سنثم الأية، يفر كان ؤإنما الأحبار، كعب به حدئتا ما هو الأية 

١٢٤........ ١٠..بالقمة وأحارتتعلق ٍلرق س حفره يذكرما ثم معناها، 

ومعرفةالغوامص بكثفح تتعلق البشرية النفوس أن الماعت السجؤ 
١٢٤التفاصيل 

وعدمالحاجة موضع على والتابعين الصحابة اهتصار ت الثامن بج، ال

١٢٤المدموم الامتهلراد أو التوصع 

كلينءونوا لم والتابعين الصحابة من المقرين أن التامعت السبب، 

يدكرونهاكانوا ؤإتما للقرآن، بيانا المرؤيات هدْ يجعلوا ولم النفير، 

أصحابفهم النفير قي جعلوها الذ.ين أما المواؤلن، بعض في أحيائا 
١٢٤انمفات 

١٣١........... نماًرينسمابنكثيرفىالإّراتيبت، ألة: -م
إذايستحج، وقد حائر التفسير في وذكرها الإسرائيليات، رواية ت الخلاصة -

١٤٨ ٠٠.................كلمة معنى فهم أو آية كفهم محبوب عليه ترتب 



محت

تقؤيميةنظرة لإّرائيليات يا القرآن نمير 

١٦٢... ..........................القرآنبالإ-رائلأت Jرادضير ا- 

إسرابلبمي عن الواردة الأخار بعض ض من ه الني عن ورد ما - ١
١ ٦٣. ..١٠٠.......................٠٠.والتقويم التقي تحت يدخل لا 

١٦٣. ..ا.ا...ب)الإمح-رائيليات( ممهللح  JbJL>uقي المعاصرين اختلاف - ٢ 

٠..... .......ةال>يما العلماء استخدمه )الإسرائيليات( ْمههللح - ٣ ١٦٣. ٠٠٠

معتبر،علمي ببرهان إلا ترد أو تقبل لا المعصوم ريق غتر عن الرواية -
١٦٦... ............امراتيل( بمي )مرؤيات من كونها ردها ثي يكفي ولا 

١٦٩؛إمحللاق إرا،.راثيل بني عند بما التحديث . الّم، إباحة ُي بب التلص ~

ماوتوجبه ومكانتهم، الأنبياء لحال المخالفة القمعس إيراد حالات -

١٧٠... ..............................إيرادئ ني التساهل من يفلهر 

كتبفي الإسرائيليات موصؤع عن الكتابة قي المعاصرين انجاهات -

١٧١التمر 

الإسرائيلياتلرواية واJانعين الجتزين بين الزاع محل تحرير عند -

تأمرين محن التفريق يجب 

١٨٠إمحرائيل بني عن التحدث الأول! 



١٨١...... متتعاه ْن شيء أو الأية معنى بنان ؛ي منهم الامحتفادة اكاني؛ 

١٨٢......... .....لأمور يالأمرايليات الامتنهاد جواز الباحث، ترجح -

١٨٤.. .احتمالين من واحل- على ممحب والتابعن الصحابة من نهى من -نهي 
١٨٥....... .......ب..... ١٠... ٠٠٠...هلابالأهتاJاء ب كان ما الأول! 

١٨٥........ .٠٠٠٠...الغرائب من عندهم ما وؤللب الهم، مؤ كثرة • التاني 

رواياتلأنها الإستاد، صحة جهة من ينشأ لا الإمرائيليات نول، -

١٨٩........... لها والمتتي التاريخي النقد جهة من ؤإنما لها، انيد أّلا 
١٩٠........ .....٠٠١.............ليات JالإمحراJLالقرآن نمير محوابط -

١٩١اش كاب موافقة - ١

١٩٢........... ......المعصوم عن خر الإمرابلي اتجر يدغ لا أن - ٢
١ ٩٣....... ...................العرب للغة موافئا تفسيرها يكون أن - ٣

١٩٥...........٠..... ........والتابعين الصحابة قول عليه يتتاع أن - ٤ 

١٩١^.... .............المستحيلة وليس الممكنة، لأمور ا من يكون أن - ٥

٢٠٢. .............القرآن نفير قي الإمرائتليات من الاستفادة مجالات -

٢٠٢ا-تميناّم 

٢٠٣المجمل -تفصيل ٢

٠٠٠٠٠٠٠................لها المحتمل المعنى إلى الأية توجيه - ٣ ٢٠٤ ٠٠٠

٢٠٦الإسرائيلية القمة س—، - ٤









بخ§جم)؛<
٢٨٥عقلا شكنا كوف أن الثالث: 

صخةعلى الدم قيام الإّرائيالتي بالخبر الأسيلان لصغة نمرثل لا ِ
٢٨٧.... ..............يهللال4 على الدم عدم ت المعللوب ؤإثما معناه، 

٢٨٧.......ؤ. نوا;دها أحوان أو الإمائ؛او الأحبار أماني إر تلتنغ لا ٨. 

٢٨٨ؤ اJعاني على الإ-رايلئ الخبر نجم ( ٠٣١ جرير)ت،:ابن يتدن . ٩

٢٨٩. ....١٠.بامه صحه بمتلزم لا الإمرائتلي الخبر ثب*ض الاستدلال - ١٠
٠ الاختلافتحقيق من فه نفع لا ما ( ٠٣١ )ت: حرير ابن تبص  ١١

٢٩١.....■•..•.•• ٠٠...........الإسرايلتة الأحباو بض والترحح 
Uص الإمرائلأ الأحبان فيه تتخانث م;ا به الاشتغال ينبض لا ما .

اكالتين•الوصمثن جمع 
٢٩٢ه العلم في فائدة لا ما ء ١ 

٢٩٢............ ............ّ..............٢.ّمالأيضثاظيه 

مايقبل ، ٠٣١ جرير)ت؛ ابن فإل الإسرائثليق الأجمار اختلاف عند -  ١٢

امتثالايه؛ حاءيت، ما تجويز مع العام، يأحد؛الهلاهر م علبه، است 

٢٩٤................. ....ثْللابجا ض اذّ وعدم ١^، لأم 
٢٩٦بالدمالتجر .لاثرذالأحبانالإ-رانلأإلا  ١٣

إلىراجم( هو ما وردها الأمرانيلية الأخبار قبول في الخهp أسبالت، من -
٢٩٩........ .............يرد وما منها ما تميز على المفتر مدرة 



مجتحداأ<
الضبمغن الإسراتلأ الأخاز ( ٣١• )ت:-;رم ابن نجدن - ؛١ 

١٢٩٩)ذم،ص'نري( لخباممحم:

محت

الإمرائياتلقد الكلمة المعالم 
وصفيةنفلره عهلة ابن عند 

بينالأخلاق ذكر قي واهتمانا عاية عطية ابن أولاه ما أهم ن م- 
الإسرائيلية:الرووات 

٣١٠.. الإسرائيلية الروايات اخلأف بحسب الأية في الاحتمالات تحديد . ١ 

٣١١. .............المقولة الروايات اخلأف بعصب الاستثناء توجيه - ٢

٣١٢............ّ. إليه بمشل. U له لمي الإ,مائيلمت من \ 'مشأف ناف - ٣

عنونفه أو والقصص الروايات بين الترجتح في عهلية ابن مسلك -

•خلال من الترجح 

٣١٣...ّب...اا..با.ب. . ٠٠٠٠٠...الروايات من القرائن أثدئه ما ترجح - ١ 
٣١٤الأنوال من م لترجيح المرؤئة والقصص الأخار ببعض الامتتناس - ٢

٣١٥.............. الإصرائيليه الرواJات صمنته ّ مغاير مش ترجح - ٣
٣١٥الترجح عن التوقف — ٤



المرؤية:والأحبار القمص من لكثير عطية ابن اختصار أسباب من -

٣٢٢....... محواه ما وئرف الأية نمير في إليه الحاجه ئص لا ما حدث - ١ 
١...صحتها ودعال.ر ثبوتها لقلة الروايات من كيرا اختماره - ٢ ٣٢٣...... ١٠

٣٢٤...... الأية ألفاظ تقتضيه لما اJوافقة اروايات أصح على اقمارْ - ٣
٣٢٤.................. ...والكذب }مدق محتملا كان ما اختصاره - ٤

٣٢٥. .....وعرابه و>ود فيه ما على والروايات الأحبار لاشتمال اختماره - ٥

٣٢٥..٠ ..لنونا ولا تصئنا لا ١^ عر x)؛< لا الأية لكون الاختمار - ٦
٣٢٦........ ألفاظها من اللائق قق لم للأخار الناتل لكون الاختمار . ٧

محمحثج

عهليةابن نقد آلية في تحليلي نموذج 
الإسرائيلياتلبعض 

نموره،هل يحتى انتقاده عليه بتي الن.ى الأساس ذكر الناند على 

٣٣٨غايته وتدرك مبناه، ؤيرف 

وتنوعهااختيارها وحن الأقوال، بها تورد الش العبارات في الدقة 

٣٣٨لهفاتد-ان 

فيمنهجه ؤييين طريقته عن يفصح أن للتصنيف للمتصد-ي يحن 

 ،،،^y ٣٣٩ذك وفائدة



سيرجزء سوى نهلها من يريد لا وهو طويلة قمة لقل المفسر يضطر قد -

٣٤٢. ....................أوادضكىن.ك لهارتاٍلبالآ1ت،منها

بعيد،أو قريب من الايات تقمر قي الناظر تحني لا ذاتها قي القصة -

لقلهاالأساس الل.انع هو الد.ى بالايات ثنلئها وجه يعنيه  ١٠كل ؤإنما 
٣٤٣التفسير كتب قي 

بالاياتارتباطه يتقي بما الأُتحار من حبر أو القممى من قصة انتقاد -

معانس الخبر مقامين في وما القمة تفاصيل في ما انتقاد عن يغني 

٣٤٤متكرة 

مراعاةمن ونحوها والقصصن الإمرايليامت، لنقد للمممدي لأبل. -

٣٤٦..... المقولة القمة مياق والثاني: مياقالآاُت،، الأول: مياقين: 
تمإذا وأقوى أبغ يكون يل فقْل، القول تضعيف على يقتصر لا المقد -

٣٤٨.................عايها تمج أن لمكن الض الملأت، كل إبطال 

محت

كيرابن نفير في الإسرائيليات على تطيقي نموذج 

علىمتوقفة = العلمية والمثكلأيتج القضايا في السوي الخهح معرفة 

٣٥٥إزاءها تصرفهم في والتدقيق القضايا، هدم عند العلماء مواقف استجلأء 

٣٥٦. ..ب...ّ...ب..... . ٠٠٠المهج اصتنباط. في تملح لا العامة الأحكام 







الموضوعاتفهرس 

٥ميتم 
٩مقدمة 

١٠المراجعات مسوغات 

الطريقعلى إصاءات i الأول الفصل 
١٩.... ........التمر كتب في الإسرائيليات ْع وقفات الأول; لمبحث ا٠ 

٢١مقدمات 

٢٢الإسرائيليات( )تعريف الأولى؛ الوقفة 
١٢٢ ......... ١٠١ذلك( وأثر ٠الإسرائيلياتاا ممهللح )تعميم الثانية؛ الوقفة 
ماوبين إسرائيل بني أخار مصدره ما بين التفريق )فائدة الثالثة؛ الوقفة 
٢٣.. ..................................عنهم( ليس مما بدلك سمي 

٢٣... .............بالإسرائيليات( الاستشهاد سروط )من الرابعة؛ الوقفة 
٢٦.. ..............التفسير( فى الإسرائيليات ذكر )فائدة ة؛ الخامالوقفة 

٢٧• • إّرابل، بي عن بالتحدث النوى الإذن في الاو.ءوي )البعد المادمة؛ الوقفة 
^١٢ ٠١..التفسير( كتب في للإسرائيليات القاصر التصور )نمرة المابعة؛ الوقفة 
٢٨... .٠١........مباشرة( التوراة من رين المقبعض )نقل الثامنة؛ الوقفة 
٢٨. .....ؤ....ؤ........بالإ-رائتابت( إناد فوائد )من التامعة؛ الوقفة 
٢٨. ..........الإسرائيليات( في الولفة الكتب أشهر )من العاشرة؛ الوقفة 





*اث٠

الثا'٠ 

١٠٣التابعين من الرواة الثانية: لطقة ا٠ 

١٠٦. ................إمرائل بتي عن ارواية أنواع ت الثاني المعلق 
١٠٦... ...........والرد القبول بامحبار الإمرايلأت أنواع أولا: ٠

١٠٧. ؤ. . ٠ .. ..٠ .٠ ..٠ ٠ ٠ .٠ الرواة باعتبار الإّرائ؛بت أنواع 
١٠٨... .............المضمون باعتبار الإسرائيليات أنواع 

١١٠... .اهتاب أهل كتب موانقة باعتبار الإ-ماتيبت أنواع : رانا٠
١١٢إّرائيل بش في الواردة والآىر والأحاديث الأيات الثالث: انمللب 

١١٢. ٠ ...٠ ٠ ..٠. إسرائيل بي قي الواردة الأيات الأولى: المّألة *
.٠...ؤإسرابل بمي في الواردة الأحاديث الثانية: المألة * ١ ١٣لأّ.٠ ٠ 
١١٦...... ........إسرائيل بمي في الواردة الاثار الثالثة: لسألة ا* 

١ ١٧إمرابل بمي عن الرواية في والتابمن الصحابة منهج الرابع؛ المعللب 
١ ١٧..٠ ؤ.٠ . ...٠ ....٠ ..٠ .العدل الراوي اخيار الأولى: لمسألة ا٠ 
١١٨.. ..ا..ا....للرواية المالح الموصؤع اختيار الثانية: لمالة ا٠ 
١١٨.. ....١٠......٠٠٠التكذيب أو التصديق عدم الثالثة: المسألة ٠
١ ١٨القرآن نفير في الإسرائ؛0ت على الاعتماد عدم الرابعة: المسألة ٠

١٢٢... ...........إمرائيل بمي عن الرواية أساب الخامى: انمللب 
١٢٥... ٠٠١..........الإسرائيليات في الخأحرين منهج الثاني؛ المبحث 

٠.١٣١ . ......الإسرائيليات من كير ابن لمهج المعاصرين فهم مسألة؛ 
لروايةوالمعارصين المؤيدين بين والترحيح التعارض الثالث: البحث 

١٣٧الإّرائي0ت 

١٣٧الإسرائيلأت لرواية المارصتن أدلة 
١٤٥ؤ . ؤ.. .٠ .٠ . ....٠ .١ . ..الأول الفريق أدلة على الثاني الفريق أجوبة 
١٤٩الخاتمة 

١.تقؤيمية نفلرة - بالإمرائيليات القرآن نمير الثاني: المحث  ٠ ١٥١. .١٠....٠
١٥٣اّلخص 



١٥٥الحث \3ت\حة 

...........البحث أهداف 
............ .البحث محلة 

يالإسرابلياتالتعرش ثى تمهيد 

أولا
'أتا

ثالثا

.......................وعصا.رها والإر4راويالات التميف 

...............القر1ن تفسر في لإسرائاليات ا يحول تارح 
٠٠..... ....التفسير كب في الواردة الإمرائيليات !موضوعات 

...الإسراتياليات موصؤع عن الكناية في المعاصرين اتجاهات رابعا؛ 
والردالقبول بين التمسير في الإسرائياليات من الاستفادة الأول؛ البحث 

بالخعالقاتلين أدلة الأول؛ انمللب 
ؤ.... ....٠ ..............بالجواز القائلين أدلة الثاني؛ الطلب 
المخالفينأدلة ومنافئة الراجح وبيان النزاع، محل تحرير الثالث؛ المهللب 

الترجح
القرآنتفسر في الإسرائيليات بنقل المعتتتن المقرين أشهر الراح؛ المهللبج 

الاستفادةومجالات بالإسرائيلمات، القرآن تفسير صوابهل الثاني؛ البحث، 
التفسيرفي منها 

.........٠...؛الإسرائيليات القرآن تفسير ضوابط الأول؛ الطلب 
أولا
'اتا

'الثا

١٠

١٥

١٠

١٥

١٦

١٧

١٧

١٧

١٧

١٨

١٨

١٨

١٩١اش كتاب موافقة 

١٩٢...... ....العموم عن حثت الإسرائيلي الخبز يدفع لا أن 
١ ٩١٢........ ..........العرب لالُة موافما تقبرها يكون أن 

٠٠.......والتابعين الصحابة نول عليه يتتاح أن ■ رائعا ٠..... ٠  ٠١٩٥
١ ٩٧.. ......المستحيلة وليس المكنة، الأمور من يكون أن • حامتا 

٠...وماروت هاروت نمة عر الضوابط هده تهلثيق  ١ ٠  ١ ٩٨...... ..٠
١٩٩القصة هدْ تحليل 

٢٠٢الهمان تقبر ز الإمائ؛اوات من الأّتفادة مجالات الثاني؛ الطلب 



٢٠٢اب نمض الأول: 
٢٠٣انمل تفصيل الثاني: 

٢٠٤... ..............لها الحممل المس إلى الأية توجيه الثالث: 
٢٠٦الإمؤراتيلية القمة سبب الراح• 

٢٠٧تنيهات 

٢١٣الإسرائيليات المرين«ع تعامل لمنهج ت3لبيقية دراسة الثالث: المبحث 
٢١٣... القرآن نفير قي منها استفيد لإّراتيليات نماذج الأول: المللب 
٢١٥القرآن نفير في تمل ولم ردت لإمرائيليات نماذج الثاني: الخللب 
٢١٨. ...النفير كب فير إسرائيالية لقمة تاييخي تحليل الثالث: الخللب 
٢١٨القصة هن؛ْ روايات أحد أولا: 

٢١٩. ......١٠١.القمة ه هال ش الخرين، بأنوال تاؤيخي مرد : ثانتا
٢٣٩الخاتمة 

النهجعلؤر تطبيقات الثالث؛ الفصل 
علىالإسرائيلية بالروايات الاستدلال ض حرير ابن، منهج الأول: لمحث ا٠ 

٢٤٥الخاني 
٠٢٤٩ الاني >، الإ-رائيالثة الأترلأل.ارس مفهوم ١^: المطث 
٢٥٧. .الخاني على الإسرائيلثة بالتوايات الاستدلال خيثة اكاني: انملث 
٠٢٦٥ ّ المانى عر الإسرائيلثة بالنواات الاستدلال أوجه الثالث: المطاث 
٢٦٩وسائله الماز ضر الإسرائيلثة بالنوابات الاستدلال ضوابظ ١^^: المطث 

٣٠١وصفية نذلرْ - ء3ل؛ة ابن، عند الإسرائيليات لقد الكلية المالم الث١ني: المبحث ٠
٣٠٣. ... ...٠ ..عة ابن محي والإسرائيليات للاحيار الفدى المهج معالب 

٣٠٤لناقبي سسالمْ تثب لم ما انتقاد - ١
٣٠٦والت القرآن ماخالت انتقاد - ٢
٣٠٧الإجماع ماحالم، انتقاد - ٣






