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عوجا، وجعله قانونا عاما  الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل لهاحلمد هلل 

يعظ مسيئا، ويعد حمسنا، والصالة والسالم عىل  ،معصوما، ما فرط فيه من يشء

وعىل آله وصحبه أمجعني والتابعني ومن  أرشف املخلوقني، وسيد املرسلني حممد 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:

، واستنباط أرساره أعالما أفذاذا لتبيان معاين كتابهقيض اهلل عز وجل لقد 

 567) ت  ابن ظفر الصقيل النحريروأحكامه، وكان ممن أدىل بدلوه يف ذلك اإلمام 

، حيث برع يف ذلك، "ينبوع احلياة يف تفسري القرآن الكريم "بتفسري وسمه ب هـ( 

حتوى عىل ثروة علمية هائلة تتمثل يف اآلثار التي اإذ  ،وسلك منهج التفسري األثري

ناقشات العلمية التي خاضها، واألحكام الفقهية التي عرضها إىل أوردها، وامل

غري أنه مل يسلم كغريه  ،جانب املباحث اللغوية واملسائل النحوية والنكت البالغية

من املفرسين من إيراد اإلرسائيليات، فارتأيت بذلك أن أصدر هذه الرسالة مبينا 

 ا قد ُينقص من شأنه.ومفيه تربئة تفسريه من الطعن فيها منهجه يف ذلك قصد 

وقد كان عميل يف ذلك بعد املقدمة وترمجة موجزة البن ظفر الصقيل عىل شقني: 

وسبيل ترسهبا إىل كتب التفسري، وأهم مباحث بينت فيها مدلول اإلرسائيليات، 

وشق ثان بينت فيه منهج ابن ظفر رمحه اهلل  أقطاب أعالمها، وموقف العلامء منها.

 ثم ذيلته بخامتة متضمنة ألهم نتائج البحث.،اإلرسائيلياتيف إيراد 

فمني ومن أو زلل  طأ فام كان فيه من خ،واهلل اسأل التوفيق والسداد 

احلمد هلل أوال وآخرا.و الشيطان، وما كان فيه من صواب فمن اهلل.
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 .1املبحث األول : ترمجة ابن ظفر الصقيل

 ) بفتح الظاء والفاء( حممد بن ظفربو عبد اهلل حممد بن أيب حممد بن أ: نسبه

 .النحوي اللغوي  الصقيل املنعوت بحجة الدين؛

ولد بمكة ، ثم قدم مرص يف صباه ، وقصد بالد   مولده ونشأته ورحالته:

إفريقية، وأقام باملهدية مدة ، وشاهد هبا حروبا من الفرنج ، وأخذت من املسلمني 

مرص ، ثم قدم حلب ، وأقام بمدرسة ابن وهو هناك ، ثم انتقل إىل صقلية ، ثم إىل 

 .وصنف هبا تفسريا كبريا، أيب عرصون 

: أخذ عن أيب بكر بن العريب، وأيب بكر الدباغ، وأيب بكر الطرطويش، شيوخه

 وأيب مروان بن مرسة. 

يف تفسري  (،خ) –ينبوع احلياة : له تصانيف، منها له تصانيف عدة منها:  مؤلفاته:

 -و )خري البرش بخري البرش ، ط(  -نجباء االبناء  القرآن، اثنا عرش جملدا، و )أنباء

و )الرد عىل احلريري يف درة  ،ط( -و )سلوان املطاع يف عدوان االتباع  ،ط(

الغواص( و )املطول( يف رشح مقامات احلريري، و )التنقيب عىل ما يف املقامات 

 اك اللغوي واالستنباط املعنوي( و )ملح اللغة(.خ( و )االشرت -من الغريب 
 وهو مرجوح. 565هـ، وقيل 567عام بحامة  تويف رمحه اهلل  وفاته:

 
 

                                                                 

، معجم املؤلفني 523ـ 20/522، سري أعالم النبالء 396ـ 4/395األعيان البن خلكان  وفياتـ   1

 .231ـ6/230،  األعالم للزركيل 10/241
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جيمل يب قبل أن أستعرض منهج ابن ظفر رمحه اهلل يف إيراد القصص، وموقفه  

من الروايات اإلرسائيلية، أن أقف عند مفهوم اإلرسائيليات، وأقسامها، وموقف 

 العلامء منها.

 .املطلب األول: مدلول اإلسرائيليات

 كلمة إرسائيليات مجع إرسائيلية نسبة إىل إرسائيل وهو نبي اهلل يعقوب  

وإن دل عىل أخبار اليهود يف التفسري، فإنه يدخل فيه  "اإلرسائيليات ". ولفظ (2)

كذلك أخبار النصارى، إال أن ثقافة اليهود كانت غالبة عليه؛ لشدة اختالطهم 

 باملسلمني منذ بدء اإلسالم.

وعليه، فإن مدلول لفظ اإلرسائيليات مل يقترص عىل تلك القصص 

درها بني إرسائيل) اليهود(، بل تعداه إىل ما شمله واألحدوثات التي يكون مص

التفسري من أحاديث وأساطري، وقصص قديمة منسوبة يف أصل روايتها إىل مصدر 

 هيودي، أو نرصاين، أو إىل أي مصدر آخر.

 املطلب الثاني: تسرب اإلسرائيليات إىل كتب التفسري

يتعرض القرآن جلزئيات األحداث واألخبار، كام تعرضت هلا التوراة  مل

اكتفى  يف حني واإلنجيل، اللتان أسهبتا يف هذه القصص واألخبار عن األولني، 

 القرآن الكريم بذكر حمل العربة، واستغنى عن التفاصيل اجلزئية.

                                                                 

 . 11اإلرسائيليات واملوضوعات ىف كتب التفسري ص  - (2)
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ر التفسري قد ترسب دخول ذلك إىل و كان ؛ إذ وليس بِْدعامنذ عهد ُمبَكِّ

إىل استيفاء  الًيْ ون عىل قصص القرآن، فيجد بعضهم من نفسه مَ ر  مُ الصحابة يَ 

أن جمال ، غري من مسلمة اليهودجزئياهتا، ومل يكن من جييبهم عن ذلك إال نفر 

، فلم يسألوا أهل الكتاب عن كل يشء، بل كانت أسئلتهم ال السؤال يف ذلك ضيق

تعدو البحث عن بعض ما يوضح القصة، مع توقفهم فيام أخذوه عن أهل الكتاب، 

 َيْقَرُءونَ  اْلكِتَاِب  َأْهُل  َكانَ  "قال:  ملا أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة 

انِيَّةِ  التَّْوَراةَ  وَنَ  بِاْلِعرْبَ ُ  الَ  »: اهللَِّ َرُسوُل  َفَقاَل  اإِلْسالَمِ  ألَْهلِ  بِاْلَعَربِيَّةِ  اَوُيَفرسِّ

ُقوا ُبوُهمْ  َوالَ  اْلكِتَاِب  َأْهَل  ُتَصدِّ  .(3) " ﴾ ﴿ ُتَكذِّ

إىل سؤال أهل  يعدلون عام ثبت عن النبي  فلم يكن صحابة رسول اهلل  

الكتاب، كام كانوا ال خيوضون يف اجلزئيات التي تعد رضبا من العبث وتضييع 

األوقات، مثل: السؤال عن لون كلب أهل الكهف، والبعض الذي رضب به 

 .(4)القتيل من البقرة، ومقدار سفينة نوح. . . إلخ

 ألحكام .كام أنم مل يكونوا يسألون عن يشء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل با

إزاء الروايات اإلرسائيلية عن  رضوان اهلل عنهم مل خيرج الصحابةومجاع القول 

 .دائرة اجلواز التي حدها هلم النبي 

إسالم طائفة من  إضافة إىل ما سبق يرجع ترسب تلكم الروايات إىل التفاسري

يج أهل الكتاب مثل: عبد اهلل بن سالم، وكعب األحبار، ووهب بن منبه، وابن جر

                                                                 

أهل  ال تسالوا ": صحيح البخاري: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي  - (3)

 . 6928رقم  "الكتاب عن يشء

 . 170-1/169ينظر التفسري واملفرسون للذهبي  - (4)
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يف جزئيات كثرية وتفاصيل عدة سكت عنها القرآن الرومي، إذ رووا روايات 

 .الكريم

وجيمل يب يف هذا املقام أن أذكر كالما جامعا مانعا البن خلدون يف كتابه املاتع 

يستعرض فيه أسباب ترسب اإلرسائيليات إىل كتب التفسري؛ إذ أرجعها  "املقدمة "

وقد مجع املتقدمون يف ذلك  "إىل ما هو اجتامعي وما هو ديني فقال رمحه اهلل :

وأوعوا، إال أن كتبهم ومنقوالهتم تشتمل عىل الغث والسمني واملقبول واملردود. 

كتاب وال علم، وإنام غلبت عليهم  والسبب يف ذلك أن العرب مل يكونوا أهل

البداوة واألمية. فإذا تشوقوا إىل معرفة يشء مما تتشوق إليه النفوس البرشية يف 

أسباب املكونات، وبدء اخلليقة، وأرسار الوجود، فإنام يسألون عنه أهل الكتاب 

قبلهم ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. 

وأهل التوراة الذين بني العرب يومئذ! بادية مثلهم، وال يعرفون من ذلك إال ما 

تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من محري الذين أخذوا بدين اليهودية. فلام 

أسلموا بقوا عىل ما كان عندهم، مما ال تعلق له باألحكام الرشعية التي حيتاطون هلا، 

يرجع إىل احلدثان واملالحم وأمثال ذلك. وهؤالء مثل مثل أخبار بدء اخلليقة وما 

كعب األحبار ووهب بن منبه وعبد اهلل بن سالم وأمثاهلم. فامتألت التفاسري من 

املنقوالت عندهم، يف أمثال هذه األغراض، أخبارًا موقوفة عليهم، وليست مما 

فرسون يف يرجع إىل األحكام فيتحرى يف الصحة التي جيب هبا العمل. وتساهل امل

مثل ذلك وملؤوا كتب التفسري هبذه املنقوالت. وأصلها كام قلناه عن أهل التوراة 

الذين يسكنون البادية، وال حتقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إال أنم بعد 
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صيتهم وعظمت أقدارهم، ملا كانوا عليه من املقامات يف الدين وامللة، فتلقيت 

  .5" بالقبول من يومئذ

م تال عرص الصحابة التابعون الذين توسعوا يف األخذ بتلك الروايات ث

اإلرسائيلية، فحشوا تفاسريهم بالكثري من ذلك ومن أشهرهم: مقاتل بن سليامن 

 هـ(.150)ت 

ثم استمر هذا الشغف والولع بنقل تلك األخبار عرب األزمان حتى امتألت هبا 

ف منهج املفرسين يف ذلك بني عىل اختالكتب التفسري من مثل الثعلبي وغريه 

 إيرادها والسكوت عنها وبني نقدها وبيان ِعورها وَضعفها.

 أقطاب الروايات اإلسرائيلية:املطلب الثالث : 

أن مدار الروايات اإلرسائيلية عىل ال يلبث املتصفح لكتب التفسري أن يلحظ 

أربعة أعالم: عبد اهلل بن سالم، وكعب األحبار، ووهب بن منبه، وعبد امللك بن 

 العزيز ابن جريج. عبد

 وقد ارتأيت يف هذا املقام أن أعرض ترمجة موجزة لكل واحد منهم:

 أبو احلارث االرسائييل، ، مام احلرب، املشهود له باجلنةإلا: 6عبد اهلل بن سالم

 .من خواص أصحاب النبي األنصار، حليف 

حنظلة بن  حدث عنه أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد اهلل بن معقل، وعبد اهلل بن

 .الغسيل

                                                                 

 .252مقدمة ابن خلدون ص ـ  5

 وما بعدها. 2/414ينظر سري أعالم النبالء ـ  6
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 ، وقصة ذلك مشهورة معلومة.وقدومهأسلم وقت هجرة النبي 

 تويف عام ثالث وأربعني.

 هو كعب بن ماتع احلمريي اليامين العالمة احلرب، الذي كان : 7كعب األحبار

هيوديا فأسلم بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم، وقدم املدينة من اليمن يف أيام 

عمر ريض اهلل عنه، فجالس أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم، فكان حيدثهم عن 

 بة.الكتب االرسائيلية، وحيفظ عجائب ، ويأخذ السنن عن الصحا

 هـ.32ت بحمص سنة ، متني الديانة، من نبالء العلامء وكان حسن االسالم،

 

 العالمة االخباري القصيص،   ابن كامل بن سيج  بن ذي كبار 8:وهب بن منبه

 .مولده يف زمن عثامن سنة أربع وثالثني ، اليامين الذماري الصنعاين أبو عبد اهلل

وأيب سعيد، والنعامن بن بشري، وجابر،  -إن صح  -أخذ عن ابن عباس، وأيب هريرة 

 وابن عمر، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص عىل خالف فيه وطاووس.

روايته للمسند قليلة، وإنام غزارة علمه يف االرسائيليات، ومن صحائف أهل 

 قال العجيل: تابعي ثقة، كان عىل قضاء صنعاء.، الكتاب

 هجرية. 110تويف سنة 

  عبد امللك  -أو أبو الوليد  -هو أبو خالد : 9العزيز ابن جريجعبد امللك بن عبد

. كان من علامء نرصاين يأصله روم -موالهم  يبن عبد العزيز بن جريج، األمو

                                                                 

 وما بعدها. 3/490السابق ـ  7

 وما بعدها. 4/546ينظر سري أعالم النبالء ـ  8

 وما بعدها. 6/325السابق ـ  9
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ثيهم، وهو ِمن أول َمْن صنَّف الكتب باحلجاز، وهو قطب اإلرسائيليات  مكة وحمدِّ

  .ىف عهد التابعني

، وغريهم. وروى يوزيد بن أسلم، والزهرروى عن أبيه، وعطاء بن أبى رباح، 

، ي، والليث، وحييى بن سعيد األنصاريعنه ابناه: عبد العزيز وحممد، واألوزاع

هـ )ثامنني(، وأما وفاته  80ومحاد بن زيد، وغريهم. قال أبو سعد: ولد سنة 

هـ )مخسني ومائة(، ومنهم َمن قال:  150فمختلف فيها، فمنهم َمن قال: سنة 

 ـ )تسع ومخسني ومائة(، وقيل غري ذلك.ه 159سنة 

 : موقف العلماء من اإلسرائيليات.رابعاملطلب ال

اختلف العلامء يف جواز التحدث باألخبار اإلرسائيلية عىل أقوال، وسبب  

ورود أحاديث وآثار يف الباب، بعضها جتيز، وأخرى متنع، إال أن  يف ذلك اختالفهم

العمدة يف ذلك ما أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو أن 

ُثوا ، آَيةً  َوَلوْ  َعنِّي َبلُِّغوا "قال:  النبي  ائِيَل  َبنِي َعنْ  َوَحدِّ  َوَمنْ  ، َحَرَج  َوالَ  إرْسَ

أْ  داً ُمتََعمِّ  َعيَلَّ  َكَذَب   (10)"النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َفْليَتَبَوَّ

وللتوفيق بني األقوال أورد كالما للحافظ ابن حجر الذي بني فيه معنى رفع  

ال حرج أي: ال ضيق عليكم يف احلديث عنهم؛  "حرج التحديث عن بني إرسائيل: 

الزجر عن األخذ عنهم، والنظر يف كتبهم، ثم حصل التوسع  ألنه كان تقدم منه 

يف ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار األحكام اإلسالمية، والقواعد الدينية، 

                                                                 

 . 3274صحيح البخاري: كتاب األنبياء، باب ما ُذكر عن بني إرسائيل رقم  - (10)
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خشية الفتنة، ثم ملا زال املحذور وقع اإلذن يف ذلك؛ ملا يف سامع األخبار التي كانت 

تضيق صدوركم بام ال  "ال حرج"يف زمانم من االعتبار، وقيل: معنى قوله 

 (11)"تسمعونه عنهم من األعاجيب، فإن ذلك وقع هلم كثريا

يف حكم الروايات  مالك والشافعيرأي كل من  عىل نقلثم عرج رمحه اهلل  

قال مالك: املراد جواز التحدث عنهم بام كان من أمر حسن،  "اإلرسائيلية فقال: 

ال جييز التحدث  : من املعلوم أن النبي الشافعيوقال  ". . . "أما ما علم كذبه فال

بالكذب، فاملعنى: حدثوا عن بني إرسائيل بام ال تعلمون كذبه، وأما ما جتوزونه فال 

إذا حدثكم أهل الكتاب فال  "حرج عليكم يف التحدث به عنهم، وهو نظري قوله: 

ومل يرد اإلذن، وال املنع من التحدث بام يقطع  "تصدقوهم وال تكذبوهم

 .(12)"قهبصد

وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أنواع اإلرسائيليات، واملوقف من  

ولكن هذه األحاديث اإلرسائيلية تذكر  "كل نوع منها، فقال يف رسالته املاتعة: 

 لالستشهاد ال لالعتقاد، فإنا عىل ثالثة أقسام:

: والثاينصحيح.  ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاكأحدها: 

 ما علمنا كذبه بام عندنا مما خيالفه.

ما هو مسكوت عنه، ال من هذا القبيل، وال من هذا القبيل، فال نؤمن والثالث: 

به، وال نكذبه، وجتوز حكايته؛ ملا تقدم. وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر 
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ويأيت عن املفرسين خالف ديني؛ وهلذا خيتلف علامء أهل الكتاب يف مثل هذا كثريا. 

بسبب ذلك، كام يذكرون يف مثل هذا أسامء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، 

وعدهتم، وعصا مويس من أي الشجر كانت، وأسامء الطيور التي أحياها اهلل 

إلبراهيم، وتعيني البعض الذي رضب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم 

ا أهبمه اهلل يف القرآن، مما ال فائدة من تعيينه تعود عىل اهلل منها موسى، إىل غري ذلك مم

 .(13)اهـ"املكلفني يف دنياهم وال دينهم، ولكن نقل اخلالف عنهم يف ذلك جائز

 ومجاع القول إن نقل األخبار اإلرسائيلية عىل ثالثة أنواع:

 : ما ينقل عنهم مما يوافق رشعنا، فهذا صحيح ال حرج يف روايته.األول

 : ما ينقل عنهم مما خيالف رشعنا، فهذا باطل يطوى وال يروى.الثانيو

: ما ينقل عنهم مما سكت عنه، فال هو من األول وال من الثاين، فهذا الثالثو

 ال حرج يف روايته، دون تصديقه أو تكذيبه.

 : منهج ابن ظفر يف إيراد اإلسرائيلياتاملبحث الثاني 

ني مقلل ومغرق يف إيرادها، وبني ترسبت اإلرسائيليات إىل كتب التفسري ب 

 منتقد هلا، ومتجاوز عنها، ومفرسنا رمحه اهلل شأنه شأن غريه مل يسلم تفسريه منها.

وقبل أن نبني منهجه يف ذلك، ونفصل القول فيه تفصيال، جيمل يب أن أشري إىل  

أنه رمحه اهلل قبل أن يرشع يف ذكر القصص القرآين نبه إىل املقصد من ذلك، فقال 

وصحة نبوته؛ ألنم  يف ذكر قصص األنبياء آية هتدي إىل صدق النبي  "رمحه اهلل: 
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ال يشكون يف أميته، وال يف أنه مل يطلب العلوم ومل جيالس العلامء، ثم أتى بقصص 

األنبياء عىل ما هي يف الكتب املنزلة، التي ال يعلمها إال أفراد آحاد من أهلها، وفيه 

مواعظ، وحكم، وسنن، هيتدى هبا، وعقوبات تتقى باجتناب أسباهبا، وتسلية 

عىل التأيس بإخوانه املرسلني، وبرشى له وللمؤمنني بحميد للرسول، وحظ 

 .(14)اهـ"العاقبة

أما منهجه يف إيراد اإلرسائيليات، فلو متكنا من قراءة مقدمته التي اعتورها  

 طمس فاحش حال دون وضوحها؛ لربام وقفنا عىل ما خطه بنفسه يف ذلك.

أغرق رمحه اهلل تفسريه غري أنه من خالل تتبع تفسريه يتضح منهجه بجالء، فقد  

كان رمحه اهلل مولعا بالقصص ، إذ هبا وخاصة يف قصص األنبياء، إىل حد اإلفراط

واألخبار اإلرسائيلية، إىل درجة أنه عقد هلا فصوال وعناوين خاصة، أطلق عليها 

ذكر القصة جامعة إن  "، وتارة أخرى"ذكر القصة مستوفاة إن شاء اهلل تعاىل "تارة 

مألها برسد روايات عجيبة وغريبة، ناسبا  "ذكر القصة "تارة أخرىو "شاء اهلل

إياها إىل أصحاهبا مثل: كعب األحبار، ووهب بن منبه، وحممد بن إسحاق، بل 

، بل وينقل "وقرأت يف اإلرسائيليات "ويرصح أن ذلك من اإلرسائيليات فيقول: 

ت التي تفيد النقل وغري ذلك من العبارا "وقرأت يف التوراة"من التوراة فيقول: 

 منها.

االستقراء شبه التام ألغلب مواطن توظيف ابن ظفر لإلرسائيليات جيعلنا بو

كام سيأيت  –ال يقف منها موقف املتفحص الناقد إال يف مواضع معدودة  نستنتج أنه
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، ولعل ذلك راجع إىل اعتامده منهج األخباريني الذين يكتفون -بيانه إن شاء اهلل

، دون تكلف عناء التمحيص، ومتييز الصحيح من السقيم، وإسناد بنقل كل ما قيل

 عهدة ذلك إىل القارئ واهلل أعلم وأحكم.

وهذا مما قد يعاب عليه يف تفسريه، ألنه اكتفى برسد الروايات دون التعليق أو  

 التنبيه عليها، وإليك ما يوضح ذلك من أمثلة:

 .املثال األول: قصة آدم 

 قال ابن ظفر يف الينبوع يف معرض تفسريه لقوله تعاىل  

  (15) :"  قال وهب بن منبه ما حاصله: ملا تاب اهلل

تعاىل عىل آدم أمره أن يسري إىل مكة، وطوى له األرض واملفاوز، فصارت كل مفازة 

له خطوة، فلم يضع قدمه يف يشء من األرض إال صار عمرانا وبركة حتى انتهى 

ه يف إىل مكة، وعزاه اهلل تعاىل بخيمة من خيام اجلنة من ياقوتة محراء، وضعت ل

موضع الكعبة فيها ثالث قناديل من ذهب من نور يلتهب من نور اجلنة، ونزل معها 

يومئذ الركن وهو من ياقوتة بيضاء، كان كرسيا آلدم جيلس عليه، وحرس اهلل تلك 

اخليمة باملالئكة من سكان األرض وهم يومئذ اجلن والشياطني، ويف مقامات 

مل يؤذن حلواء عليها السالم يف دخول احلرس من املالئكة وضعت أعالم احلرم، و

احلرم، وال يف النظر إىل تلك اخليمة، وكان آدم إذا أراد لقاءها خرج إىل احلل، وملا 

قبض آدم رفعت اخليمة، وبنى أوالده مكانا باحلجارة والطني، وعىل قواعده بنى 
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 .(16)ها"البيت إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم

أخبار بني إرسائيل وخرافاهتم، ومل يصح يف ذلك قلت: وهذا مما مرجعه إىل  

ومل جيئ يف خرب صحيح عن  "، قال اإلمام ابن كثري يف بدايته: خرب عن املعصوم 

مكان "، ومن متسك يف هذا بقوله معصوم، أن البيت كان مبنيا قبل اخلليل 

يف قدرته  فليس بناهض وال ظاهر؛ ألن املراد مكانه املقدر يف علم اهلل املقرر "البيت

 (17)"املعظم عند األنبياء موضعه من لدن آدم إىل زمان إبراهيم

 املثال الثاني: قصة نوح  (18)من سورة هود 

ووصفه وهب بن  "فقد أفاض رمحه اهلل يف ذكر نسبه، وصفته، جاء يف الينبوع:  

منبه فقال: كان لونه إىل األدمة، ما هو يف وجهه ورأسه طول ما، عظيم العينني، 

غليظ الفصوص، كثري حلم اخلدين، ساقاه وذراعاه إىل الدقة، ما مها جسيام طويال، 

 .(19)اهـ"شدة عريض اللحية، طويلها يف غضبه وانتهاره

ويف  "وسنه قبل الرسالة وبعدها، وعمره قبل الطوفان وبعده قال رمحه اهلل:  

، والتعرض للسفينة (20)اهـ"التوراة أنه عاش بعد الطوفان مخسني وثالث مائة سنة

وقرأت  "من طوهلا، وعرضها، ونوع خشبها، وكيفية محل الناس فيها قال رمحه اهلل: 

ه أمره أن يتخذ تابوتا من خشب الشمشار، فيحمل فيه يف التوراة أن اهلل سبحان

                                                                 

 . 2اللوحة س  - (16)

 . 1/188البداية والنهاية: ابن كثري  - (17)

 ت.  54، و2م 247اللوحة  - (18)

 الينبوع: السابق.  - (19)

 ت.  54، و2م 248الينبوع:  - (20)
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. . . قال ابن عباس: أول ما محل نوح من الدواب الذرة، وآخر ما جسد آدم 

محل احلامر، فلام دخل صدره تعلق الشيطان بذنبه، فلم تستقل رجاله فقال نوح: 

 ه.ا (21)"ادخل وإن كان الشيطان معك

قال وهب: ذكر لنا أن السفينة استقلت  "وعند هبوطها واستقرارها قال: 

بأهلها عىل املاء، لعرش خلون من رجب، وكانت يف املاء مائة ومخسني يوما، 

واستقرت عىل اجلودي قبل نزول نوح منها شهرا، وهبط نوح واملؤمنون منها لعرش 

 ه. ا(22)"خلون من املحرم

من اإلرسائيليات الواهية،  جيبة الغريبةإىل غري ذلك من األحداث الع 

إال يف  موقف الناقد والقصص الباطلة، التي ال خطم هلا وال أزمة، ومل يقف عندها

عند ذكره ما جاء يف التوراة من استقرار السفينة، وذكر قصة  معدودة منها:ضع امو

 .(23)"ولوال موافقته ملا عندنا يف ذلك مل أذكره "الغراب واحلاممة، قال عقبه: 

 املثال الثالث: قصة يوسف  .من سورة يوسف 

لقد دأب مفرسنا عىل نفس املنوال؛ إذ تعرض لرسد أسامء إخوة يوسف، وعدد  

الدراهم التي اشرتي هبا، واسم العزيز وامرأته، وعدد السيارة، إىل غري ذلك، بل 

وجاء بغرائب وعجائب كان األحرى به أن يقف عندها، غري أنه مل يفعل ذلك، ومن 

  تلك العجائب قوله يف معرض تفسري قوله تعاىل

                                                                 

 الينبوع: السابق.  - (21)

 ت.  54، و2م 248الينبوع:  - (22)

 ت. 55، و2م 248الينبوع: - (23)
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 (24) " فمنهم من يسوي بني اهلمتني، وهم األكثرون، حكي

فقال: استلقت له، فقعد بني رجليها ينزع  "ما بلغ من مهه "أنه قيل البن عباس: 

وقال ما يؤدي معناه القرظي، وابن جبري، وجماهد، والضحاك وابن أيب  "ثيابه

هم مليكة، وابن سريين، ووهب، وتبعهم عىل هذا مجاعة من املتأخرين عن عرص

أخذوه عنهم، ويف لفظ حكي عن ابن عباس أنه قال: حل اهلميان وجلس منها 

 ه.ا (25)"جملس اخلاتن

قلت: وإن تعجب فعجب أن يورد مثل هذه األخبار وال يعلق عليها؛ وخاصة 

ملا فيها من إزراء بمقام النبوة، والتنقيص من شأنم، قال أبو حيان عند تفسريه هلذه 

طول املفرسون يف تفسري هذين اهلمني، ونسب بعضهم ليوسف ما ال جيوز  "اآلية: 

 .(26) "نسبته آلحاد الفساق

 "وكذلك قال يف موضع آخر دون أن يعلق رغم ترصحيه بأنا إرسائيليات:  

كتب مع بنيه إىل يوسف كتابا، وال يشعر  وقرأت يف اإلرسائيليات: أن يعقوب 

مني إن كان أمسكه، ويقول له يف الكتاب إن إساءتك أنه ابنه، يسأله أن خييل عن بنيا

إيل وإىل ابني، ال تشبه ما يبلغني من إحسانك إىل الناس، وإنك بدأت بخري صنعته 

إيل وإىل أوالدي، فال ختتمه برش، وقد أمسكت أنا لساين عن شكواك إىل ريب، فال 

 .(27) "تطلقه أنت

                                                                 

 . 24يوسف اآلية  - (24)

 . 3م 11الينبوع:  - (25)

 . 5/294البحر املحيط  - (26)

 ت.  153الينبوع:  - (27)
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  املثال الرابع: أوصاف النيب. 

وروي يل أن أبا صالح قال: قال كعب األحبار: إين أجد يف التوراة عبدي املختار 

ال فظ وال غليظ، وال صخاب يف األسواق، وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو 

ويغفر، وأمته احلامدون حيمدون اهلل عىل كل حال، ويسبحونه يف كل منزلة، 

رون عىل أنصافهم، وهم رعاة ويكربونه عىل كل رشف، يوضئون أطرافهم، ويأتز

الشمس، ومؤذنم ينادي يف جو السامء، وصفهم يف القتال وصفهم يف الصالة 

سواء، رهبان بالليل، أسد بالنهار، هلم بالليل دوي كدوي النحل، يصلون الصالة 

حيث ما أدركتهم، مولده مكة، ودار هجرته طابة، ولن يقبضه اهلل حتى يقيم به امللة 

 قولوا: ال إله إال اهلل.العوجاء بأن ي

 :فأمهها ما وردومثل هذا كثري يف تفسريه، أما بعض املواطن التي علق عليها 

  عند تفسريه لقوله تعاىل﴿       ﴾  :قال

نه كان إ":قتيبة : نبي إرسائييل مرسل بتأييد أحكام التوراة. وقال ابن عزير  "

 ."أكثر املناجاة يف القدر، فمحي اسمه من األنبياء، فال يذكر فيهم

وال وجه هلذا، إال أن يريد أن اهلل سبحانه ذكر مجاعة من "ثم علق عليه فقال:  

 .(28)"النبيني بأسامئهم يف مواضع من كتابه، ومل يذكره معهم، إذ ذكرهم باسمه

  ويف موطن آخر عند رسده لقصة صالح  :من سورة هود قال رمحه اهلل

ومن غريب ما روي من كتب التفسري يل يف ذلك أن ابن عباس قال: بعث اهلل  "

تعاىل صاحلا إىل قومه، فآمنوا ثم مات، فرجعوا بعده عن اإلسالم، فأحياه اهلل عز 
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ا: قد مات صالح منذ وجل، وأرسله إليهم، فأخربهم أنه صالح فكذبوه، وقالو

زمان طويل، فإن كنت صادقا فاتنا بآية، فسأل اهلل سبحانه آية، فأخرج هلم الناقة، 

 .(29)"فكفروا هبا وعقروها

 إغراقه يف اإلرسائيليات، ويا يؤاخذ عليه مفرسنا رمحه اهلل إنوخالصة القول  

 ريمها.ليته علق عليها ليخرج من عهدة النقد كام فعل ابن كثري وأبوحيان وغ

 رد اإلرسائيليات يف تفسريهإنام أو ابن ظفر أن أحد الباحثني رأىهذا، وقد 

وابن ظفر مل يتعرض لذلك بالنقد، وإنام أودعها تفسريه  "العتقاده بصحتها فقال: 

دون ذكر لسندها، أو بيان بأنا من اإلرسائيليات؛ مما يدل داللة واضحة عىل أنه 

 ."صحيحةأوردها عىل أساس أنا أخبار 

قلت: هذه دعوى حتتاج إىل برهان، وحجة وبيان؛ من وجوه عدة ليس هذا جمال 

بسطها، وحسبي يف ذلك ما ذكرته من بعض انتقاداته لإلرسائيليات التي أوردها، 

وكذلك األخبار املخالفة للعقل والنقل مما نكرب مثل ابن ظفر أن يعتقد صحتها واهلل 

 أعلم.
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 اخلامتة

أغرق يف ذكر الروايات اإلرسائيلية  قد مؤلفنا رمحه اهلل ومجاع القول فإن

 "دون نقدها أو التعليق عليها، وخاصة أنه كان يرصح بمصدرها فيقول:

، ولعله قصد بذلك مجع "وقرأت يف التوراة "، "ت يف اإلرسائيلياتأوقر

تاركا للدارسني والباحثني عهدة  الروايات سالكا يف ذلك منهج األخباريني

 البحث والنقد.

وهذا من توصيات هذا البحث أن يعمل الباحثون عىل تتبع هذه 

 .الرويات  يف هذا السفر لبيان غثها من سمينها وقوهيا من سقمها 

 واهلل اسال التوفيق والسداد

 وآخر دعوانا أن

 احلمد هلل رب

 العاملني
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 ئحة املصادر واملراجع.ال

 القرآن الكريم . 

 هـ(، ت: 745بحر املحيط يف التفسري: أبو حيان األندليس ) ت لا

 هـ.1420صدقي حممد مجيل، ط: دار الفكر ـ بريوت 

 هـ(، ت : عبد اهلل بن 774بداية والنهاية: ابن كثري الدمشقي ) ت لا

 هـ.1418عبد املحسن الرتكي، ط: دار هجر للطباعة ، األوىل سنة 

 هـ(، ط: 1398تفسري واملفرسون: د. حممد حسني الذهبي ) ت لا

 مكتبة وهبة ـ القاهرةـ.

 هـ(، ط: دار الفكر بريوت ، الثانية 808قدمة: ابن خلدون ) ت ملا

 هـ.1408سنة 

  هـ(، ت: شعيب 748سري أعالم النبالء: شمس الدين الذهبي ) ت

 .هـ 1405األرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة ـ الثالثة 

  هـ(، ط:دار املعرفة 852فتح الباري : ابن حجر العسقالين ) ت

 هـ، رقم كتبه وأبوابه: حممد فؤاد عبد الباقي. 1379بريوت سنة 

  هـ(، مكتبة املثنى ـ 1408معجم املؤلفني : عمر رضا كحالة ) ت

 ت ـ وبري
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  ه(721ت )مقدمة يف أصول التفسري: شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 هـ.1390مكتبة احلياة ـ بريوت ـ لبنان سنة: ر النارش: دا

  هـ(، ت: إحسان 681وفيات األعيان : أبو العباس ابن خلكان ) ت

 عباس، ط: دار صادر ـ بريوت ـ .

  ينبوع احلياة يف تفسري القرآن الكريم: خمطوط، حقق جزء كبري منه

ـ من لدن جمموعة من الباحثني بجامعة املوىل إسامعيل بمكناس ـ املغ رب 

 لنيل شهادة الدكتوراه مل يطبع بعد.

رسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري: حممد بن حممد أبو اإل

 هـ(، ط: مكتبة السنة ـ الرابعةـ. 1403شهبة ) ت 

هـ(، دار العلم، 1396عالم: خري الدين الزركيل الدمشقي ) ت األ

 م.2002مايو 

بخاري ) ت امع الصحيح ) صحيح البخاري(: اإلمام الجلا

هـ، رشح وتعليق: د.  1422هـ(، ط: دار طوق النجاة، األوىل 256

 مصطفى ديب البغا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page
	Blank Page



