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 امللخص
هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل قرينًة من قرائن الرتجيح بني أقوال  

ي والعلمي ، وهيدف إىل التأصيل الرشع"الرتجيح باإلرسائيليات"املفرسين، وهي 

 هلذا املسلك.

واملنهج املتَّبع هو املنهج االستقرائي االستنتاجي، املتمثل يف تتبع كالم أهل 

 باإلرسائيليات وتوظيفها يف التفسري والرتجيح. العلم حول االستشهاد 

أنَّ اخلرب اإلرسائييل يف حقيقته   وخلص البحث إىل مجلة من النتائج من أمهها:

، وُيَظنُّ أهنا من بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي "ها من كذهباروايٌة ال ُيعَلم صدق"

ج به، ولكن يصلح إليهم، فهو من هذه احليثية يشبه احلديث الضعيف الذي ال ُُيت

 قرينًة للرتجيح بني األقوال املختلفة. 

ويدل   وهذه القرينة يف الرتجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعني،

 ملفرسين، وأبرز من رصح هبا: الطاهر ابن عاشور.عليها ترصف كثري من ا

 اإلرسائيليات، قواعد الرتجيح، مرويات أهل الكتاب.  :ةـالكلمات املفتاحي
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 مةاملقدَّ
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الة وأتمُّ التسليم عىل نبينا احلمُد  هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه، وأفضُل الصَّ

د خاتم النَّبيني وإمام املرسلني، واملبعوث رمحًة للعاملني، وعىل آله وصحبه   حممَّ

 أمجعني. 

 وبعد:  
عها وأوالها علوم وأنفمن أجل الاين كتاب اهللفإنَّ التفقه والتدبر يف مع

 يف األزمنة املتأخرة التي قلَّ الراغبون فيها بالعلوم الرشعية عامًة، بالعناية، خاصةً 

 وعلم التفسري خاصة.

ف عىل مناهج املفرسين وطرائقهم   وإنَّ من املباحث الدقيقة يف هذا العلم: التعرُّ

تعارضة؛ لتكون مشعالً  بني األقوال املختلفة وامل يف التفسري، ومسالكهم يف الرتجيح 

تدي به للوقوف عىل أقرب األقوال للصواب يف تفسري كتاب اهلل لطالب العلم هي

 .تعاىل

وإنَّ مسالك الرتجيح كثرية ومتنوعة، يستدعي الوقوف عليها التتبع واالستقراء  

سالك منها، وقد  لكالم املفرسر يف مجلة كتابه، ومجع األمثلة الستخالص هذه امل

 ك بحوث ودراسات متعددة.ُكتب يف ذل 

ض هلا أو أشار إليها:وإنَّ من امل   " الرتجيح ابإلسرائيليات" سالك التي قلَّ من تعرَّ
بني األقوال املختلفة، وهو مسلٌك دقيٌق ُيتاج إىل دراسٍة وعنايٍة، وللطاهر ابن  

ْبق يف التنويه واإلشادة هبذا املسلك.   عاشور قصُب السَّ

 ومتثياًل. يح تأصياًل راسة هذا املسلك يف الرتجومن هنا عقدت العزم عىل د

التأصيل الرشعي والعلمي لالستفادة من اإلرسائيليات  فموضوع البحث:

 كقرينٍة من قرائن الرتجيح بني أقوال املفرسين املتعارضة. 
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جلوء بعض أهل العلم إىل مرويات أهل الكتاب للرتجيح بني أقوال  ومشكلته:

بني صحة هذا املسلك  قرآن، مما يستدعي دراسًة تأصيليًة تُ ملفرسين يف معاين آيات الا

 أو بطالنه. 

يقترص البحث عىل دراسة مرشوعية االستفادة من مرويات أهل   وحدوده:

الكتاب يف الرتجيح بني أقوال املفرسين، وال ُيعنَى ببحث موضوع اإلرسائيليات 

قد ُأشبع بحثًا وحتقيقًا،  رها أو روايتها، فهذا مماكعمومًا وجواز االستشهاد هبا أو ذ

بحوث والدراسات فيه من كافة االجتاهات، ولذا ال أخوض فيه إال  وتنوعت ال

 بقدر ما خيدم فكرة البحث الرئيسة. 

   وأهدافه:
 بيان املقصود بالرتجيح باإلرسائيليات.  *

رتجيح بني أقوال  لحتقيق القول يف مرشوعية الرجوع ألخبار بني إرسائيل يف ا *

 ملختلفة. املفرسين ا

همٍة من قرائن الرتجيح سلكها أحد كبار املفرسين يف * لفت األنظار إىل قرينٍة م

 هذا العرص وهو الطاهر ابن عاشور، والتأصيل هلا.

 وحاولت فيه اإلجابة عن األسئلة التالية: 
 * ما املقصود بالرتجيح باإلرسائيليات؟ 

 فرسين؟ امل تصلح للرتجيح بني أقوال * هل اإلرسائيليات قرينة

 فسري من سلك هذا املسلك؟ * هل وجد من أهل العلم بالت

 املنهج االستقرائي االستنتاجي.  منهج البحث: 

 الدراسات السابقة: 
ض هلذه املسألة يف بحث مستقل من السابقني أو املتأخرين،   مل أقف عىل من تعرَّ

عىل بحوثهم ملعارصين ممن وقفت من ا جيحوكذا مل يذكرها من كتب يف قواعد الرت

 ورسائلهم. 
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الباحثة: عبري بنت عبد اهلل النعيم يف رسالتها للدكتوراة يف وقد أشارت هلا 

قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند ابن عاشور يف تفسريه "جامعة امللك سعود 

 . "التحرير والتنوير، دراسة تأصيلية تطبيقية

ها: ينبذات النص القرآ  علقةتاملفذكرت ضمن قواعد الرتجيح  إذا »، قاعدًة نصُّ

 اآلية من مستنٍد رشعي وكانت متساوية، فالقول املوافق ملا جاء يف خلت األقوال يف

م عىل غريه  . (1)«التوراة مقدَّ

هذه القاعدة مل أجد هلا ذكرًا عند العلامء، ولكني استوحيتها  »وقالت الباحثة: 

 . (2)«من تفسري ابن عاشور

القرآن،  توظيف اإلرسائيليات يف تفسريم أهل العلم يف رفض كال رتكذ ثم

وعرضت مخسة أمثلة من ترجيحات ابن عاشور بناًء عىل ما جاء يف التوراة، مع  

 املناقشة واملقارنة بأقوال املفرسين اآلخرين. 

 إال أهنا مل تتعرض ألصل املسألة بالبحث والـتأصيل واملناقشة.

 اجراءات البحث:
يف تفسري تفادة من مرويات أهل الكتاب م العلامء حول االس كالل وعرج* ال

 القرآن والرتجيح بني أقوال املفرسين. 

 * عزو كل قول إىل قائله، والنقل من املصادر األصلية قدر املستطاع.

* ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث بذكر من رواه من أصحاب  

 الكتب املعتمدة. 

 .بحث، وأكتفي بذكر سنة الوفاةذكورين لصغر حجم ال امل مالع* ال أترجم لأل

 * ضبط ما قد ُيشكل من الكلامت. 

 * رشح األلفاظ الغريبة التي حتتاج إىل إيضاح. 

 
 (. 300بالنص عند ابن عاشور )ص الرتجيح املتعلقةقواعد  (1)

 (. 302ابن عاشور )صقواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند  (2)
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 وقد رأيت تقسيم البحث إىل مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة. :خطة البحث

 هتءاراوفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأمهيته وإج املقدمة:

 خطة البحث. و

 . "الرتجيح باإلرسائيليات"وفيه بيان املقصود بـ :والتمهيد

 التأصيل العلمي للرتجيح باإلرسائيليات. املبحث األول:

 . مذهب مانعي االستفادة من اإلرسائيليات يف الرتجيح  املبحث الثاين: 

 وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.  اخلامتة:

 اجع. روامل ادرصفهرس امل

 عات. فهرس املوضو

هذا جهد املقل، فام كان فيه من صواب فهو بتوفيِق اهلل وحده، وما كان  وختاماً:

 من خطأٍ فمن نفيس ومن الشيطان، وأسأل اهلل التوفيق لكل خري.
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 متهيد
 الرتجيح باإلسرائيليات"املقصود بـ"

 الرتجيح لغًة واصطالحاً. -1
 جاح يف لغة العرب: امليل. لرَّ ا لصأ

 ا مالت لثقِل ما فيها. ُة امليزان: إذومنه رجَحْت كفَّ 

جاح عىل وجه التشبيه، كأنَّه ُوزن مع غريه فصار أثقل  جُل بالرَّ وُيوصف الرَّ

 .(1) منه

 م يف تعريفه: ، فقد تنوعت كلامهتوأما يف اصطالح العلماء

 . (2) «آلخرا ىلع إثبات مرتبٍة يف أحد الدليلني»فقيل: 

 .  (3)«عىل اآلخرإثبات مزيٍة ألحد الدليلني »وقيل: 

 .  (4)«تقوية أحد الدليلني بوجه معترب»وقيل: 

 . (5) «تقوية إحدى اإلمارتني عىل األخرى ليعمل هبا»وقيل: 

 عىل األخرى، بام ليس  وهو تقوية إحدى اإلمارتني» :هـ(794)قال الزركيش 

ة لو كانت ظوف ،ناامليزظاهًرا، مأخوٌذ من رجحان  اهرًة ائدُة القيد األخري: أنَّ القوَّ

جيح  .  (6) «مل ُُيتج إىل الرتر

 
(، الصحاح 3/78(، العني للخليل )203ل العسكري )صمعجم الفروق اللغوية أليب هالينظر:  (1)

 (.2/489رس )(، مقاييس اللغة البن فا1/364للجوهري )

 (. 78التعريفات للجرجاين )ص  (2)

 (.83احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا األنصاري )ص ( 3)

 (. 95مناوي )صالتوقيف عىل مهامت التعاريف لل  (4)

 (.3/208ج يف رشح املنهاج للسبكي )اإلهبا(  5)

 (.8/145البحر املحيط يف أصول الفقه ) ( 6)
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تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليل، أو قاعدة تقوية، » ويف تفسري القرآن:

 . (1)«أو لتضعيف، أو رد ما سواه

 ه.ريغعىل  تقوية أحد األقوال التي قيلت يف تفسري اآلية نا:واملراد منه يف حبث

 اإلسرائيليات.املقصود بـ -2
ئيليات من العلامء السابقني، وقد ُعني ض لتعريف اإلرسامل أجد من تعرَّ 

 بتعريفها كثري من املعارصين. 

،  "بني إرسائيل"ما قالوه: أن لفظ اإلرسائيليات يف األصل نسبة إىل وجممل 

 وإرسائيل هو نبي اهلل يعقوب عليه السالم. 

ب  ما أخذه املسلمون عن أهل الكتا علاًم عىل  "تليايئا اإلرس"وقد أصبح لفظ 

 من اليهود والنصارى، سواء أخذوا ذلك عنهم مشافهة أو من كتبهم. 

 . (2)«املنقولة عن أهل الكتاب، وخاصًة اليهودالروايات »وعىل هذا فهي: 

 تعريف "الرتجيح ابإلسرائيليات". -3
نستطيع أن  "ياتيلائاإلرس"، و"الرتجيح"بعد الوقوف عىل مدلول كلمتي: 

الرتجيح  "لنا املعنى املراد من مصطلح  بنخلص من ذلك إىل تعريٍف يقرر 

 . "باإلرسائيليات

قيلْت يف تفسري اآلية استنادًا إىل ما   هو تقويُة أحد األقوال اليت» فنقول:
 .«جاء عند أهل الكتاب يف كتبهم وأخبارهم

 

 
 (.51يف الرتجيح )ص ( ، منهج ابن جرير الطربي1/35جيح للحريب )ينظر: قواعد الرت (1)

ائيليات واملوضوعات  (، اإلرس13مد حسني الذهبي )صينظر: اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث ملح( 2)

(، 71(، اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري رمزي نعناعة )ص135لتفسري أليب شهبة )صيف كتب ا

 (.16الطيار )ص  ائيليات، نظرة تقويمية، للدكتور مساعدتفسري القرآن باإلرس
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 املبحث األول
 ائيلياتباإلسرلمي للرتجيح لعالتأصيل ا 

األقوال التي قيلت يف تفسري اآلية  د أحسبق يف التمهيد أنَّ الرتجيح هو تقوية 

 .عىل غريه

ُح هبا بني أقوال  والسؤال الذي يطرحه البحث: هل اإلرسائيليات قرينٌة ُيرجَّ

 املفرسين املختلِفني يف معنى اآلية؟

 قاط التالية: لنواإلجابة عن هذا السؤال ستتم من خالل ا 

حات املعتربة بني األقوال املختلفة؟ضاب * ما  ط املرجر

 ؟* هل اإلرسائيليات من قرائن الرتجيح املعتربة

 * هل استعمل العلامء هذه القرينة يف الرتجيح بني أقوال املفرسين؟ 

 وسأورد كلَّ نقطٍة منها يف مطلٍب مستقٍل. 

حات املعتربة بني  لفة. تاألقوال املخ  املطلب األول: ضابط املرج ِّ
د إىل الدالئل والقرائن التي جتعل  الرتجيح بني األقوال املختلفة يكون باالستنا

 أقوى من غريه، وأقرب للصواب. ال أحد األقو

ى  حات"وهذه الدالئل والقرائن والتي ُتسمَّ كثرية ال حرص هلا، فمنها ما  "املرج ِّ

وجود عاضٍد من  ما يرجع إىل هايرجع إىل دالالت األلفاظ ودرجتها يف القوة، ومن

السياق والقرائن املحتفة بالنص، ومنها ما األدلة األخرى، ومنها ما يرجع إىل 

 إىل أسباب النزول وأمور خارجية، وغري ذلك. يرجع 

بكيـق املرجحات ال تنحرص، وَمثارها: غلبُة » :هـ(771)ال تاج الدين السُّ

 .  (1) «الظن

 
 (.117مجع اجلوامع )ص (1)
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لقاعدة الكليَّة يف الرتجيح: أنَّه االضابط و»: (هـ885)وقال عالء الدين املرداوي 

نقيلٌّ كآيٍة أو خرٍب، أو  أمٌر  -(1) أعني الدليلني املتعارضني -د الطرفني بأحمتى اقرتن 

اصطالحيٌّ كعرٍف أو عادٍة، عامًا كان ذلك األمر أو خاصًا، أو قرينٌة عقليٌة، أو  

: ُرجر   .  (2) «َح بهلفظيٌة، أو حاليٌة، وأفاد ذلك زيادَة الظنر

وكاين قو ًة يف نظره، عىل مدار الرتجيح عىل ما ي»: هـ(1250)ال الشَّ زيُد النَّاظَر قور

ح معترَب مطابٍق للمسالك الرشعية،  وجٍه صحيٍح، اًل لذلك فهو مرجر  .  ( 3) « فام كان حمصر

اعلم أنَّ املرجحات يستحيل »: هـ(1393)وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

ما حتصل به غلبة ظن رجحان   هو: وضابط الرتجيح، هاهتا وانتشارثرحرصها؛ لك

ُة ...ومن رام هذه األجناس بضابٍط فقد راد الطرفني أح  م شططًا ال تتسع له قوَّ

 . (4) «البرش

ح  باب الرتجيح أوسع من باب االحتجاج وهبذا يتبني أنَّ  ، فال يشرتط فيام ُيرجَّ

ي الظنَّ بقوة أحد  نةأن تكون قريي به أن يكون حجًة رشعيًة معتربًة، بل يكف ُتقور

 االحتاملني أو القولني. 

ُح باليشء وال يكون حجًة رش  عيًة.ومن هنا قد ُيَرجَّ

وإرساُل ابن املسيب عندنا » ذكر اخلطيب البغدادي قول اإلمام الشافعي:

 . «َحَسنٌ 

اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي يف قوله هذا، فمنهم من قال:  » ثم قال:

ة...  د الشافعي به راأ  أن مرسل سعيد بن املسيب حجَّ

 
يضًا أقوال املفرسين األدلة املختلفة، فهو يشمل أإن كان واردًا يف الرتجيح بني وكالم هؤالء العلامء و (1)

أقواهلم ترجيٌح بني  وغريهم؛ ألنَّ كل واحٍد من املختلفني إنام بنى قوله عىل دالئل ذكرها، والرتجيح بني

 ند عليها كل طرف.الدالئل التي است

 (.8/4272التحبري رشح التحرير )  (2)

 (.2/1156فحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )إرشاد ال ( 3)

 (.529 أصول الفقه )صمذكرة يف  (4)
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من  ل سعيد بن املسيب وبني مرسل غريهال فرق بني مرس  ومنهم من قال:

ح الشافعي به،  ، وإن كان ال جيوز أن والرتجيح باملرسل صحيحالتابعني، وإنام رجَّ

 .  (1)«ُُيَتج به عىل إثبات احلُكم

من احلجج الرشعية  ائيليات ليست رسومن املتفق عليه بني أهل العلم أن اإل

 البحث والنظر يف كوهنا تصلح قرينًة للرتجيح أم ال؟ وإنام ، (2)املقبولة واملعتدر هبا رشعاً 

 املطلب الثاين: هل اإلسرائيليات من قرائن الرتجيح املعتربة؟
املتأخرين من أهل التفسري أنَّ اإلرسائيليات ليست عىل درجة  املتقرر عند 

خالفتها  مل أقسام: مقبولٌة ملوافقتها ما يف رشعنا، ومردودةٌ  هي عىل ثالثة لواحدة، ب

 ما يف رشعنا، ومسكوٌت عنها.

فام وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح، وما خالفه  »: هـ(543)قال ابن العريب 

 . (3) « فهو باطل، وما مل يرد له فيه ذكر فهو حمتمل، ربك أعلم به

 ا عىل ثالثة أقساٍم:فإهنَّ »: هـ(728) وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ته ممَّ  أحدها: دق، فذاك صحيٌح.  ما علمنا صحَّ  ا بأيدينا ممَّا يشهد له بالصر

 ما علمنا كذبه بام عندنا ممَّا خيالفه.  والث اين:

هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤمن به  ما هو مسكوٌت عنه ال من  والث الث:

به، وجتوز حك  . (4)«تهياوال نكذر

  يصح أن يقال إهنا من قرائن الرتجيح مطلقًا.ال اولذ

يف   ، فهي ليست حماًل للبحث؛ ألن ماأما اإلرسائيليات املوافقة ملا جاء يف رشعنا 

 
 (.2/215الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية )  (1)

ا أن َيثُْبَت رشًعا لنا بمج" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 2) د اإلرسائيليات التي مل َتثبْت، فهذا ال يقوله فأمَّ رَّ

 (.1/251تاوى )موع الف. جم "  عاملٌ 

 (.3/265أحكام القرآن )  (3)

 (. 513(، وينظر: اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري )ص 366/ 13)  وى البن تيميةجمموع الفتا (4)
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ح  ح هبا إنام ُيرجر  بام جاء يف رشعنا. -األمر  يف حقيقة –رشعنا ُيغني عنها، ومن ُيرجر

جيوز الرتجيح هبا قوالً  الرآن والسنة، ق ل واإلرسائيليات املخالفة ملا جاء يف ا 

 لباطل ال يكون سببًا للرتجيح بني أقوال املفرسين. واحدًا، ألهنا باطل، وا

التي ال توافق رشعنا وال ، "اإلرسائيليات املسكوت عنها " ويبقى النظر يف 

 جممل اخلرب أو تفصيالته، فهي حمل البحث. ختالفه، سواء يف 

صص وبدء اخللق واخلليقة وأخبار ات يف باب القيا وهي تشمل كثريًا من الرو

 ملاضية وبعض األخبار األخروية.واألمم ا األنبياء

 وهذه املرويات املسكوت عنها عىل درجتني: 

مرويات تشرتك مع ما ورد يف القرآن، ولكن تتضمن زيادات  األوىل:

ب  احضيحات وتفصيالت مل ُتذكر يف القرآن، كقصة البقرة وذي القرنني وأصوتو

 الكهف. 

 ، وليس فيها ما ُيستنكر. مرويات تستقل بيشء مل ُيذكر يف القرآن بتاتاً  نية:الثا

فهل جيوز االعتضاد هبذه الروايات املسكوت عنها للرتجيح بني أقوال املفرسين  

 املختلفة يف بيان معاين اآليات؟

رث أحد  ويف الفقرة السابقة أن باب الرتجيح باٌب واسٌع يشمل كلَّ قرينٍة تُ  سبق 

 قوًة.  نيالقول

نجد أنَّ الرشع   " اب املسكوت عنهامرويات وأخبار أهل الكت " وإذا نظرنا إىل 

أعطى هلا قيمًة واعتبارًا، وكذلك فعل علامء هذه األمة من السابقني، مما يدل عىل  

 لدالئل عىل ذلك: ومن ا جواز الرتجيح هبا،  

،  م من العلم هي د م عام يف أي هل ا أنَّ اهلل أذن بالرجوع إىل أهل الكتاب وسؤ  األول:

 القضايا. واالستفسار منهم يف بعض املسائل و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿قال تعاىل: 
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 [. 7]األنبياء:  ﴾ٺ

هل كان أي: اسألوا أهل العلم من األمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: »

 .(1) «الرسل الذين أتوهم برشًا أو مالئكة؟

 ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ  ے ھ ے﴿وقال تعاىل: 

 [.94]يونس:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

يف شكٍّ ممرا أنزلنا إليك من قصص موسى فإن كنت »: هـ(1332)القاسمي ل قا

  ﴾ۆ ۆ﴿أي التوراة  ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ وفرعون وبني إرسائيل 

 .  (2) «فإن عندهم عىل نحو ما أوحي إليك

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿واآليات يف هذا كثرية؛ كقوله: 

 [. 101]اإلرساء:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ

ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وقال: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ 

 [. 163األعراف:] ﴾ىې ې ې ې 

ففي هذا كله الداللة عىل جواز الرجوع إىل أهل الكتاب وسؤاهلم عامَّ عندهم 

 من العلم. 

:  تعاىلوله جلملة قا ومما يدل عىل ِحلر الرجوع إليها يف»: هـ(1270)قال األلويس 

كتاب ن أهل ال، وقد كان املؤمنون م﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

كعبد اهلل بن سالم وكعب األحبار ينقلون منها ما ينقلون من األخبار، ومل ينكر 

ذلك وال سامعه أحٌد من أساطني اإلسالم، وال فرق بني سامع ما ينقلونه منهم وبني  

 .  (3) ﴾قراءته فيها وأخذه منها

 
 (.5/334ظيم البن كثري )تفسري القرآن الع   (1)

 (.6/62تأويل للقاسمي )حماسن ال  (2)

 (.10/292روح املعاين )  (3)
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ال أنَّ هلذه ، ولوئيللنا بالتحديث عن بني ارسا ن أذ×لنبي ا  ن أ  الثاين:

املرويات أصاًل صحيحًا ملا أذن لنا بذلك، وإذا كانت كذلك فهي أحد املرجحات 

املعتربة. 

بـَل ُِّغوا »، قال: ×روى البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو، أن النبي 
«َوالَ َحَرجَ  ْسَرائِّيلَ إِّ  َبّنِّ  َعّن ِّ َوَلْو آيًَة، َوَحد ِّثُوا َعنْ 

  (1) . 

وقع اإلذن يف ذلك؛ ملا يف سامع األخبار التي كانت يف »: هـ(852) افظاحلقال 

 . (2) «زماهنم من االعتبار

ص يف احلديث عنهم، ومع هذا هنى عن  »: هـ(728)وقال شيخ اإلسالم  فإنَّه رخَّ

ص ملَ  هم فائدةوتكذيبهم، فلو مل يكن يف التحديث املطلق عنتصديقهم  يه فا رخَّ

د اإلخبار ملَا هنى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع  تصديقهوأمر به، ولو جاز  م بمجرَّ

 .(3)«بام تُظنُّ صدقه يف مواضع

أباح احلديث عن بني إرسائيل عن كل أحد وأنه من  »: هـ(463)قال ابن عبد الرب 

 ن، وأن خيرب اكئنًا من : جاز له أن ُيدث به عن كل من سمعه منه كااشيًئ سمع منهم 

 أعلم ليس يف احلديث عنهم ما يقدح يف الرشيعة، وال ه واهللعنهم بام بلغه؛ ألنَّ 

جيب فهي التي ُيدث هبا عنهم، ال يشء يوجب فيها حكاًم، وقد كانت فيهم األعا

 . (4) «من أمور الديانة

 عنالذي يم  ع قبوٍل يف اجلملة من الناحية الرشعية، فامفإذا كان هلذه املرويات نو

 أقوال املفرسين؟!  يح بنيرينًة من قرائن الرتجقمن جعلها 

 
 (.3274ري )اه البخارو  (1)

 (.6/498فتح الباري )  (2)

 (.18/67جمموع الفتاوى )  (3)

 (.1/42التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )  (4)
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ويستأنسون بقوهلم  أن الصحابة كانوا يرجعون إىل أقوال أهل الكتاب، الثالث: 

 يف فهم بعض معاين آيات القرآن، وهذا مشهور مبثوث يف كتب التفسري. 

هـ(879)لكافيجي قال حمي الدين ا
راة  وتبار من الإنَّ نقل القصص واألخ»: (1) 

ال خفاء فيه، فقد حلَّ حمل اإلمجاع السكويت، قد شاع بني الناس شيوعًا  وغريها،

 .  (2)«لف بال إنكار عليهوهلذا وقع كثريًا يف كتب الس

فإذا كان الصحابة استفادوا من أقوال أهل الكتاب يف فهم معاين اآليات، فمن 

 ختلفة. أوىل جعلها قرينًة للرتجيح بني األقوال امل باب

ن إذا أشكل عليه يشء من التفسري؛ كا»بن عباس قرآن عبد اهلل رمجان الا تذهو

، واملسلمني من أهل الكتاب الذين قرأوا الكتب،  ×اَب رسول اهلل سأل أصح

 .(3) «مثل: كعب األحبار، ووهب بن منبه، وغريمها

،  ما هنَّ دِر مل أ أربع آيات يف كتاب اهلل، »عبَّاس قال: عن سعيد بن جبري، عن ابن 

 . (4) «األحبار...عنهنَّ كعب حتى سألت 

يزعم  »، قال: [9]الكهف: ﴾ ڈ﴿وعن عكرمة، عن ابن عبَّاس يف قوله تعاىل: 

 . (5) «كعٌب أهنا القرية

اكتب: من عبد اهلل بن عبَّاس إىل  »، فقال: ُكريب قال: دعاين ابن عبَّاسوعن 

 .«هوال إله إال  يليك اهلل الذفالن َحرْب َتيامء، سالم عليك، فإين أمحد إ

 
كثرية يف خمتلف العلوم، الرومي الكافيجي احلنفي، له تصانيف  حميي الدين حممد بن سليامن بن سعد (1)

ية لنحو، الزمه السيوطي كثريا، وانتهت إليه رياسة احلنففية يف اعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكا 

 (.9/488( هـ، ينظر: شذرات الذهب )879، تويف )بمرص

 (.73الكتب القديمة )ص نقله عنه البقاعي يف األقوال القويمة يف حكم النقل من  (2)

 (.21عارفني للسمرقندي )ص بستان ال  (3)

اق يف تفس (4) زَّ از، عن سعيد بن جبري، 3/201ريه )رواه عبد الرَّ ال  به، ق( عن إرسائيل، عن فرات القزَّ

 ."وهذا سند صحيح عىل رشط الشيخني"(: 12/627األلباين يف السلسلة الضعيفة )

اق يف   (5) زَّ  (.2/325تفسريه )رواه عبد الرَّ
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 ل: سالم عليك؟ فقلت: تبدؤه، فتقو

 .«إنَّ اهلل هو السالم»فقال: 

ا بعد،  ثني عناكتب: سالم عليك، أمَّ [،  98ام: ]األنع ﴾ڑ ک ﴿  فحدر

 [. 133]آل عمران:  ﴾پ پ پ ڀ﴿ وعن:

اه.   قال: فذهبُت بالكتاب إىل اليهودي، فأعطيُته إيَّ

ته، ففتح فذهب يب إىل بي سلمني،من املييل لخمرحًبا بكتاب  فلامَّ نظر إليه قال:

 أسفاًرا له كثرية، فجعل يطرح تلك األسفار ال يلتفت إليها.

 قلت: ما شأنك.

 ْتها اليهود، حتى أخرج ِسْفر موسى، فنظر إليه. قال: هذه أسفار كَتبَ 

ہ ہ ﴿فقال: املستوَدع: الصلب، واملستَقر: الرحم، ثم قرأ هذه اآلية: 

ل: قا، [36]البقرة:  ﴾ىئ ىئ یېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ ،[5]احلج: ﴾ھہ ھ 

ه يف األرض،  ه حتت األرض، حتى يصري إىل هو مستقرُّ ِحم، ومستقرُّ ه يف الرَّ ومستقرُّ

 اجلنة أو إىل النار. 

 قال: سبع ساموات، وسبع ،﴾پ پ ڀجنَّة ﴿ثم نظر فقال: 

ق الثياب بعضها إىل بعض، فقال:  قن كام ُتلفَّ صف ي هذا عرضها، والأرضني، يلفَّ

 . (1)اأحد طوهل

وُيَظنُّ   ،" يٌة ال ُيعَلم صدقها من كذهبا روا "  حقيقته يل يف ي رب اإلرسائ أن اخل  الرابع: 

 أهنا من بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي إليهم. 

فهي من هذه احليثية تشبه احلديث الضعيف، والعلامء متفقون عىل أنه ال يصلح 

 . ني األقوالب رينًة للرتجيحلالحتجاج، ولكن قد يعدونه ق

 
(، 9/438) (، والطربي يف تفسريه3/761(، وابن أيب حاتم )5/63منصور يف ُسنَنه )رواه سعيد بن  (1)

 نده حسن.( خمترًصا، وس13/197وابن أيب شيبة يف املصنَّف )
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بطريق ال يثبت، وال يقطع بصدقه  ×عن نبينا حممد فاحلديث الضعيف مروي 

وال كذبه، فهو ليس حجة رشعية لكن يستأنس ويعتضد به يف الرتجيح بني األقوال  

 واملعاين املختلفة. 

عن األنبياء وكذلك اإلرسائيليات املسكوت عنها هي أقوال وأخبار منقولة 

 هبا.  حتجاج لكن ُيعَتضد وُيستأنسلح لالبت، فال تصثيالسابقني بطريق ال 

وهذا مسلك سلكه اإلمام الطربي يف تفسريه أحيانًا، فربام عضد ترجيحه باخلرب 

بنحو ما قال هؤالء خرب  ×قد روي عن النبي »الضعيف السند، ومن ذلك قوله: 

   .(1)«يف إسناده نظر

إسناده  يف ذلك بام يفبتصحيح ما قلنا  ×وقد روي عن رسول اهلل »وقال: 

 . (2)«نظر

  ﴾ ں ں ڻ ڻ﴿وذكر ابن القيم قولني ألهل العلم يف معنى قوله تعاىل 

أن هذا  " ، وذكر من وجوه الرتجيح: "أن ال جتوروا وال متيلوا"ورجح أن املراد هبا 

 .  (3) "يصلح للرتجيح ولو كان من الغرائب فإنه  ×مروي عن النبي 

ال يصدقه  ائيل ولو كان يف مارسعن بني إ لقحكم الن»: هـ(885)البقاعي قال 

كتابنا وال يكذبه: اجلواز وإن مل يثبت ذلك املنقول، وكذا ما ُنقل عن غريهم من 

بخالف ما ُيستدل به يف   ألنَّ املقصود االستئناس ال االعتامد، أهل األديان الباطلة؛ 

 فال بد من ثبوته. تجاج للدينرشعنا فإنه العمدة يف االح

 وعات، وضعاف، وغري ذلك. لة ثالثة أقسام: موضدنا من األدنفالذي ع

ة.  عف ُيوَرد للحجَّ  فالذي ليس بموضوع وال ضعيٍف مطلِق الضَّ

 
 (.16/447جامع البيان ) (1)

 (.8/383جامع البيان ) (2)

 (.17حتفة املودود بأحكام املولود )ص:  (3)
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 والضعيف املتامسك للرتغيب.

 كذب.واملوضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه 

ستدالل لرشعنا بام ينقله األئمة عن  وازنت ما ينقله أئمتنا من أهل ديننا لالفإن 

األقسام الثالثة يف النقل عنهم ما هو للحجة فإنه ال  قط من هذهالكتاب، س  لهأ

 ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا.

يف حكم ويبقى ما يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن مل يكن يف حيز ما يثبت؛ ألنه 

 ببيان اً نملوضوع ال جيوز نقله إال مقروا فهو كاـه كتابنـذبـا كـا مـ، وأماـة لن ـظـوعامل

   .(1)«حاله

ألن ما يروى عن بني إرسائيل ال يثبت به حكم من األحكام، وإنام هو »: وقال

استئناس واحتجاج عىل معتِقد ذلك ونحو هذا، فصار مثل قول األئمة أن احلديث 

ل والرتغيب والرتهيب وال ُيستدل به عىل  ئل األعامالضعيف يورد يف فضا

 .  (2)«األحكام، واهلل اهلادي

مل العلماء هذه القرينة يف الرتجيح بني أقوال  تعاسالثالث: هل  طلبملا
 ؟ املفسرين

مل أجد كالمًا رصُيًا ألحد من أهل العلم السابقني يف خصوص هذه املسألة،  

 نفيًا وال إثباتًا.

يف هم يف هذه املسألة من خالل تتبع صنيعهم فاف مذاهبولكن نستطيع استش

  " االستدالل باإلرسائيليات"ول مسألة مهم حالكالتفاسري، ومن خالل استدعاء 

 واالعتامد عليها يف تفسري آيات القرآن، فمسألتنا هلا ارتباط وثيق هبذه املسألة.

 
 (.179األقوال القويمة )ص (1)

 (.181األقوال القويمة )ص (2)
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  ح مبروايت ومن الشواهد والدالئل اليت وقفت عليها وفيها داللة على الرتجي
 أهل الكتاب:

 حامية(.  يف عنيٍ  ُب ا تغرُ معاوية يف الكهف: )وجَدهعن ابن عبَّاس قال: قرأ  -1

 . [86]الكهف:  ﴾ٹ﴿فقلت: إنَّا نقرؤها: 

 فسأل معاوية عبد اهلل بن عمرو عنها، فقال: كام قرأهَتا. 

 ابن عبَّاس: فقلُت: يف بيتي نزل القرآن.قال 

 التوراة؟ أله: أين جتد الشمس تغرب يف قال: فبعث معاوية إىل كعب يس

 . "اء وطني يف م"قال: 

 كعب األحبار فسأاله، فقال أرسال إىل، قال: فا بينهامًب فجعال كع » ويف رواية: 

ا تغيب يف ثأٍط، فكانت عىل ما قال ابن ا الشمس فإهنَّ عبَّاٍس، والثأط:  كعٌب: أمَّ

 . (1) «الطني

االختالف يف معنى بعض آيات  ويف هذا رجوع الصحابة لكعب األحبار عند

 بام ُيفظه من كتبهم.  جيح بينهمالقرآن للرت

لرجل من اليهود:   ملسيرب، قال: قال عيل عيد بن اي، عن س ربطروى ال -2

 أين جهنم؟ 

 فقال: البحر. 

)وإذا البـحـار  ، [7]الطور: ﴾ھ ے﴿ا: مـــا أراه إال صـادًقــ»فـــقال: 

فة - (2) ُسـِجـَرت(   . (3)«خمفَّ

 
اق يف التفسري ) (1) زَّ (، والطحاوي يف رشح  15/375(، والطربي يف جامع البيان )2/344رواه عبد الرَّ

من طرق، عن   - (5/192 )كام يف تفسري ابن كثري –(، وابن أيب حاتم يف تفسري 260/ 1مشكِل اآلثار )

 عن ابن عبَّاٍس. -و ثقةوه –عثامن بن حارٍض  

، ينظر: [6]التكوير:  ﴾ ٿ ٹ ٹ ﴿وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو، وقراءة الباقني بالتشديد   (2)

 (.4/1689 )جامع البيان يف القراءات السبع للداين

لية، عن داود بن أيب هند، عن سعيد بن (، من طريق ابن عُ 21/567رواه الطربي يف جامع البيان ) (3)

 ، وهذا سند صحيح.املسيب
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قه يف قوله  اآليات ال تُدلُّ عىل ذلك داللة ، مع أنَّ " أنَّ جهنم يف البحر"فصدَّ

 ة. حضوا

ما رأيُت هيوديًّا أصدق من فالن، زعم أنَّ نار اهلل الكربى هي » وقال أيًضا:

اهلل تعاىل فيه الشمس والقمر والنجوم، ثم بعث البحر، فإذا كان يوم القيامة مجع 

رته  .(1)   «عليه الدبور فسعَّ

اق، عن سفيان الثوري، عن ع زَّ ْهني، عن سامل بن أيب وروى عبد الرَّ امر الدُّ

 : ما جتدون احُلْقب؟(2)  اهلََجري هالاًل سأل عيلٌّ ، قال: دعجلا

نجده يف كتاب اهلل ثامنني َسنة، اثنا عرش شهًرا، كلر شهر ثالثون يوًما، كلر »قال: 

 .(3) «يوم ألف َسنة

فهم  ئناسه بام يف مروياهتم يف لراشد ألهل الكتاب واستويف هذا رجوع اخلليفة ا

 بعض آيات القرآن. 

كنت عند احلسن  »ن معمر عن قتادة قال:نعاين عزاق الصرلا روى عبد -3

 لعمُر اهلل ما هو ابنه! ﴾ ڻ ڻ ڻ﴿ فقال: 

 وتقول ليس بابنه!! ﴾ڻ ڻ ڻ﴿قال: قلت: يا أبا سعيد يقول اهلل تعاىل: 

 ؟ ﴾ ٻ پٻ ٻ ﴿قال: أفرأيت قوله 

ك أن أنجيهم معك، وال خيتلف  قال: قلت: إنه ليس من أهلك الذين وعدت

 ه ابنه. نأب أهل الكتا

 . (4)«بونالكتاب يكذن أهل قال: إ

 
من طريق املثنى بن (، 33/38(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )4/1408أبو الشيخ يف العظمة ) أخرجه (1)

 املسيَّب عن عيل، ورجاله ثقات.  الصباح عن إبراهيم بن ميرسة، عن سعيد بن

 ن أهل الكتاب.مل أقف له عىل ترمجة، ويظهر أنه م (2)

اق ) (3) زَّ  واية سامل عن عيل مرسلة.(، ورجاله ثقات إال أن ر3/383تفسري عبد الرَّ

 (.12/427لطربي يف تفسريه )(، ومن طريقه ا2/190تفسري عبد الرزاق ) (4)
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إشارة إىل أن أقوال أهل  «وال خيتلف أهل الكتاب أنه ابنه»ففي قول قتادة: 

 الكتاب وأخبارهم تعد من املرجحات والقرائن التي يعتضد هبا.

 ومن بعدهم مرورًا  أن عامة أهل التفسري من لدن عهد الصحابة والتابعني  -4

أيب حاتم، وابن املنذر، طربي، وابن ير البن جرنعاين، واصلا بتفسري عبد الرزاق 

والثعالبي، والبغوي، وغريهم: كانوا يذكرون اإلرسائيليات ويستشهدون هبا يف  

 تفسري آيات القرآن. 

 ا. ة أهنم ممن يقول بالرتجيح هبإال أن هذا ال يعني بالرضور

التوجه، حيث  اذه عضهم أن منهم من يرىرسة التطبيقية لبولكن يؤخذ من املام

 اآلية عىل ما جاء عن بني إرسائيل اعتامدا كليًا، بحيث ال يذكر  نه يعتمد يف تفسريإ

 . (1) يف تفسري اآلية قوالً آخر، وهذا مذهب أبعد من مذهب من يرى الرتجيح هبا

يستفيدون منها يف تفسري  عميل لكثري من املفرسين يدل عىل أهنم كانوا قع ال فالوا

الرتجيح هبا بني األقوال  رتبٌة أعىل من هيو وهنا يف ذلك،فظيوآيات القرآن و

 املختلفة. 

من أبرز من ينحى هذا املنحى يف   هـ( 1393)يعد حممد الطاهر ابن عاشور  -5

ح يف  ،تفسريه دعمها من روايات أهل  االً لوجود ما يمواطن كثرية أقوحيث رجَّ

 كتبهم.   الكتاب أو يف

ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ قوله تعاىل: ريفسوقد أشار إىل ذلك رصاحًة يف ت

 .[55]البقرة: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

والظراهر أنر هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادهتم العجل كام هو » قال:

ي. ك البغوير عن الظاهر ترتيب اآليات، روى ذل در  سُّ

 
(، أمثلة كثرية 367-219)ص "اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري"ابه وقد ساق رمزي نعناعة يف كت  (1)

باإلرسائيليات، نظرة تقويمية، وينظر أيضًا: تفسري القرآن ني اعتامدهم عىل اإلرسائيليات يف تفاسريهم، تب

 (.16للدكتور مساعد الطيار )ص
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ائلني هم السبعون الذين اختارهم   وقيل: إنَّ ذلك سألوه عند مناجاته، وإنر  السَّ

 لتوراة بالكهنة وبشيوخ بني إرسائيل.  ملعربَّ عنهم يف اى للميقات وهم اس وم

ة بني إرسائيل نحو العرشة اآلالف، وهذان  وقيل: سأل ذلك مجٌع من عامَّ

اف.القوالن حكامها يف ال  كشَّ

رصيٌح يف وقوع ما هو ، وال راة ما هو رصيٌح لرتجيح أحد القولني التَّو  وليس يف 

ثنية منها ما يشري إىل أنَّ هذا االقرتاح قد  ما يف سفر التَّ  رهظاهذا السؤال، ولكن 

ل ملوسىصدر   . (1)«وأنَّه وقع بعد كالم اهللر تعاىل األوَّ

سببًا  جاء يف التوراة أنه َيُعدُّ ما تعاىل يف  فهذا كالم رصيح من ابن عاشور 

 . للرتجيح بني أقوال املفرسين 

ه عن التوراة هذا الباب بنقل يف ومتيز ابن عاشور عن غريه من املفرسين

 جودة عند املفرسين. واإلنجيل مبارشة دون الرجوع للروايات املو

 ومن أمثلة ترجيحه هبا:
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ يف قوله تعاىل: -

 [. 61]البقرة: ﴾ .. .ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓہ 

ر  هظألوهذا هو ا  الفوم، فقيل: هو الثوم...،وقد اختلف يف» قال ابن عاشور:

 ُعد معه، وملا يف التوراة.  ملا واملوافق 

 . (2) «وقيل الفوم احلنطة... وقيل الفوم احلمص بلغة أهل الشام

املراد  عد ابن عاشور التنصيص عىل الثوم يف التوراة قرينة يرجح هبا املعنىفقد 

 بكلمة )الفوم( يف اآلية.

 ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿  -

 [.92ة:]البقر   ﴾ ىئ ىئ ی ی ی ی

 
 (.1/506حرير والتنوير )الت (1)

 (.1/522) صدر السابقامل (2)
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 (1) قولني هو أنَّ السامء ُخلقت قبل األرض؛ ألن لفظ بعد ذلكُح الوأرَج » قال:

علامء اهليئة ؛ وألن أنظار ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿أظهر يف إفادة التأخر من قوله: 

الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام  ترى أن األرض ُكرٌة انفصلت عن

 شميس. ال

ألرض، وأحسب  ت متقدٌم عىل ااواموظاهر سفر التكوين يقتيض أن خلَق الس

ل يف هذا الغرض لقطع اخلصومة أن سلوك القرآن يف هذه اآليات أسلوب اإلمجا

 . (2) «بني أصحاب النظريتني

عىل ما جاء يف التوراة للرتجيح، هنا أن ابن عاشور مل يعتمد اعتامدًا كليًا ويالحظ 

ر خمالٌف الختيا هرتااملرجحات مع أمور أخرى، وإن كان ما اخإحدى  وإنام عدها

 .  (3) عامة املفرسين

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿يف قوله تعاىل:   -

 .[145]األعراف: ﴾ٹ ڤ

 . (4)وال كام يف زاد املسري البن اجلوزيذكر املفرسون يف ماهية األلواح سبعة أق

؛ ى ألواًحا جماٌز بالصورةاأللواح التي أعطاها اهلل موس  وتسمية »  ن عاشور: اب  قال

كانت من حجارٍة، كام يف التوراة يف اإلصحاح  سى مو التي ُأعطيها احألن األلو

 . الرابع والعرشين من سفر اخلروج، فتسميتها األلواح ألهنا عىل صورة األلواح

حني ُكتبت فيهام الوصايا العرش التي والذي باإلصحاح الرابع والثالثني أن اللو

عليها هنا: فإطالق اجلمع  ،ةرايعة موسى، وكانا لوحني، كام يف التوأت هبا رشابتد

اجلمع عىل املثنى بناًء عىل أن أقل اجلمع اثنان، وإما ألهنام إما من باب إطالق صيغة 

 
 [.30]النازعات: ﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ ﴿يف قوله تعاىل:  (1)

 (1/384التحرير والتنوير ) (2)

 (.24/94ينظر: جامع البيان ) (3)

 (.2/153د املسري يف علم التفسري )زا (4)



 (ه1441 مجادى اآلخرة)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآالشاطيب للدراسات ا هد اإلمام جملة مع

261 

ن من سفر هيهام، كام يقتضيه اإلصحاح الثاين والثالثوكانا مكتوبني عىل كال وج

 . اخلروج، فكانا بمنزلة أربعة ألواٍح 

يف احلجر من غري فعل  مكتوبًة نقًشا  تانت الكتابة إىل اهلل تعاىل ألهنا كسندوأُ 

 .  (1) «، كام يفهم من اإلصحاح الثاين والثالثنيإنساٍن بل بمحض قدرة اهلل تعاىل

 . (2) امذج من ترجيحه باإلرسائيلياتهذه بعض األمثلة والن

 

 

 

 
 

 
 (.9/69التحرير والتنوير ) (1)

(،  9/751(،  )1/508(، )1/544( ، )1/514للوقوف عىل نامذج أخرى ينظر: التحرير والتنوير ) (2)

(11/265.) 



 ة ـــنـاصـيـالصمـــــار بن أمحــــد د. ع                                    ابإلسرائيليات أقوال املفسرينني الرتجيح ب  

262 

 انيث الثاملبح
 يف الرتجيحمذهب مانعي االستفادة من اإلسرائيليات 

 ن: لباطمه وفي
 ض للرتجيح ابإلسرائيليات.املطلب األول: ُحجج االجتاه الراف 

هذا االجتاه كل من يرفض االستشهاد باإلرسائيليات أو االستفادة منها ويمثل 

ب أوىل، وهو ما يتبناه يف تفسري كتاب اهلل، إذ يلزم من ذلك عدم الرتجيح هبا من با

 كثري من املعارصين. 

 ٍج رئيسة: ثالثة حج ىلع يف قوهلم هؤالء ويعتمد

الكتاب   اهية عن سؤال أهلآاثر الصحابة النالنصوص الشرعية و  -1
 . واألخذ عنهم

بكتاب أصابه من   ×عن جابر بن عبد اهلل، أنَّ عمر بن اخلطاب أتى النبي 

 . ×بعض أهل الكتب، فقرأه عىل النبي 
؟! َأُمتَـَهو ُِّكوَن فِّيَها اَي اْبنَ »فغضب، وقال:  ياوَ  اخْلَطَّابِّ بَِّيدِّهِّ، َلَقْد  لَّذِّي نـَْفسِّ

تُ  ئـْ َا بـَْيَضاَء نَ جِّ َقٍ  فـَُتَكذ ِّبُوا بِّهِّ، َأْو قِّيًَّة، ُكْم هبِّ ُوُكْم حبِّ اَل َتْسأَُلوُهْم َعْن َشْيٍء، فـَُيْخربِّ
ي بَِّيدِّهِّ، َلْو َأنَّ ُموَسى َكاَن َحيًّابَِّباطٍِّل فـَُتَصد ُِّقوا بِّهِّ، َوالَّذِّي نَـ  َعهُ ْفسِّ  َأْن الَّ إِّ  ؛ َما َوسِّ

«بَِّعّنِّ يـَتَّ 
(1) . 

م لن  ال تسألوا أه»قال:   بن مسعود وعن عبد اهلل  ل الكتاب عن يشء؛ فإهنَّ

قوا الباطل، وإنَّه ليس من أحد من أهل   ، وُتَصدر بوا بحقٍّ هيدوكم، وقد ضلُّوا، فُتَكذر

 . «املال يف قلبه تاليٌة تدعوه إىل اهلل وكتابه، كتالية الكتاب إال

 ة. : البقيَّ ( يةو)التال

ن أهل  يا معرش املسلمني، كيف تسألو» ل:قا وعن عبد اهلل بن عبَّاس 
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أحدَث األخبار باهلل، تقرؤونه مل  ×الكتاب، وكتابكم الذي ُأنزل عىل نبيره 

ثكم اهلل أنَّ أهل الكتاب (1) ُيَشب وا بأيدهي ؟ وقد حدَّ لوا ما كتب اهلل، وغريَّ م  بدَّ

ما جاءكم من  منًا قليال، أفال ينهاكم، ليشرتوا به ثهللا قالوا هو من عندالكتاب، ف

م، وال واهلل ما رأينا منهم رجاًل قط يسألكم عن الذي ُأنِزَل اَءلتهالعلم عن ُمس

 .(2) «عليكم

ألخذ عنهم، فكيف  فهذه النصوص ُيفَهم منها املنع من سؤال أهل الكتاب وا

 معانيه. ال املختلفة يف وقألو الرتجيح بني ابتوظيف كالمهم يف تفسري القرآن أ

، فهي مظنٌة تغيريللتحريف والتبديل واللكتاب تعرضت أن كتب أهل ا -2

 للكذب، فكيف ُيستفاد منها يف تفسري القرآن أو الرتجيح بني معانيه.

ثون به غالبه كذٌب وهبتاٌن؛ ألنره كثر ليعلم أنَّ أ ثمَّ » :هـ(774)قال ابن كثري  ما ُيدر

 . (3)«ويٌل ٌل وتغيرٌي وتأيدتبدخله حتريٌف و قد

م من التوراة املعربة فال يشك عاقل يف تبديلها، وحتريف  بأيدهي  وأما ما»وقال: 

كثري من ألفاظها، وتغيري القصص واأللفاظ والزيادات والنقص البني الواضح،  

م، الفاحش يشء كثري جدًا، فأما ما يتلونه بلساهن خلطأوفيها من الكذب البني وا

يكثرون الفرية م كذبة خونة ملظنون هبم أهنلنا عليه وامهم فال اطالع الأقويكتبونه ب

 عىل اهلل ورسله وكتبه. 

وأما النصارى فأناجيلهم األربعة من طرق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا، أشد 

ن التوراة وقد خالفوا أحكام التوراة ًا ماختالفًا وأكثر زيادة ونقصا وأفحش تفاوت

 . (4) «رشعوه ألنفسهم  دق يف غري ما يشء واإلنجيل

 
 (.1/141أي: مل خيلط، ينظر: هدي الساري ) (1)

 (.2539ري )واه البخار (2)

 (.6/284تفسري القرآن العظيم ) (3)

 (.3/84اية والنهاية )البد (4)
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 يُعلم صدقها من كذهبا، فكيف جُتعل املسكوت عنها ال أن اإلسرائيليات -3
 تبياانً لكتاب هللا تعاىل!

إن إباحة التحدث عن بني إرسائيل يشء،  » :هـ(1377)قال الشيخ أمحد شاكر 

ما مل  نيسري القرآن وجعله قوالً أو روايًة يف معنى اآليات، أو يف تعي  تفوذكر ذلك يف

؛ ألنَّ يف إثبات مثل ذلك بجوار كالم يها، يشء آخرصيل ما ُأمجل فُيعنيَّ فيها، أو تف

اهلل ما ُيوهم أن هذا الذي ال نعرف صدقه وال كذبه مبنير ملعنى قول اهلل سبحانه 

ٌل ملا أمجل فيه، وحا  هلل وكتابه من ذلك. شا اومفصر

وإن رسول اهلل إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن ال نصدقهم وال نكذهبم، فأي 

م وأقاويلهم أقوى من أن نقرهنا بكتاب اهلل ونضعها منه موضع اياهتتصديق لرو

 . (1) «التفسري والبيان

واعلم أنَّ كثريا من املفرسين  » :هـ(1376) وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي 

حشو تفاسريهم من قصص بني إرسائيل، ونزلوا عليها اهلل، قد أكثروا يف رمحهم 

حدثوا عن بّن »: ×اآليات القرآنية، وجعلوها تفسريًا لكتاب اهلل، حمتجني بقوله 
 .«إسرائيل وال حرج

تكون مفردة غري مقرونة، وال  والذي أرى: أنه وإن جاز نقل أحاديثهم عىل وجه

إذا مل تصح عن   لكتاب اهلل قطعاً ال جيوز جعلها تفسرياً كتاب اهلل، فإنه  منزلة عىل

 . ×رسول اهلل 
«اَل ُتَصد ُِّقوا َأْهَل اْلكَِّتابِّ َواَل ُتَكذ ِّبُوُهمْ »: ×وذلك أن مرتبتها كام قال 

فإذا   ( 2)

علوم بالرضورة من دين اإلسالم تها أن تكون مشكوكًا فيها، وكان من املمرتبكانت 

انيه، فال جيوز أن جتعل تلك القصص  القطع بألفاظه ومعأن القرآن جيب اإليامن به و

 
 (.1/14عمدة التفسري ) (1)

 (.4215البخاري ) رواه (2)



 (ه1441 مجادى اآلخرة)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآالشاطيب للدراسات ا هد اإلمام جملة مع

265 

املنقولة بالروايات املجهولة، التي يغلب عىل الظن كذهبا أو كذب أكثرها، معاين  

 لكتاب اهلل، مقطوعًا هبا. 

حصل، واهلل  ا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ماهبذ وال يسرتيب

 .  (1)«املوفق 

رسائيليات عىل تفسري افض لالستشهاد باإلهذه أقوال أصحاب هذا التوجه الر

 كتاب اهلل وجعلها تبيانًا ملعاين كتاب اهلل. 

 اإلسرائيليات يف الرتجيح مناقشة حجج مانعي االستفادة من  املطلب الثاين: 
  الطالع على صحف أهل يث واآلاثر اليت يُفهم منها املنع من احادأوالً: األ

على تلك  صحيحة، أو ال تدل الكتاب والسماع منهم وسؤاهلم، إما غري 
 . الدعوى

، وابن أيب  (2) فرواه اإلمام أمحد يف مسندهأما حديث عمر بن اخلطاب املرفوع، 

سعيد، عن الشعبي،  د بنمن طريق جمال (4) ، والدارمي يف مسنده(3) شيبة يف املصنَّف

 ، أنَّ عمر بن اخلطاب.عن جابر بن عبد اهلل

َعفاء وقال: البخاري يف كتابه ذكرهجمالد بن سعيد: وهذا سند ضعيف،   الضُّ

فه، وكان ابن مهدي ال » جمالد بن سعيد بن عمري الكويف: كان ُييى القطان يَضعر

ال يراه شيًئا، يقول:  نبل يروي عنه عن الشعبي، وقيس بن أيب حازم ... كان ابن ح

 . (5)«جمالد ليس بيشء

ر قال: جاء عم ثابت  وخالفه: جابر اجلعفي، فرواه عن الشعبي، عن عبد اهلل بن 

 
 (.1/55للسعدي )تيسري الكريم الرمحن  (1)

 (.15156مسند الدارمي ) (2)

 (.13/458مصنَّف ابن أيب شيبة ) (3)

 (.447) مسند الدارمي (4)

ع (5)  (.130فاء للبخاري )صالضُّ
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 . (1) ×بن اخلطاب إىل النبي 

، قاله جابر عن الشعبي: ومل  ×عبد اهلل بن ثابت عن النبي »قال البخاري: 

 . (2) «يصح

ضعيف »، وقال احلافظ: (3)«اظاحلفَّ تركه »وجابر اجلعفي ضعيف، قال الذهبي:

 .(4) «رافيض

َعفاء )جابر اجلعفي، وجمالد ب د هؤالء الضُّ ن  ن سعيد( بروايته عثم إنَّ تفرُّ

 الشعبي، واضطراهبم فيه؛ يزيده ضعًفا إىل ضعف!

دة، ال ختلو من ضعف، وقد تكلَّم عليها احلافظ  ة عمر طرق أخرى متعدر ولِقصَّ

 -، وهي هذه مجيع طرق هذا احلديث»فها، ثم قال:  ضعابن حجر يف الفتح، وبنيَّ 

 . (5)«يض أنَّ هلا أصال، لكن جمموعها يقت-وإن مل يكن فيها ما ُُيَتجُّ به 

ة بمجموع طرقها وشواهدها: الشيخ األلباين  . (6) وكذا مال إىل حتسني القصَّ

ة،  ل  ر أه فقد ذك وإن كان هذا القول حملر نظر، إال أنَّه عىل فرض ثبوت الِقصَّ

 امالت؛ وهي: العلم يف توجيه هذا احلديث أربعة احت 

ين، -1 القصص وليس عن األخبار و أن املراد بالنهي سؤاهلم عن رشائع الدر

 . (7) واحلوادث وما إىل ذلك

 أن املراد بالنهي: غري الراسخ يف العلم، ممَّن خُيَشى عليه االفتتان بكتبهم.   -2

 
ا (1) زَّ  (.15864(، واإلمام أمحد يف املسند )6/113ق يف املصنَّف )أخرجه عبد الرَّ

 (.5/39التاريخ الكبري ) (2)

 (.1/288الكاشف ) (3)

 (.137تقريب التهذيب )ص  (4)

 (.2/554(، وينظر: مسند الفاروق البن كثري )13/525فتح الباري ) (5)

 (.6/37لباين )إرواء الغليل لأل (6)

 (.10/391بن بطَّال )رشح صحيح البخاري ال  (7)
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ة قدياًم وحديًثا من التور ويُدلُّ عىل ذلك:»: هـ(852)احلافظ قال  اة، نقل األئمَّ

تاهبم، ولوال بام يستخرجونه من ك ×وإلــزامهم اليهود بالتصديق بمحمد 

 . (1)«ادهم جواز النظر فيه ملا فعلوه وتواَردوا عليهاعتق

ا؛ بل هو هنٌي خاص بتلك احلال ملعنًى اقتىض ذلك  -3 ، وهذا  أنَّه ليس هنًيا عامًّ

 يأخذ دينَه عنهم.  ×ي  رشيعة اليهود مل ُتنسخ، أو أنَّ النباملعنى هو إهيام أنَّ 

ته، فالغضب من  وعىل فرض ِص »: هـ(1386)قال الشيخ عبد الرمحن املعلرمي  حَّ

 املجيء بذاك الكتاب كان لسَبَبني: 

إشعاره بظنر أنَّ رشيعتهم مل ُتنسخ، وهلذا دفع ذلك بقوله )لو أنَّ موسى  ول:األ

 َعه إال أن يتَّبعني(.كان حيًّا؛ ما َوِس 

چ چ ﴿: ×سبق للمرشكني قوهلم يف القرآن والنبي  أنه قد والثاين:

اعتياد الصحابة ، ويف [5]الفرقان:﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ترويٌج لذاك التكذيب.  ×النبي  اإلتيان بكتب أهل الكتاب وقراءهتا عىل

ن اطَّلع عىل بعض كتبهم بعد وفاة النبي  كعبد اهلل بن  ،×والسببان ُمنتفيان عمَّ

 عمرو.

ا قوله )ال تس أو   ألوا ...( إلخ، فقد بنيَّ أنَّ الِعلَّة هي: خشية التكذيب بحق أمَّ

ن من معرفة احلق من الباطل ومن املالتصديق بباطل حتمل بمأمن ، والعامل املتمكر

 من هذه اخلشية. 

ح ذلك: أنَّ عمر  ة  - يوضر يسمع  ×كان بعد النبي  -وهو صاحب القصَّ

ومل ُينِكر ذلك  َكه مجاعة من الصحابة، ن مسلمي أهل الكتاب، وربام سأهلم، وشارم

 . (2) «أحد

 
 (.13/525فتح الباري البن حجر ) (1)

 (.169األنوار الكاشفة للمعلمي )ص  (2)
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وكأنَّ النهي وقع قبل  » ؛ فقال: ه كان يف أول األمر النهَي عىل أنَّ فظ ومحَل احلا -4

ينيَّة، خشية الفتنة، ثم ملا زال املحذور  اس  تقرار األحكام اإلسالميَّة والقواعد الدر

 . (1) «يف ذلكوقَع اإلذُن 

 بَّاس: وأما أثر ابن مسعود وابن ع 

ة ثال  هي:ثة أمور خمتلفة؛ وفلتحرير املقصود منهام؛ ال ُبدَّ أن ندرك أن ثمَّ

 السامع من ُمسلمي أهل الكتاب. -1

 تب أهل الكتاب. القراءة يف ك -2

الرجوع إىل علامء أهل الكتاب الذين ال زالوا عىل دينهم الباطل، وسؤاهلم  -3

ي والقبول. عىل س   بيل التلقر

ال »اآلثار هو األمر الثالث فقط؛ بداللة قول ابن مسعود فيه:  واملقصود من هذه

م لن هيدوكم،  تسألوا أهل الكتاب  ث عن  ، فهو يتحدَّ « وقد ضلُّوا.. عن يشء؛ فإهنَّ

ين، وهذا َيصدق عىل أحبار اليهود والنصارى، ال َمن   قوم ضالرني مل هيتدوا هبذا الدر

  منهم. أسلمَ 

ا رأينا منهم رجاًل قط يسألكم عن الذي ُأنِزَل  وال واهلل م»وقول ابن عبَّاس: 

م ال؛ فهذا "عليكم  زالوا عىل دينهم الباطل.  رصيح يف أهنَّ

ة مرويَّ  ن أسلَم منهم، كـ: عبد اهلل بن  ولذا، نجد أنَّ عامَّ ات الصحابة إنَّام هي عمَّ

كام هو حال  -أو ِمن صحفهم مبارشة سالم، وسلامن الفاريس، وكعب األحبار، 

 . -اهلل بن عمروعبد 

ن ال زال عىل دينه منهم واية عمَّ ا الرر يل االستعالم، ويف  ؛ فقد كانت عىل سبوأمَّ

 -يف اجلملة  -فاد منها: أنَّ ذلك جائٌز ُحكم النادر، يف حوادث خمصوصة، ُيست

ة الناس.   للراسخ يف الِعْلم، وليس لعامَّ

 
 (.6/498فتح الباري البن حجر )( 1)
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ة  وعىل هذا، يكون الناس وغري الراسخني يف  املقصود هبَذين األثَرين: هني عامَّ

لوا عىل ُكفرهم، لالستفادة نصارى، ممَّن الزاالِعْلم عن الرجوع ألحبار اليهود وال

 من علومهم وأخبارهم. 

 :هـ(1386)شيخ عبد الرمحن املعلرمي قال ال

مل َيَزْل عىل كفره من   سؤال َمن لعلَّه ريض اهلل عنه إنَّام أراد هني املسلمني عن »

كم(؛  ليل قوله: )فواهلل، ال يسألكم أحٌد منهم عن الذي ُأنِزَل علي، بدأهل الكتاب 

م هم ا ا َمن أسلم منهم فإهنَّ  . -كام ال خيفى  -  يسألنا   فإنَّه لذين ال يسألون املسلمني، فأمَّ

 من الضالل.  خوًفا عليه َمن مل يرسخ اإليامن والعلم يف قلبه؛ أو لعلَّه إنَّام هنى 

ين بام ُيكونه، وأظهر من ذلك: أن يكون إنَّ  ام هنى عن سؤاهلم لالحتِجاج يف الدر

ا  يكن هو وال  لوقائع التارخييَّة التي تتعلَّق بام يف القرآن؛ فلم ما كان من َقبِيل افأمَّ

غريه يرى يف ذلك حرًجا، كيف وقد صحَّ عن النبير صىلَّ اهلل عليه وآله وسلَّم أنَّه  

عن بّن إسرائيل وال حرج، وَمن كذب عليَّ  بل ِّغوا عّن ِّ ولو آية، وحد ِّثوا»قال: 
 رواه البخاريُّ وغريه. ، «مقعده من النار متعم ًِّدا؛ فليتبوأ

من التفسري؛ َعلَِم   َتَتبَّع ما ُيْرَوى عن ابن عبَّاٍس وغريه من الصحابة وَمن 

ة ما قلناه  .(1)صحَّ

ر عن أشياء من ة آثار يف سؤال ابن عبَّاس كعب األحباويف تفسري ابن جرير ِعدَّ 

 . (2) « أعلمالقرآن، وسؤاله غرَي كعب من أحبار اليهود، واهلل

والتحريف الذي تعرضت   لكتب التي أنزهلا اهلل، أن التوراة واإلنجيل من ا  :اثنياً 

 
ون من ا (1) ن  (: أن مرويَّات اب2/881لصحابة )ذكر الباحث عبد الرمحن بن عادل املشد يف رسالته املفرسر

 ( من%8من تفسريه، ومرويَّات ابن مسعود لإلرسائيليات بلغت )( %10ائيليات بلغت )عبَّاس لإلرس

 تفسريه.

 رواية. 900 –بحسب مجعه  –وأن جمموع روايات الصحابة لإلرسائيليات بلغت 

 (.1/384رفع االشتباه ) ( 2)
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 له هذه الكتب ال يشمل مجيع ما فيها، بل فيها الكثري من األمور التي مل تتعرض 

 للتحريف والتبديل. 

وقد اختلفت أقوال الناس يف التوراة التي بأيدهيم: هل » :هـ(751)قال ابن القيم 

 ون التنزيل؟والتحريف وقع يف التأويل د مبدلة، أم التبديل هي

 عىل ثالثة أقوال: طرفني، ووسط.

ة ليست التوراة التي   لة مغريَّ فأفرطت طائفة وزعمت أهنا كلها أو أكثرها مبدَّ

ض هؤالء لتناقضها وتكذيب بعضها تعاىل عىل موسى عليه السالمنزهلا اهلل أ ، وتعرَّ

 لبعض. 

ث والفقه والكالم، فقالوا: بل التبديل وقع  أخرى من أئمة احلديوقابلهم طائفٌة 

 يف التأويل، ال يف التنزيل.  

وهذا مذهب أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، قال يف صحيحه: ُيرفون:  

هلل تعاىل ولكنهم ُيرفونه: يتأولونه حٌد يزيل لفظ كتاب من كتب الون، وليس أيزي

 عىل غري تأويله.

قد طبَّقت مشارق األرض ومغارهبا، وانترشت  هؤالء: أن التوراة ومن حجة 

جنوبًا وشامالً، وال يعلم عدد نسخها إال اهلل تعاىل، ومن املمتنع أن يقع التواطؤ عىل 

نسخة إال مبدلة نسخ بحيث ال يبقى يف األرض مجيع تلك الالتبديل والتغيري يف 

 طالنه. له العقل، ويشهد ببمغرية، والتغيري عىل منهاج واحد، وهذا مما ُيي

وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا: قد زيد فيها، وغري ألفاظ يسرية، ولكن أكثرها 

 يسري منها جدًا.  باٍق عىل ما ُأنزل عليه، والتبديل يف

 . ( 1) « ملن بدل دين املسيح   اجلواب الصحيح نا يف كتابه: ا القول شيخوممن اختار هذ

 
 (.165القويمة )صينظر األقوال ( بترصف، و2/1136ن البن القيم )إغاثة اللهفان من مصايد الشيطا (1)
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،   تصلح للرتجيح بتاتاً مرويات أهل الكتاب الأن األكاذيب واألباطيل يف  اثلثاً:

وقد تم التحرز عنها بتخصص املسألة باملرويات املسكوت عنها، التي ال جُيزم 

 بصدقها وال كذهبا. 

فرسين  لكتاب للرتجيح بني أقوال امل رويات أهل ا غالب ما ُُيتاج له من م  رابعاً:

 إنام هو يف مسائل وأخبار هلا أصل ثابت يف القرآن. 

هو القصص القرآين واألخبار املتعلقة  -غالباً  –يلية ال الروايات اإلرسائفمج

بـبدء اخللق واخلليقة، وأخبار األمم السابقة، وأخبار األنبياء وما جرى هلم من 

نشور إىل احلساب،  ل يوم القيامة من البعث وال ، وبعض أهواوقائع وحوادث وعرب 

 واجلنة ونعيمها، والنار وعذاهبا.

ًا بني القرآن وكتبهم، ولكن يبقى النظر يف  ور تعد قاساًم مشرتكوهذه األم

، فيستفاد منها كقرينة يف الزيادات والتفصيالت والتوضيحات التي عندهم

 الرتجيح، وال يعتمد عليها. 

القرآن مل يستغِن عن   الرافض لتوظيفها يف تفسريافظ ابن كثريوحتى احل

يليات إال ما أذن سنا نذكر من اإلرسائول»، فقال: "اإلرسائيليات املسكوت عنها"

ارع يف نقله، مما ال خيالف كتاب اهللر وسنَّة رسوله  ، وهو القسم الذي ال  ×الشر

ب ممَّا فيه بسطٌ  ق وال يكذَّ به رشعنا مما ال  ندنا، أو تسميٌة ملبهٍم ورد ملخترٍص عيصدَّ

االحتياج إليه  فائدة يف تعيينه لنا، فنذكره عىل سبيل التحيل به، ال عىل سبيل 

 .  (1)«تامد عليهواالع

أن االستئناس واالعتضاد باإلرسائيليات يف الرتجيح بني أقوال أهل   خامساً:

سع  رسائيليات، فباب الرتجيح أوالقرآن باإلالتفسري املختلفة ال يعد من باب تفسري 

 من باب االحتجاج واالعتامد.

 
 (.1/7البداية والنهاية البن كثري ) (1)
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وجه ه املتابعة، ال عىل اإلرسائيليات إنام تذكر عىل وج» قال شيخ اإلسالم:

 .  (1)«االعتامد عليها وحدها

التحذير من اعتامدها يف تفسري   وما ذكره الشيخ أمحد شاكر والسعدي إنام هو يف

قرينة من قرائن حن فيه ليس كذلك، فهي جمرد وما ن له، القرآن وجعلها كاملبني 

 الرتجيح. 

 وأختم القول ابلتأكيد: 
ن القرائن التي ُيلجأ إليها يف  دو أن يكون قرينًة معىل أن اخلرب اإلرسائييل ال يع

 املوازنة والرتجيح بني األقوال، وليست دلياًل ُيعتمد عليه لفض النزاع بني العلامء. 

ب األقوال للصواب  من القرائن للوصول إىل أقر  ضد مع غريهافهي قرينة تتعا

 يف تفسري اآلية. 

له من  يف آخر بحسب ما يظهروالقرينة قد يأخذ هبا املفرس يف موطن ويردها 

 خالل املوازنة بينها وبني غريها من القرائن األخرى والدالئل.

اد منها، وإنام يستف وال يعني القول بالرتجيح هبا قبوهلا مطلقًا وال ردها مطلقًا،

لنص القرآين، وال قاطعًة هبذا املعنى دون غريه من املعاين حاكمة عىل افليست 

 املحتملة.

ال يعدو أن يكون  –كام هو عند بعض املفرسين  –خلطأ هلذه القرينة والتوظيف ا

 خطًأ يف التطبيق، وال يعود عىل هذا التأصيل بالبطالن. 

 

 
 

 
 (.103البن تيمية )ص رشح حديث النزول (1)
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 اخلامتة

 بحثوفيها أبرز نتائج ال
ت: تقويُة أحد األقوال التي قيلت يف املقصود من الرتجيح باإلرسائيليا -1

 كتاب يف كتبهم وأخبارهم. ال تفسري اآلية استنادًا إىل ما جاء عند أهل

ة أحد القولني َيصلح أن يكون من قرائن الرتجيح.  -2  كلُّ ما أورَث ظنًَّا يف قوَّ

رتجيح املعتربة بني أقوال  من قرائن ال "اإلرسائيليات املسكوت عنها" -3

 املفرسين. 

بالتحديث عنهم، يدل عىل   ×إْذُن اهلل بسؤال أهل الكتاب وإْذُن النبي  -4

اهتم باجلملة، وهذا ما مشى عليه علامء التفسري من املتقدمني يف  روياعتبار م

 االستفادة من أقوال أهل الكتاب يف التفسري. 

آيات إىل أقوال أهل الكتاب لفهم بعض معاين  لصحابة يرجعكان بعض ا -5

 القرآن. 

  من  ، وُيَظنُّ أهنا"روايٌة ال ُيعَلم صدقها من كذهبا"اخلرب اإلرسائييل يف حقيقته  -6

بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي إليهم، فهي من هذه احليثية تشبه احلديث الضعيف،  

صلح قرينًة للرتجيح بني جاج، ولكن يوالعلامء متفقون عىل أنه ال يصلح لالحت

 األقوال. 

القرينة يف الرتجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعني، ويدل  هذه -7

ف كثرٍي من املفرسين  أبرز من رصح هبا هو الطاهر ابن عاشور.، وعليها ترصُّ

األحاديث واآلثار التي ُيفهم منها املنع من األخذ عن أهل الكتاب والسامع  -8

 م. يحة، أو خاصة بمن ال يزال عىل كفره منهإما غري صح منهم،
غالب ما ُيتاج له من مرويات أهل الكتاب للرتجيح بني أقوال املفرسين   -9

 هلا أصل ثابت يف القرآن.ار إنام هو يف مسائل وأخب
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االستئناس باإلرسائيليات يف الرتجيح بني أقوال أهل التفسري املختلفة   -10

يليات، فباب الرتجيح أوسع من باب آن باإلرسائليس من باب تفسري القر 

 جاج واالعتامد. االحت
 ومما يوصي به الباحث:

امل مع مرويات أهل لتعقيام دراسات استقرائية تتتبَُّع طريقة علامء التفسري يف ا 

 الكتاب من حيث االعتامد أو االستئناس والرتجيح هبا. 
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 فهرس املصادر واملراجع
ن  السبكي وولده تاج الدين، صححه: مجاعة متقي الدين  ،اإلهباج يف شرح املنهاج -1

 هـ. 1404،  1العلامء، دار الكتب العلمية ببريوت، ط

هـ(، حقق: حممد عبد  543يل ) يض أبو بكر بن العريب االشبيالقا أحكام القرآن، -2

 هـ. 1424، 3، ط القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 
ن عيل الشوكاين، حتقيق: سامي  حممد ب ،األصولإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم  -3

 هـ. 1421،  1، دار الفضيلة، ط العريب 
كتب  مد نارص الدين األلباين، امل، حمإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -4

 هـ. 1399،  1اإلسالمي ببريوت، ط 

 د. حممد حسني الذهبي، مكتبة وهبة بمرص.  ،اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث  -5

،  1لقلم، دمشق، ط رمزي نعناعة، دار ا يف كتب التفسري،اإلسرائيليات وأثرها  -6

 هـ. 1390

ة  ن حممد أبو شهبة، مكتبة السن حممد ب ،اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري -7

 هـ. 1408،  4بمرص، ط
حققه: حممد عزير شمس، دار  ابن قيم اجلوزية، ، إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان  -8

 هـ. 1432،  1د، ط عامل الفوائ
برهان الدين البقاعي، ضبط وتعليق:   ،لقدمية ال القومية يف حكم النقل من الكتب ااألقو  -9

 م. 2010،  1ة الورد بمرص، ط عبد الرحيم السايح، مكتبة جزير
عبد   ،نوار الكاشفة ملا يف كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل واجملازفة األ  -10

 هـ. 1434، 1لفوائد، ط العمران، دار عامل ا الرمحن املعلرمي، حتقيق: عيل

بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، حتقيق: عبد   ، أصول الفقه البحر احمليط يف   -11

 هـ. 1413،  2، ط عاين، وزارة األوقاف بالكويتالقادر ال

، حتقيق: عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي،  إسامعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية   -12

 هـ.1418،  1اهرة، ط دار هجر بالق 
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السمرقندي، حتقيق: خليل امليس، دار   دأبو الليث نرص بن حمم ،ان العارفنيبست  -13

 هـ. 1399، 1الكتاب العريب، ط 
 . بحيدرآباد الدكن، دائرة املعارف العثامنية خاريحممد بن إسامعيل الب،الكبري التاريخ   -14
، دار الفكر،  أبو القاسم عيل بن احلسن املعروف بابن عساكر  ،اتريخ مدينة دمشق  -15

 هـ. 4191، 1ط
، حتقيق: عبد الرمحن  املرداوي ، عالء الدين ل الفقه التحبري شرح التحرير يف أصو   -16

 هـ. 1421  ،1د الرساح، مكتبة الرشد، ط اجلربين وعوض القرين وأمح
والتوزيع بتونس،  ، حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنرش التحرير والتنوير   -17

 م. 1997

بد القادر  ، حتقيق: عأيب بكر ابن قيم اجلوزيةحممد بن ، حتفة املودود أبحكام املولود   -18

 هـ. 1391،  1األرناؤوط، مكتبة دار البيان بدمشق، ط
قيق: براهيم األبياري، دار الكتاب  ، حتبن حممد الرشيف اجلرجاين  عيل ،التعريفات  -19

 . 1405،  1بريوت، طالعريب 
، حتقيق:  ، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حاتم الرازي ابن أيب حامت تفسري   -20

 م. 1997، 1الباز، ط أسامة الطيب، دار نزار 

 هـ. 1437،  1حممد بن عبد اهلل اخلرضي، دار اللباب، ط ،تفسري التابعني  -21
الرمحن بن نارص السعدي، حتقيق: عبد الرمحن اللوُيق،   عبد ،تفسري السعدي  -22

 هـ. 1420  1مؤسسة الرسالة ببريوت، ط 

، دار  ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة ثريإسامعيل بن عمر ابن ك  ،تفسري القرآن العظيم  -23

 هـ. 1420،  2طيبة بالرياض، ط 

معهد اإلمام  الدكتور مساعد الطيار، جملة ، تفسري القرآن ابإلسرائيليات، نظرة تقوميية   -24

 هـ(. 1433الشاطبي، العدد الرابع عرش، )

كتب  ، دراسة وحتقيق: حممود حممد عبده، دار البن مهام الصنعاين تفسري عبد الرَّزَّاق   -25

 .هـ1419،  1العلمية ببريوت، ط 
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، حممد عوامة، دار البشائر  أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب  -26

 هـ. 1408، 2وت، ط ببري

،  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،ا يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتمهيد مل  -27

وزارة األوقاف باملغرب،  حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، 

 . هـ1387
، حتقيق: حممد رضوان حممد عبد الرؤوف املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف   -28

 . 1410،  طبعة األوىلالدار الفكر املعارص، داية،  ال
،  حتقيق: عبد اهلل الرتكي ، حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآن  -29

 هـ. 1422، 1طهجر للطباعة والنرش، القاهرة،  

هـ(، جامعة  444، أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين )القراءات السبع  جامع البيان يف   -30

 . هـ8142،  1، ط الشارقة 
، حتقيق: عبد املنعم خليل  عبد الوهاب بن عيل السبكي ج الدينتا مجع اجلوامع،  -31
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