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التفسیرفياإلسرائیلیات

بین

والسلبیاتاإلیجابیات

إعـــــداد

الرفاعىمحمدمحمودفیحاء/ الدكتورة

القرآنوعلومالتفسیرمدرس

بالمنصورةللبناتوالعربیةاإلسالمیةالدراساتكلیة
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المقدمة

الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا، ورقاه  ًالحمد 
لفصاحة والبیان بحیث لو اجتمعت الجن واإلنس على أن في مراتب ا

ًیأتوا بمثلھ لم یقدروا، ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا وصلى هللا 
وسلم وبارك على نبي هللا المصطفى ورسولھ المجتبى ، وعلى آلھ 

:أما بعد ... ًوأصحابھ وأتباعھ إلى یوم الدین ، وسلم تسلیما كثیرا 

ھذه األمة المحمدیة أن أرسل إلیھا فإن من أكبر نعم هللا على
وأنزل علیھا -صلى هللا علیھ وسلم -ًاأشرف أنبیائھ ورسلھ محمد

الذي ھو أعظم –القرآن الكریم –أفضل كتبھ ، وأخلد معجزاتھ 
ًرسالة سماویة ، وأعالھا منزلة وأجلھا معجزة ، وأتمھا نظاما  ّ

.ًومنھاجا 

ّأجل العلوم وأعالھا ، ھو–وما زال –لقد كان علم التفسیر 
كیف ال وھو مفتاح فھم كالم هللا تعالى إلى خلقھ ، والمفسرون ھم 
ّرواد ھذا العلم ورجالھ الذین یعول علیھم في تبیان الحق ونشره  ُ

.بین الناس 

ولھتعالىهللاكتابتفسیرفياألساسھوبالمأثورالتفسیر
،بالقرآنرآنالقتفسیرھوإذ،التفسیرأنواعبینالصدارة

الصحابةوبأقوال،-وسلمعلیھهللاصلى-المصطفىوبأحادیث
منهللامرادلتوضیح،بإحسانلھمالتابعینوبأقوال،الكرام
.القرآنیةاآلیات

كما، الدینیةالیھودیةللثقافةاألولالمصدرالتوراةكانتوقد
فينظرناواذا، نیةالدیالنصارىلثقافةاألھمالمصدراإلنجیلكان

علیھاشتملمماكثیرعلىاشتمالقدأنھمانجدواإلنجیلالتوراة
السالمعلیھماألنبیاءبقصصیتعلقماوبخاصة، الكریمالقرآن
. والتفصیلاإلجمالفياختالفعلىوذلك
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:الموضوعأھمیة

، التفسیرفياإلسرائیلیاتموضوععلىاختیاريوقعوقد
أثرافیھأثرتو، التفسیرفياإلسرائیلیاتدخلتكیفناللیتبین
.منھاوالمفسرینالعلماءوموقف، سیئا

:للموضوعاختیاريأسباب

:یليماالموضوعھذااختیارإلىدفعتنيالتيأسبابومن

اختیاريووقعوالحدیثالتفسیرفيمذكورةاإلسرائیلیات-١
أنفأردتتخصصيھوالذيیربالتفسمتعلقألنھالموضوعلھذا

.الموضوعھذامناستزید

وعقائداإلسالمعلىسيءأثرمناإلسرائیلیاتفيلما-٢
.المسلمین

باباوالتفسیرالحدیثفياإلسرائیلیاتفتحتوقد-٣
دعائممندعامةواتخذوھاالشریعةفيیطعنواأنللمستشرقین

.منھئھأبناروتنفیقصدعناإلسالملتشویھمنھجھم

ھذاوفيبھایغترقدولإلسرائیلیاتینتبھالالعواممنكثیر-٤
.وعقیدتھاوفكرھااإلسالمیةاألمةعلىكبیرخطر

نقدفيالمسلمینجمیععاتقعلىیقعمابعضعليیقعقد-٥
فيونرجعالناسبینوبثھاتصدیقھاوعدموردھااإلسرائیلیات

-وسلمعلیھهللاصلى-الكریمرسولھوسنةهللاكتابالىالتفسیر
.اإلسرائیلیةالروایاتفيمنھجھواتباع

الذياإلسرائیلیاتموضوععنویسیرمختصرھذاوبحثي-٦
.كثیرةأمثلةوفیھومتشعبكبیرموضوعھو
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:وغایاتھالبحثأھمیة

علىبالغةخطورةلھاوالتفسیرالحدیثفياإلسرائیلیةالروایات
صنعوھااإلسالمأعداءصنعمنأخبارھيو، المسلمینائدعق

لیفسدواوالحدیثالتفسیرعلىدسوھاثمطویةوسوءنیةبخبث
.المسلمینعقائدبھا

الموضوعھذاخطورةتوضیحالبحثھذامنواألھمیةفالغایة
عامةبصفةاإلسالميوالمجتمعودینھمالمسلمینعقائدعلى

هللاصلى-هللارسولأوامرتباعافعلیناسالمي،االالتراثوتنقیة
أھلعنجاءماكلتصدیقمنوالحذربسنتھوالعمل-وسلمعلیھ

.الكتاب

:البحــــثفيمنھـــــــــجي

وأقسامھاومعناھااإلسرائیلیاتموضوعفيوالقراءةالبحث
وموقفمنھاواتباعھموالتابعینالصحابةوموقفوحكمھا

المجتمععلىوآثارھاسلبیاتھاوذكرتفاسیرھمفيمنھاالمفسرین
.اإلسالمي

للكتبباإلضافةاألساسیةوالمراجعالمصادرإلىالرجوع
.الحدیثة

.اآلیةرقمكتابةمعسورھاإلىالقرآنیةاآلیاتعزو

.وغیرھاالصحاحالكتبمناألحادیثتخریج

مصادروالبالمراجعوقائمةللبحثالموضوعاتفھرسعمل
البحثفيالمذكورة

: البحـــــثخطة

علىوخاتمةمباحثوخمسةمقدمةمنالبحثخطةتتكون
: التاليالنحو
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، للموضوعاختیاريأسبابعنفیھاتحدثتوقد: المقدمة
البحثفيومنھجي

: التاليالنحوعلىكانتمباحثخمسةذلكوبعد

:امھاوأقساإلسرائیلیاتمعنى: األولالمبحث

:مطالبثالثةوفیھ

.اإلسرائیلیاتمعنى: االولالمطلب

.روایتھاوحكماإلسرائیلیاتأقسام: الثانيالمطلب

. التفسیرإلىاإلسرائیلیاتتسربتكیف: الثالثالمطلب

: اإلسرائیلیاترواةأشھر: الثانيالمبحث

:مطالبثالثةوفیھ

وموقفھمالصحابةمناإلسرائیلیاتةرواأشھر: األولالمطلب
.منھا

وموقفھمالتابعینمناإلسرائیلیاترواةأشھر: الثانيالمطلب
. منھا

التابعیناتباعمناإلسرائیلیاترواةأشھر: الثالثالمطلب
. منھاوموقفھم

اإلسرائیلیاتروایةفيالعلماءبعضآراء: الثالثالمبحث

:مطلبانوفیھ

.اإلسرائیلیاتفيورأیھتیمیةابن: األولالمطلب

. اإلسرائیلیاتفيورأیھكثیرابن: الثانيالمطلب

: منھاونماذجالتفسیركتبفياإلسرائیلیات: الرابعالمبحث
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:مطلبانوفیھ

بالمأثورالتفسیركتب:األولالمطلب

الطبريجریرابنتفسیر

كثیرابنالحافظتفسیر

البغويتفسیر

واالجتھادبالرأيالتفسیركتب: الثانيالمطلب

الزمخشريتفسیر

الرازيتفسیر

.                     األلوسيتفسیر

بھیلتزمأنیجبمابیانواإلسرائیلیاتآثار: الخامسالمبحث
. االسرائیلیةللروایاتبالنسبةتعالىهللاكتابیفسرمن

: مطلبانوفیھ

.وسلبیاتھااإلسرائیلیاتآثار: األولالمطلب

هللاكتابیفسرمنبھیلتزمأنیجبمابیان: الثانيالمطلب
.االسرائیلیةللروایاتبالنسبةتعالى

والفھارسوالتوصیاتالنتائجأھمعلىواشتملتالخاتمة

:التاليمنتتكونوالفھارس

والمراجعالمصادرفھارس

الموضوعاتفھارس
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:أقسامھاواإلسرائیلیاتمعنى: األولالمبحث

:وفیھ

.اإلسرائیلیاتمعنى: األولالمطلب

.روایتھاوحكماإلسرائیلیاتأقسام: الثانيالمطلب

؟التفسیرإلىاإلسرائیلیاتتسربتكیف: الثالثالمطلب

األولالمطلب

اإلسرائیلیاتمعنى

لفظ اإلسرائیلیات وإن كان یدل بظاھره على اللون الیھودي 
للتفسیر، وما كان للثقافة الیھودیة من أثر واضح فیھ، إال أنا نرید 
بھ ما ھو أوسع من ذلك وأشمل، فنرید بھ ما یعم اللون الیھودي 

یر من الثقافتین واللون النصراني للتفسیر، وما تأثر بھ التفس
.الیھودیة والنصرانیة
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لفظ اإلسرائیلیات جمع مفردة إسرائیلیة، وھي قصة أو حادثة 
تروى عن مصدر إسرائیلي والنسبة فیھا إلى إسرائیل، وھو یعقوب 

وإلیھ ینسب ، ابن إسحاق ابن إبراھیم أبو اإلسباط االثني عشر 
قرآن منسوبین وقد ورد ذكرھم في ال، فیقال بنو إسرائیل ، الیھود 

:إلیھ في مواضع كثیرة منھا 

ٱُّٱ ٹٱٹ
٧٨: المائدةَّ

: اإلسراءَّ ٹٱٹٱُّٱ 
٤

٧٦: النملَّ ٹٱٹٱُّٱ 

الذيالقصصعلىبظاھرهیدلكانوإن-اإلسرائیلیاتولفظ
والحدیثالتفسیرعلماءیستعملھ-یھودیةمصادرعنأصالروىی

فيفھو، الیھوديالقصصمنوأشملأوسعھوماعلىویطلقونھ
أساطیرمنوالحدیثالتفسیرإلىتطرقماكلعلىیدلاصطالحھم

أونصرانيأویھوديمصدرإلىروایتھاأصلفيمنسوبةقدیمة
منفعدواوالمحدثیننالمفسریبعضتوسعبل، غیرھما

علىوغیرھمالیھودمناإلسالمأعداءدسھمااإلسرائیلیات
ھيوإنما، قدیممصدرفيلھاأصلالأخبارمنوالحدیثالتفسیر

ثمطویةوسوءنیةبخبثصنعوھا، اإلسالمأعداءصنعمنأخبار
)١(المسلمینعقائدبھالیفسدوا، والحدیثالتفسیرعلىدسوھا

-لقاهرةا(، طبعةبدون، والحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیات، حسینمحمد، الذهبي١
ووفیاتاإلسالمتاریخ، الحفاظتذكرة: مؤلفاتهمن،١٤-١٣ص،)وهبةمكتبة

.النبالءأعالمسیر، واألعالمالمشاهیر
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الثانيمطلبال

روایتھاوحكماإلسرائیلیاتأقسام

، بھونقرنصدقھمامنھاأقسامثالثةإلىتنقسماإلسرائیلیات
لمالمخالفتھنكذبھماومنھا، الكریمالقرآنفيجاءلمالموافقتھ

سكتمماذلكوبینذلكبینھوماومنھا، الكریمالقرآنفيجاء
ھذهونذكرحكایتھویجوز، كذبھنوالنصدقھفالالقرآنعنھ
:یليفیمابالتفصیلقساماأل

: أقسامثالثةعلىوأقاویلھمإسرائیلبنيأخبار

، والسنةالقرآنمنبأیدینامماصحتھعلمناما: األولالقسم
، قبلھالسماویةالكتبعلىوالشاھدالمھیمنالكتابھووالقرآن

ٹٱٹٱُّٱ ،وكذبباطل: فھوفھخالوما، وصدقحق: فھووافقھفما

٤٩–٤٨: المائدةَّ 
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علیھ–موسىصاحبفيذكرمامثل،صحیحالقسموھذا
فيالمذكورالصحیحالحدیثفيوردفقد، الخضروأنھ–السالم

علیھهللاصلى–بالنبيبالبشارةیتعلقماومثل، )١( البخاري
ھذاوفياألنبیاءجمیعدینھوالتوحیدوأنوبرسالتھ–وسلم
عنيبلغوا( -ــــــموسلـــــــعلیھهللاصلى-قولــــــھوردالقسم

متعمداعليكذبومن، حرجوالاسرائیلبنيعنوحدثواآیةولو
. )٢()النارمنمقعدهفلیتبوأ

: مثلوذلكیخالفھمماعندنامماكذبھعلمناما: الثانيالقسم
–االنبیاءعصمةفيتطعناخبارمناألنبیاءقصصفيذكروهما

علیھم وسلیمانوداودیوسفقصةك–والسالمالصالةعلیھم
ال، اسحاقالذبیحأنمنتوراتھمفيذكروهما: ومثل. السالم

مقترنااالوذكرهروایتھتجوزالفھذاعلیھما السالم ،اسماعیل
َّ ٹٱٹٱُّٱ  ، وبدلوهحرفوهمماوإنھ، كذبھببیان

١٣: المائدة

-وسلمعلیھهللاصلى-يالنبعنالنھيوردالقسمھذاوفي
، عنھوسؤالھم، عنھمخذهأعنوالزجر، روایتھعنللصحابة

معشریا( قال، -عنھماهللارضي-عباسبنعبدهللاعن
نبیھعلىأنزلالذيوكتابكم، الكتابأھلتسألونكیف، المسلمین

منالمختصرالصحیحالمسندالجامع، إسماعیلبنمحمدأبوعبداهللا، االبخاري-١
–األنبیاءحادیثأكتاب–البخاريصیح،وأیامهوسنتهوسلمعلیهاهللارسولأمور
محمدالمحقق) هـ١٤٢٢، النجاةطوقدار( االوليالطبعة، والخضرموسيباب
.٣٤٠٠،٤/١٥٤الحدیثرقم، الناصرناصربنزهیر

٢٧٩ت( الضحاكبنموسىبنسورةبنعیسىبنمحمدعیسىأبو، الترمذي-٢
بدون: الطبعة، روفمععوادبشار: تحقیق، الترمذيسنن= الكبیرالجامع، )ه

، ٢٦٦٩: الحدیثرقم، )  م١٩٩٨، اإلسالميالغربدار-بیروت(،طبعة
٤/٣٣٧.
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، یشبلمتقرؤونھ، بااألخبارأحدث-وسلمعلیھهللاصلى-
بأیدیھموغیرواهللاكتبمابدلواقدالكتابأھلأنهللاحدثكموقد

ینھاكمأفالقلیالثمنابھلیشترواهللاعندمنھو: فقالوا، الكتاب
قطرجالمنھمرأیناماوهللاوال، مساءلتھمعنالعلممنجاءكمما

)١()علیكمأنزلالذيعنیسألكم

، ذاكمنوال، ھذامنال، عنھوتمسكھوما: الثالثالقسم
باطالأو، فنكذبھحقایكونأنالحتمالنكذبھوالبھنؤمنفال

.عنھمالروایةفياإلذنمنتقدملماحكایتھویجوز، فنصدقھ

عنھهللارضي-ھریرةأبورواهبماالمرادھوالقسمھذاولعل
ویفسرونھاعبرانیةبالالتوراةیقرأونالكتابأھلكان: ( قال-

–وسلمعلیھهللاصلى–هللارسولفقال، اإلسالمألھلبالعربیة
أنزلوما، باآمناوقولوا، تكذبوھموال، الكتابأھلتصدقواال(

نضیعالوأنذكرهعدمفاألولى، اآلیة)٢()إلیكمأنزلوما، إلینا
. )٣(بھباالنشغالالوقت

عنالشركاهلیسألالباب، الشهاداتكتاب،البخاريصحیح= ، البخاري-١
.٣/١٨١، ٢٦٨٥: الحدیثرقم، وغیرهاالشهادة

أنزلوماباهللاآمناقولوا(ابب، القرآنتفسیركتاب، البخاريصحیح، البخاري-٢
. ٢٠/ ٦، ٤٤٨٥:الحدیثرقم، ]١٣٦-البقرة[) الینا

، التفسیركتبفيوالموضوعاتاإلسرائیلیات، محمدمحمدالدكتورشهبةأبو-٣
. ١٠٦ص) هـ١٤٠٨، السنةمكتبة-القاهرة(الرابعة:الطبعة
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: الحدیثھذافيوالنھایةالبدایةكتابھفيكثیرابنالحافظقال
عندنافلیس، عندناعنھاالمسكوتاإلسرائیلیاتعلىمحمولفھو(

)١()لالعتبارروایتھفیجوزیكذبھاماوالیصدقھاما

والعمل-وسلمعلیھهللاصلى-رسولناأوامرتباعاعلینافیجب
. ابالكتأھلعنجاءماكلتصدیقمنوالحذربسنتھ

الطبعة،والنهایةالبدایة، الدمشقيلقرشياكثیربنعمربنإسماعیل، كثیرابن-١
.١/٨، )ه١٤٢٤، الكتبعالمدار(، الثانیة:  
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الثالثالمطلب

؟التفسیرإلىاإلسرائیلیاتتسربتكیف

الصحابةعھدإلىیرجعأمر، التفسیرفياإلسرائیلیاتدخول
التوراةمعالقرآنالتفاقنظراوذلك، -عنھمهللارضي–

فياإلیجازھو، واحدفارقمع، المسائلبعضذكرفيواإلنجیل
. واإلنجیلالتوراةفيبواإلطناوالبسط، القرآن

عندالتفسیرمصادرمنمصدراكان، الكتابأھلإلىوالرجوع
أھلیسألوالم-علیھمهللارضوان-الصحابةأنغیر، الصحابة

یسألونكانوابل، شيءكلمنھمیقبلواولمشيءكلعنالكتاب
أجملھلماوبیاناللقصةتوضیحاتكونأنإالتعدالأشیاءعن

بصدقعلیھیحكمونفالإلیھمیلقىفیماتوقفھممع، منھالقرانا
صلى–هللارسوللقولامتثاال، األمرینكالیحتملداممابكذبأو
آمناوقولوا، تكذبوھموالالكتابأھلتصدقواال(–وسلمعلیھهللا
)١()إلیكمأنزلوما، إلیناأنزلوما، با

بتسربمسبوقالتفسیرإلىائیلیاتاإلسرتسربأنوالواقع
.الجاھلیةفيالعربیةالثقافةإلىاإلسرائیلیةالثقافة

الكتابأھلمنجماعةبینھمیقیمكانجاھلیتھمفيفالعرب
والذین، قدیممنالعربجزیرةإلىنزحواالذینالیھودمنجلھم

لیھع-المسیحمیالدمنسبعینسنةالكبرىھجرتھمإلیھاھاجروا
تیطس( یدعلىلحقھمالذيوالنكالالعذابمنًافرار-السالم

.  الروماني)٢()

منفیھاماعلىالكتابأھلبثقافاتكبیرحدإلىتأثروالتفسیر
تقبلھاحیث، سيءأثرفیھالإلسرائیلیاتوكان، وأكاذیبأباطیل

.١١صالتخریجأنظر، ٦/٢٠، ٤٤٨٥، البخاري-١
) هـ١٤٢٢،الساقيدار(الرابعةالطبعة، االسالمقبلالعربتاریخ، عليجواد-٢
. العامالتاریخ، العربأصنام: مؤلفاتهمن،٢٤/ ٦، 
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–یصلتساھلفيالخاصةبعضوتناقلھا، ظاھربشغفالعامة
وكذببینسخفمنفیھاماعلىبھاالتسلیمحدإلى–أحیانا

عقائدھمالمسلمینمنكثیرعلىیفسدكادالذياألمر، صریح
وترھاتخرافةدینأعدائھمنظرفياإلسالمویجعل

وقد، التفسیرعلىدسماأخطراإلسرائیلیاتكانتولقد
:والتدوینالروایةمرحلتيفيملحوظتدرجعلىإلیھتسربت

التفسیرإلىاإلسرائیلیاتتسربتفقد: الروایةمرحلةأما
أولفيكاناوالحدیثالتفسیرأنضرورة، واحدوقتفيوالحدیث

عھدفيذلكبدأوقد،  اآلخرعنأحدھمایستقلالمزیجااألمر
فیھماعلىویمرون،  الكریمالقرآنیقرأونكانوافقدالصحابة

موضععلىحوادثھاذكرفيتقتصریرونھاروأخباقصصمن
ماتفاصیلھامنوتجمل. جزئیاتھامنوتطوى، والعبرةالعظة

اإلسالمإلىمنھمنفردخولوالكتابألھلجوارھمبحكم-یعلمون
تشتمل، وسننشروحمنبھمایتصلوماواإلنجیلالتوراةإن-

ماوبخاصة، أحداثووقائعمنالقرآنعلیھیشتملمماكثیرعلى
بإسھابولكن، السالمعلیھماألنبیاءبقصصتعلقلھكان

.منھاالقرآنطواهمماكثیرایكشفوتفصیل

، التفاصیلھذهمعرفةإلىتمیلالصحابةبعضنفوسوكانت
تشوقتعمافیسألونھمالكتابأھلمنأسلممنبعضفیلقون

. ذلكنمیعرفونھبمافیجیبونھم، إلیھنفوسھم

تفاصیلمعرفةفيالكتابأھلإلىالصحابةبعضرجوعأنغیر
صلى-هللارسولعنشيءفیھیثبتولم، الكریمالقرانأجملھما
لھمیروىلماتقبلھموكانضیقنطاقعلىكان-وسلمعلیھهللا
.بقیودمقیداذلكمن

، بالكتاأھلعنالنقلاتسعوفیھ، التابعینعصرجاءثم
وكان، مزعجانمواوالحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیاتروایةونمت
وشدة، اإلسالمفيالكتابأھلمندخلمنكثرةإلىذلكمرجع

فيوجدحتى، أعاجیبمنكتبھمفيمالسماعالقومنفوسمیل
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ثغراتمنرأوهمایسدواأنأرادواالمفسرینمنجماعةالعھدھذا
رويمافجاء، اإلسرائیلیاتمنإلیھموصلبماالتفسیرفيقائمة
فينراهكالذيونكارةسخفكلھبقصصملیئاالتفسیرفيعنھم
سنةالمتوفىالسدوسيدعامةبنقتادةإلىمنسوباالتفسیركتب

.ھـ١٠٤سنةالمتوفىجبربنومجاھد، ھـ١١٧

طوأفرباإلسرائیلیاتشغفھعظممنالتابعینعصربعدجاءثم
عنیحجمونوال، قوالیردونالجعلتھمدرجةإلىمنھااألخذفي
، العقلیتصورهالكانإنولھمیروىماكلبالقرآنیلصقواأن

یعتبرالتياألخباربنقلوالولعباإلسرائیلیاتالشغفھذاواستمر
.التدویندورجاءأنإلىالخرافةمننوعامنھاالكثیر

المرحلةھذهفيباإلسرائیلیاتالتفسیرواشحنالذینأنویالحظ
المساجدفيالعامةإلىیجلسونكانواالذینالقصاصمنأكثرھم

، تستھویھمأعاجیبمنیرونھبماقلوبھمیستمیلون، وغیرھا
. أیدیھمفيمااستدرارإلىسبیالذلكمنویتخذون

امضمندونالحدیثأنعرفنافقد: التدوینمرحلةفيوأما
جمعوما، أبوابھمنباباالتفسیروكان، المختلفةالعلوممندون
خالیاجملتھفيوكان، بأسانیدهمذكوراكاناألمرأولالمأثورمن
وبعض، شرعينصیعارضھالمنھاقلیالإالاإلسرائیلیاتمن

طریقمن-وسلمعلیھهللاصلى-هللارسولعنمرويمنھا
وغیرهالبخاريصحیحفيالموجودةسرائیلإبنيكأحادیثصحیح

.الحدیثكتبأمھاتمن

، حدةعلىمنھماُُكلودون، الحدیثعنالتفسیرانفصللماثم
یدونفیماوكان، بأسانیدهمقرونایدوناألمرأولفيیدونماكان

وغرابةنكارةمنھابعضوفي، قلیلةغیراإلسرائیلیاتمنطائفة
اإلسنادذكرقدمادامأنھیرىالمفسرینمنذلكعلیفمنوكان، 

لیتعرفینقدهأنالسندفيینظرمنوعلى، العھدةمنخرجفقد
حملكفقدلكأسندمن(الحدیثعلماءقالوقدیما، المروىدرجة

.ھـ٣١٠سنةالمتوفىالطبريجریرابنھؤالءومن) 
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حذفوا، والحدیثرالتفسیفيدونواممنطبقةذلكبعدجاءتثم
وغیرهالصحیحفجمعوا، یكتبونفیماالدقةیتحرواولماألسانید

بذلكسواًفلباإلسرائیلیاتمنكثیرذلكضمنوفي، مصنفاتھمفي
بعضتھاونكلمابالناسالزمنتقدموكلما، دینھمأمرالناسعلى
منبینھممنوجدناحتى، والحدیثالتفسیرلكتابةتصدوامن

والشاردةذلكمنیدعیكادالحتى، اإلسرائیليبالقصصغرمُأ
.)١(ھـ٤٢٧سنةالمتوفىالثعلبيإسحاقأبوھؤالءومن،واردة

تفسیرھي، خطیرةظاھرةظھرت( شلتوتمحمودالشیخیقول
تلقفھاالتيالموضوعةواإلسرائیلیات، الغریبةبالروایاتالقرآن
وتفصیالالقرانلمجملبیاناوجعلوھا، الكتابأھلمنالرواة
عقیدتھأومذھبھعلىالقرآنبتنزیلنيُعمنومنھم، آلیاتھ

، فالنلمذھبلتوافقاآلیاتیؤولمننرىفأصبحنا، الخاصة
لكیال، لھالمسوقةوعرضھا، الواضحبیانھاعنیخرجھاومن

، متبوعاكانأنبعدتابعاالقرآنأصبحوبھذا، فالنلمذھبتصلح
.)٢() حاكماكانأنبعدومحكوما

الحدیثإلىاإلسرائیلیاتتسربعنمختصرةنبذةفھذه
إلىبھاالتفسیرتأثروقدوالتدوینالروایةمرحلتيفيوالتفسیر

فاختلطالتدوینمرحلةفياألسانیدحذفذلكمنوزاد، سيءحد
دینھمفیفسدبجھلذلكالعامةیتقبلوقد، بالسقیمالصحیح

البحثھذااخرفياإلسرائیلیاتوسلبیاتآثاروسنوضحوعقائدھم
فائدةالفیماالخوضوعدممنھاللحذرودرایةعلمعلىنكونحتى
.منھ

) .  ٢٤-٢٢(ص، والحدیثالتفسیرفياالسرائیلیات، حسینمحمد، الذهبي-١
: الطبعة، )  األولىاألجزاءالعشر(الكریمالقرانتفسیر، شلتوتمحمود-٢

.١٠ص، ) ه١٩٨٢، الشروقدار-القاهرة( التاسعة
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اإلسرائیلیاترواةأشھر: الثانيالمبحث

:وفیھ

وموقفھمالصحابةمناإلسرائیلیاترواةأشھر: األولالمطلب
.منھا

وموقفھمالتابعینمناإلسرائیلیاترواةأشھر: الثانيطلبالم
.منھا

التابعینأتباعمناإلسرائیلیاترواةأشھر: الثالثالمطلب
وموقفھم

.منھا 

األولالمطلب

منھاوموقفھم، الصحابةمناإلسرائیلیاترواةأشھر

منجماعةالروایةةمرحلفياإلسرائیلیاتبروایةاشتھروقد
عرفمنألشھرنعرضأنونرى، وتابعیھموالتابعینالصحابة



-٨٩٢-

بروایتھاعرفمنألشھرثم، الصحابةمناإلسرائیلیاتبروایة
. التابعیناتباعمنبروایتھاعرفمنألشھرثم، التابعینمن

كانوا–وسلمعلیھهللاصلى–هللارسولصحابةأنشكال
وسلمعلیھهللاصلى–هللارسولأوامرامتثالعلىالناسأحرص

.دینھمأمورإلىذلكمنیرجعكانماوبخاصة. وتوجیھاتھ–

أھلمنأسلممنبعضإلىیرجعونكانوامنھمنفراأنشكوال
التيالحوادثجزئیاتمنعندھممابعضعنھمیأخذونالكتاب

بإیجازكریمالالقرانلھاوعرض، بتفصیلكتبھملھاعرضت
. وإجمال

إلىرجوعھمفيكانوا–علیھمهللارضوان-الصحابةأنغیر
هللارسوللھمرسمھالذيالقویمالمنھجعلىیسیرونالكتابأھل

الشرعيالمیزانذلكعقولھمفيوكان، -وسلمعلیھهللاصلى–
علیھهللاصلى–هللارسولأحادیثمناستخلصوهالذيالدقیق

ألھلسؤالھمیكنفلم، الكتابأھلإلىالرجوعشأنفي–لموس
. شيءكلفيیصدقونھمولم، شيءكلعنالكتاب

عنالكتابأھل–علیھمهللارضوان–الصحابةیسأللمكذلك
، لھمهللاشرعالتيباألحكامیتصلأوبالعقیدةیتعلقمماشيء
لغرضسؤالھممنكانماإال، ذلكفيعندھمبمااكتفاء

المعاندینوإلزام، الكریمالقرآنبھجاءلماوالتأكیداالستشھاد
. الكتابمنأیدیھمفيمابشھادةالحجة

صلى–هللارسولعنثبتعمایعدلونالالصحابةكانكذلك
ثبتإذاألنھ، الكتابأھلسؤالإلىذلكمن–وسلمعلیھهللا

عنھیعدلواأنلھمفلیس–وسلمعلیھهللاصلى–الرسولالشيء
یكونأنیشبھالتياألشیاءعنیسألونالكانواكما، غیرهإلى

أھلكلبلونعنكالسؤال، والعبثاللھومننوعاعنھاالسؤال
قالولھذا. ذلكوغیرخشبھاونوعنوحسفینةومقدار، الكھف

الماتكلفھذامثلعنالســـــــــؤالأنبینأنبعدالدھلوي
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ذلكمثلیعدونعنھمهللارضيالصحابةوكانت( یعنــــــــــــي
) .الوقتتضییعقبیلومنقبیحا

روایةمنجملةالصحابةموقفلبیانمنھاالبدكانمقدمةھذه
لتھمةوتعرض، منھمبروایتھااشتھرمنأبرزأما، اإلسرائیلیات

كما–الغفلةحدإلىیصلوتسامحتوسعفيالكتابأھلعناألخذ
: منھمالثنیننعرض–الطاعنینبعضیقول

.)١(–عنھمهللارضي-عباسوابن، ھریرةأبو

:-عنھماهللارضي-عباسابن: أوال

، بالتفسیراشتھرواالذینالصحابةمنكغیرهعباسابنكان
صلى-هللارسولمنسمعوهماإلىالقرآنمعانيفھمفيیرجعون

النظرطریقمنعلیھمبھهللایفتحماوإلى-وسلمعلیھهللا
والظروفالنزولأسباببمعرفةذلكفياالستعانةمع، واالجتھاد

. )٢(القرآنفیھانزلالتيوالمالبسات

فيمكانتھھوعباسابنعلىالوضعكثرةفيالسرأنیبدوو
یكسبقدعلیھلوضعوا، النبوةبیتمنكانوأنھ، التفسیر

كذلك، غیرهعلىوضعلومماأكثرورواجاوقوةثقةالموضوع
قصدهماالتفسیرفيعباسابنعلىالوضعكثرةأسبابمننجد

أبنائھبیناندسواالذینوالنصارىالیھودمناإلسالمأعداء
بعدالتفسیرفيوالوضعالدسإلىعمدواثم، باإلسالممتظاھرین

أووالقوةالحربطریقعنالدینھذامنینالواأنعنعجزواأن
.والبرھانالحجةطریقعن

. ٥٥ص، والحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیات، حسینمحمد، الذهبي-١
،١/٥٤، )  وهبةمكتبة-القاهرة( ،والمفسرونالتفسیر، حسینمحمد، الذهبي-٢

أعالمسیر: ، واألعالمالمشاهیرووفیاتاإلسالمتاریخ، الحفاظتذكرة: مؤلفاتهمن
.النبالء
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:الكتابأھلإلىعباسابنرجوع

أھلمنأسلمعمناألخذفيغضاضةعباسابنعبدهللایجدلم
حذرقدكانوإن، األحباروكعب، سالمبنعبدهللا: مثل، الكتاب

عقائدھمفيالتشویشمخافةعنھماألخذعنلھعلمالمننھىو
.

التوراةمعالقرآناتفاقبحكمالكتابأھلإلىیرجعوكان
فیھوفصلتالقرآنفيأجملتالتيالمواضعمنكثیرفيواإلنجیل

تتفقضیقةمحدودةدائرةفيالكتابأھلإلىیرجعكانأنھإال، 
والالقرآنمعیتنافىمماذلكماعداأما، لھوتشھدالقرآنمع

الصحابةمنكغیره-عباسابنفكان، اإلسالمیةالشریعةمعیتفق
.)١(بھیأخذوالیقبلھال-

: -عنھهللارضي-ھریرةأبو: ثانیا

:ذلكفيوالسر، الحدیثروىمنأحفظكانھریرةأبو

، -وسلمعلیھهللاصلى-النبيمجالسحضورعلىمواظبتھ
تزعمونإنكم: ( قالھریرةأباأنصحیحھفيالبخاريروىفقد
-وسلمعلیھهللاصلى-هللارسولعلىالحدیثیكثرھریرةباأأن

صلى-هللارسولألزم، مسكیناامرأكنتإني، الموعدوهللا
یشغلھمالمھاجرونوكان، بطنيملءعلى-وسلمعلیھهللا

، أموالھمعلىالقیاممیشغلھاألنصاروكانت، األسواقفيالصفق
منوقال، یومذات-وسلمعلیھهللاصلى-هللارسولمنفشھدت

شیئاینسىفلنإلیھیقبضھثم، مقالتيأقضيحتىرداءهیبسط

دمشق( ىاألول: الطبعة،الحدیثكتبفيوأثرهااإلسرائیلیات،نعناعةرمزي. د-١
.١٢٨-١٢٦ص) هـ١٣٩٠،الضیاءدار-بیروت، القلمدار: 



-٨٩٥-

مابالحقبعثھفوالذي، عليكانتبردةفبسطت، منيسمعھمما
.)١()منھسمعتھمماشیئانسیت

منالكثیرالشيءعنھموأخذةالصحابكبارھریرةأبىإدراك
.فیھأفقھواتسعبھعلمھفتكاملالحدیث

عاشفقد-وسلمعلیھهللاصلى-النبيوفاتھبعدحیاتھطول
المناصبعنبعیداالناسبینویبثھالحدیثینشر، عاما٤٧بعده

. والفتنوالمشاغل

ثاوحدیقدیماھریرةأبيحولشبھاتاألھواءأھلبعضأثار
الحقوبینوا، العلماءبعضالصحابيعنالدفاعلواءحملوقد، 

.الطیبمنالخبیثومازوا، الباطلمن

)؟األحباركعبتلمیذھریرةأبوكانھل: ( الشبھاتھذهمن

منوكان(األحباركعبمادةتحتاإلسالمیةالمعارفدائرةقالت
وأبوالقرآنفسريمقدامىأحدعباسابنعبدهللا: تالمیذهأھم

).ھریرة

منوغیرهكعبعن-ھریرةأبوومنھم-الصحابةروى، نعم
، وتواریخھاالماضیةاألممأخبارأسلمواالذینالكتابأھلعلماء
علىمھیمنةأنھاعلىالواالعتبارالعظةجھةعلىأخبارھمفتروى

الصحابةأنلنایتبینذلكومن. أخبارمنالكریمالقرآنفيجاءما
العظةسبیلعلىلھاالتوراةمنروىفیماكعبمنأخذوا

علىالحجةباب، والسنةبالكتاباالعتصامكتاب، البخاريصحیح،البخاري-١
یغیبكانوماظاهرةكانت-وسلمعلیهاهللاصلى-النبيأحكامإن: قالمن

: الحدیثرقم، اإلسالموروأم-وسلمعلیهاهللاصلى-النبيمشاهدعنبعضهم
٩/١٠٨، ٧٣٥٤.



-٨٩٦-

والالعقیدةیصادمفیماوالشيءكلعنیسألوالمفھمواالعتبار
. )١(والعبثاللھوقبیلمنھو

أوالشریعةیخالففیماالیھودیصدقونالالصحابةكانكذلك
أھلسألواإذاكانواأنھماألمربھمبلغبل، العقیدةمعیتنافى
لھمبینواخطأھمعلیھمردوا، خطأعنھفأجابواشيءعنالكتاب

. فیھالصوابوجھ

. ١٣٦-١٣٣ص، الحدیثكتبفيأثرهاواإلسرائیلیات، نعناعةرمزي. د-١



-٨٩٧-

الثانيالمطلب

منھاوموقفھمالتابعینمناإلسرائیلیاترواةأشھر

منكثیردخولالمرحلةھذهفيالتفسیرممیزاتمن
إدخالفيالتابعینتساھلبسببالتفسیرفياإلسرائیلیات

.ونقدتحربدونالتفسیرفيسرائیلیاتاإل

أھلعناألخذفيتوسعواقدالتابعینإن–سبقفیما-قلنا
التفسیرفياإلسرائیلیةالروایاتعھدھمفيفكثرت، الكتاب

أھلمناإلسالمفيدخلمنكثرةإلىذلكأرجعناو، والحدیث
أجملھلماالتفاصیلسماعإلىالقومنفوسمیلوشدة، الكتاب
.غیرھاأوونصرانیةیھودیةأحداثمنالكریمالقرآن

یكنلموقبولھااإلسرائیلیاتھذهروایةفيالتابعینمسلكإن
بالمعیارأخذھامن-علیھمهللارضوان-الصحابةكمسلكدائما

، یكذبھماویكذبون، شرعنایصدقھمایصدقون: الدقیقالشرعي
.عنھسكتفیماویتوقفون

، التابعینمنوالحدیثبالتفسیراشتھرمنتتبعنانحنوإذا
نقلھاوكثرةاإلسرائیلیاتبروایةاشتھرواجماعةبینھممنوجدنا
إلیھمیبسطواأنالنقادلبعضویسرت، إلیھمأساءتكثرةعنھم

-جمیعاورموھم، التھملھمفكالوا، بالسوءأقالمھموألسنتھم
وأقبحاأللفاظبأقذع-التھممظانعنبعدمنبعضھمفيماعلى

وكالھما، منبھبنووھب، األحباركعب: ھؤالءومناألوصاف
لھمتبینمابعداإلسالمفيدخلواالذینوأحبارھمالیھودعلماءمن
.)١(الحقأنھ

.٧٤ص، والحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیات، حسینبنمحمد، الذهبي-١



-٨٩٨-

: األحباركعب: أوال

عظیممبلغعلىكعبكان، اإلسرائیلیةالروایاتأقطابمنوھو
فيعنھنقلولقد) األحباركعب( لھیقالولھذا، العلممن

والثقافةالیھودیةبالثقافةالواسععلمھعلىیدلماوغیرهالتفسیر
.اإلسالمیة

علیھنطعنأننستطیعوال، بھنقولأمرفھووعدالتھثقتھأما
ھریرةوأبو، قدرهجاللةعلىعباسفابن، الناسبعضطعنكما

،  عنھیأخذونكانواالذینالصحابةمنوغیرھما، علمھبلغمعلى
عنھالروایةوقعتفقد، صحیحھفيلھیخرجمسلماإلمامونرى

داووداأبنرىكما، اإلیمانكتابأواخرفيصحیحھمواضعفي
ثقةكانكعباأنعلىدلیلوھذا، لھیخرجونوالترمذيوالنسائي

بھذاتلصقتھمةكللردكافیةدةشھاوتلك، جمیعاھؤالءعند
.)١( الجلیلالحبر

: منبھبنوھب: ثانیا

األولینكتبعلىاالطالعكثیر، العلمواسعمنبھبنوھبكان
اإلشاراتبعضتوضیحبھاوأرادباإلسرائیلیاتوھباعتنىولقد، 

الدراسةإلىالقصصعنصریدخلأنواستطاع، القرآنیة
بینمتداوالكانمماالقصصھذهوھبجمعدوق، اإلسالمیة
.المسلمین

، كعبفيطعنواكماالمعاصرینالكتاببعضعلیھطعن
. )٢(وعقائدھمالمسلمینعقولوإفسادوالتدلیسبالكذبورموه

أثرتقد، وغیرهكعبعنالمرویةاإلسرائیلیاتھذهكانتوإذا
ھذاذنبفلیس، صالحغیرأثراوعلمھمالمسلمینعقیدةفي

ولمكتبھمفيماأنھعلىرووهألنھم، وأضرابھكعبإلىراجعا

.١٣٦/ ١، والمفسرونالتفسیر، حسینمحمد، الذهبي-١
.١٨٤ص، الحدیثكتبفيواثرهااإلسرائیلیات، نعناعةرمزي. د-٢



-٨٩٩-

-لھویشھدالقرآنمعھذامنیتفقمااللھم-القرآنبھیشرحوا
اإلسرائیلیاتبھذهالقرآنیشرحواأنفحاولوابعدھممنجاءثم

علىوزادوابل، شاسعبعدمنبینھاماعلىوبینھبینھافربطوا
، األعالملھؤالءنسبوھا، خرافیةقصصمننسجوهماكذل

الذینالمتأخرینذنبإذافالذنب، العامةعلىوتمویھالھاترویجا
واخترعواضوئھاعلىوشرحوهبالقرآناإلسرائیلیاتھذهربطوا

منھوھماألعالمھؤالءإلىوبھتانازورانسبوهمااألساطیرمن
.)١(براء

.١/١٣٨، والمفسرونالتفسیر، حسینمحمد، الذهبي-١



-٩٠٠-

الثالثالمطلب

منھاوموقفھم، التابعینأتباعمناإلسرائیلیاترواةأشھر

وتساھلبتوسعباإلسرائیلیاتاألخذكانالتابعیناتباععھدفي
مننوعاأصبحتالتي، منھااألخذفيإفراطووشغف، ظاھر

:الذھبيقالھماذلكفيونذكرالخرافة

ھلالتساھي، التابعینأتباععصرعلىالغالبةالظاھرة
إلىمنھااألخذفيواإلفراط، اإلسرائیلیاتروایةفيوالتسامح

یلصقواأنعنیحجمونالمنھمالبعضجعلت، مزعجةدرجة
عقلیتصورهالكانولو، منھالھمیروىماكلوالسنةبالقرآن

. شرعیقرهوال

اشتھرواالذینالعصرھذاعلماءلبعضنعرضأنونرى
علیھمومالھممالنعرف، لإلسرائیلیاتیتھمرواوكثرتبالتفسیر

انخدعوامننبصروحتى، ذلكمنعنھمیروىبماینخدعالحتى
العلمیةالمقاماتمننظرھمفيلما، مرویاتھمكلفتقبلوابھم

. )١(العالیة

بنوعبدالملك، الكلبيالسائببنمحمدعنبالكالمونكتفي
.ریجُجبنعبدالعزیز

:الكلبيالسائببنمحمد: أوال

واألخبارباألنسابمعرفةلھذلكبجواروكان، بالتفسیراشتھر
التفسیرفياإلسرائیلیةروایاتھكثرتإخباریاكونھأجلومن، 

، النزعةیھوديكونھمنھاإكثارهأسبابأھملعلبل، والحدیث
.)٢(الیھوديسبأبنعبدهللاأتباعمنكانفقد

٨٥ص، والحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیات، حسینمحمد، الذهبي-١
.٨٦ص، والحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیات، حسینمحمد، الذهبي-٢



-٩٠١-

كان: أبیھعنسلیمانبنمعتمرقال، العلماءمنعددفیھطعن
أبيبناللیثقال: قالوعنھ، الكلبي: أحدھما:  كذابانبالكوفة

وقال، السديواآلخرالكلبي: أحدھما: كذابانبالكوفةكان: سلیم
: قالأنھمعینبنیحیىوعن، مھديوابنیحیىتركھالبخاري

وقال، الكلبيعنیرويلمنعجبا: لثورياوقال، بشيءلیس
. حدیثھیكتبوالبثقةلیس: النسائي

ألنھماومقاتلالكلبيعنالنقلتفسیرهفيالطبريتجنبلذلك
.)١(المفسرینمنكثیرعنالنقلتجنبكما، متھمان

بمایخدعأنألحدیجوزفال، فیھالحدیثعلماءشھاداتوتلك
.أباطیلمنفیھمالكثرة، عنھالحدیثوأالتفسیرفيجاء

: جریجبنالعزیزعبدبنالملكعبد: ثانیا

ویعدونھ، بالحجازالكتبصنفمنأول-قیلكما-ریجُجبنا
.ودونوهالحدیثجمعواممنوغیرهأنسبنمالكطبقةمن

ابنعنالتفسیرفيكثیرةأجزاءجریجابنعنرویتوقد
لمألنھوذلك، بصحیحلیسماومنھا، حیحالصمنھا، عباس
الصحیحمنآیةكلفيذكرماروىبل، جمعفیماالصحةیقصد

.والسقیم

علىالعلماءبإجماعیظفرلمفإنھ، العدالةناحیةمنمنزلتھأما
منفمنھم، فیھأنظارھماختلفتوإنما، یرویھفیماوتثبتھتوثیقھ
.)٢(ضعفھمنومنھم، وثقھ

.١٩٥ص، الحدیثكتبفيوأثرهایلیاتاإلسرائ، نعناعةرمزي. د-١
.١٤٤/ ١، والمفسرونالتفسیر، حسینمحمد، الذهبي-٢



-٩٠٢-

منجریجابنعنرويفیماحذرایكونأنالمفسرفعلى
.والسقیمالضعیفالحدیث

، التفسیرمنوروىجمعماكلفيالصحةیقصدلمجریجابن
صاحبیقولكماوالسقیمالصحیحمنآیةكلفيذكرماروىبل

.اإلتقان

لیلحاطبكانإنھ: قیلفقد، یأخذأینمنیباليالأحیاناوكان
ابنعنیرویھفیماحذرعلىالمفسریكونأنیستلزموھذا، 

. سقیمعلىیعتمدأوضعیفایرويالحتىالتفسیرفيجریج

درجةإلىبھالظنإساءةفيالمبالغةیستلزمالذلكأنغیر
. )١(بالنفاقاتھامھ

واحدكلقیمةعلمتفقد، اإلسرائیلیاتأقطاببعضھمفھؤالء
یجوزومااإلسرائیلیاتھذهمنیروىماقیمةمتوعل، منھم

.یجوزالوماروایتھ

.١٩٥ص، الحدیثكتبفيوأثرهااإلسرائیلیات، نعناعةرمزي. د-١



-٩٠٣-

اإلسرائیلیاتروایةفيالعلماءبعضآراء: الثالثالمبحث

:وفیھ

.اإلسرائیلیاتفيورأیھتیمیةابن: األولالمطلب

.اإلسرائیلیاتفيورأیھكثیرابن: الثانيالمطلب

األولطلبالم

اإلسرائیلیاتفيورأیھتیمیةابن

، اإلسرائیلیاتفيالعلماءمنعددآراءالمبحثھذافينوضح
ننقلیليوفیما، كثیرابنوالحافظ، تیمیةابناإلسالمشیخأھمھم

:تیمیةابناإلسالمبشیخمبتدئینأقوالھمنص

أقســـــــامثةثالإلىالكتابأھـــــلمسلمةأخبارتیمیةابنیقسم
فيمقدمتھفيفیقول. عنھومسكوت، وموضوع، صحیــــــــح: 

تذكراإلسرائیلیةاألحادیثھذهولكن: (نصھماالتفسیرأصول
:أقسامثالثةعلىفإنھالالعتقادال، لالستشھاد



-٩٠٤-

فذاكبالصدقلھیشھدممابأیدینامماصحتھعلمناما: أحدھا
.صحیح

.یخالفھمماعندنابماكذبھعلمناما: والثاني

ھذامنوالالقبیلھذامنالعنھمسكوتھوما: والثالث
یقصد-تقدملماحكایتھوتجوزنكذبھوالبھنؤمنفال، القبیل
، -حرجوالإسرائیلبنيعنوحدثواآیةولوعنيبلغوا: حدیث

تختلفولھذا، دینيأمرإلىتعودفیھفائدةالمماذلكوغالب
المفسرینمنویأتي، كثیراھذامثلفيالكتابأھلعلماءأقوال
الكھفأصحابأسماءھذامثلفيیذكرونكما، ذلكبسببخالف
وأسماء؟كانتالشجرأيمنموسىوعصا، وعدتھمكلبھمولون

البعضوتعیین، -السالمعلیھ-إلبراھیمهللاأحیاھاالتيالطیور
منھاهللاكلمالتيالشجرةونوع، البقرةمنالمقتولبھربضالذي

القرانفيهللاأبھمھمما، ذلكغیرإلى... السالمعلیھ-موسى
دینھموالدنیاھمفيالمكلفینعلىتعودتعیینھفيفائدةالمما

()١(.

، اإلسرائیلیةالروایاتفيتیمیةابنذكرهمماجزءوھذا
اھتموقد، عنھالسؤالاوذكرهفيفائدةالمماامنھوأنوأقسامھا

.خالفھمفيسبباوكاننوالمفسربھ

البنالتفسیرأصولفيمقدمةشرح، ناصربنسلیمانبنمساعد. د، الطیار-١
االستداللجهةومنالنقلجهةمنالتفسیركتبفيقعالوااالختالف: فصل، تیمیة

.١٣٠-١٢٩ص، )هـ١٤٢٨محرم، الجوزيابندار( الثانیة: الطبعة، 



-٩٠٥-

الثانيالمطلب

اإلسرائیلیاتفيورأیھكثیرابن

، وروایتھااإلسرائیلیاتشأنفيقویةكلماتكثیرابنللحافظ
اإلسرائیلیاتیقسموجدناهوقد، نحوھاخطتھبعضھافيرسموقد

.أقسامثالثةإلى-تیمیةابنھلشیختبعا-

الروایةالشارعأباحوإنما: ( تفسیرهمنآخرموضعفيوقال
فیما)) حرجوالإسرائیلبنيعنحدثوا(( قولــــــــــھفيعنھم

، العقولتحیلھمافأما، الشرعمعیتعارضالوالعقلیجوزهقد
القبیلھذامنلیسفكذبھالظنونعلیھویغلببالبطالنفیھویحكم

.أعلموهللا، 

منكثیرةطائفةوكذاوالمفسرینالسلفمنكثیرأكثروقد
، المجیدالقرآنتفسیرفيالكتابأھلكتبعنالحكایةمنالخلف
. )١()والمنةالحمدوأخبارھمإلىاحتیاجبھمولیس

أنھكمااإلسرائیلیةالروایاتفيكثیرابنالحافظرأيھوفھذا
. اإلسرائیلیاتأقسامفيرأیھویؤیدتیمیةابنشیخھیوافق

عمادالفداءأبوالدمشقيالقرشيكثیربنعمربنإسماعیل، كثیرابنالحافظ-١
سنة، طیبةدار(،السالمةمحمدبنسامي: المحقق، العظیمالقرآنتفسیر، الدین

.١/٩، )هـ١٤٢٠-م١٩٩٩
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:منھاونماذج، التفسیركتبفياإلسرائیلیات: الرابعالمبحث

:وفیھ

:بالمأثورالتفسیركتب: األولالمطلب

الطبريجریرابنتفسیر*

كثیرابنالحافظتفسیر*

البغويتفسیر*

:واالجتھادبالرأيرالتفسیكتب: الثانيالمطلب

الزمخشريتفسیر*

الرازيتفسیر*

األلوسيتفسیر*
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األولالمطلب

بالمأثورالتفسیركتب

اخرىبآیاتتعالىهللاآلیاتبیانمنبالنقلثبتماكلبھیقصد
هللاصلى-هللارسولعنوردماأوبالقرآنالقرآنتفسیروھو، 

على، وإیضاحبیانمنبعینالتاأوالصحابةأو، -وسلمعلیھ
. ألصحابھامسندةاألقوالبذكرالمحدثینطریقة

منخالیاتفسیرایجدیكادالبالمأثورالتفسیركتبفيوالناظر
بعضھابكونتختلفكماوكثرةقلةتختلفوھي، اإلسرائیلیاتھذه
علىینبھلماآلخرالبعضبینمااإلسرائیلیاتبعضعلىالتنبیھفیھ
:الكتبھذهومن، )١(منھايءش

: للطبريالقرآنآيتأویلفيالبیانجامع: أوال

اإلمامغالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمدجعفروأب
.)٢()ھـ٣١٠ت( الطبريجعفرأبوالمطلقالمجتھدالجلیل

النقليبالتفسیرعنواالذینالمفسرینعنداألولالمرجعیعتبر
مراجعمناألھمیةقلیلغیرمرجعایعتبرنفسھالوقتفيكانوإن

األقوالوتوجیھاالستنباطمنفیھلمانظرا، العقليالتفسیر
والبحثالعقليالنظرعلىیعتمدترجیحابعضعلىبعضھاوترجیح

.الدقیقالحر

األولى: الطبعة، التفسیرفيكثیرابنمنهج، الالحمابراهیمبنسلیمان. د-١
.٣٤٧ص، ) هـ١٤٢٠، مسلمدار-الریاض(
طبقات، ) هـ٧٧١: المتوفى( الدینتقيبنعبدالوهابالدینتاج، السبكي-٢

، الحلومحمدالفتاحعبد. دالطناحيمحمدمحمود. د: المحقق، الكبرىالشافعیة
.٣/١٢٠، ) هـ١٤١٣، هجردار( الثانیة: الطبعة
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اإلسرائیليوالقصصاألخبارمنكثیرایرويجریرابننجد
منوغیرھمجریجوابنمنبھبنووھب، األحباركعبإلىمسندا
.الكتابأھلمسلمة

، بنقدیتعقبھاالثمكثیرةغرائبتفسیرهفيیرويجریروابن
.)١(أسانیدھابذكراكتفاء

كبیرجھدمنجریرابنبذلھمایلمحالتفسیرھذافيوالناظر
، األخباروتحقیق، اآلثاربجمعفیھاعتنىوقد، إتمامھفي

وموضحامرجحارأیھوأبدى، الشرعأحكامواللغةوالتومدل
.)٢(واالختیارلالجتھادالمجالوفاتحا

:الطبريتفسیرعلىتؤخذقدالتيالمآخذأھم

.الموضوعةأوالضعیفةاألسانیدإیراد*  

وعدم، یوردھاالتيواألسانیدوالطرقالروایاتنقدعدم* 
.ذلكالطبريیفعلكانماونادرارجالھاعلىالحكم

الصحابةمنالمفسرینأعالمبعضعنمتعارضھأقوالذكر* 
.والتابعین

وتعیینھابیانھاومحاولة) القرآنمبھمات(فيالخوض* 
التيالروایاتمنوغیرھااإلسرائیلیاتمنبیانھاوأخذ، وتفسیرھا

.تصحلم

.٩٩-٩٧ص، والحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیات، حسینمحمد، الذهبي-١
-القاهرة( ، طبعةبدون:الطبعة، المفسرینمناهج، محمودعبدالحلیممنیع-٢

.١/٤٢،) هـ١٤٢١، اللبنانيالكتابدار-بیروت،المصريتابالكدار



-٩٠٩-

واإلمام، یةأصلولیستفرعیةأخطاءوھيثانویةالمآخذوھذه
. )١(البشرسماتمنوالخطأ، معصومالیسالطبري

منفیھمالنقدوبحاجةالتفاسیرأنفعمنتفسیرهجریروابن
منفیھماوتفسیره، الرديءمنالجیدیتبینحتىإسرائیلیات
. باإلسنادمذكورإسرائیلیات

:كثیرالبنالعظیمالقرآنتفسیر: ثانیا

عمربنإسماعیل، الفداءأبو، الدینعماد، فظالحااإلمامھو
الدمشقيالبصروي، زرعبنضوءبنكثیربنضوءبنكثیربن

.)٢()ھـ٧٧٤ت(، الشافعيالقرشي

وقد) : التفسیرعمدة( مقدمةفيشاكرأحمدالشیخقال
وجدما، أوالبالقرآنالقرآنیفسرأنعلىكثیرابنالحافظحرص

ثم، هللالكتاببیانھيالتيالصحیحةبالسنةثم. سبیالذلكإلى
.اآليتفسیرفيالسلفأقوالمنكثیرایذكر

دواوینمنبأسانیدھا-المواضعأكثرفي-األحادیثلیذكروإنھ
ولكنھ، منھاالضعیفتعلیلیذكرماوكثیرا، ومصادرھاالسنة

ذكروإن، احالصحاألحادیثیذكرأنعلىالحرصأشدیحرص
.الضعافمعھا

، المفسرینبمناهجالدارسینتعریف، الخالديعبدالفتاحصالح. د، الخالدي-١
.٣٨٠-٣٧٩ص، )هـ١٤٢٩، القلمدار-دمشق(،الثالثة: الطبعة

: الطبعة، الفقیه. المؤرخ.المفسر. الحافظكثیرابن، الزحیليمحمد. د-٢
. ٤٨-٤٧ص،  ) ه١٤١٥، القلمدار-دمشق(،األولى
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، الحدیثلطالبومرشدمعلم-للقرآنتفسیرأنھبجانب-فكتابھ
منالصحیحیمیزوكیف، والمتوناألسانیدینقدكیفبھیعرف
جلیلونفعھ، عظیمتعلیمي-المعنىھذافي-كتابفھو، غیره
.)١(كثیر

فيكثیرابنمنھج"كتابھفيالالحمسلیمانالدكتوریقول
یختلفاإلسرائیلیةالحكایاتمنموقفھنأليیتضحكما: "التفسیر

وینبھیعقبالمواضعمنكثیرفينراهفبینما، وآخرموضعبین
فينراه-حكمھاویبین، منھاویحذر، اإلسرائیلیاتمنكثیرعلى

یتعقبھاأوعلیھاینبھأندونویمضيیسوقھاالمواضعبعض
.)٢(بشيء

: علیھالعلماءثناءمنو

منھذاتفسیره: ( )٣() العرفانمناھل( فيالزرقانيقال
) .جمیعاأصحھایكنلمإنبالمأثورالتفاسیرأصح

) الفقھاءمحدثيمنكانأنھ: ( )٤(حجرابنالحافظفیھقال
) وفاتھبعدبھافعُوانت، حیاتھفيالبالدفيتصانیفھسارت: وقال

.

والقیمةالرفیعةالمكانةعلىتدلالعلماءھؤالءمنالكلماتفھذه
التفسیركتببین-هللارحمھ-كثیرابنتفسیریحتلھاالتيالعالیة

الثانیةالمرتبةیحتلوأنھ، التفسیركتبوأحسنأصحمننھأو، 

= كثیرابنالحافظعنالتفسیرعمدة، شاكرأحمدالشیخ: المحققالعالمة-١
١/٩، )ه١٤٢٦، الوفاءدار( ،الثانیة: الطبعة، العظیمالقرآنتفسیرمختصر

.٣٤٧ص، التفسیرفيكثیرابننهجم، الالحمابراهیمبنسلیمان. د-٢
القرانعلومفيالعرفانمناهل، )  ه١٣٦٧ت( عبدالعظیممحمد، الزرقاني-٣
.٣٠/ ٢، ) وشركاهالحلبيالبابيعیسىمطبعة( ، الثالثة: الطبعة،
: الطبعة، القرانعلومفيمباحث، ) هـ١٤٢٠ت( القطانخلیلبنمناع-٤

.٣٩٥/ ١، ـ)ه١٤٢٠،المعارفمكتبة( ،الثالثة
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١(الطبريجریرابنتفسیربعدالتفسیركتببیناألولىتكنلمإن
( .

، ترجیحبدونواألقوالالروایاتیتركالتفسیرهممیزاتممن
اإلسرائیلیاتمنكراتمنالمأثورمنالتفسیرفيماإلىوینبھ

.والبیانالتعیینوجھوعلىاإلجمالوجھعلىمنھاویحذر

:للبغويالتنزیلمعالم: ثالثا

، الشافعيالفقیھالبغويمحمدأبومحمدبنمسعودبنالحسین
ت( أیضاالدینوركن، السنةمحیيویلقب، الفراءبابنفیعر

.)٢(ه٥١٦سنةوقیل) ه٥١٠

صانلكنھ، الثعلبيتفسیرمنمختصروتفسیره، العقیدةسلفي
.)٣(الموضوعةواألحادیثالمبتدعةاألقوالعنتفسیره

عنجاءماینقل، علیھایعقبوالاإلسرائیلیاتبعضیذكر
ذكرقدلكونھ، غالبااإلسنادذكردوناآلیاتسیرتففيالسلف
إلىیسندهفیماالصحةویتحرى، تفسیرهمقدمةفيإلیھمأسانیده
المناكیرعنویعرض، غالبا-وسلمعلیھهللاصلى-هللارسول

الضعفاءمنوغیرهالكلبيعنیرويلكنھ، الموضوعةواألحادیث
. )٤(احیانا

.٤٢٤-٤٢٠ص، التفسیرفيكثیرابنمنهج، الالحمابراهیمبنسلیمان. د-١
ه٩٤٥ت( المالكيالداوديالدینشمس، احمدبنعليبنمحمد، الداودي-٢

.١٦١/ ١، ) العلمیةالكتبدار-بیروت( ،طبعةبدون، المفسرینطبقات، )  
البنالتفسیرأصولفيمقدمةشرح،  الطیارناصربنسلیمانبنمساعدد-٣

االستداللجهةومنالنقلجهةمنالتفسیركتبفيالواقعاالختالف: فصل، تیمیة
. ١٣٨ص، 
المفسرینمناهجفيالمبینالمختصرالقول، النجديالمحمودمحمدعبداهللاأبي-٤
.١٤ص، )  ه١٤١٢، الذهبياإلمامدارمكتبة( ، لىاألو: الطبعة، 
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تفسیرمختصركتابھمقدمةفيالزیدعبدهللالدكتوریقول
:البغوي

أنھإال، أیضاوأشملھاأنفعھاوالتفاسیرأجودمنوھو( 
واألموراإلسرائیلیةالقصصوبعضكثیرةروایاتعلىیشتمل

.)١() بعضعنبعضھایغنيالتي

الثانيالمطلب

واالجتھادبالرأيالتفسیركتب

لألحكامالعقلياالستنتاجىعلالمفسرفیھیعتمدالذيوھو
بالرأيالتفسیرویجوز، المحتمالتوترجیح، اآلیاتمنوالحكم

وناسخوالبالغةوالصرفوالنحوالعربیةباللغةعالماكانلمن
وضعیفھاوصحیحھاوالسنةالنزولوأسبابومنسوخھالقرآن

بالتقوىإالتأتيالوالموھبة،موھوبایكونوأن، الفقھوأصول
وعلمھعلیھهللافتحهللامنوخشیةتقوىأكثراإلنسانكانفكلما

: البقرةَّ ٹٱٹٱُّٱ ، علمھفيوبارك، یعلملمما
٢٨٢

: الكتبھذهومن، )٢(. 

وجوهفياألقاویلوعیونالتأویلحقائقعنالكشاف: أوال
:للزمخشريالتأویل

معالم: المسمىالبغويتفسیرمختصر، الزیدعليبنأحمدبنعبداهللا. د-١
١/٩،)ه١٤١٦، السالمدار-الریاض( ،األولى: الطبعة،التنزیل

التفسیركتبروأشهوالرأيباألثرالتفسیر، الوهیبيعبداهللابراهیمعبداهللا. د-٢
: مؤلفاتهمن،٥ص، ) ه١٤٢٨-اإلسالمیةالبحوثمجلة( ،طبعةبدون، فیهما
بنالعزتفسیرتحقیق، )مطبوع(التفسیرفيومنهجهوآثارهحیاته:عبدالسالمبنالعز

).  .مخطوط(النزولأسباب،)مخطوط(عبدالسالم
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القاســـمأبوالعالمةعمـــــربنمحمدبنعمربنمحمود
، المعتزلي، المتكلم، اللغوي، النحوي، الخــــوارزميالزمخشري

)١() ھـ٥٣٨ت(زمانابمكةجاورألنھ، هللابجاریلقب، المفسر

منیذكرهوما، اإلسرائیلیةالروایاتذكرمنمقلالزمخشري
عدھاوبالروایةبضعفالمشعر) روي( بلفظیصدرهأنإماذلك
فيوھذا، سبحانھهللاإلىعلمھیفوضأنوإما، الصحةعن

بھاالتصدیقمنیلزمالالتيللروایاتذكرهعندیكونالغالب
منومبلغھاالروایةدرجةعليینبھأنوإما، بالدینمساس
عندیكونالغالبفيوھذا، اإلجمالبطریقولوالضعفأوالصحة

.)٢(بھوتتعلقالدینبمساسلھاالتيالروایات

كلتفسیراخرفيالسورفضائلفيالموضوعةاألحادیثذكر
.)٣(سورة

المعتزلةلمذھبباالنتصارتفسیرهفيالزمخشريیتمیز
للروایاتتعرض، بخصومھواالستھزاءوالسخریة، وتأییده

غیرهفیھوقعفیمایقعولم، مقتصرةمحدودةبصورةاإلسرائیلیة
المختلقةواألخباراإلسرائیليبالقصصاإلغترارمنمفسرینالمن

. المصنوعة

، اللغویةالجلیلاألثرھذابأھمیةالجمیعاعترففقدھذاورغم
.العلمیةوقیمتھ

:للرازيالغیبمفاتیح: ثانیا

، المفسرینطبقات، وطيالسیالدینجاللبكرأبيبنعبدالرحمن، السیوطي-١
) هـ١٣٩٦، وهبةمكتبة-القاهرة(،األولى: الطبعة،  عمرمحمدعلي: المحقق

 ،١/١٢٠.
.٣٣٦ص، والمفسرونالتفسیر، حسینمحمد، الذهبي-٢
.١٧ص، المفسرینمناهجفيالمبینالمختصرالقول، النجديمحمودمحمد-٣
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التیميعليبنالحسنبنالحسینبنعمربنمحمدأبوعبدهللا
الدینفخرالملقب، المولدرازيالاألصلالطبرستانيالبكري

.)١() ھـ٦٠٦ت( الشافعيالفقیھالخطیببابنالمعروف

ًایئشذكروإذااإلسرائیلیاتمنیخلوأنھتفسیرهممیزاتمن
، وماروتھاروتقصةفيصنعكماوذلك،یبطلھأنألجلفذلك

. وغیرھما، وسلیمان، داودوقصص

رسولبعصمةتخلالتيیاتالمرولبعضبالتزییفتعرضكما
الغرانیققصةفيصنعكما، أبطلھاو-وسلمعلیھهللاصلى-هللا
)٢(.

علوموفي، الكالمعلمفيبموسوعةیكونماأشبھوكتابھ
.والكونالطبیعة

المثانيوالسبعالعظیمالقرآنتفسیرفيالمعانيروح: ثالثا
:لآللوسي

سلفيكان، الدینشھاباآللوسيالحسینيعبدهللابنمحمود
.  )٣() ه١٢٧٠ت(، االعتقاد

ابنبكرأبيبنإبراهیمبنمحمدبناحمدالدینشمسعباسالابو، خلكانابن-١
: المحقق، الزمانأبناءوأنباءاألعیانوفیات، )ه٦٨١ت(اإلربليالبرمكيخلكان
٢٤٨/ ٤، ) م١٩٧١، صادردار-بیروت( ،األولى: الطبعة، عباسإحسان

-٢٤٩.
ص، التفسیركتبفيوضوعاتوالماإلسرائیلیات، شهبةأبومحمدبنمحمد. د-٢

١٣٤.
( الدمشقيالزركليفارسبنعليبنمحمدبنمحمودبنالدینخیر، الزركلي-٣

) ٢٠٠٢، للمالیینالعلمدار( ،عشرالخامسة: الطبعة، األعالم، ) ه١٣٩٦ت
 ،٧/١٧٦.
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علىإشاریاتفسیرااآلیاتیفسرمافكثیرا، التصوفإلىیمیل
شدید، الكونیةاألمورعنالكالمفيیستطرد. المتصوفةطریقة

.)١(المكذوبةواألخبارلإلسرائیلیاتالنقد

قالھماجلتجمعقیمةتفسیریھموسوعةالمعانيروحتفسیر
.والترجیحالنقدمععلیھتقدمواالذینالتفسیرعلماء

.٩٨ص،  المفسرینمناهجفيالمبینالمختصرالقول، النجديمحمودمحمد١
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الخامسالمبحث

كتابیفسرمنبھیلتزمأنیجبماوبیان، اإلسرائیلیاتآثار
اإلسرائیلیةللروایاتبالنسبةتعالىهللا

:وفیھ

.وسلبیاتھااإلسرائیلیاتآثار: األولالمطلب

هللاكتابیفسرمنبھیلتزمأنیجبامبیان: الثانيالمطلب
.اإلسرائیلیةللروایاتبالنسبةتعالى
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األولالمطلب

وسلبیاتھااإلسرائیلیاتآثار

وعقائداإلسالمعلىسیئاأثرااإلسرائیلیاتلروایةأنالشك
:ذلكفمن، المسلمین

منفذاوالمستشرقینالمبشرینمنهللاألعداءفتحتأنھا* 
الرسولأحادیثوفي، الغراءالشریعةفيالطعنإلىنھمینفذون
.وسلمعلیھهللاصلىالكریم

ینتبھوالملھوالمتفرغینالحدیثأھلمنلیسواممنكثیراإن* 
احتجاجاتھمفيوأوردوھا، بھاواغتروااإلسرائیلیاتھذهإلى

، ھوأھلالدینعلىالخطورةبالغأمروھذا، وتألیفھمومناظراتھم
أنھاعلىاإلسرائیلیاتھذهتقبلواوعامتھمالناسجمھورألن

بعضھاأنمعالناسبینوأذاعوھا، علیھاغبارالصحیحة
ضعفانتشارھاعلىساعدكما، لھمشوهاإلسالمعلىمدسوس

النفوسفيراسخھفبقیت، الرواةبأحوالوالجھل، السنةدراسة
عقولمناألباطیلھذهانتزاعوالمصلحینالھداةعلىعزوقد، 

.وأشباھھمالعامة

التقدمطریقفيوأشواكاعقباتاإلسرائیلیاتھذهاعتبرت* 
المسلمینعلماءشغلمابعضكانتألنھا، اإلسالميالفكري
.منھاالطریقبتخلیة

الكریمالكتابآليالصحیحبالتفسیراإلسرائیلیاتھذهألحقت* 
جلصاربحیثالمسلمینأذھانأشغلتو، واضطرابازعزعة، 

علىتطغىوكادت، عنھاالعلماءمنبالقرآنیشتغللمنأسئلتھم
الذيالقرآنجوھرھيووصایاأحكامومبادئمنالقرآنفيما

.والموعظةوالذكرىالھدىفیھ
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، مختلفةعقائدالیھودبثفقد، وأحزاباشیعاالمسلمینمزقت* 
، العنیفالجدلمنموجةأثارمما، ةموضوعأحادیثودسوا

.)١(المسلمینبینالذمیموالتعصب

.٤٢٩-٤٢٨ص، التفسیركتبفيوأثرهااإلسرائیلیات، نعناعةرمزي. د-١
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الثانيالمطلب

بالنسبةتعالىهللاكتابیفسرمنبھیلتزمأنیجبمابیان
اإلسرائیلیةللروایات

ما) والحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیات(كتابھفيالذھبيیذكر
:اإلسرائیلیةلروایاتلبالنسبةبھیلتزمأنالمفسرعلىیلزم

وناقدا إلى ، على المفسر أن یكون یقظا إلى أبعد حدود الیقظة * 
حتى یستطیع أن ، غایة ما یصل إلیھ النقاد من دقة ورویة 

یستخلص من ھذا الھشیم المركوم من اإلسرائیلیات ما یناسب روح 
.القرآن الكریم ویتفق مع النقل الصحیح والعقل السلیم

أن یرتكب النقل عن أھل -بحال من األحوال -فسر ال یجوز للم* 
بیان لمجمل -صلى هللا علیھ وسلم -الكتاب إذا كان في سنة نبینا 

.أو تعیین لمبھم

یجب على المفسر أن یراعي أن الضروري یتقدر بقدر الحاجة * 
فال یذكر في تفسیره شئیا من اإلسرائیلیات الموثوق بھا إال بقدر ، 

وما یكفي أن یكون حجة على من خالف ، اإلجمال ما یقتضیھ بیان
.وعاند من أھل الكتاب 

إذا اختلف المتقدمون في شيء من ھذا القبیل وكثرت أقوالھم * 
ونقولھم فال مانع من نقل المفسر لھذه األقوال كلھا على أن ینبھ 

ألن مثل ھذا العمل یعد ناقصا ال ، على الصحیح منھا ویبطل الباطل 
ما دام قد خلط الصحیح بالعلیل ووضع أمام القارئ من فائدة منھ 

.األقوال المختلفة مما یسبب لھ الحیرة واالضطراب 

وخیر للمفسر أن یمسك عما ال طائل تحتھ مما یعد صارفا عن 
-الشك -القران الكریم وشاغال عن التدبر في حكمھ وأحكامھ وھذا 

.  )١(أحكم وأسلم 

. ١٦٦-١٦٥ص، والحدیثالتفسیرفياإلسرائیلیات، الذهبي-١
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فیصف رواة اإلسرائیلیات ، اغي أما الشیخ أحمد مصطفى المر
بأنھم ساقوا إلى المسلمین من اآلراء في تفسیر كتابھم ما ینبذه 

ویبعده كل البعد ما أثبتھ ،وتكذبھ المشاھدة ، وینافیھ الدین ، العقل 
. )١(العلم في العصور الالحقة 

-محمدنبیناوسنةتعالىهللاكتابعلىاإلعتمادعلیناوأخیرا
ذكروترك، لھوالموضحةالمبینة-وسلملیھعهللاصلى

الغایةعنالناستشغلالحتى، الباطلةوالقصصاإلسرائیلیات
.فيبماوالعملوتدبرههللاكتابفھموھياألعظم

٢٩: صَّ ٹٱٹٱُّٱ ِّ 

ٌِكتاب( قولھ ُأنـزلناهَ َ ْ َإلیكَ ْ َ صلى-محمدلنبیھذكرهتعالىیقول) ِ
ٌِكتاب( القرآنوھذا: -وسلمعلیھهللا ُأنـزلناهَ َ ْ َإلیكَ ْ َ ( محمدیا) ِ

ٌمبارك َ َ ُلِیدبرواُ َّ شرعوما، فیھالتيهللاحججلیتدبروا: یقول) َآیاتِِھََّ
.)٢(بھویعملوافیتعظوا، شرائعھمنفیھ

اإلسرائیلیاتمعیتعاملوھووحذرایقظایكونأنالمفسرعلى
یأخذفالنقده،خاللمنمنھاالصحیحیستخلصأنتطیعیسحتى

.والنقلالعقلمعویتفقالقرآن،روحیناسبالذيإال

األولى: الطبعة، المراغيتفسیر، ) ه١٣٧١ت(مصطفىبنأحمد، المراغي-١
.١/١٩، ) ه١٣٦٥، وأوالدهبيالحلالبابيمصطفىومطبعةمكتبة-مصر( ، 
، ) ه٣١٠ت(اآلمليغالببنكثیربنجریربنمحمدجعفرأبو، الطبري-٢

بناهللاعبد. دتحقیق، القرآنآيتأویلعنالبیانجامع= الطبريتفسیر
هجربداراإلسالمیةوالدراساتالبحوثمركزمعبالتعاونالتركيعبدالمحسن

، )  ه١٤٢٢، هجردار( ،األولى: الطبعة، یمامةحسنسندالعبدالدكتور
٢٠/٧٩.
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الخاتـــمـــــة

علىوالسالموالصالة، الصالحاتتتمبنعمتھالذيالحمد
آلھوعلى-وسلمعلیھهللاصلى-هللارسولمحمدالخلقأشرف

..أجمعینوصحبھ

ٹٱٹٱُّٱ ربھموكتابدینھملھمفحفظالمسلمینهللاأكرملقد
٩: الحجرَّ 

الدینأساسھماالشریفةالنبویةوالسنةالكریمالقرانو
والرشادالھدىینبثقومنھااإلسالمدعوةتقوموعلیھما، ودعامتھ

.واآلخرةالدنیافيسعادتھاالبشریةوتستمد، 

األباطیلمنوتنقیتھاوتفسیرهلكریماالقرانحفظوعلینا
، والمسلمیناالسالمعلىالحاقدینالعابثینعبثومن، واألكاذیب

فيبینھاتفاوتعلى، اإلسرائیلیاتمنحوتقدالتفسیرفكتب
ھذانفواالذینالعلماءمنللمسلمینهللاقیضوقد، والكثرةالقلة

یغترواأنمنلمسلمیناوحذروا، العبثھذاعنوكشفوا، الزیف
.فیھیخدعوااوبھ
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التوصیاتوالنتائجأھم

:النتائج

.اإلسرائیلیات ثقافة تشمل اللون الیھودي والنصراني * 

ال تصدقوا أھل الكتاب وال تكذبوھم ( في حدیث رسولنا الكریم * 
ینبغي على المفسر أن یتقید بھا ، قاعدة عظیمة ومنھج قویم ... ) 

وھذا منھج الصحابة رضوان ، ل عنھا بأي حال من األحوال وال یعد
.هللا علیھم في رجوعھم إلى أھل الكتاب 

اتفاق القرآن الكریم  مع التوراة واإلنجیل في بعض من * 
والبسط ، ھو اإلجمال في القرآن الكریم ، مع فارق واحد ، المواضع 

. واإلطناب في التوراة واإلنجیل 

: ن اإلسرائیلیات خالصة موقف السلف م*

.أن ما وافق شریعتنا تجوز روایتھ لالستشھاد ال لالعتقاد )  أ 

.وأن ما خالف شریعتنا ال تصح روایتھ ) ب 

أن ما لیس في شریعتنا ما یوافقھ وما ال یخالفھ فال بأس ) ج 
.١بحكایتھ من غیر تصدیق وال تكذیب  

فيالحدیثةالعقلیةالمدرسةمنهج، الروميسلیمانبنعبدالرحمنبنفهد١
.٢/٣١٦، ) ه١٤٠٣، الرسالةمؤسسة-الریاض(الثانیة: ط، التفسیر
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:التوصیات 

ذا كان في إاإلسرائیلیات یجب على المفسر أال ینقل شئیا من * 
.بیان لمجمل القران الكریم -صلى هللا علیھ وسلم -سنة رسول هللا 

كما یجب علینا جمیعا أال نصدق الیھود فیما یخالف شریعتنا أو * 
فمن اسباب ضعف التفسیر بالمأثور ، یتنافى مع العقیدة 

.اإلسرائیلیات باإلضافة إلى الوضع وحذف اإلسناد 

المفسرین أن یجردوا كتب التفسیر من ھذه یجب على * 
.اإلسرائیلیات وتطھیرھا من كل ما دخل علیھا 

ألھمیة ، ضرورة تدریس ھذا الموضوع في المناھج الدراسیة* 
الموضوع لألمة اإلسالمیة كافة لتصدي ورد ھجمات وحقد 

.وللحفاظ على ھذا الدین العظیم ، المستشرقین 

بي الھدى الذي أرسلھ هللا رحمة وفي الختام نصلي ونسلم على ن
رب العالمین ، للعالمین  .وآخر دعوانا أن الحمد 
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:والمراجعالمصادرفھرس

.القران الكریم -١

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم ، ابن خلكان -٢
وفیات األعیان وأنباء أبناء ،) ه٦٨١ت(بن أبي بكر البرمكي اإلربلي 

دار -بیروت ( ،األولى : الطبعة ، إحسان عباس : المحقق ،الزمان 
).م ١٩٧١، صادر 
، إسماعیل لبن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ، ابن كثیر -٣

).ـھ١٤٢٤، دار عالم الكتب (، الثانیة :الطبعة ،البدایة والنھایة 
سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن ، أبو داود -٤

محمد محیي : المحقق ، سنن أبي داود ، )ه٢٧٥ت(جستاني  عمرو الس
المكتبة -صیدا -بیروت ( ،بدون طبعة : الطبعة ، الدین عبدالحمید 

).العصریة 
اإلسرائیلیات والموضوعات في كتب ، محمد محمد ، أبو شھبة -٥

).ھـ١٤٠٨، مكتبة السنة -القاھرة (،الرابعة :الطبعة ، التفسیر 
مختصر = عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثیر ، كر أحمد شا-٦

).ـھ١٤٢٦، دار الوفاء ( ،الثانیة : الطبعة ، تفسیر القرآن العظیم 

الجامع المسند ، أبو عبدهللا محمد بن إسماعیل ، البخاري -٧
وسننھ –صلى هللا علیھ وسلم -الصحیح المختصر من أمور رسول هللا  

، محمد زھیر بن ناصر الناصر : المحقق ، صحیح البخاري = وأیامھ 
) .ھـ١٤٢٢، دار طوق النجاة (األولى : الطبعة 

أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن ، الترمذي -٨
بشار : تحقیق ،الجامع الكبیر  = سنن الترمذي ، )ه٢٧٩ت( الضحاك 

، دار الغرب اإلسالمي -بیروت (،بدون طبعة : الطبعة ، عواد معروف 
).م١٩٩٨

دار (الطبعة الرابعة ، تاریخ العرب قبل اإلسالم ، جواد علي -٩
.التاریخ العام ، أصنام العرب: من مؤلفاتھ ، )ھـ ١٤٢٢،الساقي 

تعریف الدارسین بمناھج ، صالح عبدالفتاح ، الخالدي -١٠
الثالثــــــة : الطبعة ، المفسرین 

).ھـ١٤٢٩، دار القلم -دمشق ( 
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محمد بن علي بن احمد شمس الدین الداودي ، اودي الد-١١
دار -بیروت ( ،بدون طبعة ، )ه٩٤٥ت (طبقات المفسرین ، المالكي

).الكتب العلمیة 
، اإلسرائیلیات في التفسیر والحدیث ، محمد حسین ، الذھبي -١٢

، تذكرة الحفاظ : من مؤلفاتھ ، ) مكتبة وھبة-القاھرة ( ، بدون طبعة 
.سیر أعالم النبالء ، الم ووفیات المشاھیر واألعالمتاریخ اإلس

بدون طبعة ، التفسیر والمفسرون ، محمد حسین ، الذھبي -١٣
تاریخ اإلسالم ، تذكرة الحفاظ : من مؤلفاتھ ) مكتبة وھبة-القاھرة (،

.سیر أعالم النبالء، ووفیات المشاھیر واألعالم
الطبعة ،ي كتب الحدیث اإلسرائیلیات و أثرھا ف، رمزي نعناعة -١٤

).ھـ١٣٩٠،دار الضیاء -بیروت، دار القلم -دمشق (األولى : 
منھج المدرسة ، فھد بن عبدالرحمن بن سلیمان ، الرومي -١٥

مؤسسة -الریاض (الثانیة : الطبعة ، العقلیة الحدیثة في التفسیر 
).ـھ١٤٠٣،  الرسالة 
مد بن علي بن فارس خیر الدین بن محمود بن مح، الزركلي -١٦

( ،الخامسة عشر : الطبعة ،األعالم ) ه ١٣٩٦ت ( الزركلي الدمشقي 
).٢٠٠٢، دار العلم للمالیین 

مناھل العرفان في ، )ه١٣٦٧ت( محمد عبدالعظیم ، الزرقاني -١٧
).مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه( ،الثالثة : الطبعة ، علوم القرآن 

مختصر تفسیر البغوي ، بن أحمد بن علي عبدهللا، الزید -١٨
، دار السالم -الریاض ( ،األولى : الطبعة ، معالم التنزیل : المسمى 

).ـھ١٤١٦
تاج الدین عبدالوھاب بن تقي الدین ، السبكي -١٩
محمود . د: المحقق ، طبقات الشافعیة الكبرى، ) ھـ٧٧١ت(السبكي

دار ھجر ( الثانیـــة : الطبعة ، وعبد الفتاح محمد الحل. محمد الطناحي  د
).ھـ١٤١٣، 

طبقات ، عبدالرحمن بن أبي بكر جالل الدین ، السیوطي -٢٠
-القاھرة ( ،األولى :الطبعة ،  علي محمد عمر : محقق ال، المفسرین 

).ھـ ١٣٩٦، مكتبة وھبة 
أبو جعفر محمد بن جریر بن كثیر بن غالب اآلملي ، الطبري -٢١

جامع البیان عن تأویل آي = تفسیر الطبري ) ـھ٣١٠ت(الطبري 
عبد هللا بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع  مركز . تحقیق د ، القرآن 



-٩٢٦-

البحوث والدراسات اإلسالمیة بدار ھجر الدكتور عبد السند حسن یمامة 
).ـھ١٤٢٢،دار ھجر( ،األولى : الطبعة ، 

شرح مقدمة في ،ار مساعد بن سلیمان بن ناصر الطی، الطیار -٢٢
محرم ، دار ابن الجوزي ( الثانیة : الطبعة ، أصول التفسیر البن تیمیة 

،)ھـ ١٤٢٨
مباحث في علوم ، )ھـ١٤٢٠ت ( مناع بن خلیل ، القطان -٢٣
).ه١٤٢٠،مكتبة المعارف ( ،الثالثة : الطبعة ، القرآن 
، یر منھج ابن كثیر في التفس، سلیمان بن إبراھیم ، الالحم -٢٤
). ھـ ١٤٢٠، دار مسلم -الریاض ( األولى : الطبعة 
المفسر .الحافظ .المفسر .الحافظ .ابن كثیر ، محمد الزحیلي -٢٥

).ـھ١٤١٥، دار القلم -دمشق ( ،األولى : الطبعة ،الفقیھ ، المؤرخ .
) العشر األجزاء األولى ( تفسیر القرآن الكریم ، محمود شلتوت -٢٦

).ه١٩٨٢، دار الشروق -القاھرة ( تاسعة ال: الطبعة ، 
، تفسیر المراغي ، )ه ١٣٧١ت (أحمد مصطفى ، المراغي -٢٧

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر ( ، األولى : الطبعة 
).ـھ١٣٦٥، وأوالده 
( ، بدون طبعة ، مناھج المفسرین ، منیع عبدالحلیم محمود -٢٨

).ھـ١٤٢١، دار الكتاب اللبناني -بیروت،ي دار الكتاب المصر-القاھرة 
القول المختصر المبین ، أي عبدهللا محمد المحمود ، النجدي -٢٩

مكتبة دار اإلمام الذھبي ( ،األولى : الطبعة ، في مناھج المفسرین 
) .ھـ١٤١٢،

التفسیر باألثر والرأي ، عبدهللا إبراھیم عبدهللا ، الوھیبي -٣٠
-مجلة البحوث اإلسالمیة ( بدون طبعة ، فیھما وأشھر كتب التفسیر

حیاتھ وآثاره ومنھجھ في :العز بن عبدالسالم : من مؤلفاتھ) ه١٤٢٨
أسباب ،)مخطوط(تحقیق تفسیر العز بن عبدالسالم ، )مطبوع(التفسیر 
).  مخطوط(النزول 


