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 خلص امل

ف هذا افبحٞ اإلهائِٔٔٚت بٖهنٚ ـؾ مٚ ُأِخَذ ظـ بْل إهائٔؾ )افٔٓقد  ُيًرِّ

ويبغ ظالؿتٓٚ بتٍسر افَرآن، ومقؿػ ، ×ر ضريؼ افْبل وافْهٚرى( مـ ؽ

افسِػ مـ تٍسر افَرآن هبٚ، ويقازن بْٔف وبغ مقؿػ ـثر مـ ادتٖخريـ 

وبٔٚن افوقابط ادتًَِٜ بٚدسٖفٜ، وإمثِٜ  مـ ذفؽ، مع افَْد وادْٚؿنٜ وادًٚسيـ

 افتىبَٜٔٔ هلٚ.

 : ؾٚفبحٞ جئٛ ظـ أشئِٜ يُّـ صٔٚؽتٓٚ ظذ افْحق أيت

مع  -وهؿ أظِؿ إمٜ-ن وأتبٚظٓؿ ـٔػ تًٚمؾ افهحٚبٜ وافتٚبًق

 اإلهائِٔٔٚت؟

 وهؾ مقؿػ ادٍنيـ مـ تٍسر افَرآن بٚإلهائِٔٔٚت متٌٍؼ ظِٔف؟

 ادسٖفٜ أدفٜ ذظٜٔ يستدل هبٚ ظذ ادقؿػ افؼظل مْٓٚ؟وهؾ ورد ذم هذه 
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 افتتاحية البحث
احلّد هلل وحده، وافسالم وافهالة ظذ مـ ٓ ٕبل بًده، وظذ آفف وصحبف 

 : وشِؿ تسًًِٔم ـثر، أمٚ بًد

ر، وأردت أن ؾَد ظَدت افًزم ظذ افُتٚبٜ ذم مقوقع صٚئؽ ذم ظِؿ افتٍس

أبرز بًض اجلقإٛ ؾٔف: دٚ رأيٝ مـ خِؾ ذم افتًٚضل مًف، وهق مقوقع 

 اإلهائِٔٔٚت، وشّٔتف: 

 (: نظرة تقويمية تفسير القرآف باإلسرائيليات)
وٓ خيٍك ظذ افدارس افٔقم مٚ تالؿٔف ) اإلهائِٔٔٚت( مـ َٕد وتَقيض، ؾٓؾ 

 هذا ادقؿػ متٌٍؼ ظِٔف؟

 افهحٚبٜ وافتٚبًغ وأتبٚظٓؿ؟! هؾ ـٚن هذا هق مْٟٓ

ٚبًق ٜ وافت ٚب ًٚمؾ افهح ظٓؿـٔػ ت ٔٚت؟ -وهؿ أظِؿ إمٜ - ن وأتٚب  مع اإلهائِٔ

 دٚذا زاد افُْر ظذ اإلهائِٔٔٚت ذم هذه افًهقر ادتٖخرة؟!

 وهذا جمّؾ مٚ شٔدور ذم هذا افبحٞ:

 أىداؼ البحث:
 افتًريػ بٚإلهائِٔٔٚت وٕنٖهتٚ. -1

 إلهائِٔٔٚت بتٍسر افَرآن.بٔٚن ظالؿٜ ا -2

 إبراز مقاؿػ ادٍنيـ مـ تٍسر افَرآن بٚإلهائِٔٔٚت. -3

 بٔٚن وقابط تٍسر افَرآن بٚإلهائِٔٔٚت. -4

 خطة البحث :
 : تمهيد في التعريف باإلسرائيليات

 تًريػ بٚإلهائِٔٔٚت ومهدرهٚ. أواًل:
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 ذم تٍسر افَرآن. اإلهائِٔٔٚتتٚريخ دخقل  ثانياً:

 مقوقظٚت اإلهائِٔٔٚت افقاردة ذم ـتٛ افتٍسر . :لثًاثا

 ادمٚهٚت ادًٚسيـ ذم افُتٚبٜ ظـ مقوقع اإلهائِٔٔٚت. رابًعا:

 فادة من اإلسرائيليات في التفسير بين القبوؿ والردست: االالمبحث األوؿ
 أدفٜ افَٚئِغ بٚدْع. المطلب األوؿ:

 أدفٜ افَٚئِغ بٚجلقاز. المطلب الثاني:

 حترير حمؾ افْزاع ، وبٔٚن افراجح ومْٚؿنٜ أدفٜ ادخٚفٍغ . مطلب الثالث:ال

 ذم تٍسر افَرآن. اإلهائِٔٔٚتأصٓر ادٍنيـ ادًتْغ بَْؾ  المطلب الرابع:

 فادةستاالالمبحث الثاني: ضوابط تفسير القرآف باإلسرائيليات، ومجاالت 
 منها في التفسير:

 رآن بٚإلهائِٔٔٚت.وقابط تٍسر افَ :المطلب األوؿ

 مـ اإلهائِٔٔٚت ذم تٍسر افَرآن. آشتٍٚدةجمٚٓت  المطلب الثاني:

 .اإلسرائيلياتدراسة تطبيقية لمنهج تعامل المفسرين مع المبحث الثالث: 
 .ٔٚت اشتٍٔد مْٓٚ ذم تٍسر افَرآنًٕمذج إلهائِٔ المطلب األوؿ:

 .ؾ ذم تٍسر افَرآنٚت ردت ومل تَبًٕمذج إلهائِٔٔ :المطلب الثاني

 حتِٔؾ تٚرخيل فَهٜ إهائِٜٔٔ ذم ـتٛ افتٍسر: المطلب الثالث:

 .وتتوّـ افتقصٔٚت وافْتٚئٟ :الخاتمة

 وأشٖل اهلل أن يقؾَْل فِهقاب، وأن ئًْْل ظذ افُتٚبٜ افدؿَٜٔ ؾٔف.   
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 تمهيد في التعريف باإلسرائيخليات

 :: تعريف باإلسرائيليات ومردرىاأوالً 
 : ريف اإلسرائيلياتتع - 1

اإلهائِٔٔٚت: مهىِح يىِؼ ظذ أثٚر ادرويٜ مـ ضريؼ بْل إهائٔؾ، 

وإهائٔؾ هق يًَقب بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ ـ ظِٔٓؿ افهالة وافسالم ـ وأظيؿ 

إٔبٔٚئٓؿ مقشك ظِٔف افهالة وافسالم، وآخر إٔبٔٚئٓؿ ظٔسك ظِٔف افهالة وافسالم، 

 بْل إهائٔؾ(. )يٚ ومْف خىٚب اهلل هلؿ ذم افَرآن

وأؽِٛ ادروي ظـ بْل إهائٔؾ هق مـ أشٍٚر هيقد، وادروي ظـ افْهٚرى 

 ؿِٔؾ بٚفْسبٜ فِّروي ظـ هيقد.

ظْد ظًِمء افتٍسر  -ٚسيـ إٔف يدخؾ ذم هذا ادهىِح وؿد ذـر بًض ادً

ـؾ مٚ تىرق إػ افتٍسر واحلديٞ مـ أشٚضر مْسقبٜ ذم أصؾ » -واحلديٞ 

مهدر هيقدي أو ٕكاين أو ؽرمهٚ، بؾ تقشع بًض ادٍنيـ  روايتٓٚ إػ

ف أظداء اإلشالم مـ افٔٓقد وؽرهؿ ظذ  وا مـ اإلهائِٔٔٚت مٚ دشَّ وادحدثغ، ؾًدُّ

هل أخبٚر مـ صْع  افتٍسر واحلديٞ مـ أخبٚر ٓ أصؾ هلٚ ذم مهدر ؿديؿ، وإًٕم

هٚ ظذ افتٍسر صًْقهٚ بخبٞ ٕٜٔ، وشقء ضقيٜ، ثؿَّ دشق أظداء اإلشالم،

واحلديٞ، فٍٔسدوا هبٚ ظَٚئد ادسِّغ: ـَهٜ افٌرإٔؼ، وؿهٜ زيْٛ بْٝ جحش 

شمْٓٚ ×وزواج افْبل 
(1)

. 

                                           
(، ومٚ ذـره هْٚ أوشع ممٚ  22 - 19ٚت ذم افتٍسر واحلديٞ ، دحّد حسغ افذهبل )ص: ( اإلهائ1ِٔٔ)

مْف حمّد أبق صٓبٜ ذم ـتٚبف  ٍٚداشت (، وؿد169 -166: 1) شافتٍسر وادٍنون»ذـره ذم ـتٚبف 

(، وافدـتقر جقدة حمّد حمّد ادٓدي ذم  14 -12)ص:  شاإلهائِٔٔٚت وادقوقظٚت ذم ـتٛ افتٍسر»

افبٌقي »( ، وافدـتقر حمّد إبراهٔؿ ذيػ ذم ـتٚبف  342)ص : ش افقاحدي ومْٓجف ذم افتٍسر»تٚبف ـ

 (، وؽرهؿ يىقل ذـرهؿ.472)ص: ش وتٍسره فَِرآن افُريؿ
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وهذا افتقشع ؾٔف ٕير، ومل يْسبف افنٔخ فَٚئِٔف، ومل أؿػ ظذ مـ ؿٚل بف ؿبِف، 

 ؾواًل ظـ ٕسبتف إػ بًض ادٍنيـ وادحدثغ.

ـالم ـثر فًِّٚسيـ، وٓ تٍُل هذه وحتديد مهىِح اإلهائِٔٔٚت ؾٔف 

ادَٚفٜ ذم تتبع ذفؽ وحترير ادراد مْف، وافبٚحٞ يذهٛ هْٚ إػ أن اإلهائِٔٔٚت: ـؾ 

مٚ ُأِخَذ ظـ بْل إهائٔؾ )افٔٓقد وافْهٚرى(
(1)

. 

.ٚ ًٍ  وهذا مٚ ذهٛ إفٔف ـثر مـ ادًٚسيـ، وإن زاد بًوٓؿ مٚ ذـرتف إٓ

 مردر اإلسرائيليات: - 2

ـ خالل افتًريػ افسٚبؼ فإلهائِٔٔٚت يُّـ أن َٕقل: إن ؿهص افَرآن م

 اُدخِزة ظـ ادٚوغ ثالثٜ أؿسٚم:

 أخبٚر ظـ افًرب افَدمٚء، ـَقم هقد وصٚفح وصًٔٛ. األوؿ:

أخبٚر ظـ افٔٓقد، أو مٚ ذم ـتبٓؿ: ـخز آدم وٕقح وإبراهٔؿ، وـخز  الثاني:

 مقشك وإٔبٔٚء بْل إهائٔؾ بًده.

ٛ ظذ هذه إخبٚر ذـر افنًٛ افٔٓقدي دون ؽره مـ إمؿ، وإن ورد ويٌِ

ٚ، وفٔس أصٚفٜ. ًً  ذـر ؽره: ؾٕ٘ف يذـر تب

، وـذا  أخبٚر ظـ افْهٚرى، وؽٚفٛ مٚ ورد ظْٓؿ أخبٚر ظٔسك  الثالث:

ريخ ظٔسك ٕجد أن إٕٚجٔؾ ادًتّدة  ض مقاظيف. ظْدهؿ تدور حقل ٚت  وذـر ًب

إخبٚر، وهل أخبٚر افًرب افَدمٚء، ؾٕ٘ؽ ٓ تُٚد تيٍر وأمٚ افْقع إول مـ 

ذم ـتبٓؿ بقء مـ أخبٚرهؿ: ٕن افٔٓقد ُظْقا بتدويـ أخبٚرهؿ ـنًٛ خمتٚر، 

 .  وافْهٚرى ظْقا بتدويـ أخبٚر ظٔسك

                                           
(،  322ـ  318فألشتٚذ إبراهٔؿ خٍِٔف )ص:  شدراشٚت ذم مْٚهٟ افتٍسر»( يْير ظذ شبٔؾ ادثٚل: 1)

 (، وؽرهؿ. 312:  1فِدـتقر ؾٓد افرومل ) شاحلديثٜ ذم افتٍسرمْٟٓ اددرشٜ افًَِٜٔ »و
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وظذ هذا، ؾٕٚخبٚر ادقجقد ذم ـتٛ افتٍسر ظـ هٗٓء إؿقام ٓ تُقن مـ 

 وإًٕم مـ مهدر آخر، واهلل أظِؿ. مرويٚت بْل إهائٔؾ ذم ـتبٓؿ،

وأمٚ مٚ ورد ذم افَرآن مـ أخبٚر منسـٜ بغ افٔٓقد واإلشالم، أو بغ افْهٚرى 

ٚ ٓ خترج ظـ احتًمفغ:  واإلشالم، ؾ٘هنَّ

، ـًم ورد ظْف ذـر خز × أن يرد تٍهٔؾ اخلز ظـ افهٚدق ادًهقم األوؿ:

ف افَبقل بٚتٍٚق، اخلرض مع مقشك  ُِّ وهق خٚرج ظـ حدِّ مهىِح  ، وهذا حم

 اإلهائِٔٔٚت افذي إٔٚؿنف هْٚ.

أن يٗخذ مـ ـتبٓؿ، إمٚ بروايتٓٚ فِّسِّغ، وإمٚ بٚضالع ادسِّغ ظذ  الثاني:

 ـتبٓؿ اضالًظٚ مبًٚذا، وهق ؿِٔؾ ذم افهدر إول.

هق افذي يَٚل ظْف )اإلهائِٔٔٚت(، ومهدره هق ـتٛ بْل  -ـًم مٙ  -وهذا 

فٔٓقد وافْهٚرى، وهق افذي يرد ظِٔف افبحٞ وافَْد وافتَقيؿ حًْٔم إهائٔؾ مـ ا

 يَٚل ) اإلهائِٔٔٚت(.

 المراد بتفسير القرآف باإلسرائيليات: -3
إذا ـٕٚٝ اإلهائِٔٔٚت هل مٚ ُأِخذ مـ أخبٚر بْل إهائٔؾ مـ خالل ـتبٓؿ، 

 ؾٕ٘ف يُّـ تًريػ تٍسر اإلهائِٔٔٚت بٖٕف: 

 ْل إهائٔؾمـ مرويٚت ب آشتٍٚدة
(1)

ذم بٔٚن بًض ادًٚين افقاردة ذم ؿهص  

 افَرآن، أو مٚ يتًِؼ هبٚ.

: أن يرجع ادٍن إػ مرويٚهتؿ شمـ مرويٚت بْل إهائٔؾ آشتٍٚدة »وادراد بـ

ٚ.ادُتقبٜ، أو أن يسٖل ظًِمءهؿ ظْٓٚ، ؾٔتَِٚهٚ مبٚذة،  ـ ظْده ظِؿ هب  أو أن يسٖل م

                                           
( بًض افَهص افتل ختص افًرب افَدمٚء: ـٖخبٚر ؿقم صٚفح وهقد وصًٔٛ: مل ترد مـ ضريؼ بْل 1)

إهائٔؾ، وؿد تدخؾ ذم اإلهائِٔٔٚت، ظذ شبٔؾ افتٌِٔٛ، وفُـ إؾرادهٚ أوػ: فًِٔؿ إٔف ٓ يِزم أن 

  مٖخقذة مـ أهؾ افُتٚب.تُقن ـؾ ؿهص افسٚبَغ
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 ؾٔف أمران: ش افقاردة ذم ؿهص افَرآنذم بٔٚن بًض ادًٚين»وؿقيل : 

 .افَرآينذم افَهص  ؽِبٝمْٓؿ  آشتٍٚدةأن  األوؿ:

أن بًض افَهص ادجِّٜ ذم افَرآن ؿد خيتِػ حتديد مًْٚهٚ ادراد  الثاني:

بٚختالف آظتًمد ظذ اخلز اإلهائٔع مـ ظدمف، وشٔيٓر مـ خالل افدراشٜ مٚ 

 وؿع مـ ذفؽ ظْد ادٍنيـ.

، أي مـ إمقر افتل تتًِؼ بٚفَهٜ، ـسبٛ افَهٜ شأو مٚ يتًِؼ هبٚ»: وؿقيل 

افذي ٓ ترد إفٔف اإلصٚرة ذم افَرآن، أو تًٔغ بًض ادبًٓمت افتل ٓ يرض اجلٓؾ هبٚ، 

 أو ؽر ذفؽ ممٚ ٓ ظالؿٜ فف ببٔٚن مًْك أيٜ.

 تنبيهات: 
إهائٔؾ،  تٍسر بًض إخبٚر افقاردة ظـ بْل × ؿد ورد تٍسر افْبل -1

وإيوٚحٓٚ بَهص ـٕٚٝ هلؿ، وهذا افهْػ ٓ يدخؾ حتٝ افَْد وافتَقيؿ افذي 

 ـٍٚف  × يذـره افًًِمء وافبٚحثقن ذم بحثٓؿ ذم اإلهائِٔٔٚت: ٕن ثبقتف ظـ افْبل

ًٔٚ أو ؽر × ذم ذفؽ، وؿبقفْٚ فف فثبقتف ظْف ، وٓ ظالؿٜ فُقن هذا اخلز ظْف إهائِٔ

ؾ.ْف إهائٔع: ٕٕف ؿد ورد ظ ل إهأئ ر ْب ـ أخٚب س م ٚ ٔف وغ م ـ اٚد هص ظ ـ اَف  م

ـ طٓر مـ ـالم ادًٚسيـ رء مـ آختالف ذم حتديد مهىِح  2 

ٚ، وآخرون جيًِقٕف خًٚصٚ ؾًٔم  ًً اإلهائِٔٔٚت، وإن ـٚن بًوٓؿ يتقشع ؾٔف تقش

يروى ظـ افٔٓقد وافْهٚرى، وؿد حُؿ افدـتقر أمحد ظٔسقي ظذ هذا آختالف 

وإًٕم أضِْٚ هْٚ فْقوح آوىراب ذم حتديد مدفقل »...اوىراب، ؾَٚل: بٖٕف 

...شمهىِح اإلهائِٔٔٚت 
(1)

. 

اشتخدم ظًِمؤٕٚ مـ فدن افهحٚبٜ إػ افٔقم ظبٚرات متًددة ذم هذه  -3

                                           
ظدفٝ »( : 69: 1(، وؿٚل ذم )72: 1مجع وحتَٔؼ ودراشٜ ، فِدـتقر أمحد ظٔسقي ) ( تٍسر ابـ مسًقد 1)

 ....شدٚ اظسى مدفقفف مـ اوىراب وخِط  -رؽؿ صٔقظف -ظـ اشتخدام مهىِح اإلهائِٔٔٚت هْٚ 
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ؾ(افروايٚت، مثؾ : )أحٚديٞ بْل إهائٔؾ(، ) ل إهأئ ر ْب أخٚب
(1)

ٔٚت( ،)  ِٔ  اإلهائ

هىِح )اإلهائِٔٔٚت(، وهق ممٚ اشتخدمف افًًِمء ؿديًًم، وافذي ؽِٛ افٔقم مْٓٚ م

اإلظالم بًم ذم ديـ افْهٚرى مـ افٍسٚد وإوهٚم  ومـ ذفؽ مٚ ورد ذم ـتٚب

، (671)ت: وإطٓٚر حمٚشـ اإلشالم ، ٕيب ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ أيب بُر بـ ؾرح 

سًٜ وتسًقن بؾ ؿد وؿد ثبٝ أيوٚ أن شًِٔمن ـٕٚٝ فف مٚئٜ امرأة أو ت... »ؿٚل: 

ش روى ذم اإلهائِٔٔٚت إٔف ـٚن فف ثالث مٚئٜ امرأة حرة وشبع مٚئٜ هيٜ
(2)

. 

وأمٚ افَقل  »افًرش( ، ؾَٚل : ذم ـتٚبف ) (748)ت: وـذا اشتخدمف افذهبل 

ًٚ ؽر صحٔح، وفًِف أخذه مـ  افثٚفٞ: وهق ؿقل ابـ إشحٚق ؾٓق أيو

د ؿٚل ابـ جرير ذم هذا افَقل: وأمٚ ابـ اإلهائِٔٔٚت ـًم أخذ ؽره مـ إمقر، وؿ

إشحٚق ؾٕ٘ف مل يسْد ؿقفف افذي ؿٚفف ذم ذفؽ إػ أحد، وذفؽ مـ إمقر افتل ٓ 

ش × اهلل ظز وجؾ أو مـ خز رشقل اهلليدرك ظِّٓٚ إٓ بخز مـ 
(3)

 . 

 وفٔس ادَهقد هْٚ تتبع ـالمٓؿ ذم هذا، وإًٕم ادراد اإلصٚرة ؾَط.

ـتقر أمحد ظٔسقي ذم ـتٚبف افذي مجع ؾٔف تٍسر ابـ هذا، وؿد اظسض افد

)افتٍسر ظـ أهؾ  مسًقد: اظسض ظذ مهىِح اإلهائِٔٔٚت، وظدل ظْف إػ

(افُتٛ افسٚبَٜ
(4)

، وـٚن مـ أشبٚب ظدوفف ظْف أن ؾٚن ؾِقتـ
(5)

ؾف بَقفف :   ظرَّ

وٓ شًٔم  يىِؼ ظًِمء ادسِّغ ـِّٜ إهائِٔٔٚت ظذ مجٔع افًَٚئد ؽر اإلشالمٜٔ،»

                                           
 (.115 - 113:  2افسٚمع ، فِخىٔٛ افبٌدادي ) وي وأخالقايْير ظذ شبٔؾ ادثٚل : اجلٚمع ٔداب افر (1)

ـ افْهٚرى مـ افٍسٚد وإوهٚم وإطٓٚر حمٚشـ اإلشالم،( 2)  (.454فٍِّن افَرضبل )ص:   اإلظالم بًم ذم دي

 (.313)ص: ذهبل ِافًرش، ف( 3)

 (.69: 1مجع وحتَٔؼ ودراشٜ ، فِدـتقر أمحد ظٔسقي )  تٍسر ابـ مسًقد ( 4)

م (، فف جمّقظٜ مـ افدراشٚت آشتؼاؿٔف، ومْٓٚ مٚ َٕؾ مْف افدـتقر 1923 - 1899) مستؼق أدٚين( 5)

إمقيقن  ظٓد بْل أمٜٔ(، وشًمهٚ بًوٓؿ )افًٔسقي )افسٔٚدة افًربٜٔ وافنًٜٔٔ واإلهائِٔٔٚت ذم

 (.518واإلهائِٔٔٚت(. يْير: مًجؿ أشًمء ادستؼؿغ، افدـتقر حئك مراد )ص: 
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افًَٚئد وإشٚضر افتل دشٓٚ افٔٓقد وافْهٚرى ذم افديـ اإلشالمل مْذ افَرن 

 شإول
(1)

. 

ِِّف، ؾٚدهىِح مستخدم مْذ زمـ، وتًريػ ؾِقتـ  -حٍيف اهلل  -وصًْٔف  ذم ؽر حم

ٚ ٓشتًًمل ظًِمء ادسِّغ فف، وفٔس ـؾ مٚ يستٍٔد مْف اخلهقم ٕردُّه ٕجؾ  ًَ فٔس مىٚب

 ٕبغ ادراد مْف، وٕقوح ادَهقد بف، وٕردُّ ظذ ادخٚفػ، واهلل ادقؾؼ. ذفؽ، بؾ

  :في تفسير القرآف اإلسرائيلياتؿ ثانياً: تاريخ دخو 
رآن، مثؾ بٕٔٚف بٔٚن بًض إخبٚر اإلهائِٜٔٔ افقاردة ذم افَ ×ثبٝ ظـ افْبل 

بَقهلؿ: حبٜ ذم صًرة (حىٜ)تبديؾ هيقد ـِّٜ 
(2)

مقشك فف، وبٕٔٚف ٕذيٜ ؿقم 
(3)

 ،

وبٕٔٚف فَهٜ مقشك مع اخلرض
(4)

. 

شجر  ثوا عن بني إسرائيل وال ح  د  وح  » : ×مع ؿقفف  ×وـٚن ؾًِف هذا 
(5)

أـز  

                                           
 (.69: 1مجع وحتَٔؼ ودراشٜ ، فِدـتقر أمحد ظٔسقي ) سًقد تٍسر ابـ م( 1)

، يَقل: ؿٚل رواه افبخٚري وؽره ، ومـ مقاوًف ذم روايٜ افبخٚري فف، مٚ رواه بسْده ظـ أيب هريرة ( 2)

فبدلوا، فدخلوا [ 58]افبَرة: ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿ قيل لبني إسرائيل:»رشقل اهلل: 
تٚب افتٍسر/بٚب 4641وهق برؿؿ  ، شحبة في شعرة يزحفوف على أستاىهم، وقالوا:   .: وؿقفقا حىٜ مــ 

ى من إف موسى كاف رجًًل حيًيا ستيًرا، ال ير  »، ؿٚل: ×روى افبخٚري بسْده ظـ أيب هريرة ظـ افْبل ( 3)
استحياًء منو، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر ىذا التستر، إال من عيب  جلده شيءٌ 

ة، وإف اهلل أراد أف يبر ئو مما قالوا لموسى، فخًل يوًما وحده، فوضع ة: وإما آف  ر  د  ده: إما برص وإما أ  بجل
ثيابو على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابو ليأخذىا، وإف الحجر عدا بثوبو، فأخذ موسى 

مإل من بني إسرائيل، ر، حتى انتهى إلى ج  عراه وطلب الحجر، فجعل يقوؿ: ثوبي حجر، ثوبي ح  
ق بالحجر ف  فرأوه عريانًا أحسن ما خلق اهلل، وأبرأه مما يقولوف، وقاـ الحجر، فأخذ ثوبو فلبسو، وط  

گ  گ  ﴿ ضربًا بعراه، فواهلل إف بالحجر لندبًا من أثر ضربو، ثًلثًا أو أربًعا أو خمًسا، فذلك قولو:

( 3424برؿؿ )[ ش 69:إحزاب] ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںگ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 بٚب حديٞ اخلرض مع مقشك، ـتٚب أحٚديٞ إٕبٔٚء.

 ( بٚب حديٞ اخلرض مع مقشك، ـتٚب أحٚديٞ إٕبٔٚء. 3421رواهٚ افبخٚري برؿؿ ) ( 4)

هذا، ومل تسِؿ بًض هذه افروايٚت افثٚبتٚت ذم افهحٚح مـ َٕد بًض ادتًٚدغ أو ادٌروغ، ؾًم بٚفؽ 

 .× ٚ مل ُيرو بقجف صحٔح ظـ افْبلبٌرهٚ مم
 ( بٚب مٚ ذـر ظـ بْل إهائٔؾ ـتٚب أحٚديٞ إٕبٔٚء.3461( رواه افبخٚري برؿؿ )5)
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 مْدوحٜ فِهحٚبٜ وافتٚبًغ ذم أن يِجقا هذا افبٚب.

ؾ ، وبًوٓٚ جمّؾ،  وافَرآن ؿد أخز ظـ بًض أخبٚر افسٚبَغ: بًوٓٚ مٍهَّ

ٜ واخلز.ادجّؾ، وٓ شبٔؾ إػ مًرؾٜ تٍٚصٔؾ  ٓ افرواي ٍٚصٔؾ ادٍهؾ = إ دة ت  أو زٚي

 : إمٚ أن تُقن ظـ ادًهقم، وإمٚ أن ٓ تُقن ـذفؽ. وافروايٜ

ؾ٘ن ـٕٚٝ ظـ ادًهقم مـ ضريؼ صحٔح مًتز، ؾ٘هنٚ مَبقفٜ بال ريٛ، وإن 

ـٕٚٝ ظـ ؽر ضريؼ ادًهقم، ؾال ُتَبؾ أو تردُّ إٓ بزهٚن ظِّل مًتز، وٓ يٍُل 

 .(مرويٚت بْل إهائٔؾ)ردِّهٚ ـقهنٚ مـ ذم 

ومـ هْٚ ؾْٕ٘ٚ ٕجد افهحٚبٜ وافتٚبًغ وأتبٚظٓؿ يذـرون هذه اإلهائِٔٔٚت، 

ويستنٓدون هبٚ ذم افتٍسر، وؿد تٖيت ظْٓؿ جمِّٜ، وؿد تُقن مٍهِٜ، وفق 

اشتَرإٔٚ مـ روي ظْف إهائِٔٔٚت ذم هذه افىبَٚت فيٓر فْٚ مجٚظٜ مْٓؿ ممـ 

 إلهائِٔٔٚت.يروون هذه ا

 وهْٚ يَع افسٗال ادٓؿ: أـٕٚقا ظذ والل ذم هذا ، وسٕٚ ٕحـ ظذ هدى؟

 أـٕٚقا أؿؾَّ ظْٚيٜ مْٚ بحٍظ حقزة افديـ، وٕحـ أظذ مْٓؿ ذم هذا؟

 وٓ صؽَّ أهنؿ ـٕٚقا أحرص مْٚ ذم ديـ اهلل، وهؿ أظِؿ بف ، وأؽر ظِٔف.

 :  ومـ أمثِٜ إظالم افذيـ روي ظْٓؿ مٚ يٖيت

  ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ذم ؿقفف تًٚػ :  -1

، ورد ذم تًٔغ هذا افنخص أؿقاٌل، [175إظراف:]﴾ہہ ۀۀ

رجؾ مـ بْل إهائٔؾ، وؿد ورد ذفؽ ظـ ابـ  (بًِٚم بـ بٚظقراء)مْٓٚ أن ادَهقد 

مسًقد وابـ ظبٚس وجمٚهد ، وظُرمٜ وافسدي
(1)

 . 

زمْف، ؾ٘ن هذا آختالف ، وإن اختٍِقا ذم تٍٚصِٔٓٚ، وذم حتديد وؿهتف مًروؾٜ

 ٓ يٗثر ذم ـقهنٚ مـ ؿهص بْل إهائٔؾ.

                                           
 .( 568: 12، ط دار هجر )افىزييْير تٍسر ( 1)
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اختِػ ادٍنون مـ افسِػ ذم تًٔغ افنجرة افتل أـؾ مْٓٚ آدم وزوجف  -2

حقاء
(1)

  .[35افبَرة:] ﴾ ۓ  ے  ے ھ﴿، ذم ؿقفف تًٚػ 

ؾَٔؾ: هل افسْبِٜ، وورد ذفؽ ظـ ابـ ظبٚس مـ ضريؼ ظُرمٜ وجمٚهد وشًٔد 

ان افٌٍٚري، وظـ ظىٜٔ، وظـ ؿتٚدة، وظـ أيب اجلِد وأيب مٚفؽ ؽزبـ جبر، وظـ 

إجٚبٜ ظذ شٗال ابـ ظبٚس فف، وظـ وهٛ بـ مْبف افًٔمين، وظـ حمٚرب بـ دثٚر، 

 وظـ احلسـ افبكي.

وؿٔؾ: افُرمٜ )افًْٛ( ، وؿد ورد مـ روايٜ افسدي ظـ ابـ ظبٚس، ومـ ضريؼ 

د، وظـ افسدي ـ أيًوٚ ـ ، وظـ افسدي ظـ أصٔٚخف ظـ ابـ ظبٚس أو ابـ مسًق

 جًدة بـ هبرة، وظـ شًٔد بـ جبر، وظـ حمّد بـ ؿٔس.

 مـ دون تًٔغ. × وؿٔؾ : افتْٜٔ، ٕسبف ابـ جريٟ إػ بًض أصحٚب افْبل

ومـ هْٚ ٕجد أن افُتٛ افتل ُظْٔٝ بَْؾ ادٖثقر ظـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ 

ؾنَّ بف هٗٓء إشالف ـتٚب  وأتبٚظٓؿ ٓ تُٚد ختِق مـ ذـر اإلهائِٔٔٚت افتل

اهلل تًٚػ
(2)

. 

ًٔٚ، وهق افذي أخذ جًٕٚبٚ واؾًرا »:  (1332)ت:ؿٚل افَٚشّل  وأمٚ مٚ ـٚن إهائِٔ

مـ افتْزيؾ افًزيز، ؾَد تَِك افسِػ ذح ؿههف، إمٚ ممٚ اشتٍٚض ظذ إفسْٜ 

ع ذفؽ ؾال ومودار مـ ٕبئٓؿ، وإمٚ مـ ادنٚؾٜٓ ظـ اإلهائِٔٔغ افذيـ آمْقا ... 

 ش، ضٚبؼ أشٍٚرهؿ أم ٓمٌّز ظذ مٍنيْٚ إؿدمغ ذم ذفؽ
(3)

.  

وافَهد أن افهٚحلغ ـٕٚقا يتَبِقن افروايٚت ظذ ِظالَّهِتٚ فِّالحيٜ »...وؿٚل:  

                                           
 (. 556ـ  551: 1تٍسر افىزي، ط دار هجر )( 1)

ٔف افسالم تتبع فٍِّنيـ مـ ظٓد افهحٚبٜ إػ ابـ شٖٔيت ذم مثٚل تىبَٔل ظذ اإلهائِٔٔٚت ذم ؾتْٜ داود ظِ( 2)

ٕٚقا يروون اإلهائِٔٔٚت، ومل يتقؿٍقا ذم ذفؽ. -إن صٚء اهلل  -، وشٔتبغ فِْٚطر 61ص ـثر  أن ادتَدمغـ 

 (.41: 1حمٚشـ افتٖويؾ )( 3)
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ادٚرة، فهٍٚء هيرهتؿ. ؾال يْبٌل إٓ تٍْٔد ادقوقع مْٓٚ، ٓ احلط مـ مَٚمٓؿ 

ومـ بًدهؿ اإلهائِٔٔٚت وحُقهٚ،  وؿرض أظراوٓؿ. ـٔػ وؿد تَِك افهحٚبٜ

ؾ بًوٓؿ اؿتْك أشٍٚرهٚ وأدمـ مىٚفًتٓٚ، دٚ اشتبٚن فف مـ افبنٚئر افْبقيٜ، ـب

ش ؼ حتريٍٓؿ ـَـوحت
(1)

.  

وافْتٔجٜ احلتّٜٔ ذم هذا أن اإلهائِٔٔٚت دخِٝ ذم تٍسر افَرآن مْذ ظٓد 

 افهحٚبٜ، ثؿ ـثرت افروايٜ ظْد مـ بًدهؿ.

 :رائيليات الواردة في كتب التفسيرسثالثاً :موضوعات اإل
 ٓ تتًدى اإلهائِٔٔٚت جٕٚٛ إخبٚر.

وهذا راجع إػ مٚهٜٔ أؽِٛ أشٍٚر بْل إهائٔؾ ذم ظٓديف افَديؿ واجلديد
(2)

 ،

وؿد روى ادسِّقن مجِٜ مـ إخبٚر ادذـقرة ذم افَرآن ـَوٚيٚ بدء اخلَِٜٔ، 

 افَرآن، وبًض ؿهص أؿقامٓؿ . وخِؼ آدم وحقاء ، وؿهص إٕبٔٚء افقارديـ ذم

وإذا أردٕٚ أن َٕسؿ افَوٚيٚ افقاردة ذم أشٍٚرهؿ ظّقًمٚ، ؾُّٔـ أن ٕذـرهٚ ظذ 

 افْحق أيت:

ؿوٚيٚ تتًِؼ بٚٓظتَٚد، وهذه مل يتٖثر هبٚ افْٚؿِقن، ومل تُـ حمالًّ فِتٖثر ظذ  أوالً:

 ادسِّغ.

 ر ظذ افْٚؿِغ فإلهائِٔٔٚت.ؿوٚيٚ افتؼيع، وهذه مل يَع ؾٔٓٚ أي تٖث ثانًيا:

ًِيٜ. ثالثًا:  افَهص، وهذه هل افتل تقارد ظِٔٓٚ افَْؾ، وـٚن حماًل فالظتبٚر واف

ِٜ افؼيًٜ مـ  ×وافذي ييٓر مـ صٚحٛ افؼيًٜ  ِ ََ َٕ إٔف دٚ اضّٖنَّ ظذ 

                                           
ء (. وؿد ذـر ذفؽ ذم ؾهؾ ٍٕٔس حتٝ ظْقان )ؿٚظدة ذم ؿهص إٕب42ٚٔ: 1حمٚشـ افتٖويؾ )( 1)

 (.52ـ  42: 1وآشتنٓٚد بٚإلهائِٔٔٚت( )

افًٓد افَديؿ حيتقى ظذ أشٍٚر مٚ ؿبؾ ظٔسك ظِٔف افهالة وافسالم، وافًٓد اجلديد حيتقى ظذ إٕٚجٔؾ ( 2)

 ادْسقبٜ فبًض أتبٚع ظٔسك ظِٔف افهالة وافسالم، وظذ أظًمل افرشؾ، وهؿ ادبؼون بٚفْكإٜٔ بًده.
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أصحٚبف، وطٓر فف ؾَٓٓؿ وِظِّٓؿ ومتٔٔزهؿ = أبٚح هلؿ افتحديٞ بًم ظْد بْل 

ِّٔد ٕقع افروايٜ، وٓ هنٚهؿ ظـ رء مـ أخبٚر بْل إهائٔؾ إهائٔؾ ب٘ضال ق: إذ مل ُيَ

ثقا بف ـ هؿ ومـ بًدهؿ ـ ؾْٕ٘ٚ ٕجده ذم افَهص  دون رء. وإذا رجًْٚ إػ مٚ حدَّ

 وإخبٚر، وٓ يًدوه إػ ؽره.

ؽر إٔف ؿد يرد ذم بًض هذه افَهص مٚ ُيًِؿ خمٚفٍتف حلٚل إٕبٔٚء ومُٕٚتٓؿ، 

فراويـ خيتٍِقن ذم ضريَٜ إيرادهؿ ٕحداث افَهٜ ، ؾبًوٓؿ يذـر صًٔئٚ وٕجد أن ا

 ممٚ ُيًتَُد خمٚفٍتف حلٚل إٕبٔٚء، وبًوٓؿ ؿد يتجٚوز مثؾ ذفؽ ويسَىف مـ افروايٜ.

وافذي ييٓر مـ حٚل هٗٓء أهنؿ مل يتسٚهِقا ذم هذا إٓ ذم مَٚم افًِؿ، إذ 

، وإًٕم ـٕٚٝ افروايٜ ؾٔف تدور بغ افتٍسر فٔس حماًل فِقظظ وافتٖثر ظذ افْٚس

ِّٔزون مثؾ هذا.  ضالب افًِؿ افذيـ يّ

ومٚ حهؾ بًد ذفؽ مـ وؿقع ـتٛ افتٍسر ذم أيدي افًٚمٜ، واضالظٓؿ ظذ 

مثؾ هذه افروايٚت = ؾٕ٘ف ممٚ ٓ يَع افُْر ؾٔف ظذ هٗٓء إخٔٚر مـ ظًِمئْٚ 

 ظذ افًٚمٜ ذم هذا. إجالء، وإًٕم يُقن بٚفْير إػ مدى وؿقع اخلىقرة

ٚ بغ افًٚمٜ، إذ هؿ يٍْرون بٚفىبع مـ ـؾ مٚ هق هيقدي  ًً وذفؽ مٚ ٓ أجد فف واؿ

 ادهدر أو ٕكإٔف.

ويبدو يل أن افتٓقيؾ وافتخقيػ مـ خىقرة اإلهائِٔٔٚت إًٕم ازدادت ظْد 

ادًٚسيـ بسبٛ تسِط هيقد ظذ ؾِسىغ، ومًٚوٕٜ افْهٚرى هلؿ ذم ذفؽ، ثؿ 

ٚ ظذ ثَتسِىٓؿ  ًً ري ذم ـؾ دول افًٚمل ـٚهبؿ افٍُـرهؿ إرهـٚمل، وٕنـٚؾٜ افًـم

 افؼؿل وافٌريب.

 رابًعا: اتجاىات المعاصرين في الكتابة عن موضوع اإلسرائيليات:
أصٓر ادهٚدر ادًٚسة افتل تُِّٝ ظـ اإلهائِٔٔٚت ـتٚبٚن: مهٚ: ـتٚب 

ٚت ذم افتٍسر واحلديٞ(، )اإلهائِٔٔ (1397: )تافدـتقر حمّد حسغ افذهبل 
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)اإلهائِٔٔٚت وادقوقظٚت ذم  (1423: )توـتٚب افدـتقر حمّد حمّد أبق صٓبٜ 

ادٗفٍٚت  ٍٚد مْٓؿ، ومل أصٖ افتقشع ذم ذـراشتـتٛ افتٍسر( ، وـثر ممـ ـتٛ بًدهؿ 

ادًٚسة
(1)

 : ٕن افٌٚفبٜٔ افًيّك مْٓٚ شٚر ظذ مْٓجٜٔ تَقيض اإلهائِٔٔٚت. 

بٚدالحيٜ إٔف يُّـ تَسٔؿ ادمٚهٚت ادًٚسيـ ذم افُتٚبٜ ظـ مقوقع واجلدير 

 اإلهائِٔٔٚت ذم ـتٛ افتٍسر إػ أؿسٚم:

 افزظؿ بٖن افَرآن ؿد تٖثر بٚإلهائِٔٔٚت، وَٕؾ مْٓٚ! :األوؿ

 وهٗٓء ـٔػ شُٔقن رأهيؿ ذم ـتٛ افتٍسر إًذا؟! 

م بحثف  ٖثر هبؿ، وأٚؿ ـ ت ض م ٛ ادستؼؿغ وًب ٜ.وهذا مذه ُري ْٚهجٓؿ اٍف  ظذ م

ومـ أمثِٜ ادستؼؿغ مٚ ـتبف ٕقفدـف
(2)

ذم ـتٚبف ) تٚريخ افَرآن(، ؾَد ذـر مثؾ  

ٓ فزوم فِتحِٔؾ فُْتنػ أن أـثر  »...هذا ذم صٍحٚت متًددة، ومْٓٚ ؿقفف : 

ؿهص إٕبٔٚء ذم افَرآن، ٓ بؾ افُثر مـ افتًٚفٔؿ وافٍروض هل ذات أصؾ 

شٕجٔؾ ظذ افَرآن ؾٓق دون ذفؽ بُثر، أمٚ تٖثر اإل هيقدي
(3)

. 

ومـ أمثِٜ مـ تٖثر بّْٟٓ ادستؼؿغ افٍُري ـتٚب )افْبل إبراهٔؿ ذم افثَٚؾٜ 

فْبدأ أوًٓ ذم ـنػ ادخٍل ببٔٚن متٚثؾ بغ »... افًربٜٔ اإلشالمٜٔ(، ؿٚل ادٗفػ: 

ؿد يُقن بًْٚء افتقراة وافَرآن...ٕحـ أمٚم أمريـ: إمٚ أن ٕنر إػ أن أصؾ افَرآن 

شظذ افتقراة، وهذا ٓ يوره ذم رء...
(4)

. 

ظل تُذيبٓؿ وختِٔىٓؿ، وأهنؿ متٖثرون بٚفروايٜ  الثاني: ؾ افسٚبَغ، ويدَّ ِّٓ مـ جُي

افتٖثر فرأي مهىٍك أبق هْٔدي ذم ـتٚبف )ظـ بْل إهائٔؾ، وممـ تبْك هذا ا

                                           
 www.quran-c.com:  ؿٚظدة بٕٔٚٚت أوظٜٔ ادًِقمٚت افَرإٜٓٔـثر مْٓٚ ذم مقؿع: مىٚفًٜ أشًمء يُّـ( 1)

فف منٚرـٚت ظديدة ذم افساث اإلشالمل، ومـ أمهٓٚ  (،1932-1836ٕقفدـف:مستؼق أدٚين)( 2)

 وأخىرهٚ ـتٚبف )تٚريخ افَرآن(، وؿد ذـر ؿهٜ تٖفٍٔف فف ذم مَدمتف هلذا افُتٚب.

 (، وؿد تٚبع ـالمف حقل هذه افٍُرة إػ افهٍحٜ افالحَٜ.7: 1دـف )تٚريخ افَرآن، فْقف( 3)

 ظبد ادجٔد افؼذم. د.أذف ظِٔف  ، فِدـتقر هتٚمل افًبدويل، شافْبل إبراهٔؿ ذم افثَٚؾٜ افًربٜٔ اإلشالمٜٔ»( 4)
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 ادسٔحل ذم تٍسر افَرآن(.

ب ادروي بىرق صحٔحٜ ظـ افْبلبؾ ؿد يهؾ احلدُّ ببًوٓؿ إػ  ×  أن يُذِّ
ؾواًل ظـ ؽرهٚ  مـ ادرويٚت افتل أخذهٚ افهحٚبٜ وافتٚبًقن ظـ بْل إهائٔؾ، 

)افبدايٚت إوػ  فـافرأي حسْل يقشػ إضر ذم ـتٚبّـ تبْك هذا ـوم

 فإلهائِٔٔٚت ذم اإلشالم(.

يٜ أبق ـرئٍٜ َٕؾ مْٓٚ افٍهؾ افثٚين : أبق هريرة يَْؾ مـ أشٍٚر هيقد»:  يَقل

ُٜ اإلٕجٔؾ َتب  أوًٓ : صٍٜ اجلْٜ:»، ثؿ ذـر ش ـَ

مـ ضريؼ أيب هريرة، وؿد اظتّده  × ورد احلديٞ افتٚيل مْسقًبٚ إػ افْبل حمّد

افبخٚري، ومسِؿ، وافسمذي، وابـ مٚجٜ، وهق مـ أـثر إحٚديٞ صٓرة وإتنًٚرا 

 بغ ادسِّغ.

، وال تأ  ر   نٌ ي  الحين مػػا ال ع ػػادي الر ػػب ػػلع   ت  د  د  يقػػوؿ اهلل: أعػػ»يَــقل احلــديٞ: 
 .شرش  ب ب  ل  على قػ   ر  ط  ت، وال خ  ع  م  س   فٌ ذ  أ  

ٚ ظْدمٚ رأيْٚ هذا احلديٞ  ًً وـٚن مـ افىبًٔل أن ٕستنًر افدهنٜ واحلرج م

ف ذم بًض رشٚئؾ افَديس بقفس مـ أشٍٚر افًٓد اجلديد فِّسٔحٔغ،  بْهف وؾهِّ

ثٚين، رٕثقس إوػ( ذم أيٜ افتٚشًٜ مـ اإلصحٚح افوبٚفتحديد ذم رشٚفٜ )ـق

 : -سٛ افسمجٜ افًربٜٔ افُٚثقفُٜٔٔح -حٔٞ جٚء افْص هْٚك هُذا: 

َٛ )وفُـ ـًم »
تِ مل تره ظْٔؽ، وٓ شًّٝ بف أذٕؽ، وٓ خىر ظذ ؿِٛ  مٚ (ـُ

شبؼ: مٚ أظده اهلل فِذيـ حيبقٕف ... 
(1)

 . 

يذـر أحٚديٞ ثٚبتٜ ذم افهحٔحغ،  -ـًم ترى ذم هذا افَْؾ -وهذا إخر 

ُِٕسٛ إػ افْبل  .× ويزظؿ أهنٚ ممٚ تٍَِف افرواة مـ افهحٚبٜ مـ أهؾ افُتٚب، ثؿ 

                                           
 (. 85 - 84)ص:  ػ فإلهائِٔٔٚت ذم اإلشالمافبدايٚت إو( 1)
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مـ يْتَد اإلهائِٔٔٚت، ويرى إٔف مـ اخلىقرة بُّٚن ظذ تراث  :الثالث

ادسِّغ، خهقًصٚ ذم افتٍسر، وـثر ممـ درس مْٚهٟ ادٍنيـ أو مـ ـتٛ ذم 

افتٍسر شٚر ظذ هذا ادْٟٓ، وتتبع أؿقاهلؿ يىقل، وأصٓر ـتٚبغ افدخٔؾ ذم 

 ظّدتغ ذم هذا مهٚ ـتٚبٚ افذهبل وأيب صٓبٜ. 

هْٚك إصٚرات تَقئّٜ فتزئٜ مْٟٓ ادتَدمغ ذم هذا افبٚب، وآجتٓٚد  الرابع:

 ذم مًرؾٜ ضريَتٓؿ ؾٔف، ومـ افبحقث ادًٚسة: 

ذم ـتٛ افتٍسر( فِدـتقر مسٚظد افىٔٚر، مَٚل ) رأي آخر ذم اإلهائِٔٔٚت  -1

(، ثؿ ٕؼه ذم ـتٚبف ) مَٚٓت ذم  1424/  2/  21ُٕؼ ذم مِتَك أهؾ افتٍسر ) 

 ( .228-191: )ص  ( ذمـه1425ظِقم افَرآن وأصقل افتٍسر  

مبحٞ ذم ذح مٚ يتًِؼ بٚإلهائِٔٔٚت ذم ـتٚب مَدمٜ ذم أصقل افتٍسر  -2

(، 166-153ص: ( ذم ) ـه1427ذم أصقل افتٍسر ٓبـ تّٜٔٔ )ذح مَدمٜ 

 فِدـتقر مسٚظد افىٔٚر.

مَٚل بًْقان: ) وؿٍٚت مع اإلهائِٔٔٚت ذم ـتٛ افتٍسر (، وهق فِنٔخ  - 3

ٕٚيػ افزهراين، وؿد ٕؼه ذم مِتَك أهؾ افتٍسر
(1)

 . 

 ر افىزي وبٔٚن بًضـِٔٚت ذم تٍســٔظرض فُتٚب اإلهائ) :مَٚل بًْقان -4

خذ ظِٔف(ادآ
(2)

 ( ذم مِتَك أهؾًِٔمنــ: حمّد صٚفح حمّد شفِبٚحٞ )أبق صٍقت .

 افتٍسر.

)إهداء إػ افدـتقر مسٚظد افىٔٚر ، مثٚل ظزيز بخهقص  :مَٚل بًْقان -5

مَٚفٜ فف ظـ اإلهائِٔٔٚت(
(3)

( : حمّد صٚفح حمّد شًِٔمن. فِبٚحٞ )أبق صٍقت 

 ذم مِتَك أهؾ افتٍسر. 

                                           
(1 )(http://www.tafsir.net/vb/tafsir143.)/ 

(2 )/(http://www.tafsir.net/vb/tafsir10048.) 

(3 )(http://www.tafsir.net/vb/tafsir18833/.) 



 (ه3655 ذو الحجة)        عشر      رابعالعدد ال     هد اإلماـ الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة مع 

4; 

)اإلهائِٔٔٚت بغ  :ذم بـ شِىٚن افًجّل بًْقانبحٞ افدـتقر صٚ -6

ادتَدمغ وادتٖخريـ(: إذ ؾٔف إتهٚر دْٟٓ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ومـ تبًٓؿ ذم هذا 

ـٚفىزي وؽره
(1)

 . )مل أضِع ظِٔف إٓ بًد حترير هذه ادَٚفٜ(.

 

 

                            

                                           
 هـ( مـ جمِٜ افؼيًٜ وافدراشٚت اإلشالمٜٔ بجٚمًٜ افُقيٝ.1431)مجٚدى أخرة  81 ( وّـ افًدد1)
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 املبحث األول 
 ت في التفسري بني القبول والردفادة من اإلسرائيخلياستاال 

 :: أدلة القائلين بالمنعالمطلب األوؿ
 مما ورد من اآلثار في موقف المتقدمين من اإلسرائيليات: 

بُتٚب أصٚبف مـ  ×ظـ جٚبر بـ ظبد اهلل، أّن ظّر بـ اخلّىٚب، أتك افْبل  -1

ـ أمتّٓقـقن ؾٔٓٚ يٚ اب» ؾٌوٛ وؿٚل: ×بًض أهؾ افُتٛ، ؾَرأه ظذ افْبل 

، ٓ تسٖفقهؿ ظـ رء  ًٜ ّٔ اخلّىٚب، واّفذي ٍٕز بٔده فَد جئتُؿ هبٚ بٔوٚء َٕ

ؾٔخزوـؿ بحّؼ ؾتُّذبقا بف، أو ببٚضؾ ؾتهّدؿقا بف، وافذي ٍٕز بٔده فق أّن مقشك 

ّٓ أن يّتبًْل ًّٔٚ، مٚ وشًف إ  شـٚن ح
(1)

 . 

ب ظـ ٓ تسٖفقا أهؾ افُتٚ»رزاق وؽره ظـ ابـ مسًقد ؿٚل: روى ظبد اف -2 

، ؾتُذبقن بحؼ أو تهدؿقن ببٚضؾ ٘هنؿ فـ هيدوـؿ وؿد أوِقا إٍٔسٓؿ، ؾرء

 شف تٚفٜٔ تدظقه إػ اهلل وـتٚبفوإٕف فٔس أحد مـ أهؾ افُتٚب إٓ ذم ؿِب
(2)

. 

يٚ مًؼ » ؿٚل:  وروى افبخٚري بسْده ظـ ظبد اهلل بـ ظبٚس -3

أحدث  ×ظذ ٕبٔف ، ـٔػ تسٖفقن أهؾ افُتٚب ؟! وـتٚبُؿ افذي إٔزل ادسِّغ

إخبٚر بٚهلل تَرؤوٕف مل ينٛ ، وؿد حدثُؿ اهلل أن أهؾ افُتٚب بدفقا مٚ ـتٛ اهلل ، 

 ش .وؽروا بٖيدهيؿ..
(3)

. 

                                           
إشْٚده ؤًػ فوًػ جمٚفد: وهق »( ، وؿٚل ادحََقن: 15156( رؿؿ ) 349: 23رواه اإلمٚم أمحد )( 1)

ظـ افبخٚري إٔف ؿٚل: ؿٚل  4/32 (اإلصٚبٜ)ابـ شًٔد. وَٕؾ ابـ حجر ذم ترمجٜ ظبد اهلل بـ ثٚبٝ مـ 

مل يرد ذم ادىبقع  شوٓ يهح»بُتٚب، وٓ يهُح. ؿِْٚ: وؿقفف:  جمٚفد ظـ افنًبل ظـ جٚبر: إن ظّر أتك

 .ش5/39فِبخٚري  (افتٚريخ افُبر)مـ 

 . 12162( برؿؿ 111:  6ػ ظبد افرزاق )( مه2ْ)

 .2685 ( صحٔح افبخٚري: ـتٚب افنٓٚدات، بٚب ٓ يسٖل أهؾ افؼك افنٓٚدة وؽرهٚ، ح3)
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ؿِٝ » ؿٚل : ؿٚل أبق بُر بـ ظٔٚش:  ( ،وروى ابـ شًد ذم )افىبَٚت -4

 ؟!  فألظّش : مٚهلؿ يتَقن تٍسر جمٚهد

شٚبٕٚقا يرون إٔف يسٖل أهؾ افُتؿٚل : ـ
(1)

. 

ٓ »:  × ويستدل هلؿ :بًم روى أمحد بسْده ظـ جٚبر بـ ظبد اهلل ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل

تسٖفقا أهؾ افُتٚب ظـ رء ، ؾ٘هنؿ فـ هيدوـؿ وؿد وِقا، ؾُٕ٘ؿ إمٚ أن تهدؿقا 

ٓ أن يتبًْل ببٚضؾ أو تُذبقا بحؼ، ؾٕ٘ف فق ـٚن مقشك حٔٚ بغ  شأطٓرـؿ مٚ حؾ فف إ
(2)

. 

 أدلة القائلين بالجواز: المطلب الثاني:
 : : من القرآف أوالً 

إذا رجًْٚ إػ افَرآن وجدٕٚ أدفٜ تنر إػ جقاز افرجقع إػ بْل إهائٔؾ، مثؾ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ ؿقفف تًٚػ:

 . [211افبَرة:] ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

﮸    ﴿ وؿقفف : ﮷   ﮶   ﮴   ﮵  ﮹﮺  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

 .[94يقٕس:] ﴾ ﮻ ﮼    ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    

 ﮶  ﮵ ﮳﮴ ۓ﮲ ۓ ےے ھ ھ ہھھ﴿وؿقفف : 

 .[121اإلهاء:] ﴾﮻ ﮺ ﮸﮹ ﮷

ٕٚضَٜ بجقاز افرجقع إػ بْل إهائٔؾ ذم رء مـ  -وؽرهٚ  -ؾٓذه أيٚت 

ٚ فقرد افبٔٚن بذفؽ. ًَ ًٔٚ ظْف مىِ  أخبٚرهؿ، وفق ـٚن افرجقع إفٔٓؿ مْٓ

 ثانًيا: من السنة:
بًْٔم هق جٚفس ظْد » يب ِّٕٜ إٕهٚري أخزه إٔف : وروى أمحد ظـ أ -1

جٚءه رجؾ مـ افٔٓقد ، ؾَٚل : يٚ حمّد ، هؾ تتُِؿ هذه اجلْٚزة ؟  ×رشقل اهلل 

                                           
 ( .466:  5( افىبَٚت افُزى ، ٓبـ شًد )1)

 . 14631( برؿؿ 468:  22( ادسْد )2)
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 .شاهلل أعلم»:  ×ؿٚل رشقل اهلل 

 .ل افٔٓقدي : إٔٚ أصٓد أهنٚ تتُِؿؿٚ

، بوىمذ  ، وال تك  قوىمد  ر  تاب؛فًل ت  كم أىل الكث  د  إذا ح  »: ×ؾَٚل رشقل اهلل 
، وإف كاف باطًًل ؛ بوىم كذ  ا ؛ لم ت  ق  لو ؛ فإف كاف ح  س  بو ور  ت  وقولوا آمنا باهلل وك  

ش قوىمرد  لم ت  
(1)

. 

 ×أن افْبل   ده ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚصـ روى افبخٚري بسْ 2 
ج، ومن كذب علي ر  ح   ثوا عن بني إسرائيل والد  وح   ي ولو آيًة،ن  غوا ع  ل  بػ  »: ؿٚل
 شمقعده من النار أ  و  بػ  ت  ي  ًدا؛ فل  م  ع  متػ  

(2)
. 

 ثالثًا: حاؿ الرحابة والتابعين وأتباعهم: 
فَد َٕؾ هٗٓء افُرام هذه أثٚر وإحٚديٞ، وإذا رجًْٚ إػ تٍٚشرهؿ مل ٕجد 

زون  ظْدهؿ أي ؽوٚوٜ ذم َٕؾ مرويٚت بْل إهائٔؾ ذم افتٍسر، ومٚ ـٕٚقا يتحرَّ

 مـ ذفؽ، وفـ يُقن ظذ بٚضٍؾ ذم هذا إمر، وُٕقن ٕحـ ظذ احلؼِّ ؾٔٓـ ؾتٖمؾ.

ف الراجح ومناقشة أدلة وبيا ،الثالث: تحرير محل النزاع المطلب
 :المخالفين

 جيٛ افتٍريؼ بغ أمريـ:

 وهذا جٚئز بدون أيِّ حرج ، ـًم ؿٚل افْبل :األوؿ : التحديث عن بني إسرائيل
ذم تٍسر آيٜ أو ذم ذح حديٞ ، أو ذم  -ٚن هذا افتحديٞ ؾٍل أي مُٚن ـ .×

َّٔد. -أي مقضـ آخر   ؾٕ٘ف جٚئٌز: بْص هذا احلديٞ ادىِؼ ؽر ادَ

                                           
ٓ جئز  ×ـ ادًِقم أن افْبل ؿٚل افنٚؾًل: م». ؿٚل ابـ حجر :  17255( برؿؿ 462:  28( ادسْد )1)

افتحدث بٚفُذب، ؾٚدًْك: حدثقا ظـ بْل إهائٔؾ بًم ٓ تًِّقن ـذبف، وأمٚ مٚ دمقزوٕف ؾال حرج 

ظُِٔؿ ذم افتحدث بف ظْٓؿ، وهق ٕير ؿقفف: إذا حدثُؿ أهؾ افُتٚب ؾال تهدؿقهؿ، وٓ تُذبقهؿ، ومل 

 .شادْع مـ افتحدث بًم يَىع بهدؿفيرد اإلذن، وٓ 

 .   3461( رواه افبخٚري ذم صحٔحف : ـتٚب أحٚديٞ إٕبٔٚء، بٚب مٚ ذـر ظـ بْل إهائٔؾ، برؿؿ 2)
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ومـ َثؿَّ ، ؾال يهح تٌِٔط ادٍنيـ إذا رووا اإلهائِٔٔٚت ، وـٚن هذا افبٚب 

هلؿ مٚ  ، وهق أرؾؼ بٖمتف مـ أن يبٔح ×إلبٚحٜ ادؼع  : -أي: افتحديٞ-حيتِّٓٚ 

 يرضهؿ ذم ديْٓؿ.

ومع ذفؽ ؾال مٌّز ظذ مٍنيْٚ إؿدمغ ذم ذفؽ، ضٚبؼ » ؿٚل افَٚشّل:

أشٍٚرهؿ أم ٓ، إذ مل يٖفقا جٓدا ذم ٕؼ افًِؿ وإيوٚح مٚ بٌِٓؿ وشًّقه. إمٚ حتسْٔٚ 

فِيـ ذم رواة تِؽ إٕبٚء وأهنؿ ٓ يروون إٓ افهحٔح، وإمٚ تًقيال ظذ مٚ رواه اإلمٚم 

بٌِقا ظْل »ؿٚل:  ×وافبخٚرّي وافسمذّي ظـ ظّرو بـ افًٚص ظـ رشقل اهلل  أمحد

ورواه أبق داود أيوٚ ب٘شْٚد صحٔح ظـ ش وفق آيٜ، وحدثقا ظـ بْل إهائٔؾ وٓ حرج

 .شجر  ثوا عن بني إسرائيل وال ح  د  ح  »إٔف ؿٚل:  ×أيب هريرة ظـ رشقل اهلل 

أن افَهد مْٓٚ آظتبٚر بٚفقؿٚئع ؾسخهقا ذم روايتٓٚ ـًٍٔم ـٕٚٝ، ذهٚبٚ إػ 

افتل أحدثٓٚ اهلل تًٚػ دـ شِػ فْٔٓجقا مْٟٓ مـ أضٚع ؾٖثْك ظِٔف وؾٚز. ويُْبقا 

 .ظـ مٓٔع مـ ظل ؾحَٝ ظِٔف ـِّٜ افًذاب وهِؽ. هذا مِحيٓؿ

وؿد روي ظـ اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ إٔف ـٚن يَقل: إذا رويْٚ ذم إحُٚم صددٕٚ، 

وٚئؾ تسٚهِْٚ، ؾبٕٚحرى افَهص. وبٚجلِّٜ ؾال يُْر أن ؾٔٓٚ وإذا رويْٚ ذم افٍ

شافقاهٔٚت بّرة، وادقوقظٚت، ممٚ اشتبٚن دحََل ادتٖخريـ
(1)

. 

وهذا : منهم في بياف معنى اآلية أو شيء من مستتبعاتو االستفادة: والثاني 

ٜ مٚ هق افذي ؿد يَع ؾٔف اإلصُٚل، وهق حمؾُّ افْزاع، خهقًصٚ إذا ورد ذم افرواي

 ُيستُْر.

ؿ بًض افًًِمء اإلهائِٔٔٚت إػ ثالثٜ أؿسٚم:  وؿد ؿسَّ

مٚ ظِّْٚ صحتف ممٚ بٖيديْٚ ممٚ ينٓد فف بٚفهدق ؾذاك :  اػػأحدى » : ؿٚل ابـ تّٜٔٔ

 صحٔح.

                                           
 (.41: 1)حمٚشـ افتٖويؾ( 1)
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 مٚ ظِّْٚ ـذبف بًم ظْدٕٚ ممٚ خيٚفٍف. والثاني:

ؾال ٕٗمـ بف مٚ هق مسُقت ظْف ٓ مـ هذا افَبٔؾ وٓ مـ هذا افَبٔؾ،  والثالث:

شوٓ ُٕذبف ودمقز حُٚيتف
(1)

. 

افَسؿ افثٚين وافثٚفٞ:  -مـ حٔٞ افتىبٔؼ وادْٚؿنٜ  -ويدخؾ ذم حمؾ افْزاع  

ظل آخر  ًٜ إهائِٜٔٔ مٚ تدخؾ ذم افَسؿ افثٚين، ويدَّ ٕٕف ؿد يدظل أحدهؿ أن ؿه

 دخقهلٚ ذم افْقع افثٚفٞ.

 : الترجيح
 د هبذه اإلهائِٔٔٚت: ٕمقر:جقاز آشتنٓٚ  -واهلل أظِؿ  -افراجح 

ساحٜ أيٚت ذم ضِٛ افرجقع إفٔٓؿ ذم بًض أخبٚرهؿ، ومل يرد مٚ  األوؿ:

 يْسخ ذفؽ.

ع  الثاني: ؿد أبٚح افتحديٞ بًد افْٓل ظْف، ومٚ اشتدل بف ادًٕٚقن  ×أن ادؼِّ

 .× ،  ؾٕ٘ف مْسقخ ب٘بٚحتف ×مـ هنٔف 

ّٕف  »ؿٚل افًْٔل:  ًّٕم ؿٚل: وٓ حرج، ٕ افّزجر ظـ إخذ  ×ـٚن ؿد تَدم مْف وإ

ظْٓؿ وافّْير ذم ـتبٓؿ، ثّؿ حهؾ افّتقّشع ذم ذفؽ، وـٚن افّْٓل ؿبؾ اشتَرار 

ّٜٔ خنٜٔ افٍتْٜ، ثّؿ دٚ زال ادحذور وؿع اإلذن ذم  ّٜٔ وافَقاظد افّديْ إحُٚم افّؼظ

شذفؽ دٚ ذم ذفؽ مـ آظتبٚر ظْد شًمع إخبٚر اّفتل وؿًٝ ذم زمٚهنؿ
(2)

 . 

أن احلديٞ افقارد ذم افْٓل، وـذا أثٚر إًٕم هل ذم ضِٛ آهتداء بًم  الثالث:

ظْد بْل إهائٔؾ، وضِٛ آهتداء مْٓل ظْف ذم ـؾ حغ، إذ ـٔػ يُقن آهتداء 

 بًم ظْدهؿ، وؿد أـّؾ اهلل افديـ؟!

ؾٓل بًّزل ظـ ذفؽ  ٍٚدة مْٓٚ،شتأمٚ افرجقع إػ أخبٚرهؿ وحُٚيتٓٚ، وآو

 ل.افْٓ

                                           
 (.122مَدمٜ ذم أصقل افتٍسر، ٓبـ تّٜٔٔ )( 1)

 .(45:  16َٚري ذح صحٔح افبخٚري )ظّدة اف( 2)
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أن مجٓقر ادٍنيـ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وأتبٚظٓؿ ؿد رجًقا إفٔٓؿ  الرابع:

ٍٚدوا مْٓؿ، ومل يروا ذم ذفؽ ؽوٚوٜ، مع افًِؿ بًم ذم بًوٓٚ مـ اختالف أو اشتو

 مـ ؿوٚيٚ منُِٜ ذم مْىقق افروايٚت.

ه   -وؿٚل ويلُّ اهلل افدهِقّي  »ؿٚل افَٚشّل :  س ِهُّ ر، ذم ذم أصقل افتٍس  -ُؿدِّ

 : ذط ادٍن أمران : ؾهؾ افُالم ظذ مًرؾٜ أشبٚب افْزول

مٚ تًرض فف أيٚت مـ افَهص، ؾال يتٔن ؾٓؿ اإليًمء بتِؽ أيٚت  األوؿ:

 إٓ بًّرؾٜ تِؽ افَهص.

مٚ خيهص افًٚم مـ افَهٜ، أو مثؾ ذفؽ مـ وجقه سف افُالم ظـ  والثاني:

 ٚت بدوهنٚ.افيٚهر، ؾال يتٔن ؾٓؿ ادَهقد مـ أي

وممٚ يْبٌل أن يًِؿ أن ؿهص إٕبٔٚء افسٚفٍغ ٓ تذـر ذم احلديٞ إٓ ظذ 

شبٔؾ افَِٜ، ؾٚفَهص افىقيِٜ افًريوٜ افتل تُِػ ادٍنون روايتٓٚ، ـِٓٚ 

 مَْقفٜ ظـ ظًِمء أهؾ افُتٚب إٓ مٚ صٚء اهلل تًٚػ. إتٓك.

ِٜ ذم ؽوقن أيٚت ؾ٘ذن، ٓ خيٍك أن مـ وجقه افتٍسر مًرؾٜ افَهص ادجّ

. ـٚفذي جرى ذم ظٓده  ، أو أخز ظْف.  ×افُريّٜ، ثؿ مٚ ـٚن مْٓٚ ؽر إهائٔعٍّ

ؾ ببٕٔٚف ادحدثقن. وؿد رووه بٕٚشٕٚٔد ادتهِٜ، ؾال مٌّز ؾٔف. ٍّ  ؾٓذا تُ

ًٔٚ، وهق افذي أخذ جًٕٚبٚ واؾًرا مـ افتْزيؾ افًزيز، ؾَد تَِك  وأمٚ مٚ ـٚن إهائِٔ

، إمٚ ممٚ اشتٍٚض ظذ إفسْٜ ودار مـ ٕبئٓؿ، وإمٚ مـ افسِػ ذح ؿههف

ادنٚؾٜٓ ظـ اإلهائِٔٔغ افذيـ آمْقا. وهٗٓء ـٕٚقا تٍَِقا إٔبٚءهٚ ظـ ؿٚدهتؿ. إذ 

ـّ  افهحػ ـٕٚٝ ظزيزة مل تتبٚدهلٚ إيدي، ـًم هق ذم افًهقر إخرة. واصتٓر و

ؾروون مٚ صٚؤوا ؽر  رؤشٚئٓؿ بْؼهٚ فدى ظّقمٓؿ، إبَٚء ظذ زمٚم شٔىرهتؿ،

شمٗاخذيـ وٓ مْٚؿنغ. ؾذاع مٚ ذاع
(1)

. 

                                           
 (.41:  1)حمٚشـ افتٖويؾ ( 1)
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 وييٓر مـ شز تًٚمِٓؿ مع اإلهائِٔٔٚت وأؿقاهلؿ ؾٔٓٚ مٚ يٖيت:

ـٚن مرادهؿ ب٘يرادهٚ بٔٚن ادًْك افًٚم فميٜ، وأن افقارد ظْد بْل  األوؿ:

 إهائٔؾ ٓ خيتِػ ظـ ادًْك اإلمجٚيل ؾٔٓٚ.

ب إٓ بخز افهٚدق ادًهقم، وٓ أن افتٍٚصٔؾ ٓ تُ  الثاني: ق وٓ ُتُذَّ هدَّ

يٍُل ذم ؿبقهلٚ ورودهٚ ذم مرويٚت بْل إهائٔؾ
(1)

. 

ٌّٛ ظذ واحد مـ احتًمفغ: الثالث:  أن هَنَْل مـ هَنَك مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ مْه

ّؾ مٚ ورد ظـ ابـ آحتًمل إول: مٚ ـٚن ؾٔف ضِٛ آهتداء، وظذ هذا حُي 

 ٚس.مسًقد وابـ ظب

آحتًمل افثٚين: ـثرة شٗاهلؿ، وضِٛ مٚ ظْدهؿ مـ افٌرائٛ، وظذ هذا حيّؾ 

مٚ ورد ظـ إظّش ذم صٖن جمٚهد
(2)

حٔٞ ـٚن يتَٔف افُقؾٔقن فروايتف درويٚت  

 بْل إهائٔؾ، وممٚ ورد مـ ؽرائبف ذم ذفؽ:  

ٛ ـٚن جمٚهد ٓ يسّع بٖظجقبٜ إٓ ذهٛ فْٔير إفٔٓٚ : ذه:»ظـ إظّش ، ؿٚل 

ؾَٚل فف جمٚهد :  -وظِٔف وال  -إػ حرضمقت فرى بئر برهقت ، وذهٛ إػ بٚبؾ 

رة ؾَٚل: اذهٛ بف ، ؾَٚل تًرض ظع هٚروت ومٚروت ، ؾدظٚ رجال مـ افسح

ٛ بف إػ ؿًِٜ ، ؾَىع مْٓٚ : بؼط أن ٓ تدظق اهلل ظْدمهٚ. ؿٚل : ؾذهافٔٓقدي

ؾ٘ذا مهٚ مًَِغ مُْسغ إػ جقبٜ ، : خذ برجع ، ؾٓقى بف حتك إتٓك حجًرا، ثؿ ؿٚل

، ، ؾًِم رأيتًٓم ؿِٝ : شبحٚن اهلل خٚفًَُم ، ؾٚوىربٚ ، ؾُٖن اجلبٚل تدـدـٝـٚجلبِغ

 شوأهُِتْل ؾٌق ظع وظذ افٔٓقدي ، ثؿ أؾٚق ؿبع ، ؾَٚل : ؿد أهُِٝ ٍٕسؽ 
(3)

. 

                                           
 .49ص ٍٚدهتؿ مـ هذه ادرويٚتاشتفقجقه ( شٖٔيت مزيد بٔٚن 1)

مل يتقؿػ ـثر مـ افًًِمء ظـ ؿبقل تٍسر جمٚهد ، وٓ ـٕٚقا يتَقٕف ـًم َٕؾ أبق بُر ابـ ظٔٚش ، بؾ ـٚن  (2)

 .ش جٚءك افتٍسر ظـ جمٚهد ؾحسبؽ بفإذا  »ٍسر ، حتك ؿٚل شٍٔٚن افثقري : إمٚم افتٚبًغ ذم افت

 ( .456: 4( شر أظالم افْبالء )3)
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ٚ مـ هذا وؿد شٚر ـثر مـ ظًِمء افتٍسر ظذ َٕؾ هذه اإلهائِٔٔٚت وتداوهل

ؽر ُٕر فُثر مْٓٚ، ومل يَع افُْر ادىِؼ إٓ ظْد بًض ادٍنيـ، ـٚفرازي وأيب 

حٔٚن، ثؿ اشتَر إمر ظْد ـثر مـ ادًٚسيـ ظذ هذا ادْٟٓ
(1)

.
1
 

في تفسير  اإلسرائيلياتقل أشهر المفسرين المعتنين بن الرابع: المطلب
 :القرآف

 بدايٜ مجع افتٍٚشر افسٚبَٜ، ؾْٕ٘ٚ ٓ ُٕٚد إذا دمٚوزٕٚ افىبَٚت إوػ، وٕيرٕٚ إػ

ٕجد تٍسًرا إٓ وؾٔف مجع مـ مرويٚت بْل إهائٔؾ
(2)

 ، ومـ هذه افتٍٚشر:

، وتٍسر ابـ جرير افىزي (222)ت : تٍسر حئك بـ شالم افبكي افَرواين  

ر ، وتٍس( 333)ت : وتٍسر ادٚتريدي  (327)ت: ، وتٍسر ابـ أيب حٚتؿ (312)ت: 

 إفخ مـ افتٍٚشر افتل جٚءت بًدهؿ.... ،(427)ت : افثًِبل 

ٕٚؿِقن ظـ افىبَٚت افثالث، مسْدون إفٔٓؿ هذه افروايٚت،  -ذم هذا  -وهؿ 

ومل يَع مْٓؿ ٌُٕر ظذ هذا ادْٟٓ افذي شٚر ظِٔف شِػ إمٜ: فذا بَٔٝ هذه 

 افروايٚت ذم ـتبٓؿ إػ يقمْٚ هذا.

ت :  )ا ادَٚم، ؿٚهلٚ ذم إٓتهٚر فِثًِبل ادٍن وفَِٚشّل ـِّٜ مٍٔدة ذم هذ

 ، وهل تهِح فف وفٌره: (427

وؿد رأيٝ، ممـ يدظل افٍوؾ، احلط مـ ـرامٜ اإلمٚم افثًِبّل، ؿدس اهلل  »ؿٚل : 

هه افًزيز، فروايتف اإلهائِٔٔٚت وهذا، وأيؿ احلؼ، مـ جحد مزايٚ ذوي افٍوؾ 

 ومًٚداة افًِؿ. 

                                           
 ( يُّـ تَسٔؿ افْٚس ذم هذا إػ أؿسٚم:1)

 مٍنون يَِْقهنٚ دون اظساض ، وهذا ـثر ذم ـتٛ افتٍسر. -1

 مٍنون اظسوقا ظذ ـثر مْٓٚ، إن مل يُـ ـِٓٚ، ومْٓؿ افرازي وأبق حٔٚن. -2

وقهٚ فَِْد وافتَقيؿ، ومل يسـقهٚ بٚفُِٜٔ، وٓ إتَدوهٚ بٚفُِٜٔ ـذفؽ،  -3  ومْٓؿ ابـ ـثر.ؿقم ظرَّ

(2 ) ًّٚٔ  ذم افند افتٚرخيل فَهٜ ؾتْٜ داود، وشسد ذم آخر هذا افبحٞ. -إن صٚء اهلل -شٔيٓر ذفؽ جِ
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س ِهُّ  -ظذ إٔف ٕٚؿؾ ظـ ؽره، وراٍو مٚ حُٚه بٕٚشٕٚٔد إػ أئّٜ إخبٚر.   -هُؿدِّ

ُٛ مسبقق بَقل َِٕف بٚفٍِظ وظزاه فهٚحبف؟ ؾًًّٚذا بؽ افِٓؿ مـ هؤّٜ  ْٕ ومٚ ذ

 افسِػ.

ُِّٚن ترمجٜ ظٚفٜٔ أحببٝ إثبٚهتٚ هْٚ،  وؿد رأيٝ فف ذم تٚريخ افَٚيض ابـ خ

شتًريٍٚ بَّٚمف فدى اجلٚهؾ بف
(1)

. 

وافَهد أن افهٚحلغ ـٕٚقا يتَبِقن  »:  (427)ت:د ترمجٜ افثًِبل ثؿ ؿٚل بً

ؾال يْبٌل إٓ تٍْٔد  فِّالحيٜ ادٚرة، فهٍٚء هيرهتؿ.افروايٚت ظذ ظالهتٚ 

ادقوقع مْٓٚ، ٓ احلط مـ مَٚمٓؿ وؿرض أظراوٓؿ. ـٔػ وؿد تَِك افهحٚبٜ 

شومـ بًدهؿ اإلهائِٔٔٚت وحُقهٚ، بؾ بًوٓؿ
(2)

.  

 

 

                           

                                           
 (. 42ـ  41:  1حمٚشـ افتٖويؾ ) ( 1)

 (.41:  1)  ( ادهدر افسٚبؼ2)



 (ه3655 ذو الحجة)        عشر      رابعالعدد ال     هد اإلماـ الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة مع 

5; 

 املبحث الثاني

 فادة منها في التفسريستومجاالت اال ابط تفسري القرآن باإلسرائيخليات،ضو 

 : ضوابط تفسير القرآف باإلسرائيليات المطلب األوؿ
فق أردٕٚ أن َْٕد اإلهائِٔٔٚت مـ جٜٓ اإلشْٚد، ؾ٘هنٚ روايٚت ٓ أشٕٚٔد هلٚ ظْد 

قه ذم ـتبٓؿ، وتْٚؿِقه مـ خالل هذه افُتٛ جٔاًل بًد أهؾ افُتٚب، بؾ هل ممٚ ـتب

جٔؾ: فذا ٓ تهِح ادىٚفبٜ ب٘شْٚدهؿ، وإًٕم ُيُتٍك بٚفقجٚدة افتل ظْدهؿ مـ ـتبٓؿ 

 افتل يًتزوهنٚ.

ودٚ أخذ افهحٚبٜ وافتٚبًقن وأتبٚظٓؿ هذه افروايٚت ظْٓؿ ٕنٖ اإلشْٚد إػ أهؾ 

 هذه افىبَٚت افثالث.

وأؿهد  قل ظْٓؿ،ـحٚل افتٍسر ادَْ ذم افَْؾ ظْٓؿ،حٚل اإلهائِٔٔٚت و

َُِٕٝسبٚفىريؼ ٍٕ هٗٓء هقمـ افتٍسر ظـ  أن ادَْقل بذفؽ:  )بف( ف افذي 

 ، ؾٖشٕٚٔد افروايٚت واحدة. اإلهائِٔٔٚت

ودٚ ـٚن احلٚل ـذفؽ ذم اإلهائِٔٔٚت، ؾ٘ن افَبقل هلٚ ٓ يْنٖ مـ جٜٓ صحٜ 

هلٚ، وهذا يًْل إْٔٚ ٕحتٚج إػ وقابط  لفتٚرخيل وادتِْ افَْد ا جٜٓاإلشْٚد، وإًٕم مـ 

 مْٓٚ. ل خزٍ قؿبٕجؾ 

وؿد ذـر افىزي مجِٜ مـ افوقابط ادّٜٓ ذم ؿبقل اإلهائِٜٔٔ، وذفؽ ظْد 

  ائەئ ىىائ﴿تًَِٔف ظذ افروايٚت افقاردة ذم ؿقفف تًٚػ : 

،  [36افبَرة:] ﴾ ی ىئىئ ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ ۇئۇئ ەئوئوئ

(حٔٞ ذـر بًض افسِػ خز )ا َّٜٔ حل
(1)

 ، ويُّـ اشتخالص هذه افوقابط ؾًٔم يٖيت:

 مقاؾَٜ ـتٚب اهلل.  -1

                                           
 (.567: 1) ط دار هجرتٍسر افىزي، ( 1)
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 أن ٓ يدؾع اخلَز اإلهائٔع خٌز ظـ ادًهقم.  -2

ٚ فٌِٜ افًرب.   -3 ًَ  أن يُقن تٍسرهٚ مقاؾ

 . أن يتتٚبع ظِٔف ؿقل افهحٚبٜ وافتٚبًغ  -4

 أن يُقن مـ إمقر ادُّْٜ، وفٔس ادستحِٜٔ.  -5

 ـر ـالم افىزي ظْد ـؾ وٚبٍط مْٓٚ.وشٖذ

ٚ يَقي ؿبقل اخلز ، وفٔس ادراد أن  ًً وممٚ حيسـ ظِّف أن اجتًمع هذه افوقابط م

بًض افوقابط يستَؾُّ بَبقل اخلز اإلهائٔع، وهذه افوقابط أصبف بٚفَرائـ افتل 

ًٜ فِخز، أمٚ إٍراد واحد م ْٓٚ حتتػُّ ببًض افْهقص ؤًٍٜ اإلشْٚد، ؾتُقن مَقي

ؾال يستَؾُّ بتَقيٜ اخلز
(1)

. 

                                           
مف ظـ ادراشٔؾ، وهل أن آشتدٓل بّجّقع روايٚت أصٚر ابـ تّٜٔٔ إػ مثؾ هذه افٍُرة ذم ـال( 1)

إذا تًددت ضرؿٓٚ وخِٝ  وادراشٔؾ »: ؾَٚل بهحتف، افقاحدةيًْل اشتَالل افروايٜ فتهحٔح اخلز ٓ 

ظـ ادقاضٖة ؿهًدا أو آتٍٚق بٌر ؿهد ـٕٚٝ صحٔحٜ ؿىًٚ، ؾٚن افَْؾ إمٚ أن يُقن صدؿٚ مىٚبَٚ 

أو أخىٖ ؾٔف، ؾّتك شِؿ مـ افُذب افًّد واخلىٖ  صٚحبف افُذب،  فِخز، وإمٚ أن يُقن ـذبٚ تًّد

 ـٚن صدؿٚ بال ريٛ.

ؾ٘ذا ـٚن احلديٞ جٚء مـ جٓتغ أو جٓٚت، وؿد ظِؿ أن ادخزيـ مل يتقاضئٚ ظذ اختالؿف، وظِؿ أن مثؾ 

ر ذفؽ ٓ تَع ادقاؾَٜ ؾٔف اتًٍٚؿٚ بال ؿهد ظِؿ إٔف صحٔح، مثؾ صخص حيدث ظـ واؿًٜ جرت، ويذـ

تٍٚصٔؾ مٚ ؾٔٓٚ مـ إؿقال وإؾًٚل، ويٖيت صخص آخر ؿد ظِؿ إٔف مل يقاضئ إول، ؾٔذـر مثؾ مٚ ذـره 

إول مـ تٍٚصٔؾ إؿقال وإؾًٚل، ؾًِٔؿ ؿىًٚ أن تِؽ افقاؿًٜ حؼ ذم اجلِّٜ: ؾٕ٘ف فق ـٚن ـؾ مًْٓم 

صٔؾ افتل متْع افًٚدة اتٍٚق آثْغ ـذهبٚ ظّدا أو خىٖ، مل يتٍؼ ذم افًٚدة أن يٖيت ـؾ مًْٓم بتِؽ افتٍٚ

ظِٔٓٚ بال مقاضٖة مـ أحدمهٚ فهٚحبف، ؾ٘ن افرجؾ ؿد يتٍؼ أن يْيؿ بٔتٚ ويْيؿ أخر مثِف، أو يُذب 

ـذبٜ ويُذب أخر مثِٓٚ، أمٚ إذا إٔنٖ ؿهٔدة ضقيِٜ ذات ؾْقن ظذ ؿٚؾٜٔ وَرِويٍّ ؾِؿ دمر افًٚدة بٖن ؽره 

قل ادٍرط، بؾ يًِؿ بٚفًٚدة إٔف أخذهٚ مْف، وـذفؽ إذا حدث حديثٚ يْنئ مثِٓٚ فٍيٚ ومًْل مع افى

ضقيال ؾٔف ؾْقن، وحدث آخر بّثِف، ؾٕ٘ف إمٚ أن يُقن واضٖه ظِٔف أو أخذه مْف، أو يُقن احلديٞ صدؿٚ، 

وإن مل يُـ وهبذه افىريؼ يًِؿ صدق ظٚمٜ مٚ تتًدد جٓٚتف ادختٍِٜ ظذ هذا افقجف مـ ادَْقٓت، 

 ، فُـ مثؾ هذا ٓ توبط بف إفٍٚظ وافدؿٚئؼ افتل ٓ تًِؿ ٚ إمٚ إلرشٚفف وإمٚ فوًػ ٕٚؿِفأحدهٚ ـٚؾٔ

ٚئؼذفؽ إػ ضريؼ يثبهبذه افىريؼ ؾال حيتٚج  ٍٚظ وافدؿ ٕف ؽ ا  =  ثبتٝ بٚفتقاتر ؽزوة َبْدر وهلذا : ٝ هبٚ مثؾ ِت
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 وهذا تبٔغ هلذه افوقابط:

(1)أواًل: موافقة كتاب اهلل
: 

جمرد افزيٚدة ظذ مٚ ذم ـتٚب اهلل ٓ يًْل ادخٚفٍٜ، وإًٕم ادراد أن يَع خمٚفٍٜ إنَّ 

سحيٜ ٓ يُّـ اجتًمظٓٚ مع اخلز افذي ذـره اهلل، ؾٍل هذه احلٚل ُتردُّ افروايٜ 

 ٜ مـ أول إمر، وٓ يْير ذم هذه ادخٚفٍٜ.اإلهائِٔٔ

ٚوأوػ ذفؽ بٚحلّؼ ظْدٕٚ،  »ؿٚل افىزي:  ًَ ، وؿد أخز اهللّ مٚ ـٚن فُتٚب اهللّ مقاؾ

ّٕف وشقس ٔدم وزوجتف فٔبدي هلًم مٚ وُ  ظًْٓم مـ  َي ورِ تًٚػ ذـره ظـ إبِٔس أ

ّٕف ؿٚل هلًم:    ەئ ەئ ائ  ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿شقآهتًم، وأ

ًٔٚ هلًم بٌرور[22راف:إظ]﴾وئ ّٕف ؿٚشًّٓم إيّن فًُم دـ افّْٚصحغ مدّف ش، وأ
(2). 

مٚ رواه افىزي ظـ  ؿبقل ؿقل افُتٚيب إذا ورد مٚ يدل ظِٔف ذم ـتٚبْٚوممٚ ورد ذم 

فرجؾ مـ افٔٓقد: أيـ جْٓؿ؟ ؾَٚل: افبحر،  ؿٚل ظع »شًٔد بـ ادسٔٛ ، ؿٚل : 

 ﴾ ُشِجَرْت  ٹ ٿ﴿ ،[6افىقر: ] ﴾ ے  ھ﴿ؾَٚل: مٚ أراه إٓ صٚدًؿٚ، 

ش: خمٍٍٜ [6افتُقير: ]
(3)

. 

 ًٚٔ مل يَبؾ خز افٔٓقدي إٓ بًم وجده مـ افنٚهد  ؾٓذا إثر ييٓر مْف أن ظِ

 مـ ـتٚب اهلل تًٚػ .

                                           
ًٔٚ وظبٔدة برزوا إػ ُظتْ = َٜ وافقفٔد، وأن ظِٔٚ ؿتؾ وأهنٚ ؿبؾ ُأُحد، بؾ يًِؿ ؿىًٚ أن محزة وظِ َْٔب َٜ َوَص َب

 افقفٔد، وأن محزة ؿتؾ ؿرٕف، ثؿ ينؽ ذم ؿرٕف هؾ هق ظتبٜ أو صٔبٜ.

وهذا إصؾ يْبٌل أن يًرف: ؾٕ٘ف أصؾ ٕٚؾع ذم اجلزم بُثر مـ ادَْقٓت ذم احلديٞ وافتٍسر 

 شوادٌٚزي، ومٚ يَْؾ مـ أؿقال افْٚس وأؾًٚهلؿ وؽر ذفؽ.

ٚ فُتٚب اهلل؟ ؾٚجلقاب: إهنٚ ؽر خمٚفٍٜ  إن ؿِٝ: مل( 1) ًَ وهذا ؿٔد مٓؿ ذم  -يرد خز احلٜٔ، ؾُٔػ يُقن مقاؾ

ٓ  يّتْع   -افتًٚمؾ مع اإلهائِٜٔٔ  ؾَهٚرى إمر أن ؾٔٓٚ زيٚدة ؽر مذـقرة ذم افَرآن، وافزيٚدة ادقجقدة

 وؿقظٓٚ.

 .(567: 1) ط دار هجر افىزي، تٍسر (2)

 ( .242:  24( تٍسر افىزي )3)
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 :أف ال يدفع الخبر  اإلسرائيلي خبٌر عن المعرـو : ثانًيا

ن مـ ـتٚب اهلل، ؾٚفتهديؼ وافتُذيٛ ٓ يُقن إٓ بزهٚن، وافزهٚن ؿد يُق

 ، وؿد يُقن مـ أمر خٚرج ظًْٓم. ×وؿد يُقن مـ شْٜ ٕبْٔٚ 

ِّؿ آدم بًد أن أخرجف اهللّ مْٓٚ  »: ؿٚل افىزي ؾّٖمٚ شبٛ وصقفف إػ اجلّْٜ حّتك ـ

فذي  ذم ذفؽ مًْك جيقزوضرده ظْٓٚ، ؾِٔس ؾًٔم روي ظـ ابـ ظّبٚس ووهٛ بـ مْبّف 

 ٓ ًٓ يدؾًف ظَؾ وٓ خز يِزم تهديَف مـ حّجٜ ؾٓؿ مداؾًتف، إذ ـٚن ذفؽ ؿق

 ش.بخالؾف 

  :أف يكوف تفسيرىا موافًقا للغة العرب ثالثًا: 

وهلذا اظسض افىزي ظذ رأي ابـ إشحٚق ذم صٍٜ اشتزٓل إبِٔس ٔدم 

وحقاء، حٔٞ محؾ إمر ظذ افقشقشٜ، وفٔس ظذ ادبٚذة ذم اخلىٚب، وهذا 

، وهذا ٓ  [21ٕظراف:ا] ﴾ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ﴿خيٚفػ ؿقفف تًٚػ :

 يُقن إٓ بخىٚب ومنٚؾٜٓ.

ف ؿٚشؿ آدم وزوجتف بَِٔف ؾٍل إخبٚره جّؾ ثْٚؤه ظـ ظدّو اهللّ إّٔ  »ؿٚل افىزي :  

ّٕف ؿد بٚذ خىٚهبًم بٍْسف، إّمٚ  ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿هلًم:  افّدفٔؾ افقاوح ظذ أ

 طٚهًرا ٕظًْٔٓم، وإّمٚ مستجًّْٚ ذم ؽره. 

ًٕٚ ذم ـذا وـذا. وذفؽ إٔف ؽر َمًَقل ذم  ـالم افًرب أن يَٚل: ؿٚشؿ ؾالٌن ؾال

إذا شّبٛ فف شبًبٚ وصؾ بف إفٔف دون أن حيِػ فف. واحلِػ ٓ يُقن بتسبٛ افسبٛ. 

، فق ـٚن ذفؽ ـٚن مْف إػ آدم [122]ضف: ﴾ڳ ڳ   ڳ﴿ؾُذفؽ ؿقفف

رة، ظذ ٕحق افذي مْف إػ ذريتف، مـ تزيغ أـؾ مٚ هنك اهلل آدم ظـ أـِف مـ افنج -

 دٚ ؿٚل جّؾ ثْٚؤه: -بٌر مبٚذة خىٚبف إيٚه بًم اشتزّفف بف مـ افَقل واحلٔؾ 

. ـًم ؽر جٚئز أن يَقل افٔقم ؿٚئٌؾ ممـ أتك ﴾ ۆئۆئۈئ ۇئ ۇئ﴿

مًهٜٔ: ؿٚشّْل إبِٔس إٔف يل ٕٚصٌح ؾًٔم زيَّـ يل مـ ادًهٜٔ افتل أتٔتٓٚ. ؾُذفؽ 
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يُقن ؾًٔم بغ إبِٔس افٔقَم افذي ـٚن مـ آدَم وزوجتف، فق ـٚن ظذ افْحق افذي 

، وفُـ ذفؽ  ﴾ ۆئۆئۈئ ۇئ ۇئ﴿دٚ ؿٚل جّؾ ثْٚؤه:  -وذريٜ آدم 

شظذ ٕحق مٚ ؿٚل ابـ ظبٚس ومـ ؿٚل بَقفف -إن صٚء اهلل  -ـٚن 
(1)

. 

، ويدل ظذ  (312)ت: وآحتجٚج بٚفٌِٜ أصؾ ذم هذه اإلهائِٔٔٚت ظْد افىزي 

ۉ  ۉ  ې   ې  ې    ۅ  ۅ ﴿ ذفؽ أيًوٚ مٚ أورده ذم ؿقفف تًٚػ :

أهؾ افتٖويؾ ذم صٍٜ محؾ حٔٞ ذـر اختالف [ 248]افبَرة:   ﴾ې  ى  ى

ادالئُٜ ذفؽ افتٚبقت، ؾَٚل بًوٓؿ: مًْك ذفؽ: حتِّف بغ افسًمء وإرض حتك 

 ابـ ظبٚس وافسدي وؿتٚدة وابـ زيد. ، وأورد افروايٜ ظـتوًف بغ أطٓرهؿ

 ، وأورد افروايٜ ظـفدواب افتل حتِّفوؿٚل آخرون: مًْك ذفؽ: تسقق ادالئُٜ ا

افثقري ظـ بًض أصٔٚخفوهٛ بـ مْبف، و
(2)

. 

وأوػ افَقفغ ذم ذفؽ بٚفهقاب، ؿقل مـ ؿٚل: محِٝ افتٚبقت ادالئُٜ »ثؿ ؿٚل: 

ؿٚل:  حتك ووًتف ذم دار ضٚفقت بغ أطٓر بْل إهائٔؾ: وذفؽ أن اهلل تًٚػ ذـره

بف ادالئُٜ ومٚ جرتف افبَر ظذ ظجؾ. ومل يَؾ: تٖيت [ 248]افبَرة:  ﴾ۇئ  ۆئ﴿

وإن ـٕٚٝ ادالئُٜ هل شٚئَتٓٚ، ؾٓل ؽر حٚمِتف: ٕن احلّؾ ادًروف هق مبٚذة 

احلٚمؾ بٍْسف محؾ مٚ محؾ، ؾٖمٚ مٚ محِف ظذ ؽره وإن ـٚن جٚئزا ذم افٌِٜ أن يَٚل ذم 

ؾ مٚ بٚذ محِف محِف بًّْك مًقٕتف احلٚمؾ، أو بٖن محِف ـٚن ظـ شببف، ؾِٔس شبِٔف شبٔ

بٍْسف ذم تًٚرف افْٚس إيٚه بْٔٓؿ: وتقجٔف تٖويؾ افَرآن إػ إصٓر مـ افٌِٚت أوػ 

شمـ تقجٔٓف إػ أن ٓ يُقن إصٓر مٚ وجد إػ ذفؽ شبٔؾ
(3)

. 

ه ظذ ـقهنـٚ إهائِٔٔـٜ، وإٕـًم اظـسض ظِٔٓـٚ مــ جٓـٜ افٌِـٜ، ؾـٚفَقل  ج ذم ردِّ ومل ُيًرِّ

 ، ؾحسٛ، واهلل ادقؾؼ.فَقل افثٚينإول أطٓر ذم افٌِٜ مـ ا

                                           
 (.567: 1) ط  دار هجر( تٍسر افىزي، 1)

 (. 479 -477: 4) افسٚبؼ ادهدر (2)

 (.482 -479:  4) افسٚبؼ ادهدر  (3)
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(1)أف يتتابع عليو قوؿ الرحابة والتابعين رابًعا:
: 

إن تتٚبع ظَقل ظًِمء افتٍسر مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وأتبٚظٓؿ ظذ إيراد اخلز 

حمؾ ؿبقل ظْدهؿ، وؿد أصٚر  جمّؾ اخلز اإلهائٔع دون ُٕر مْٓؿ ينر إػ أن

ّٕف ؿد وصؾ إػ خىٚهبًم ظذ مٚ أخزٕٚ اهللّ وافَ»افىزي إػ ذفؽ بَقفف:  قل ذم ذفؽ أ

جّؾ ثْٚؤه، وممُـ أن يُقن وصؾ إػ ذفؽ بْحق اّفذي ؿٚفف ادتّٖوفقن: بؾ ذفؽ إن 

شفتتٚبع أؿقال أهؾ افتّٖويؾ ظذ تهحٔح ذفؽصٚء اهللّ ـذفؽ: 
(2)1

.  

ة ومـ ذفؽ خالؾٓؿ ذم ادٚئدة افتل ضِبٓٚ احلقاريقن مـ ظٔسك ظِٔف افهال

 وافسالم، هؾ ٕزفٝ أو مل تْزل؟

ومـ ؿٚل إهنٚ ٕزفٝ، ؾ٘هنؿ ؿد اختٍِقا ذم بًض صٖهنٚ ومٚ ؾٔٓٚ مـ افىًٚم، وممٚ 

 ؿٚفقا ذم ذفؽ:

ٕزفٝ ظذ ظٔسك ابـ مريؿ »ظـ ابـ ظبٚس وأيب ظبد افرمحـ افسِّل:  -1

 واحلقاريغ ِخقان
(3)2

 .شظِٔف خبز وشّؽ يٖـِقن مْف أيًْم ٕزفقا إذا صٚءوا

 ش.ادٚئدة شُّٜ ؾٔٓٚ ضًؿ ـؾ ضًٚم»ظـ ظىٜٔ افًقذم :  -2 

ذـر فْٚ أهنٚ ـٕٚٝ مٚئدة يْزل ظِٔٓٚ افثّر مـ ثًمر اجلْٜ، وُأمروا » ظـ ؿتٚدة -3

خروا فٌِد، بالء ابتالهؿ اهلل بف، َوـٕٚقا إِذا ؾًِقا صًٔئٚ  أن ٓ خيبِّئقا وٓ خيقٕقا وٓ يدَّ

َٖهؿ بف ظٔسك، ؾخٚن افَقم ؾ  .شٔف ؾخبَّئقا وادخروا فٌدمـ ذفؽ إٔب

ـٕٚٝ إِذا ووًٝ ادٚئدة فبْل إهائٔؾ، اختٍِٝ ظِٔٓٚ »ظـ مٔنة وزاذان:  -4

 .شإيدي بُؾ ضًٚم

                                           
( إن ورود اإلهائِٜٔٔ ظـ مجٚظٜ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ دون ُٕرهؿ ظِٔٓٚ ٓ يًْل ؿبقهلؿ فُؾ مٚ ؾٔٓٚ 1)

ِٔٓٚ مٚ ؾٔف ُٕٚرة، بؾ يذـروهنٚ ٕنَّ أصؾ افَهٜ ومٚ تدور مـ افتٍٚصٔؾ، خهقًصٚ إذا ورد ذم بًض تٍٚص

 ظِٔف اإلهائِٜٔٔ ممٚ جيقز وؿقظف، وإٔف يُّـ أن يُقن صحًٔحٚ، وبذا جيقز بٔٚن افَرآن بف.

 (569: 1)تٍسر افىزي، ضبًٜ دار هجر( 2)

 ون(. خ)مٚدة  ،فسٚن افًرب. هق مٚ يقوع ظِٔف افىًُٚم ظْد إَـؾاخلقان: ( 3)
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 وؿٚل آخرون: ـٚن ظِٔٓٚ مـ ـؾ ضًٚم إٓ افِحؿ . -5

وهذا آختالف ٓ يٗثر ذم أصؾ افَؤٜ، إذ ـؾ هٗٓء متٍَقن ظذ ٕزول 

قل، وإن اختٍِقا ذم ٕقع ادٖـقل ؾٔٓٚ، وذم مثؾ هذه ادٚئدة، وظِٔٓٚ ٕقع مـ ادٖـ

ًدا  -احلٚل َٕقل بًم ؿٚل بف افىزي  ًِّ وأمٚ افهقاب مـ افَقل ؾًٔم ـٚن ظذ  »: -مَ

ٚ وخبًزا ، وجٚئز  ًُ ادٚئدة ، ؾٖن يَٚل : ـٚن ظِٔٓٚ مٖـقل ، وجٚئز أن يُقن ـٚن شّ

 ف، وٓ وٚر اجلٓؾ بف ، إذا أؿرَّ أن يُقن ـٚن ثًّرا مـ ثّر اجلْٜ ، وؽر ٕٚؾع افًِؿ ب

 .شتٚيل أيٜ بيٚهر مٚ احتِّف افتْزيؾ

 :أف يكوف من األمور الممكنة، وليس المستحيلة خامًسا:
ِّؿ  »ؿٚل افىزي ذم افتْبٔف ظذ هذا افوٚبط:  ؾّٖمٚ شبٛ وصقفف إػ اجلّْٜ حّتك ـ

ـ ظّبٚس ووهٛ بـ آدم بًد أن أخرجف اهللّ مْٓٚ وضرده ظْٓٚ، ؾِٔس ؾًٔم روي ظـ اب

ًٓ ٓ يدؾًف ظَؾ وٓ  مّْبف ذم ذفؽ مًْك جيقز فذي ؾٓؿ مداؾًتف، إذ ـٚن ذفؽ ؿق

 .ش وهق مـ إمقر ادُّْٜخز يِزم تهديَف مـ حّجٜ بخالؾف، 

ًٔٚ ذم  أمٚ افٌرابٜ افتل ؿد تتهػ هبٚ بًض اإلهائِٔٔٚت: ؾِٔسٝ وٚبًىٚ ـٚؾ

ع افٌرابٜ ذم افَهٜ ذم إخبٚر افقاردة ردهٚ: ٕن ادستٌرب فٔس مستحٔاًل، وؿد تَ

ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  بىرق متٍؼ ظذ صحتٓٚ، ـًم ذم افهحٔحغ ظـ أيب هريرة 

رى من جلده شيء استحياء منو، فآذاه يًرا ال ي  ت  ا س  ي  ي  رجًلً ح   موسى كاف إف»:  ×
ا ه؛ إم  د  ل  ج  ب ب  ي  ر إال من ع  ت  ر ىذا التس  ت  من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يست  

ئو مما قالوا لموسى، فخًل يوًما ر  بػ  ة، وإف اهلل أراد أف يػ  ة، وإما آف  ر  د  برص، وإما أ  
أقبل إلى ثيابو؛ ليأخذىا،  غ  ر  ر، ثم اغتسل، فلما فػ  ج  وحده، فوضع ثيابو على الح  

ر، فجعل يقوؿ: ثوبي ج  ا بثوبو، فأخذ موسى عراه، وطلب الح  د  ر ع  ج  وإف الح  
ر؛ حتى انتهى إلى مأل من بني إسرائيل، فرأوه عريانًا أحسن ما ج  ر، ثوبي ح  ج  ح  

ق بالحجر، ف  ر، فأخذ ثوبو، فلبسو، وط  ج  خلق اهلل، وأبرأه مما يقولوف وقاـ الح  
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و ثًلثًا أو أربًعا أو خمًسا؛ ر لندبًا من أثر ضرب  ج  ضربًا بعراه، فواهلل إف بالح  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ فذلك قولو:

ش  [69]إحزاب: ﴾ ڻ  ڻ
(1)

. 

ؾٓذا اخلز ٓ ختٍك ؽرابتف، مـ جٜٓ أن احلجر يتحرك وهيرب بثٔٚب مقشك 

  أمٚم ادأل مـ بْل إهائٔؾ،  وهذا اخلز ؿد ٓ تهدؿف ًٕٚ ، وأن مقشك يبدو ظريٚ

ِِؿ إٔـ، فُ قلـبًض افًَ ِِّؿ بف، مع مٚ ف ورد بىريؼ صحٔح متٍؼ ظِٔف: ــ إذا ُظ ُش

 ؾٔف مـ افٌرابٜ.

،  ×وظذ هذا ؿس مٚ ورد ذم خز هٚروت ومٚروت، ومٚ ورد ذم ؾتْٜ شًِٔمن 

وؽرهٚ مـ إخبٚر ادستٌَربٜ، فُْؽ إذا شزهتٚ، وجدهتٚ مـ إمقر ادُّْٜ، وأن 

 افًَؾ ٓ يّْع وجقدهٚ، خهقًصٚ إذا تًَِٝ بَدرة اهلل تًٚػ.

 قرة ىاروت وماروت:تطبيق ىذه الضوابط على 
مِخص ؿهٜ هٚروت ومٚروت تَقم ظذ أن بًض ادالئُٜ إٍِٔٝ مـ ؾًؾ بْل 

ِـّٛ  آدم فًِّٚيص وظدم مًٚؿبٜ اهلل هلؿ، ؾىِٛ اهلل مْٓؿ أن خيتٚروا اثْغ مْٓؿ، وير

ؾٔٓؿ افىبًٜٔ افبؼيٜ فٔختز صزهؿ ظـ ادًٚيص، وفٔبتع هبؿ ؿقًمٚ ـٕٚقا مقفًغ 

حر، ؾٚختٚرت ادالئُٜ مـ أظبدهؿ ومهٚ هٚروت ومٚروت، وٕزٓ يًًِمن  بٚفسِّ

 ائائەئ ى﴿ تًَِٓؿ بف ظذ حدِّ ؿقفف تًٚػ:افْٚس افسحر ظَقبٜ هلؿ ظذ 

رون مـ يريد تًِؿ افسحر ـًم هق طٚهر أيٜ. [5افهػ:] ﴾ەئ  ، وـٕٚقا حيذِّ

ثؿ جٚءهتؿ امرأة مجِٜٔ، وـٚن اشّٓٚ افزهرة، ؾقؿًٝ ذم ٍٕقشٓؿ، ؾراودوهٚ ظـ 

ٍسٓٚ، ؾقؿًٚ هبٚ، ؾًٚؿبٓؿ اهلل تًٚػ بذفؽ، وظٚؿٛ ادرأة بٖن جًِٓٚ ـقـًبٚ ، هذا ٕ

ٓٚ. ظذ ؿقل، وظذ ؿقل آخر أن اشّٓٚ ـٚشؿ هذا افُقـٛ،  ٚ مْ ٛ مسًخ قـ  وفٔس اُف

                                           
 .21، صشبؼ خترجيف ظْد افبخٚري (1)
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هذا هق مِخص هذه افَهٜ، وادٍنون مْٓؿ مـ ذـرهٚ وأيد مٚ ؾٔٓٚ مـ 

َبقل أو اظساض ظِٔٓٚ، ومْٓؿ افروايٚت، ومْٓؿ مـ ذـرهٚ ؾَط دون تكيح بٚف

مـ اظسض ظِٔٓٚ وردَّهٚ
(1)

. 

 تحليل ىذه القرة:
 ينٚء، ؾَد افَهٜ ؿٚئّٜ ظذ ُشَّْٜ اهلل ذم ابتالء ظبٚده، وفف أن يبتع ظبٚده بًم أواًل:

ـٍتْٜ ادسٔح  ابتالهؿ بقجقد افٍُر، وبقجقد افسحر، وشٔبتِٔٓؿ بٌر ذفؽ:

 افدجٚل.

بتالء بسبٛ اشتٌراهبؿ مـ وؿقع ادًٚيص مـ بْل آدم، وؿد دخؾ ادالئُٜ ذم آ

 وابتالؤهؿ مـ إمقر ادُّْٜ، وفٔس مـ إمقر ادستحِٜٔ.

وادالئُٜ بىبًٔتٓؿ ادالئُٜٔ ٓ يًهقن اهلل مٚ أمرهؿ ويًٍِقن مٚ يٗمرون، 

وهذا يًْل أن افًهّٜ ثٚبتٜ هلؿ ذم حٚفتٓؿ ادالئُٜٔ، أمٚ ذم هذه احلٚفٜ افتل تذـرهٚ 

 افروايٜ ؾ٘هنؿ مٍُِقن ـٚفبؼ، ؾَد يَع مْٓؿ افذٕٛ.

إن افتبس ظذ ذي ؽبٚء مٚ ؿِْٚ ؾَٚل: وـٔػ جيقز دالئُٜ اهلل أن »يَقل افىزي : 

تًِؿ افْٚس افتٍريؼ بغ ادرء وزوجف؟ أم ـٔػ جيقز أن يوٚف إػ اهلل تبٚرك وتًٚػ 

 إٕزال ذفؽ ظذ ادالئُٜ؟

ظبٚده مجٔع مٚ أمرهؿ بف ومجٔع مٚ هنٚهؿ ظْف، ثؿ ؿٔؾ فف: إن اهلل جؾ ثْٚؤه ظرف 

أمرهؿ وهنٚهؿ بًد افًِؿ مْٓؿ بًم يٗمرون بف ويْٓقن ظْف. وفق ـٚن إمر ظذ ؽر 

ذفؽ، دٚ ـٚن فألمر وافْٓل مًْك مٍٓقم. ؾٚفسحر ممٚ ؿد هنك ظبٚده مـ بْل آدم ظْف، 

َِّّف ادُِغ افِذيـ شًممهٚ  وجًًِٓم ؾتْٜ  ذم تْزيِف،ؾٌر مُْر أن يُقن جؾ ثْٚؤه ظ

 ڦ ڦ﴿ـًم أخز ظًْٓم أهنًم يَقٓن دـ يتًِؿ ذفؽ مًْٓم:  -فًبٚده مـ بْل آدم

                                           
احلُٔؿ إٕٔس مـ ردَّ هذه افروايٜ مـ ادتَدمغ وادًٚسيـ ، ومـ ؿبِٓٚ : يْير حتََٔف  ذـر افنٔخ ظبد( 1)

 (.333 - 332:  1ٓبـ حجر )  شافًجٚب ذم بٔٚن إشبٚب»فُتٚب 
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فٔختز هبًم ظبٚده افذيـ هنٚهؿ ظـ افتٍريؼ بغ ادرء  - [122افبَرة:]﴾ڄ ڄ ڄ

وزوجف، وظـ افسحر، ؾّٔحص ادٗمـ بسـف افتًِؿ مًْٓم، وخيزي افُٚؾر بتًِّف 

هلل مىًٔغ، إْذ  -ًم. ويُقن ادُِٚن ذم تًًِّٔٓم مـ ظًِم ذفؽ افسحر وافٍُر مْٓ

ـٕٚٚ = ظـ إذن اهلل هلًم بتًِٔؿ ذفؽ مـ ظًِمه = يًًِمن. وؿد ظبد مـ دون اهلل مجٚظٜ 

مـ أوفٔٚء اهلل، ؾِؿ يُـ ذفؽ هلؿ وٚئرا، إذ مل يُـ ذفؽ بٖمرهؿ إيٚهؿ بف، بؾ ظبد 

ؽر وٚئرمهٚ شحر مـ شحر ممـ تًِؿ بًوٓؿ وادًبقد ظْف ٕٚه. ؾُذفؽ ادُِٚن، 

، إذ  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿إيٚه ظْف، وظيتًٓم فف بَقهلًم:  ذفؽ مًْٓم، بًد هنًٔٓم

شـٕٚٚ ؿد أديٚ مٚ أمر بف بًَِٔٓم ذفؽ 
(1)

.  

أن افروايٜ تدل ظذ اشتؼاء افسحر ذم افْٚس، ومـ شْٜ اهلل أن افًبد إذا  ثانًيا:

ِّٔف، ومل يْتف ظْف = زاده    ائەئ ائ ى ﴿اهلل ؽقايٜ ، ـًم ؿٚل تًٚػ : متٚدى ذم ؽ

، ؾجٚزاهؿ وظٚؿبٓؿ مـ جْس ؾًِٓؿ، ؾٖٕزل مع ادُِغ شحًرا  [5افهػ:]﴾ ەئ

 ٓ يًرؾف افْٚس.

: ـٔػ يًِؿ ادالئُٜ -إلُٕٚر افَهٜ -وهبذا ٓ يَع افسٗال افذي يقرده بًوٓؿ

 افْٚس افسحر، وافسحر ـٍر؟!

ُِغ، ؾًٚؿبٓٚ اهلل بتحقيِٓٚ إػ هذا أن افزهرة امرأة أؽقت هذيـ اد ثالثًا:

 افُقـٛ ادًروف، وهذا مـ إمقر ادُّْٜ، وإن ـٚن ؽريًبٚ.

أن أهؾ افتٖويؾ مـ افسِػ ؿد تتٚبًقا ظذ روايٜ هذه افَهٜ دون ُٕر  رابًعا:

 مْٓؿ ذم ذفؽ.

وفًٔتز افْٚطر ذم ـالم هٗٓء، وافًجٛ ممـ يْتّل مْٓؿ إػ »ؿٚل ابـ حجر: 

دظل افتَدم ذم مًرؾٜ ادَْقل ويسّك ظْد ـثر مـ افْٚس بٚحلٚؾظ = احلديٞ وي

                                           
 (.342 - 339: 2هجر )دار  ، طتٍسر افىزي( 1)
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ـٔػ ُيَدم ظذ هذا افٍْل وجيزم بف مع وجقده ذم تهٕٚٔػ مـ ذـرٕٚ مـ إئّٜ 

 بٕٚشٕٚٔد افَقيٜ وافىرق افُثرة، واهلل ادستًٚن.

وأؿقل: ذم ضرق هذه افَهٜ افَقي وافؤًػ، وٓ شبٔؾ إػ رد اجلّٔع، ؾٕ٘ف 

ظذ مـ أضَِف بَِٜ آضالع واإلؿدام ظذ رد مٚ ٓ يًِّف، فُـ إوػ أن يْٚدي 

، وُيٗخذ مـ ؾٔٗخذ بًم اجتًّٝ ظِٔفيْير إػ مٚ اختٍِٝ ؾٔف بٚفزيٚدة وافَْص 

َد بف  ًُ ادختِػ مٚ ؿقي، وُيىرح مٚ وًػ أو مٚ اوىرب، ؾ٘ن آوىراب إذا َب

فؤًػ ادردود، واهلل اجلّع بغ ادختِػ، ومل يسجح رء مْف افتحؼ بٚ

شادستًٚن
(1)

. 

 إٔف ٓ يقجد خز مـ ادًهقم يًٚرض مثؾ هذا اخلز ادحتّؾ. خامًسا:

وافْتٔجٜ أن جمّؾ هذه افَهٜ مقاؾؼ دٚ ذم افَرآن، وٓ مٕٚع مـ ؿبقل هذا 

 ادجّؾ مْٓٚ، واهلل أظِؿ.

 :من اإلسرائيليات في تفسير القرآف االستفادةالمطلب الثاني: مجاالت 
حيتٚج مثؾ هذا ادقوقع إػ اشتَراء تٚمٍّ فِتٍٚشر: إلبراز هذه ادسٖفٜ، فُـ 

بٚفْير إػ بًض اإلهائِٔٔٚت افتل يقردهٚ ادٍنون، ؾٕ٘ف يُّـ افَقل بٖن وجقه 

 مـ اإلهائِٔٔٚت يُقن ذم أيت: آشتٍٚدة

 .تًٔغ ادبٓؿ األوؿ:

 تٍهٔؾ ادجّؾ مـ افَهص. الثاني:

 .ف أيٜ إػ ادًْك ادحتّؾ هلٚٔتقج: الثالث
 .شبٛ افَهٜ اإلهائِٜٔٔ: الرابع

 : وإفٔؽ أمثِٜ ذفؽ 

                                           
 (. 343 - 342)ص:  شبٚب، ٓبـ حجر، حتَٔؼ: ظبد احلُٔؿ حمّد إٕٔسافًجٚب ذم بٔٚن إ( 1)
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 األوؿ: تعيين المبهم:
 ے ے ھ ھ ھ﴿ مثــــؾ مــــٚ ورد ظـــــْٓؿ ذم ؿقفــــف تًـــــٚػ:

﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ   ۓ

﮿  ﯀ ﮾     .[163إظراف:] ﴾  ﯁

 ؾَد ورد ذم تًْٔٔٓٚ ظدد مـ إؿقال:

 ابـ ظبٚس وظُرمٜ وجمٚهد وافسدي وؿتٚدة.أهنٚ أيِٜ، وؿد ورد ظـ  األوؿ:

 أهنٚ مَْٚ، وؿد ذهٛ إػ ذفؽ ابـ زيد. الثاني:

 أهنٚ مديـ، وؿد وردت افروايٜ بذفؽ ظـ ابـ ظبٚس. الثالث:

وافهقاب مـ افَقل ذم ذفؽ أن يَٚل: هل ؿريٜ حٚرضة افبحر=  »ؿٚل افىزي: 

ن مَْٚ= ٕن ـؾ ذفؽ وجٚئز أن تُقن أيِٜ= وجٚئز أن تُقن مديـ= وجٚئز أن تُق

، × وٓ خز ظـ رشقل اهلل حٚرضة افبحر،  يَىع افًذر بٖيِّ ذفؽ مـ أيٍّ

وآختالف ؾٔف ظذ مٚ وصٍٝ. وٓ  يقصؾ إػ ظِؿ مٚ ؿد ـٚن ؾّٙ ممٚ مل ًٕٚيْف، 

شإٓ بخز يقجٛ افًِؿ. وٓ خز ـذفؽ ذم ذفؽ
(1)

. 

ادًْك، ـًم ٓ يٗثر ظدم تًْٔٔف  ومثؾ هذا افْقع مـ ادبًٓمت ٓ يٗثِّر تًْٔٔف ذم ؾٓؿ

ؾَْٔص ادًْك، وإًٕم أثره ذم أمر خٚرج افتٍسر، وهق افتٚريخ، ؾِق ـٚن افبٚحٞ 

يُتٛ ظـ تٚريخ أحد هذه اددن ٕصٚر إػ ؿقل هٗٓء ادٍنيـ، ـٍٚئدة تٚرخئٜ 

 ترتبط بذفؽ ادُٚن.

 الثاني: تفريل المجمل:
إػ ؿهٜ، ثؿ يستًغ ادٍنون بًم  ة، أو يرد إصٚريرد ذم افَرآن ؿهص جمِّٜ

روي ذم ـتٛ بْل إهائٔؾ ذم تٍٚصٔؾ تِؽ افَهٜ، ومـ ذفؽ: مٚ ورد ذم ؿهٜ 

 أيقب، ؾَد ورد خزه ذم مقوًغ:

                                           
 (.529:  12هجر )  دار تٍسر افىزي ، ط( 1)
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ﴿ ؿقفف تًٚػ:

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  

 .[84 – 83إٕبٔٚء: ] ﴾چ  چ 

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يب  ﴿ وؿقفف تًٚػ:

ٱٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  جت  حتخت  مت  ىت  يت  جث  مث   

 ﴾ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  

 .[44 – 41ص:  ]

وفق مل يٍنوا افرضُّ افذي أصٚب أيقب فبَل ذم أيٜ إمجٌٚل حيتٚج إػ تٍهٔؾ، 

 ِؿ.واهلل أظ

ذهٚب ادٚل  »وافروايٚت بًوٓٚ ؾٔٓٚ تٍهٔؾ، ـٚفروايٜ افقاردة ظـ ؿتٚدة ، ؿٚل : 

ك ظذ  ًَ وإهؾ، وافرّض اّفذي أصٚبف ذم جسده، ؿٚل: ابتع شبع شْغ وأصًٓرا مِ

ـْٚشٜ فبْل إهائٔؾ ختتِػ افّدواّب ذم جسده، ؾٍّرج اهلّل ظْف، وظّيؿ فف إجر، 

شوأحسـ ظِٔف افّثْٚء
(1)

 وٓٚ ؾٔف إمجٌٚل أيًوٚ، ـٚفروايٜ ادسْدة فِسدي، ؿٚل :، وبً

ٍٛ ذم جسدي، َوَظَذاٍب ذِم مٚيل» شُٕه
(2)

. 

،  وبٌر هذه افروايٚت ٓ ييٓر ٕقع افْهٛ وٓ افًذاب افذي فَٔف أيقب

 بؾ يبَك جمّاًل، ـًم هق فٍظ افَرآن.

 الثالث: توجيو اآلية إلى المعنى المحتمل لها:
ؽر افَهٜ افقاردة ظـ ؿهٜ أخرى  حُتّؾ ظذ أـثر ظْدمٚ ويزداد ووقح إمر  

                                           
(، وبًض افروايٚت أـثر تٍهٔاًل، وؾٔٓٚ ضقل، وؾحقاهٚ أن اهلل  126:  22هجر )دار تٍسر افىزي ، ط ( 1)

ه، وذهٛ مٚفف، وؾَد وفده، ؾًِم صز،  شبحٕٚف ابتذ ظبده ادهىٍك أيقب بٖن شِط افنٔىٚن ظذ جسد

تٍٚصٔؾ هذه آشتزادة مـ يْير ذم ورؾع اهلل مٚ بف مـ افبالء، وإًٔؿ ظِٔف بٚدٚل وافقفد وإصالح افزوجٜ. 

 (.535-524: 12افدر ادْثقر )افَهٜ: 

 (.127:  22هجر ) دار  ، طتٍسر افىزي( 2)
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 ، ومـ ذفؽ:أهؾ افُتٚب

  ڻ ڻڻ﴿:تْٜ شًِٔمن بٚجلسد ذم ؿقفف تًٚػمٚ ورد مـ إمجٍٚل ذم ؾ

 . [34ص:] ﴾ہہ ۀۀہہ

ؾٚجلسد ظذ ؿقل ادتَدمغ مـ ادٍنيـ )صٔىٚن(، وهذا مٚ ورد ذم أخبٚر بْل 

وا بذفؽ فب َل تًٔغ هذا ادبٓؿ )اجلسد( منُاًل، ودٚ إهائٔؾ.، وفق مل ُيٍنِّ

ـِرت جمِّٜ.  اشتٍهِقا مـ أخبٚر بْل إهائٔؾ تبغ رء مـ ادراد هبذه افٍتْٜ افتل ُذ

وممـ ورد ظْف هذا محؾ اجلسد ظذ افنٔىٚن: ابـ ظبٚس وجمٚهد واحلسـ وؿتٚدة 

وافسدي وؽرهؿ
(1)

. 

ثؿ طٓر ؿقل آخر
(2)

صحٔحف ظـ أيب  ه افبخٚري ذم، وهق أن اجلسد ُيٍنَّ بًم روا

قاؿ: سليماف بن داود ألطوفن  الل يلة على سبعين  »، ؿٚل:  × هريرة، ظـ افّْبّل 
 ، فقاؿ لو صاحبو: إف شاء الل وامرأًة، تحمل كل  امرأة فارًسا يجاىد في سبيل الل و، 

لو »:  × ؾَٚل افّْبّل  ،شل شيًئا إال  واحًدا، ساقطًا أحد شق يوحم  ل، ولم ت  ق  فلم يػ  
شقالها لجاىدوا في سبيل الل و

(3)
. 

وؿد مُحِٝ أيٜ ظذ ؿهص أخرى
(4)

، وفٔس ادَهقد هْٚ افتىقيؾ بذـرهٚ، 

  وؾًٔم ذـرت ـٍٚيٜ فبٔٚن افٍُرة، واهلل ادقؾؼ.

وهذه افَهٜ افتل رواهٚ افبخٚري مل يقردهٚ تٍسًرا فميٜ، بؾ ذهٛ إػ أن 

                                           
 (. 3243 - 3241: 12) حٚتؿأيب  (، وتٍسر ابـ 199 -196:  21تٍسر افىزي )( 1)

َِ  :تْبٔف ون رُّ مٙ أصحٚب هذه افىبَٚت افثالث ظذ محؾ أيٜ ظذ هذه افَهٜ، وٓ يًْل أهنؿ ي

  .ضريؼ آخر ذم تهحٔحٓٚ أو تؤًٍٓٚ افتٍٚصٔؾ هلٚ، إذ  بتٍٚصِٔٓٚ

 ( .226:  8يْير: تٍسر افثًِبل )( 2)

َٚػ: رواه افبخٚري ذم صحٔحف، ـتٚب أحٚديٞ إ( 3) ًَ   ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇ﴿ٕبٔٚء، بٚب َؿْقِل اهللَِّ َت

 (. 3424، رؿؿ )﴾ڍ     ڌ   

 (.226:  8(، و تٍسر افثًِبل ) 168 -167:  3تٍسر أيب افِٔٞ افسّرؿْدي )( 4)
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ٚ :[34ص: ] ﴾ہ ﴿»اجلسد صٔىٚن، حٔٞ ؿٚل:  ًٕ شصٔىٚ
(1)

، واحلديٞ أورده ذم 

، ومل يقرده ذم تٍسر شقرة )ص(  أحٚديٞ إٕبٔٚء ظْد ذـره ٕخبٚر شًِٔمن 

مـ ـتٚب افتٍسر، ممٚ يٕٗس بٖن هذا احلديٞ فٔس تٍسًرا فميٜ ؾًٔم يراه، واهلل 

 أظِؿ.

مل حيِّٓٚ أحد مـ افسِػ ظذ أيٜ،  -مع صٓرة ؿهٜ هذا احلديٞ- وـذفؽ

محِقهٚ ظذ افَهٜ اإلهائِٜٔٔ، وهبذا ييٓر تقجٔف أيٜ إػ حمتّؾ دون آخر، وإًٕم 

وإن ـٚن ؿد ُيًسض ظِٔف هْٚ بٚؾساض مًرؾتٓؿ بذفؽ افقجف، ثؿ ؿهدهؿ ترـف: 

 فإلصًٚر بٖٕف ٓ يهِح أن يُقن تٍسًرا فميٜ.

مـ وهذا ٓ ُيٍِسد أصؾ افٍُرة افتل شَٝ تٍسر أيٜ هبذه افَهٜ اإلهائِٜٔٔ 

أجِٓٚ: ٕن أيٜ تقجٓٝ ظْدهؿ إػ هذا ادًْك، وشقاء أـٕٚقا يًرؾقن هذا وذاك 

 أم مل يُقٕقا يًرؾقن إٓ اخلز اإلهائٔع.

 الرابع: سبب القرة اإلسرائيلية:
 شبٛ أن ُيسّك بـ) ٍٚد مْٓٚ ادٍنون مٚ يُّـاشتممٚ دمده ذم اإلهائِٔٔٚت افتل 

 : ذم افَرآن، وإًٕم دمده خٚرجف، وظذ شبٔؾ ادثٚلافَهٜ (، وذفؽ مٚ ٓ تُٚد دمده 

ـٚسٍ مٚ ورد ذم اإلهائِٔٔٚت شبٛ ؾتْٜ داود، مٚ أورده  ـِ َظبَّ ـ اْبـ ،  افىزي بسْده ظ

: يـٚ  إّن داود ؿٚل»، َؿَٚل:  [21ص:] ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ﴿ َؿْقُفُف:

ّٕـؽ أظىٔتْـل  رّب ؿد أظىٔٝ إبراهٔؿ وإشـحٚق ويًَـقب مــ افـّذـر مـٚ فـقددت أ

مثِف، ؿٚل اهللّ: إيّن ابتِٔتٓؿ بًم مل أبتِؽ بف، ؾ٘ن صـئٝ ابتِٔتـؽ بّثـؾ مـٚ ابتِٔـتٓؿ بـف، 

ٓؿ، ؿٚل: ًٕؿ، ؿـٚل فـف: ؾٚظّـؾ حّتـك أرى بـالءك: ؾُـٚن مـٚ ـــوأظىٔتؽ ـًم أظىٔت

ٚء اهللّ أن يُقن، وضٚل ذفؽ ظِٔف، ؾُٚد أن يْسٚه: ؾبْٔـٚ هـق ذم حمرابـف، إذ وؿًـٝ ـص

                                           
َٚػ:ــٔـبـٞ إٕـٚديـٚب أحـٚري، ـتــح افبخـصحٔ( 1) ًَ   ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇ﴿ ٚء، بٚب َؿْقِل اهللَِّ َت

 . ﴾ڌ     ڍ   
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ـ ذهٛ ؾٖراد أن يٖخذهٚ، ؾىـٚر إػ ــّقة ادحـراب، ؾـذهٛ فٖٔخـذهٚ، ظِٔف محٚمٜ م

شؾىٚرت، ؾّٚضِع مـ افُّقة، ؾرأى امرأًة تٌتسؾ
(1)

. 

 تنبيهات:
 :وؿقع آختالف ذم افتٍٚصٔؾ بغ ادٍنيـ: األوؿ 

ه  آختالف ذم تٍٚصٔؾ افَهٜ ظْد افْٚؿِغ هلٚ مـ ادٍنيـ أمر مقجقد، ومردُّ

أهؾ افُتٚب ٕخبٚرهؿ اختالف افْٚؿِغ مـ
(2)

، وٓ يهِح أن  ، وهذا أمر ضبًلٌّ

ُيْتَض بف أصؾ ادسٖفٜ، وهق صحٜ افرجقع إػ مرويٚت بْل إهائٔؾ: ٕن مثؾ 

هذا اخلالف يَع ذم إخبٚر اإلشالمٜٔ ـذفؽ، ووؿقع مثؾ هذا آختالف ٓ 

ه افروايٚت، ُتوبط بف افتٍٚصٔؾ، وإًٕم يٗخذ مْف إمر ادجّؾ ادتٍؼ ظِٔف ذم هذ

ر صٔخ اإلشالم هذه ادسٖفٜ افًِّٜٔ  وهل أن آختالف ذم افتٍٚصٔؾ ٓ -وؿد حرَّ

 ذم رشٚفتف افًئّٜ ذم أصقل افتٍسر.  -يبىؾ أصؾ افَهٜ

وادراشٔؾ إذا تًددت ضرؿٓٚ وخِٝ ظـ ادقاضٖة ؿهًدا أو آتٍٚق بٌر  »ؿٚل: 

إفٍٚظ وافدؿٚئؼ افتل ٓ ؿهد ـٕٚٝ صحٔحٜ ؿىًٚ... فُـ مثؾ هذا ٓ توبط بف 

تًِؿ هبذه افىريؼ ؾال حيتٚج ذفؽ إػ ضريؼ يثبٝ هبٚ مثؾ تِؽ إفٍٚظ وافدؿٚئؼ: 

ًٔٚ وظبٔدة  وهلذا ثبتٝ بٚفتقاتر ؽزوة َبْدر وأهنٚ ؿبؾ ُأُحد، بؾ يًِؿ ؿىًٚ أن محزة وظِ

                                           
 (، وؿد ُذـِر ؽر هذه افسبٛ. 64:  22تٍسر افىزي )( 1)

وهلذا خيتِػ ظًِمء أهؾ افُتٚب ذم مثؾ هذا ـثرا. ويٖيت ظـ ادٍنيـ خالف بسبٛ  »يَقل ابـ تّٜٔٔ : ( 2)

ذفؽ، ـًم يذـرون ذم مثؾ هذا أشًمء أصحٚب افُٓػ، وفقن ـِبٓؿ، وظدهتؿ، وظهٚ مقشك مـ أي 

وأشًمء افىٔقر افتل أحٔٚهٚ اهلل إلبراهٔؿ، وتًٔغ افبًض افذي رضب بف افَتٔؾ مـ افبَرة، افنجر ـٕٚٝ، 

وٕقع افنجرة افتل ـِؿ اهلل مْٓٚ مقشك، إػ ؽر ذفؽ ممٚ أهبّف اهلل ذم افَرآن، ممٚ ٓ ؾٚئدة ذم تًْٔٔف تًقد 

ڃ      ﴿ًم ؿٚل تًٚػ: ظذ ادٍُِغ ذم دٕٔٚهؿ وٓ ديْٓؿ، وفُـ َٕؾ اخلالف ظْٓؿ ذم ذفؽ جٚئز، ـ

ڎ  ڎ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ

. ش [22افُٓػ: ] ﴾ک  گ  گ  گ  گ ڳ  ڳ  ڳ ک  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک

 (.122مَدمٜ ذم أصقل افتٍسر )ص: 
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َٜ وافقفٔد، وأن ظِٔٚ ؿتؾ افقفٔد، وأن محزة ؿتؾ  َْٔب َٜ َوَص ؿرٕف، ثؿ ينؽ ذم برزوا إػ ُظْتَب

 ؿرٕف هؾ هق ظتبٜ أو صٔبٜ.

وهذا إصؾ يْبٌل أن يًرف: ؾٕ٘ف أصؾ ٕٚؾع ذم اجلزم بُثر مـ ادَْقٓت ذم 

شاحلديٞ وافتٍسر وادٌٚزي، ومٚ يَْؾ مـ أؿقال افْٚس وأؾًٚهلؿ وؽر ذفؽ
(1)

. 

آختالف بغ ادٍنيـ ذم محؾ أيٜ ظذ ظدد مـ إصخٚص أو : الثاني

 :ثإحدا

يَع ظْد ادٍنيـ آختالف ذم محؾ أيٜ ادجِّٜ ذم ؿهتٓٚ ظذ أـثر مـ 

حدث، أو صخٍص، وهذا ٓ يًدو أن يُقن ـٌره مـ آختالف افذي يَع ذم 

تٍسر افَرآن، وٓ يهحُّ أن جُيًؾ هذا آختالف دفٔاًل ظذ خىٖ افرجقع إػ 

 مرويٚت أهؾ افُتٚب.

ًٚػ: ؿقفف ظز وجؾ:ومـ ذفؽ اختالؾٓؿ ذم ادراد َب    ڱڱڱ﴿قفف ت

ظراف:] ﴾ںںڻڻڻڻۀۀہہ  .[175ٕا

 ؾٔف ثالثٜ أؿٚويؾ: »ؿٚل ادٚوردي:  

إٔف بًِٚم بـ بٚظقراء :أحدهٚ
(2)

، واختٍِقا ؾٔف ؾَٔؾ: ـٚن مـ افّٔـ ، وؿٔؾ: 

 ـٚن مـ افًُْٕٚٔغ، وؿٔؾ: مـ بْل صٚل بـ فقط ، ؿٚفف ابـ ظبٚس ، وابـ مسًقد. 

 ، ؿٚفف ظبد اهلل بـ ظّرو. بـ أيب افهِٝ افثٍَلإٔف أمٜٔ  وافثٚين:

شوافثٚفٞ: إٔف مـ أشِؿ مـ افٔٓقد وافْهٚرى وٕٚؾؼ ، ؿٚفف ظُرمٜ
(3)

. 

ادروي ظـ بْل إهائٔؾ ذم بٚب إخبٚر ؿد حيّؾ أمقًرا تؼئًٜ  :الثالث

 :وظَديٜ

                                           
 (.63ـ  62)ص:  ( ادهدر افسٚبؼ1)

 ٗثر ذم اخلز.ورد اختالف ذم ٕىؼ هذيـ آشّغ ذم ادهٚدر، وهذا ٓ ي( 2)

 (.279: 2افُْٝ وافًٔقن )( 3)
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 ذم بٚب إخبٚر، وؿد يُقن ذم اخلز أمقرٌ  -إن مل يُـ ـِف -إن أؽِٛ ادروي 

تؼئًٜ أو ظَديٜ، وورود هذه إمقر افتؼئًٜ أو افًَديٜ إًٕم هق بٚفتبع ٓ 

ٚ فٖٔخُذ مْٓٚ بٕٚصٚفٜ: أي أن ادٍنِّ افذي يروي اإلهائِٜٔٔ ويستٍٔد مْٓٚ مل يقرده

، وٓ فٖٔخذ مْٓٚ )أحًُٚمٚ ظَديٜ(، وإًٕم أوردهٚ فٔبغ أمًرا ذم )أحًُٚمٚ تؼئًٜ(

 ؾ ظذ مٚ ذم أيٜ.أيٜ، أو يزيد تٍٚصٔ

ودٚ ـٚن أمر افؼائع واوًحٚ ٓ يِتبس ظذ أحد، ؾٚفؼائع ظْد ادسِّغ ٓ  

تٗخذ ظـ أهؾ افُتٚب افبتٜ = مل يَع ٌُٕر مـ ادًسوغ ظذ ورود اإلهائِٔٔٚت 

 ذم ـتٛ افتٍسر مـ هذا اجلٕٚٛ.

ٓٚ فقرودهٚ ذم أمٚ آظتَٚد ؾُٚن مـ أـز إمقر افتل وؿع ُٕر ادًسوغ ظِٔ

 اإلهائِٔٔٚت ادرويٜ ذم ـتٛ افتٍسر.

ظك ؾٔف إٔف خُيٚفػ آظتَٚد ذم  ومع هذا ؾَد يَع مْٚزظٜ هلؿ ذم بًض مٚ ُيدَّ

إٕبٔٚء، وهق مٚ يسّك )ظهّٜ إٕبٔٚء(: ٕٕف ؿد ُأحِلؼ هبذه افًهّٜ أمقٌر فٔسٝ 

هص اإلهائٔع مْٓٚ، وـؿ ردَّ بًض ادًٚروغ فإلهائِٔٔٚت بًض جزئٔٚت افَ

 فٔسٝ ـذفؽ. أهنٚبدظقى خمٚفٍتٓٚ فًهّٜ إٕبٔٚء، وحََٜٔ إمر 

ر ؿبؾ دراشٜ اإلهائِٔٔٚت  :فذا ؾ٘ن مـ إصقل ادّٜٓ افتل جيٛ أن ُتَرَّ

)مٍٓقم ظهّٜ إٕبٔٚء(: ٕن افًٚمل افذي يًسض ظذ بًض اإلهائِٔٔٚت يتُئ ذم 

ُـّ إٔف خيٚفػ ظهّتٓؿ ه هلٚ ظذ مٚ يي ، وؿد يُقن هلذه إخبٚر وجف مًتز ٓ ردِّ

 خيٚفػ افًهّٜ.

حتٝ  ×ْحِر افرشقل ثغ مٚ وؿع ؾٔف بًوٓؿ مـ إُٕٚر شوفٔس ببًٔد ظـ افبٚح

 دظقى  خمٚفٍتف فًِهّٜ وافْبقة، مع أن إحٚديٞ افهحٔحٜ افكحيٜ ُتثبٝ ذفؽ.

ٕبٔٚء أو سيح وبٚجلِّٜ، ؾٕ٘ف إذا وؿع ذم افروايٜ اإلهائِٜٔٔ مٚ خيٚفػ اظتَٚد إ
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 ؾٕ٘ف ُيًدُّ مـ ادردود مـ اإلهائِٔٔٚت، وٓ خالف ذم ذفؽ.  ؿذائًٓ

وإًٕم ؿد يَع اخلالف ذم مْٚط اخلز، وهؾ هق مـ هذا افبٚب، أو هق مـ بٍٚب 

ٍؾ ، واهلل أظِؿ َّ حمت
(1)

. 

 

 

                            

                                           
 .61ص شٖٔيت إن صٚء اهلل إصٚرة إػ ذفؽ ذم حتِٔؾ بًض اإلهائِٔٔٚت، ومٚ ؿٔؾ ؾٔٓٚ( 1)



 مساعد بن سليماف الطيار د.                              تفسير القرآف باإلسرائيليات : نظرة تقويمية        

7: 

  املبحث الثالث
 رين مع االسرائيخلياتدراسة تطبيقية ملنهج تعامل املفس 

 :يات استفيد منها في تفسير القرآفالمطلب األوؿ: نماذج إلسرائيل
ٓ صؽ أن ادٍنيـ خيتٍِقن ذم بًض اإلهائِٔٔٚت، ؾّْٓؿ مـ ٓ يرى ؾٔٓٚ مٚ 

هٚ بدظقى أهنٚ  ُ هبٚ، ومْٓؿ مـ يًسض ظِٔٓٚ ويردُّ : فذا يَبِٓٚ ، ويٍنِّ خيٚفػ احلؼَّ

 ٓؿ مـ يتقؿػ ؾٔٓٚ.مل ترد ظـ ادًهقم، ومْ

وشٖذـر هْٚ ّٕقذًجٚ فَبقل إمٚم مـ أئّٜ ادسِّغ ادتٍؼ ظذ إمٚمتف ذم افتٍسر 

ًٜ إهائِٜٔٔ، واحتجٚجف فذفؽ:  مروي

ىى ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ   ﴿ ورد ذم تٍسر ؿقفف تًٚػ:

، ظْد [36افبَرة:]   ﴾ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی 

افنؽ مـ  -تف، أو زوجتف دٚ أشُـ اهلل آدم وذري »: افىزي ظـ وهٛ بـ مْبف، ؿٚل

وهق ذم أصؾ ـتٚبف : وذريتف ، وهنٚه ظـ افنجرة ، وـٕٚٝ صجرة  -أيب جًٍر

ؽهقهنٚ متنًٛ بًوٓٚ ذم بًض ، وـٚن هلٚ ثّر تٖـِف ادالئُٜ خلِدهؿ ، وهل 

ذم جقف افثّرة افتل هنك اهلل آدم ظْٓٚ وزوجتف . ؾًِم أراد إبِٔس أن يستزهلًم دخؾ 

احلٜٔ ، وـٕٚٝ فِحٜٔ أربًٜ ؿقائؿ ـٖهنٚ بختٜٔ مـ أحسـ دابٜ خَِٓٚ اهلل . ؾًِم 

دخِٝ احلٜٔ اجلْٜ ، خرج مـ جقؾٓٚ إبِٔس ... وؿٚل فِحٜٔ : إٔٝ افتل دخؾ 

ادًِقن ذم جقؾؽ حتك ؽر ظبدي ، مًِقٕٜ إٔٝ فًْٜ تتحقل ؿقائّؽ ذم بىْؽ ، 

بْل آدم وهؿ أظداؤك ، حٔٞ فَٔٝ  وٓ يُقن فؽ رزق إٓ افساب ، إٔٝ ظدوة

 . شأحدا مْٓؿ أخذت بًَبف وحٔٞ فَٔؽ صدخ رأشؽ ...

 ش.وروي ظـ ابـ ظبٚس ٕحق هذه افَهٜ»ثؿ ؿٚل افىزي : 

واإلصُٚل ذم هذه افروايٜ اإلهائِٜٔٔ: أن احلٜٔ مل يرد هلٚ ذـر ذم افَرآن، وافَهٜ 

 ؾٔٓٚ ؽرابٜ، ؾُٔػ ٕتًٚمؾ مًٓٚ؟
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يٝ هذه إخبٚر ظّـ رويْٚهٚ ظْف مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ؾَد رو»ؿٚل افىزي: 

 وؽرهؿ ذم صٍٜ اشتزٓل إبِٔس ظدو اهلل آدم وزوجتف حتك أخرجًٓم مـ اجلْٜ.

ٚ ... ؾٍل إخبٚره جؾ ثْٚؤه  ًَ وأوػ ذفؽ بٚحلؼ ظْدٕٚ ، مٚ ـٚن فُتٚب اهلل مقاؾ

ف هلًم ظـ ظدو اهلل ِٔ ف ؿٚشؿ آدم وزوجتف َب ،  [21:إظراف] ﴾ۇئۆئۆئۈئ﴿ : ٕأ

افدفٔؾ افقاوح ظذ إٔف ؿد بٚذ خىٚهبًم بٍْسف ، إمٚ طٚهًرا ٕظًْٔٓم ، وإمٚ مستجًْٚ 

ًٕٚ ذم ـذا  ذم ؽره : وذفؽ إٔف ؽر مًَقل ذم ـالم افًرب أن يَٚل: ؿٚشؿ ؾالن ؾال

وـذا ، إذا شبٛ فف شبًبٚ وصؾ بف إفٔف دون أن حيِػ فف... وفُـ ذفؽ ـٚن إن صٚء 

 ل ابـ ظبٚس ومـ ؿٚل بَقفف. اهلل ظذ ٕحق مٚ ؿٚ

ؾٖمٚ شبٛ وصقفف إػ اجلْٜ حتك ـِؿ آدم بًد أن أخرجف اهلل مْٓٚ، وضرده ظْٓٚ، 

ؾِٔس ؾًٔم روي ظـ ابـ ظبٚس ووهٛ بـ مْبف ذم ذفؽ مًْك جيقز فذي ؾٓؿ 

ٜ مداؾًتف ، إذ ـٚن ذفؽ ؿقًٓ ٓ يدؾًف ظَؾ، وٓ خز يِزم تهديَف مـ حج

 .ُّْٜبخالؾف، وهق مـ إمقر اد

وافَقل ذم ذفؽ إٔف ؿد وصؾ إػ خىٚهبًم ظذ مٚ أخزٕٚ اهلل جؾ ثْٚؤه ، وممُـ 

أن يُقن وصؾ إػ ذفؽ بْحق افذي ؿٚفف ادتٖوفقن : بؾ ذفؽ إن صٚء اهلل ـذفؽ 

ش فتتٚبع أؿقال أهؾ افتٖويؾ ظذ تهحٔح ذفؽ
(1)

. 

 :آفت ردت ولم تقبل في تفسير القر المطلب الثاني : نماذج إلسرائيليا
ؿد يرد ذم بًض افروايٚت اإلهائِٜٔٔ مٚ يتٍؼ اجلّٔع ظذ إٔف ؿٚدح ذم افروايٜ، 

وإٔف ـذب بال ريٛ، وذم مثؾ هذا احلٚل يًسض ادٍن ظذ مثؾ هذه افروايٜ، وإن 

ًٔٚ بقوقح ُٕٚرهتٚ، وإمٚ  ـٚن افْٚؿؾ هلٚ مـ افسِػ مل يتًرض فذفؽ، إمٚ مُتٍ

ًٓ جلقاز افتحديٞ بّثؾ هذا ، إذ مثؾ هذه اجلزئٜٔ افتل ؾٔٓٚ خِؾ ٓ تَدح ذم متٖوِّ

 أصؾ افَهٜ ظْده.

                                           
 (. 567: 1هجر: ) دار تٍسر افىزي ، ط( 1)
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وممٚ ورد ذم بًض ؿهص بْل إهائٔؾ، وهق ـذب بًض افروايٚت افقاردة ذم 

 .[34ص:] ﴾ ہ ہہہ ڻۀۀ ڻ ڻ ﴿ؿقفف تًٚػ : 

رهٚ بَقفف -ذـر ابـ ـثر ظدًدا مـ افروايٚت، ثؿ ذـر هذه افروايٜ         »... :-وصدَّ

د بـ افًالء ومـ إُٔره ّّ ٚ مٚ ؿٚفف ابـ أيب حٚتؿ: حّدثْٚ ظّع بـ احلسغ حّدثْٚ حم

ـ  ٓٚل ب ظّش ظـ ادْ ٕٚ ٕا ًٚوٜي أخز ْٚ أبق م ٚفقا: حّدث د ؿ ّّ وظثًمن ـب أيب صٜٔب وظّع ـب حم

 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ٚســر ظـ ابـ ظبّ ـظّرو ظـ شًٔد بـ جٔب

وـٕٚٝ -اجلرادة خٚمتف يدخؾ اخلالء ؾٖظىكأراد شًِٔمن أن » ، ؿٚل: [34ص:]

ّٛ ٕسٚئف إفٔف ؾجٚء افّنٔىٚن ذم صقرة شًِٔمن ؾَٚل هلٚ:  -اجلرادة امرأتف وـٕٚٝ أح

ـّ وافّنٔٚضغ ؾًِّم خرج  هٚيت خٚمتل. ؾٖظىتف إّيٚه. ؾًِّم فبسف دإٝ فف اإلٕس واجل

شًِٔمن مـ اخلالء ؿٚل هلٚ: هٚيت خٚمتل. ؿٚفٝ: ؿد أظىٔتف شًِٔمن. ؿٚل: إٔٚ شًِٔمن. 

ّٓ ـّذبف  ش إٔٚ شًِٔمن »ن ؾجًؾ ٓ يٖيت أحًدا يَقل فف: ؿٚفٝ: ـذبٝ فسٝ شًِٔم ، إ

ّٕف مـ أمر اهللّ  . ؿٚل: حّتك جًؾ افّهبٔٚن يرمقٕف بٚحلجٚرة. ؾًِّم رأى ذفؽ ظرف أ

وؿٚم افّنٔىٚن حيُؿ بغ افّْٚس ؾًِّم أراد اهللّ أن يرّد ظذ شًِٔمن شِىٕٚف أفَك ذم 

: ؿِقب افّْٚس إُٕٚر  ـّ ذفؽ افّنٔىٚن. ؿٚل: ؾٖرشِقا إػ ٕسٚء شًِٔمن ؾَٚفقا هل

ّٔض ومٚ ـٚن يٖتْٔٚ ؿبؾ ذفؽ.  ّٕف يٖتْٔٚ وٕحـ ح أتُْرن مـ شًِٔمن صًٔئٚ؟ ؿِـ: ًٕؿ إ

ـّ أّن أمره ؿد إَىع ؾُتبقا ـتًبٚ ؾٔٓٚ شحر وـٍر،  ّٕف ؿد ؾىـ فف ط ؾًِّم رأى افّنٔىٚن أ

وؿرؤوهٚ ظذ افْٚس. وؿٚفقا: هبذا ـٚن ؾدؾْقهٚ حتٝ ـرّد شًِٔمن ثّؿ أثٚروهٚ 

ييٓر شًِٔمن ظذ افّْٚس ]ويٌِبٓؿ[ ؾٖـٍر افّْٚس شًِٔمن ظِٔف افّسالم ؾِؿ يزافقا 

تف شُّٜ ؾٖخذتف.  َّ روٕف وبًٞ ذفؽ افنٔىٚن بٚخلٚتؿ ؾىرحف ذم افبحر ؾتِ ٍّ يُ

ٚ ؾٔف تِؽ  ًُ وـٚن شًِٔمن حيّؾ ظذ صّط افبحر بٕٚجر ؾجٚء رجؾ ؾٚصسى شّ

ُٜ اّفتل ذم بىْٓٚ اخلٚتؿ ؾدظٚ شًِٔمن ؾَٚل: حتّؾ يل هذا افّسّؽ؟ ؾَٚل: ًٕؿ. افّسّ

ؿٚل: بُؿ؟ ؿٚل بسُّٜ مـ هذا افّسّؽ. ؿٚل: ؾحّؾ شًِٔمن ظِٔف افّسالم افّسّؽ 
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ثّؿ إىِؼ بف إػ مْزفف ؾًِّم إتٓك افّرجؾ إػ بٚبف أظىٚه تِؽ افّسُّٜ اّفتل ذم بىْٓٚ 

بىْٓٚ، ؾ٘ذا اخلٚتؿ ذم جقؾٓٚ ؾٖخذه ؾِبسف. ؿٚل: ؾًِّم اخلٚتؿ ؾٖخذهٚ شًِٔمن ؾنّؼ 

ـّ واإلٕس وافّنٔٚضغ وظٚد إػ حٚفف وهرب افّنٔىٚن حّتك دخؾ  فبسف دإٝ فف اجل

ًٕٚ مريًدا ؾجًِقا يىِبقٕف  جزيرًة مـ جزائر افبحر ؾٖرشؾ شًِٔمن ذم ضِبف وـٚن صٔىٚ

ًٕٚ مـ رصٚص  وٓ يَدرون ظِٔف حّتك وجدوه يقًمٚ ٕٚئًًم ؾجٚءوا ؾبْقا ظِٔف بْٔٚ

ؾٚشتَٔظ ؾقثٛ ؾجًؾ ٓ يثٛ ذم مُٚن مـ افبٔٝ إٓ إًٔمط مًف مـ افّرصٚص ؿٚل: 

ؾٖخذوه ؾٖوثَقه وجٚءوا بف إػ شًِٔمن، ؾٖمر بف ؾَْر فف ختٝ مـ رخٚم ثّؿ أدخؾ ذم 

  ڻ  ڻ ڻ﴿جقؾف ثّؿ شّد بٚفّْحٚس ثّؿ أمر بف ؾىرح ذم افبحر ؾذفؽ ؿقفف: 

ـٚن شِّط ظِٔفٚل:ؿ ، [34ص:] ﴾ۀۀہہہہ ْل افّنٔىٚن اّفذي  شًي
(1)

.

ـّ افيّ  ٚه ابـ ظّبٚسإشْٚده إػ ابـ ظّبٚس ؿقّي، وفُ َّ ًّٕم تِ ف إ ّٕ إن صّح  -ٚهر أ

مـ أهؾ افُتٚب، وؾٔٓؿ ضٚئٍٜ ٓ يًتَدون ٕبّقة شًِٔمن ظِٔف افّسالم، ؾٚفّيٚهر  -ظْف

ـر افّْسٚء ؾّ٘ن أهّنؿ يُذبقن ظِٔف، وهلذا ـٚن ذم افّسٔٚق مُْرات مـ أصّدهٚ ذ

 ٚ ًٍ ـّ اهللّ مْف تؼي ِّط ظذ ٕسٚء شًِٔمن بؾ ظهّٓ ادنٓقر أّن ذفؽ اجلّّْل مل يس

ّٔفوتُري ًٜ ظـ مجٚظٜ مـ افّسِػ، ـسًٔد بـ × ًًم فْب ، وؿد رويٝ هذه افَّهٜ مىّقف

ٚة مـ ؿهص أهؾ افُتٚب، واهللّ  ًَّ ِّٓٚ متِ ّٔٛ وزيد بـ أشِؿ ومجٚظٜ آخريـ وـ ادس

شابأظِؿ بٚفّهق
(2)

. 

ووجف افَْد افذي ذـره ابـ ـثر يًتزه ـؾ مـ ظرف أحقال إٕبٔٚء، ويتبغ فف 

 ـذب هذه اجلزئٜٔ ادذـقرة ، وٓ يسسيٛ ذم ذفؽ.

 المطلب الثالث: تحليل تاريخي لقرة إسرائيلية في كتب التفسير:

ٚ ظذ ؾتْٜ داود ظِٔف افسالم، وشٖذـر بجدول تٚرخيل مٚ وؿع  ًَ شٖذـر هْٚ تىبٔ

                                           
 (. 69: 7) تٍسر ابـ ـثر( 1)

 (. 69: 7) ( ادهدر افسٚبؼ2)
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 -إن صٚء اهلل  -ظْد ادٍنيـ، وشٖذـر بًض افْتٚئٟ افتل ٓ يُّـ آختالف ؾٔٓٚ 

 ظْد مـ يىِع ظذ هذه افَْقل:

 أحد روايٚت هذه افَهٜ: أواًل:

، ؿٚل: ثْل أيب، روى افىزي مـ ضريؼ افًقؾٔغ، ؿٚل: حدثْل حمّد بـ شًد

ڄ  ڃ  ڃ   ﴿»ؿٚل: ثْل ظّل، ؿٚل: ثْل أيب، ظـ أبٔف، ظـ ابـ ظبٚس، ؿقفف: 

، ؿٚل: إن داود ؿٚل: يٚ رب ؿد أظىٔٝ إبراهٔؿ  [21ص:] ﴾ڃ  ڃ  چ   چ 

وإشحٚق ويًَقب مـ افذـر مٚ فقددت إٔؽ أظىٔتْل مثِف، ؿٚل اهلل: إين ابُتِٔتٓؿ بًم 

ِِؽ بف، ؾ٘ن صئٝ ابُتِٔ تؽ بّثؾ مٚ ابُتِٔتٓؿ بف، وأظىٔتؽ ـًم أظىٔتٓؿ، ؿٚل: مل أْبَت

ؾُٚن مٚ صٚء اهلل أن يُقن، وضٚل ذفؽ  ;ًٕؿ، ؿٚل فف: ؾٚظّؾ حتك أرى بالءك

ؾبْٔٚ هق ذم حمرابف، إذ وؿًٝ ظِٔف محٚمٜ مـ ذهٛ ؾٖراد أن  ;ظِٔف، ؾُٚد أن يْسٚه

زوجٓٚ وظـ  يٖخذهٚ، ؾىٚر إػ ـّقة ادحراب، ؾٖرشؾ إفٔٓٚ ؾجٚءتف، ؾسٖهلٚ ظـ

ره ظذ افنايٚ  مِّ َٗ يٜ أن ُي صٖهنٚ، ؾٖخزتف أن زوجٓٚ ؽٚئٛ، ؾُتٛ إػ أمر تِؽ افنَّ

ُٕكوا، وإن اهلل دٚ  فِٔٓؽ زوجٓٚ، ؾًٍؾ، ؾُٚن ُيهٚب أصحٚبف ويْجق، وربًم 

ؾبًْٔم داود ذات يقم ذم حمرابف  إذ تسّقر  ;رأى افذي وؿع ؾٔف داود، أراد أن يستَْذه

ؾًِم رآمهٚ وهق يَرأ ؾزع وشُٝ، وؿٚل: فَد  ;ن مـ ِؿَبؾ وجٓفظِٔف اخلهًم

ڌ  ڎڎ   ژ  اشتوًٍٝ ذم مُِل حتك إن افْٚس يستّقرون ظّع حمرايب، ؿٚٓ فف:

ؿٚل  ;، ومل يُـ فْٚ بد مـ أن ٕٖتٔؽ، ؾٚشّع مْٚ [22ص:] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

  ڻ ڻ ں ں ﴿: إٔثك  [23ص: ] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿أحدمهٚ: 

س يل رء: [23ص:]﴾ڻ ـْل ٔف ، ويس ؿ هبٚ مٜئ  ﴾ۀ  ڻۀ ﴿يريد أن يّت

، ؿٚل: إن دظقت ودظٚ ـٚن أـثر مْل، وإن بىنٝ وبىش ـٚن أصد مْل،  [23ص:]

.﴾ ۀۀ ڻ ﴿ؾذفؽ ؿقفف 

   ہہھھھ﴿ود: إٔٝ ـْٝ أحقج إػ ًٕجتؽ مْف ؿٚل فف دا
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، ؾْير ادُِٚن ×وٕز ٍٕسف ،[24ص:] ﴾ۋ ۋ ٴۇ ﴿إػ ؿقفف:.[24ص:] ﴾ھ

إػ أخر حغ ؿٚل ذفؽ، ؾتبسؿ أحدمهٚ إػ أخر، ؾرآه داود وطـ إًٔم ؾتـ  أحدمهٚ

أربًغ فِٜٔ، حتك ٕبتٝ اخلرُضة مـ دمقع ،[24ص:]﴾ىى ېې ې ﴿

شظْٔٔف، ثؿ صّدد اهلل فف مُِف
(1)

. 

 : ثانًيا: مسرد تاريخي بأقواؿ المفسرين في ىذه القرة
 
 المًلحظات الزمن المفسر ـ
(2) ×يزيد افرؿٚر ظـ إٔس ظْف مـ ضريؼ   ×افْبل  3

. 

شمٚ زاد داود ظذ أن ؿٚل: إزل يل ظْٓٚ»  35 ابـ مسًقد 4
 (3)

. 

مٚ زاد ظذ أن ؿٚل: »مـ ضريؼ شًٔد بـ جبر  -1 68 ابـ ظبٚس 5

 .شإزل يل ظْٓٚ

مـ ضريؼ ظىٜٔ افًقذم، وذـر ؿهٜ ضقيِٜ ،  -2

 .وؾٔٓٚ أن زوج ادرأة مل ُيَتؾ

شًٔد بـ  6

 جبر

مـ ضريؼ أيب هٚصؿ حئك بـ ديْٚر إًٕم ـٕٚٝ ؾتْٜ  94

داود افْير
(4)

. 

                                           
 ( 64:  22تٍسر افىزي )( 1)

ٜ، وفق ـٕٚٝ (، وييٓر مـ صًْٔف أهنٚ ؤًٍٜ ظْده: ٕٕف جًِٓٚ آخر رواي 74:  22ر افىزي ) تٍس( 2)

رهٚ هُذا × صحٔحٜ ظْده ظـ افْبل  .دٚ أخَّ

 وفُـ ؿد»... وجف وًٍٓٚ، ؾَٚل : هذه افروايٜ مـ ـتٚب أبـ أيب حٚتؿ، ثؿَّ بغَّ احلٚؾظ ابـ ـثر َٕؾ وؿد         

حديًثٚ ٓ يهح شْده: ٕٕف ظـ يزيد افرؿٚر ظـ إٔس، ويزيد مـ افهٚحلغ،  هْٓٚ ابـ أيب حٚتؿروى 

 (.. 62:  7تٍسر ابـ ـثر ) شفُْف ؤًػ احلديٞ ظْد إئّٜ

 (. 62،  59:  22) تٍسر افىزي( 3)

 (.176:  7رواه شًٔد بـ مْهقر ذم شْْف )ؿسؿ افتٍسر ( )( 4)
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 احلسـ 7

 افبكي

مـ ضريؼ مىر، وذـر ؿهٜ ضقيِٜ، وؾٔٓٚ أن زوج  112

ادرأة ُؿتِؾ
(1)

. 

وهٛ بـ  8

 مْبف

مـ ضريؼ ابـ إشحٚق روايتٚن ؿهرة وضقيِٜ،  112

وؾٔٓٚ أن افزوج ُؿتِؾ
(2). 

ؿهٜ ضقيِٜ، وؾٔٓٚ أن  مـ ضريؼ أشبٚط، وذـر 128 افسدي 9

زوج ادرأة ُؿتِؾ
(3)

. 

روى ظْف حئك بـ شالم افبكي 146 افُِبل :
(4). 

مَٚتؾ بـ  ;

 شًِٔمن

ذـر افَهٜ بىقهلٚ، وؾٔٓٚ أن زوجٓٚ ُؿتؾ 152
(5). 

أظىْٔٓٚ، ضَِٓٚ يل إُٔحٓٚ، وخؾِّ شبِٔٓٚ 182 ابـ زيد 32
(6)

. 

حئك بـ  33

 شالم

وافُِبل، ومل يًسض أورد افروايٚت ظـ احلسـ  222

ظِٔٓٚ
(7)

. 

ظبدافرزاق  34

 افهًْٚين

روى ظـ مًّر ظـ ظّرو بـ ظبٔد ظـ احلسـ  211

افَهٜ بىقهلٚ
(8). 

                                           
 (. 72 - 69:  22تٍسر افىزي )( 1)

 (. 73 - 71:  22)هدر افسٚبؼ اد( 2)

 (. 68 - 66:  22)ادهدر افسٚبؼ ( 3)

 (. 14 - 13: 4ذـر افَهٜ مْسقبٜ فُِِبل هقد بـ حمُؿ، وتٍسره اختهٚر فتٍسر حئك بـ شالم )( 4)

 (. 641:  3تٍسر مَٚتؾ ) ( 5)

 (. 62،  59:  22تٍسر افىزي )( 6)

 (. 87 - 85:  4(، وخمتكه ٓبـ أيب زمْغ )14 - 12: 4يْير خمتكه هلقد بـ حمُؿ )( 7)

 (. 113:  3افرزاق، حتَٔؼ افدـتقر حمّقد حمّد ظبده، ٕؼ دار افُتٛ افًِّٜٔ )  تٍسر ظبد( 8)
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هقد بـ حمُؿ  35

 اإلبٚيض

افَرن 

 افثٚفٞ

ذـر افَهٜ بىقهلٚ ظـ احلسـ وافُِبل
(1). 

ؿٚل : وهذا مثؾ رضبف اخلهؿ ادتسّقرون ظذ داود  312 افىزي 36

وذفؽ أّن داود ـٕٚٝ فف ؾًٔم ؿٔؾ: تسع  حمرابف فف،

وتسًقن امرأًة، وـٕٚٝ فِّرجؾ اّفذي أؽزاه حتّك 

ؿتؾ امرأة واحدة: ؾًِّم ؿتؾ ُٕح ـ ؾًٔم ذـر داود ـ 

 امرأتف
(2)

. 

وابـ ظبٚس ذـر افَهٜ بىقهلٚ ظـ افْبل  327 ابـ أيب حٚتؿ 37
(3)

. 

ف خترجيٚت ذـر افَهٜ، ورؤٓٚ، وذـر وّـ ـالم 333 ادٚتريدي 38

وحتََٔٚت ٓ تردُّ وؿقظٓٚ
(4)

. 

أثبٝ أصؾ افَهٜ 338 افْحٚس 39
(5)

، واظسض ظذ مٚ ؾٔٓٚ مـ 

                                           
تٍسر ـتٚب اهلل افًزيز، هلقد بـ حمُؿ. ومع إٔف إبٚيض مـ اخلقارج مل يًِؼ ظذ هذه افروايٚت، وإًٕم ( 1)

.اختكهٚ مـ تٍسر حئك ابـ  ٌ  شالم دون أي اظساض، وادختك متخرِّ

ٜ يأن افًْجٜ ـْٚ ﴾   ڀ    ڀ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ ﴿إٕبٔٚء، بٚب : ذـر افبخٚري ذم ـتٚب أحٚديٞ تْبٔف  

[ يَٚل فِّرأة ًٕجٜ، ويَٚل هلٚ أيوٚ 23]ص:  ﴾    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ ﴿ ... »ظـ ادرأة، ؾَٚل: 

[ ؽِبْل، صٚر 23]ص:  ﴾ ڻ ﴿وّٓٚ،  ﴾ېئ  ېئ﴿مثؾ  ﴾ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴿صٚة. 

 .ش أظز مْل، أظززتف جًِتف ظزيزا

 (. 58:  22تٍسر افىزي )( 2)

 (.3242:  12)تٍسر ابـ أيب حٚتؿ( 3)

 (.622 - 615:  8)هؾ افسْٜ، ٕيب مْهقر ادٚتريديتٖويالت أ( 4)

  (. 5:94مًٚين افَرآن )ش. ف هْٓٚ ادُِٚنوٓ اختالف بغ أهؾ افتٍسر إٔف يراد ب»ؿٚل أبق جًٍر افْحٚس: ( 5)

ن أ ظذ ×مٚ زاد داود  :ؿٚل ،وأصح مٚ روي ذم ذفؽ مٚ رواه منوق ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد »وؿٚل :   

مٚ زاد داود ظذ  :ؿٚل ،وروى ادْٓٚل ظـ شًٔد بـ جبر ظـ ابـ ظبٚس .أي إزل يل ظْٓٚ ،أـٍِْٔٓٚ :ؿٚل

.أي حتقل يل  ،أـٍِْٔٓٚ :أن ؿٚل  ظْٓٚ ووّٓٚ إيلَّ

 =وادًْك ظِٔف أن داود ظِٔف افسالم شٖل أوريٚ أن يىِؼ فف ؾٓذا أجؾ مٚ روي ذم هذا. :ؿٚل أبق جًٍر  
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ُٕٚرة ظْده
(1)

. 

محؾ أيٚت ظذ افَهٜ ب٘جيٚز 362 افَهٚب :3
(2)

. 

جًؾ افَهٜ ذم تَدم داود بٚخلىبٜ ظذ خىبٜ  372 اجلهٚص ;3

افرجؾ
(3)

، ومل يسبَف أحد إػ هذا ادًْك، 

ض ظذ افَهٜ ادنٓقرة واظس
(4)

. 

ذـر افَهٜ بىقهلٚ 375 افسّرؿْدي 42
(5)

، وحُك ؿقًٓ مٌٚيًرا
(6)

. 

                                           
ًٔٚ وـٚن = امرأتف ـًم يسٖل افرجؾ افرجَؾ أن يبًٔف جٚريتف، ؾْبٓف اهلل ـ جؾ وظز ـ ظذ ذفؽ وظٚتبف دَّٚ ـٚن ٕب

. شٕٔٚ وبٚفتزيد ؿبؾ مْٓٚ ؾٖمٚ ؽر هذا ؾال يْبٌل آجساء ظِٔف فف تسع وتسًقن إُٔر ظِٔف أن يتنٚؽؾ بٚفد

 (. 121 - 122: 5مًٚين افَرآن )

 (. 124 - 94: 5)ادهدر افسٚبؼ ( 1)

وأوريٚ وأـثرهٚ ٓ يهح وٓ يتهؾ  ×ؿد جٚءت أخبٚر وؿهص ذم أمر داود  »ؿٚل أبق جًٍر افْحٚس: 

 (.98:  5. مًٚين افَرآن )شد ادًرؾٜ بهحتٓٚإشْٚده وٓ  يْبٌل أن جيسأ ظذ مثِٓٚ إٓ بً

 ومـ خالل ادقازٕٜ بًم شبؼ يُقن هذا أول اظساض ظذ افَهٜ.

:  3ُٕٝ افَرآن افدافٜ ظذ افبٔٚن ذم إٔقاع افًِقم وإحُٚم، فِحٚؾظ حمّد بـ ظع افُرجل افَهٚب )( 2)

 (. 754ـ  749

ن امرأة، وأن أوريٚ بـ حْٚن مل تُـ فف امرأة، وؿد خىٛ وؿد ؿٔؾ إن داود ـٚن فف تسع وتسًق»... ؿٚل : ( 3)

 امرأة، ؾخىبٓٚ داود مع ظِّف بٖن أوريٚ خىبٓٚ وتزوجٓٚ، وـٚن ؾٔف صٔئٚن ممٚ شبٔؾ إٕبٔٚء افتْزه ظْف:

أحدمهٚ: خىبتف ظذ خىبٜ ؽره. وافثٚين: إطٓٚره احلرص ظذ افتزويٟ مع ـثرة مـ ظْده مـ افْسٚء، ومل 

فؽ مًهٜٔ، ؾًٚتبف اهلل تًٚػ ظِٔٓٚ، وـٕٚٝ صٌرة، وؾىـ حغ خٚضبف ادُِٚن بٖن إوػ يُـ ظْده أن ذ

  (.254:  5) أحُٚم افَرآن فِجهٚص ش.ـٚن بف أن ٓ خيىٛ ادرأة افتل خىبٓٚ ؽره

 وبّقازٕٜ مٚ شبَف مـ إؿقال ييٓر إٔف مل ُيسبؼ إػ هذه افدظقى، واهلل أظِؿ.

ّٕف ومٚ روى ذم أخٔ »ؿٚل: ( 4) ّٕف ٕير إػ ادرأة ؾرآهٚ متجّردًة ؾٓقهيٚ وؿّدم زوجٓٚ فَِتؾ ؾ٘ ٚر افَّهٚص مـ أ

ِّٓٚ ـبرة  وجف ٓ جيقز ظذ إٕبٔٚء ّٕن إٕبٔٚء ٓ يٖتقن فًِٚيص مع افًِؿ بٖهّنٚ مًٚص إذ ٓ يدرون فً

 (.      255 - 254:  5. أحُٚم افَرآن فِجهٚص )شتَىًٓؿ ظـ وٓيٜ اهللّ تًٚػ

 (.133 - 132:  3)ٍسر أيب افِٔٞ افسّرؿْدي ت( 5)

وؿٚل بًوٓؿ: هذه افَهٜ ٓ تهح ٕٕف ٓ ييـ بٚفْبل مثؾ داود إٔف يًٍؾ مثؾ ذفؽ،  »ؿٚل أبق افِٔٞ : ( 6)

ف، ؾْسبف إػ وفُـ ـٕٚٝ خىٔئتف إٔف دٚ اختهًم إفٔف، ؾَٚل فِّدظل: فَد طِّؽ بسٗال ًٕجتؽ إػ ًٕٚج

:  3افِٔٞ افسّرؿْدي )تٍسر أيب  .شٚن ذفؽ مْف زفٜ، ؾٚشتٌٍر ربف ظـ زفتفؾُ افيِؿ بَقل اددظل.

133). 
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ؾٔف افَهٜ و ري،ــهـسـ افبـحـر افـر تٍسٔــذـ 399 ابـ أيب زمْغ 43

 بىقهلٚ
(1). 

أورد افَهٜ بىقهلٚ 427 افثًِبل 44
(2)

، وأثبٝ جمِّٓٚ
(3)

. 

ٚظٜأورد افَهٜ بىقهلٚ ظـ مج 444 مُل 45
(4)

، روى افَقَل 

افذي شبؼ أن حُٚه افسّرؿْدي، وحُؿ ظِٔف 

بٚفنذوذ
(5)

 . 

ذـر افَهٜ بىقهلٚ ظـ ابـ ظبٚس وافسدي 452 ديروادٚ 46
(6)

. 

                                           
(، وإذا وازٕٚه بّختك حئك بـ شالم أخر) اختهٚر هقد( ًٕرف  87 - 85:  4)  تٍسر ابـ أيب زمْغ( 1)

 إٔف ترك روايٜ افُِبل، واـتٍك بروايٜ احلسـ افبكي.

:  5تٍسر افثًِبل )ش. ؿٚويؾ افسِػ مـ أهؾ افتٍسر ذم ؿهٜ امتحٚن داودؾٓذه أ» ؿٚل بًد روايٚتف هلٚ : ( 2)

258). 

ؾَٚل افَٚئِقن بتْزيف ادرشِغ ذم هذه افَهٜ: إن ذٕٛ داود دٚ ـٚن إٔف متْك أن تُقن فف  »ؿٚل افثًِبل: ( 3)

 بٌِف ؿتِف مل امرأة أوريٚ حالٓ فف وحدث ٍٕسف بذٕٛ، واتٍؼ ؽزو أوريٚ وتَدمف ذم احلرب وهالـف، ؾًِم

جيزع ظِٔف ومل يتقجع فف، ـًم جزع ظذ ؽره مـ جْده إذا هِؽ، ثؿ تزوج امرأتف، ؾًٚتبف اهلل شبحٕٚف ظذ 

 ذفؽ، ٕن ذٕقب إٕبٔٚء وإن صٌرت ؾٓل ظئّٜ ظْد اهلل شبحٕٚف وتًٚػ.

ؽٚب ذم ؽزاتف  وؿٚل بًوٓؿ: ـٚن ذٕٛ داود أن أوريٚ ـٚن ؿد خىٛ تِؽ ادرأة ووّضـ ٍٕسف ظِٔٓٚ، ؾًِم

خىبٓٚ داود ؾزوجٝ مْف جلالفتف، ؾٚؽتؿ فذفؽ أوريٚ ؽًم صديدا، ؾًٚتبف اهلل تًٚػ ظذ ذفؽ حٔٞ مل تزل 

 .هذه افقاحدة خلٚضبٓٚ إول، وؿد ـٕٚٝ ظْده تسع وتسًقن امرأة

ٚفؽ ثؿ روى بسْده احلديٞ افسٚبؼ مـ روايٜ إٔس بـ م ...شوممٚ يهدق مٚ ؿٔؾ ظـ ادٍنيـ ادتَدمغ 

 (.259:  5. تٍسر افثًِبل )× ظـ افْبل

 (. 6235 - 6218:  12)ِقغ افْٓٚيٜ، دُل بـ أيب ضٚفٛ اهلدايٜ إػ ب( 4)

مـ ؽر تثبٝ بْٜٔ وٓ إؿرار  ﴾ہہھھھھ﴿وؿٔؾ : إن خىٔئتف هل ؿقفف:  »ؿٚل مُل : ( 5)

دايٜ إػ بِقغ افْٓٚيٜ، . اهلشوهق ؿقل صٚذٌّ  مـ اخلهؿ وٓ شٗال خهّف: هؾ ـٚن هذا هُذا أو مل يُـ؟

(12:6233.) 

 (. 87 - 85:  5افُْٝ وافًٔقن )( 6)
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ذـر افَهٜ ظـ مجٚظٜ، ومل يًسض ظِٔٓٚ 468 افقاحدي 47
(1)

. 

ذـر افَهٜ ظـ مجٚظٜ 489 افسًّٚين 48
(2)

، ومل يًسض ظِٔٓٚ
(3). 

ذـر أن افَهٜ بسبٛ تَدمف ظذ خىبٜ افرجؾ  524 رادأفُٔٚ اهل 49

ؾَط
(4)

. 

ذـر افَهٜ ظـ مجٚظٜ، ومل يًسض ظِٔٓٚ 516 افبٌقي :4
(5)

. 

ذـر أصؾ افَهٜ، وجًِٓٚ ذم افٌِبٜ بٚخلىبٜ 538 افزخمؼي ;4
(6)

. 

ذـر افَهٜ بىقهلٚ 542 ابـ ظىٜٔ 52
(7)

، ومل يًسض ظِٔٓٚ، وإًٕم 

                                           
ٚ ذم امرأتف: ٕن خهقمٜ ادُِغ متثٔؾ »ؿٚل افقاحدي: ( 1) َِّؿ أوريَّ وطٚهر افَرآن يقجٛ أن يُقن داود ؿد ـ

 (.185: 19افتٍسر افبسٔط )..ش . . ﴾ڻ ڻ﴿هلذه افَهٜ، وؿد ؿٚل: 

ظًِمء افتٖويؾ: جًؾ اهلل ؿهٜ ادُِغ متثٔاًل فداود مع أوريٚ، وشِسِٓٚ فف ؿٚل أهؾ افتحَٔؼ مـ »وؿٚل: 

 (.185: 19افتٍسر افبسٔط ).  شظذ مٚ ؾًؾ فٔتقب ويراجع ربف ؾٔستٌٍر

وهذه افَهٜ متثٔؾ ٕمر داود مع أوريٚ زوج ادرأة افتل أراد أن  »(: 547: 3وؿٚل ذم افتٍسر افقشٔط )     

 . شيتزوج هبٚ

. تٍسر افَرآن افًئؿ، ٕيب شواتٍَٝ ظٚمٜ ادٍّْنيـ ظذ َأن افذيـ دخِقا ـٕٚقا مُِغ »افسًّٚين :  ؿٚل( 2)

 (. 434 - 431: 4اديٍر افسًّٚين )

 ( ادهدر افسٚبؼ.3)

 (.362- 359: 4( أحُٚم افَرآن ٕفُٔٚ اهلراد، )4)

 ض ظِٔف ابـ افًريب ادٚفُل اظساًوٚ صديًدا، ؾَٚل:وهذا افَقل افذي اختٚره أفُٔٚ، ومل يذـر ؽره = اظس         

ه افَرآن » وؿد ؿٚل بًوٓؿ: إٕف خىٛ ظذ خىبٜ أوريٚ، ؾًمل إفٔٓٚ، ومل يُـ بذفؽ ظٚرًؾٚ، وهذا بٚضٌؾ يردُّ

 .شوأثٚر افتٍسريٜ

 (.63ـ  62: 4مًٚمل افتْزيؾ، فِبٌقي، )( 5)

هق ؾخٚضبْل خىٚبٚ، أى: ؽٚفبْل ذم اخلىبٜ ؾٌِبْل، أو أراد: خىبٝ ادرأة وخىبٓٚ  »ؿٚل افزخمؼي: ( 6)

حٔٞ زّوجٓٚ دوين ... ووجف افتّثٔؾ ؾٔف أن مثِٝ ؿهٜ أوريٚ مع داود بَهٜ رجؾ فف ًٕجٜ واحدة 

وخلِٔىف تسع وتسًقن، ؾٖراد صٚحبف تتّٜ ادٚئٜ ؾىّع ذم ًٕجٜ خِٔىف وأراده ظذ اخلروج مـ مُِٓٚ 

 (.83: 4. افُنٚف فِزخمؼي ) شبِقغ مراده إفٔف، وحٚجف ذم ذفؽ حمٚجٜ حريص ظذ

 =وٓ بد أن ٕذـر مْف مٚ ٓ يَقموهْٚ ؿهص ضقل افْٚس ؾٔٓٚ، واختٍِٝ افروايٚت بف،  »ؿٚل ابـ ظىٜٔ: ( 7)
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إهائٔؾ اظسض ظذ مٚ ذم ـتٛ بْل
(1)

. 

ذـر أن اخلهّغ مُِٚن وافًْجٜ ـْٚيٜ ظـ ادرأة،  543 ابـ افًريب 53

ل ذم افردود ظذ تٍٚصٔؾ افَهٜ ومٚ ؾٔٓٚ  ثؿ ضقَّ

مـ حمتّالت، فُـ مل يِخص ؿقفف افذي يذهٛ 

إفٔف ذم أيٚت
(2)

. 

ذـر افَهٜ 589 افرشًْل 54
(3)

، وَٕؾ ظـ مجٚظٜ إُٕٚرهٚ
(4)

. 

ذـر افَهٜ واظسض ظِٔٓٚ 597 ابـ اجلقزي 55
(5)

، وإن ـٚن أثبٝ 

أصؾ افٍتْٜ بٚدرأة، وذـر أوجف ذفؽ ظـ افًًِمء
(6)

. 

ذـر افُالم افذي ذـر أفُٔٚ  اهلراد 597 ابـ افٍرس 56
(7)

، وأوٚف 

                                           
تٍسر أيٜ إٓ بف، وٓ خالف بغ أهؾ افتٖويؾ أهنؿ إًٕم ـٕٚقا مالئُٜ بًثٓؿ اهلل رضب مثؾ فداود ظِٔف =

 (.334:  7ٜٔ ). ط ؿىر افثٕٚشافسالم

وذم ـتٛ بْل إهائٔؾ ذم هذه افَهٜ صقر ٓ تِٔؼ، وؿد حدث هبٚ ؿهٚص ذم صدر  »ؿٚل ابـ ظىٜٔ : ( 1)

هذه إمٜ، ؾَٚل ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف: مـ حدث بًم ؿٚل هٗٓء افَهٚص ذم أمر داود ظِٔف 

 (.335:  7)ر افسٚبؼ ادهد ش.افسالم جِدتف حديـ دٚ ارتُٛ مـ حرمٜ مـ رؾع اهلل حمِف

 (.1639ـ  1632: 4أحُٚم افَرآن ٓبـ افًريب ، )( 2)

ٛ امتحٚن داود »ؿٚل افرشًْل: ( 3) ٜ ادرأة. رمقز افُْقز...ش وافهحٔح ادنٓقر أن شب  (.464: 6) ثؿ ذـر ؿه

ثؾ هذه وؿد إُٔر مجٚظٜ مـ ادحََغ صحٜ هذه افروايٚت: تْزهًيٚ دْهٛ افْبقة ظـ م»ؿٚل افرشًْل: ( 4)

. رمقز  شإمقر افتل ٓ تهح إوٚؾتٓٚ إػ آحٚد افهِحٚء، ؾوال ظـ إٕبٔٚء ظِٔٓؿ افهالة وافسالم 

 (، وطٚهر تٍسره ـ ؿبؾ هذا افُالم وبًده ـ ظذ إثبٚت افَهٜ.472:  6افُْقز، )

، وبًٞ زوجٓٚ إػ وذـر مجٚظٜ مـ ادٍنيـ أن داُود دّٚ ٕير إػ ادرأة، شٖل ظْٓٚ »ؿٚل ابـ اجلقزي: ( 5)

افٌزاة مّرة بًد مّرة إػ أن ؿتؾ، ؾتزّوجٓٚ وروي مثؾ هذا ظـ ابـ ظبٚس، ووهٛ، واحلسـ ذم مجٚظٜ.وهذا 

هقن ظْف . زاد ادسر ذم ظِؿ شٓ يهح مـ ضريؼ افَْؾ، وٓ جيقز مـ حٔٞ ادًْك، ٕن إٕبٔٚء مْزَّ

 (.564:  3افتٍسر )

م َزْوَجٓٚ فَِتؾ، ؾٕ٘ف وجٌف ٓ جيقز ... ؾٖمّ  »وَٕؾ ظـ أيب يًذ ؿقفف :  قهَيٚ وؿدَّ َٓ ٚ مٚ روي إٔف ٕير إِػ ادرأة ؾ

ِْؿ هبٚ. ًِ  (.566:  3)ادهدر افسٚبؼ . شظذ إٕبٔٚء، ٕن إٕبٔٚء ٓ يٖتقن ادًٚيص مع اف

 (.566:  3)ادهدر افسٚبؼ ( 6)

 (. 456:  3أحُٚم افَرآن ، ٓبـ افٍرس، )( 7)
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اشتْبًٚضٚ ظِٔف
(1)

 . 

ذـر ؿهٜ ادرأة، واصتد ذم آظساض ظِٔٓٚ 626 افرازي 57
(2)

 

افَهٜاظسض ظذ  643 افسخٚوي 58
(3)

، وذـر ظدًدا مـ وجقه 

 ذم بًوٓٚ .افرازي ؾؼ ايقوآظساض، 

 افًز بـ  59

 ظبد افسالم

ذـر افَهٜ، ومل يًسض ظِٔٓٚ 662
(4)

. 

                                           
 (.456:  3 2أحُٚم افَرآن  ش.ؾٍل هذا دفٔؾ ظذ جقاز افهٌٚئر ظذ إٕبٔٚء» : ( ؿٚل ابـ افٍرس1)

واّفذي أديـ بف وأذهٛ إفٔف أّن ذفؽ بٚضؾ ويدّل ظِٔف وجقه إّول: أّن هذه احلُٚيٜ فق  »ؿٚل افرازي: ( 2)

تِؽ افَّهٜ ٕسبٝ إػ أؾسؼ افّْٚس وأصّدهؿ ؾجقًرا ٓشتُْػ مْٓٚ وافرجؾ احلنقي اخلبٔٞ اّفذي يَّرر 

فق ٕسٛ إػ مثؾ هذا افًّؾ فبٚفغ ذم تْزيف ٍٕسف ورّبًم فًـ مـ يْسبف إفٔٓٚ، وإذا ـٚن إمر ـذفؽ ؾُٔػ 

ئِؼ بٚفًٚؿؾ ٕسبٜ ادًهقم إفٔف افّثٚين: أّن حٚصؾ افَّهٜ يرجع إػ أمريـ إػ افّسًل ذم ؿتؾ رجؾ مسِؿ 

 (. 377:  26)  . تٍسر افرازيشُربٌر حّؼ وإػ افّىّع ذم زوجتف أّمٚ إّول: ؾٖمر مْ

ؾ ظْٓؿ هذا افُالم،  َِ ُٕ وٓ خيٍك ظِٔؽ مٚ ذم هذا افُالم مـ افٌِيٜ ظذ أهؾ افهدر إول افذيـ 

 مل يُـ صٚحٛ آثٚر، ؾقؿع مْف هذا افُالم ادردود ظِٔف. -ظٍٚ اهلل ظْف-وافرازي 

ذه افقجقه اّفتل ذـرٕٚهٚ أّن افَّهٜ ؾثبٝ هب »وؿد اجتٓد ذم إُٕٚر افَهٜ مـ وجقه ظديدة، وؿٚل بًدهٚ:

ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ إّن » وأجٚب ظـ آظساض افذي ذـرتف بًم ٓ ينٍل ؾَٚل : ش. اّفتل ذـروهٚ ؾٚشدة بٚضِٜ 

ّٕف دّٚ وؿع  ـثًرا مـ أـٚبر ادحّدثغ وادٍّنيـ ذـروا هذه افَّهٜ، ؾُٔػ احلٚل ؾٔٓٚ؟ ؾٚجلقاب احلََّٔل أ

 شافَٚضًٜ وبغ خز واحد مـ أخبٚر أحٚد ـٚن افّرجقع إػ افّدٓئؾ افَٚضًٜ أوػافّتًٚرض بغ افّدٓئؾ 

 (.  377: 26تٍسر افرازي )

وافرازي ذم هذه افَهٜ  أؿقل: وهؾ ـٚن مـ روى هذا مـ افهدر إول جٚهال هبذه افدٓئؾ افَىًٜٔ؟!.

وييـ إٔف هق افتحَٔؼ، وفٔس صٚحٛ دظقى ظريوٜ، ويَقل مٚ ٓ برهٚن فف بف، وفٔس ظْده إٓ افيـ، 

وهٚهْٚ  »مستٌرب ظذ مثِف ممـ فٔس فف ظْٚيٜ بٚٔثٚر، وٓ وؿقف ظذ طٚهر افْهقص، ومـ ذفؽ ؿقفف : 

ـّ ذم صّحٜ هذه احلُٚيٜ، بؾ افّدٓئؾ افَٚهرة اّفتل ذـرٕٚهٚ ؿٚئّٜ ؾقجٛ أن ٓ دمقز  مل حيهؾ افًِؿ وٓ افّي

ّؾ ادٍّنيـ مل ـ  َقن مْٓؿ يرّدوٕف افّنٓٚدة هبٚ، وأيًوٚ َّ قن وادح َّ  يّتٍَقا ظذ هذا افَقل بؾ إـثرون ادح

ـ ؿبِف .شوحيُّقن ظِٔف بٚفُذب وافٍسٚد ـ ادٍني ٝ فؽ ظ َِٕ ٚ ٜ ؿقفف م ٜ منُِ  .وئٍُؽ ذم مًرؾ

(، وتٍسر أيٜ ؾٔف منُِٜ ، ويبدو أن ؾٔف 218 - 217: 2 افَرآن افًئؿ، فًِؿ افديـ افسخٚوي )رتٍس( 3)

  ذم افستٔٛ، أو شًَىٚ .خِالً 

 (. 1245 - 1244:  3تٍسر افَرآن افًئؿ، فًِز بـ ظبد افسالم )( 4)
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ذـر افَهٜ، وأثبٝ أصِٓٚ، وـقن اخلهّغ  685 افبٔوٚوي :5

مالئُٜ
(1)

، ثؿ اظسض ظذ جزء مْٓٚ
(2)

. 

سض ظذ جزء ذـر افَهٜ، وأثبٝ أصِٓٚ، واظ 712 افْسٍل ;5

مْٓٚ
(3)

. 

ٕزوَل أوريٚ ظـ  ذـر افَهٜ، وأثبٝ ضِبف  741 ابـ جزي 62

زوجف
(4)

، وإُٔر  افبٚؿل
(5)

. 

                                           
ؾتسقر ظِٔف مالئُٜ ظذ صقرة اإِلٕسٚن ذم يقم اخلِقة. ؿُٚفقا َٓ خَتَْػ َخْهًمِن ٕحـ  »ؿٚل افبٔوٚوي :( 1)

ُوْٚ َظذ بَ  ًْ ٍض وهق ظذ افٍرض وؿهد ؾقجٚن متخٚصًمن ظذ تسّٜٔ مهٚحٛ اخلهؿ خهًًم. َبٌك َب ًْ

 (. 27:  5. تٍسر افبٔوٚوي )شافتًريض إن ـٕٚقا مالئُٜ وهق ادنٓقر

روي أن بكه وؿع ظذ امرأة ؾًنَٓٚ وشًك حتك تزوجٓٚ ووفدت مْف شًِٔمن، إن  »ؿٚل افبٔوٚوي: ( 2)

ك إٕهٚر صح ؾًِِف خىٛ خمىقبتف أو اشتْزفف ظـ زوجتف، وـٚن ذفؽ مًتٚدًا ؾًٔم بْٔٓؿ وؿد واش

ادٓٚجريـ هبذا ادًْك. ومٚ ؿٔؾ إٕف أرشؾ أوريٚ إػ اجلٓٚد مرارًا وأمر أن يَدم حتك ؿتؾ ؾتزوجٓٚ هزء 

 (. 27:  5. تٍسر افبٔوٚوي ) شواؾساء

حيُك إٔف بًٞ مرة بًد مرة أوريٚ إػ ؽزوة افبَِٚء وأحٛ أن يَتؾ فٔتزوجٓٚ ؾال ئِؼ  ومٚ »ؿٚل افْسٍل : ( 3)

 (151:  3. تٍسر افْسٍل ) ش بٚفهالح مـ أؾْٚء ادسِّغ ؾواًل ظـ بًض أظالم إٕبٔٚءمـ ادتسّغ

وٕحـ ٕذـر مـ ذفؽ مٚ هق أصٓر وأؿرب إػ تْزيف داود ظِٔف افسالم: روي أن أهؾ  »ؿٚل ابـ جزي: ( 4)

، وـٕٚٝ هلؿ زمٚن داود ظِٔف افسالم ـٚن يسٖل بًوٓؿ بًوٚ أن يْزل فف ظـ امرأتف ؾٔتزوجٓٚ إذا أظجبتف

ظٚدة ذم ذفؽ ٓ يُْروهنٚ، وؿد جٚء ظـ إٕهٚر ذم أول اإلشالم رء مـ ذفؽ، ؾٚتٍؼ أن وؿًٝ ظغ 

داود ظذ امرأة رجؾ ؾٖظجبتف، ؾسٖفف افْزول ظْٓٚ ؾًٍؾ، وتزّوجٓٚ داود ظِٔف افسالم ؾقفد فف مْٓٚ شًِٔمن 

مالئُٜ مثٚٓ فَهتف، ؾَٚل أحدمهٚ إن هذا ظِٔف افسالم، وـٚن فداود تسع وتسًقن امرأة، ؾبًٞ اهلل إفٔف 

أخل فف تسع وتسًقن ًٕجٜ إصٚرة إػ أن ذفؽ افرجؾ مل تُـ فف إٓ تِؽ ادرأة افقاحدة، ؾَٚل أـٍِْٔٓٚ 

 (226ـ  225:  2. افتسٓٔؾ فًِقم افتْزيؾ ). شإصٚرة إػ شٗال داود مـ افرجؾ افْزول ظـ امرأتف ...

 متثٔؾ فَِهٜ افتل وؿع داود ؾٔٓٚ. وؿد اختِػ افْٚس ؾٔٓٚ وأـثروا افَقل وهذا افُالم  »ؿٚل ابـ جزي: ( 5)

: مـ حّدث بًم يَقل هٗٓء افَهٚص ذم أمر داود ظِٔف ؾٔٓٚ ؿديًم وحديثٚ حتك ؿٚل ظّع بـ أيب ضٚفٛ 

افسالم جِدتف حّديـ دٚ ارتُٛ مـ حرمٜ مـ رؾع اهلل حمِف، وٕحـ ٕذـر مـ ذفؽ مٚ هق أصٓر وأؿرب إػ 

( 225:  2افتسٓٔؾ فًِقم افتْزيؾ )ش . زيف داود ظِٔف افسالمتْ
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ذـر أن افَهٜ ٓ تتًدى ضِٛ ٕزول أوريٚ فف ظـ  741 اخلٚزن 63

زوجف
(1)

، واظسض ظذ ؽرهٚ
(2)

. 

ذـر أصؾ افَهٜ بٚختهٚر، واظسض اظساًوٚ  745 أبق حٔٚن 64

 بًض مٚ ؾٔٓٚجمّاًل ظذ
(3)

. 

                                           
ؿِٝ ذهٛ ادحََقن مـ ظًِمء افتٍسر وؽرهؿ ذم هذه افَهٜ إػ أن داود ظِٔف افهالة »ؿٚل اخلٚزن: ( 1)

وافسالم مٚ زاد ظذ أن ؿٚل فِرجؾ. إزل يل ظـ امرأتؽ وأـٍِْٔٓٚ، ؾًٚتبف اهلل تًٚػ ظذ ذفؽ وٕبٓف ظِٔف 

 (.37:  4، وذـر ـ أيًوٚ ـ ؽر ذفؽ. فبٚب افتٖويؾ ذم مًٚين افتْزيؾ )شظِٔف صٌِف بٚفدٕٔٚ وإُٔر

، شؾهؾ ذم تْزيف داود ظِٔف افهالة وافسالم ظًم ٓ ئِؼ بف ومٚ يْسٛ إفٔف»ظَد اخلٚزن ؾهال، ؾَٚل : ( 2)

 (.37:  4زيؾ )واظسض ظذ بًض مٚ ورد ذم ؿهٜ داود ظِٔف افسالم. فبٚب افتٖويؾ ذم مًٚين افتْ

ٚ أّن إٕبٔٚء، ظِٔٓؿ افّسالم، مًهقمقن مـ اخلىٚيٚ، ٓ يُّـ وؿقظٓؿ ذم »ؿٚل أبق حٔٚن: ( 3) ًً ويًِؿ ؿى

ّٕف أوحك  رء مْٓٚ رضورة أن فق جّقزٕٚ ظِٔٓؿ صًٔئٚ مـ ذفؽ، بىِٝ افّؼائع، ومل ٕثؼ بقء ممّٚ يذـرون أ

ّّر ظذ مٚ أراده تًٚػ، ومٚ حُك افَّهٚص ممّٚ ؾٔف ؽّض ظـ اهللّ بف إفٔٓؿ، ؾًم حُك اهللّ تًٚػ ذم ـتٚبف ي

 مْهٛ افّْبّقة ضرحْٚه، وٕحـ ـًم ؿٚل افّنٚظر:

َؿ  ُْ ثُِر ُح ْٗ ُٕ ٍٜ َو َٓ ؾِّ ُصْب ـُ ِؾ ذِم  َْ ًَ ٚصِ          اْف ُس َؿهَّ َْخَبَٚر ُجالَّ ْٕ  (. 151:  9. افبحر ادحٔط )شإَِذا آَثَر ا

مٜ » ٔف إصُٚل، وأظدل مْف مٚ ذـره احلز تَل افديـ ابـ تّٜٔٔ : ؾ -رمحف اهلل -وـالمف           ْٕ َوؿد اّتٍؼ شِػ ا

اَلم مـ ؿ افسَّ ِٓ ْٔ َِ َٔٚء َظ بِ ْٕ َ ْٕ  وأئّتٓٚ َومـ اتبًٓؿ ظذ َمٚ أخز اهلل بِِف ذِم ـَِتٚبف َوَمٚ َثبٝ َظـ َرُشقفف مـ َتْقَبٜ ا

ٚ َٓ تِل َتُٚبقا ِمْْ ُٕقب افَّ  ،َؾِ٘ن اهلل حيٛ افتقابغ َوحُيٛ ادتىٓريـ ،َبٜ رؾع اهلل هَبٚ درجٚهتؿَوَهِذه افتَّقْ  ،افذُّ

ُٕقب َواخْلََىٖ وا ظذ افذُّ ٕٛ اخْلََىٖ مـ  ،وظهّتٓؿ ِهَل مـ َأن يَرُّ ؿ افذَّ ِٓ ْٔ َِ َٔٚء جيقز َظ بِ ْٕ َ ْٕ َؾِ٘ن مـ شقى ا

ؿ ِٓ ْٔ َِ اَلم يستدرـٓؿ اهلل ؾٔتقب َظ ؿ افسَّ ِٓ ْٔ َِ َٚػ  ،َويبغ هَلُؿ ؽر َتْقَبٜ وإٕبٔٚء َظ ًَ ًَم َؿَٚل َت ڈ  ڈ  ژ  ﴿ :ـَ

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  

ۓ    ۓڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ڻں

 . [53 - 52احْلَٟ ]   ﴾﮲  ﮳  ﮴  ﮵

ٜ آدم وٕقح          َٚػ ؿهَّ ًَ ُٚه مـ  ،َوَداُود َوشًَِٔمن وُمقَشك َوَؽرهؿَوؿد ذـر اهلل َت َٕ ًَم تِقٕٚ بًض َذفِؽ ؾًَِٔم َذـْر ـَ

َٔٚء واشتٌٍٚرهؿ بِ ْٕ َ ْٕ ْقفِف ،َتْقَبٜ ا ََ َرة ﴾ىئ  يئ ی  ی  جئ  حئ  مئ  ﴿ ـَ ََ ڤ   ﴿ :َوَؿقل ٕقح ، [37 :]اْفَب

، [47 :]هقد ﴾   ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ

ىئ  ﴿ : َوَؿقفف، [41 :]إِْبَراِهٔؿ  ﴾ ەئ وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ﴿ :َوَؿقل إِْبَراِهٔؿ

َراء ﴾   ىئ  ی  ی ی  ی  جئ  حئ ًَ َٕفُ ، [82 :]افنُّ   =يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت﴿ :َوَؿقفف ُشْبَحٚ
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أظرض ظـ ذـر أي رء مـ افَهٜ، واظسض  774 ابـ ـثر 65

 ظِٔٓٚ إمجًٚٓ 
(1)

. 

وفًع أـتٍل هبذه افَْقل ظـ ادتَدمغ، إذ مـ جٚء بًدهؿ مل يتًدَّ مٚ ؿٚفقه، ومل 

 يتقؿٍقا ذم َٕد هذه ادرويٜ، وهذا طٚهر مـ ـتبٓؿ، رمحٓؿ اهلل.

ظـ ادْتَديـ هلذه افروايٚت، ورأوا أنَّ ؾٔٓٚ ضًًْٚ  وأمٚ ادًٚسون، ؾِؿ خيتٍِقا

 ذم افْبقة وافًهّٜ.

ِد ادًٚسيـ  َّ وأـتٍل بَْؾ ٕص مـ أصٓر افُتٛ ذم اإلهائِٔٔٚت، وهق مـ ُظ

ذم َٕدهٚ، وهق ـتٚب ) اإلهائِٔٔٚت وادقوقظٚت ذم ـتٛ افتٍسر( ، فِدـتقر 

 حمّد حمّد أبق صٓبٜ.

اإلهائِٔٔٚت افبٚضِٜ افتل ٓ جيقز أن تٍن هبٚ  وإذا ـٚن مٚ روي مـ »ؿٚل: 

 أيٚت، ؾًم افتٍسر افهحٔح هلٚ إًذا؟

واجلقاب: أن داود ظِٔف افسالم ـٚن ؿد وزع مٓٚم أظًمفف، ومسئقفٔٚتف ٕحق 

                                           
د ] ﴾ مث  ىثجث     = َّّ َٚػ ، [19 :حُمَ ًَ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ﴿ :َوَؿَٚل َت

ں  ڻ ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںڳ   

َٔٚء ]     ﴾ھ  ھ  ے  ھہ   ہ   ھ بِ ْٕ َ ْٕ َٚػ ، [88 - 87 :ا ًَ ٻ  پ  پ  پ  ...﴿ :َوَؿَٚل َت

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ﴿إَِػ َؿْقفف  ﴾  ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀپ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ﴿إَِػ َؿْقفف  ﴾       ۈئ  ۈئۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    وئائ  ەئ  ەئ  وئ  ائې   ى    ى   

 - 17 :]ص     ﴾﮸    ﮹  ﮺  ﮷ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

 (272ـ  269:  1) جٚمع افرشٚئؾ .[ ش35

ّٔٚت ومل يثبٝ ؾٔٓٚ ظـ اد»ؿٚل ابـ ـثر: ( 1) ًٜ أـثرهٚ مٖخقذ مـ اإلهائِٔ ًهقم ؿد ذـر ادٍّنون هٚهْٚ ؿّه

ّٕف مـ روايٜ يزيد افّرؿّٚر ظـ  حديٞ جيٛ اّتبٚظف وفُـ روى ابـ أيب حٚتؿ هْٚ حديًثٚ ٓ يهّح شْده: ٕ

ٜ -ويزيد وإن ـٚن مـ افّهٚحلغ-إٔس ّّ ؾٕٚوػ أن يَتك ظذ جمّرد  ،فُّْف ؤًػ احلديٞ ظْد إئ

ـ ؾٓق حّؼ أيًوٚتالوة هذه افَّهٜ وأن يرّد ظِّٓٚ إػ اهللّ ظّز وجّؾ ؾّ٘ن افَرآن ح ّّ . تٍسر ابـ شّؼ ومٚ تو

 (. 62:  7)  ـثر
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ٍٕسف، وٕحق افرظٜٔ ظذ إيٚم، وخص ـؾ يقم بًّؾ، ؾجًؾ يقًمٚ فًِبٚدة، ويقًمٚ 

الصتٌٚل بنئقن ٍٕسف وأهِف، ويقًمٚ فقظظ بْل فَِوٚء وؾهؾ اخلهقمٚت، ويقًمٚ ف

إهائٔؾ ؾٍل يقم افًبٚدة: بًْٔم ـٚن منتٌال بًبٚدة ربف ذم حمرابف، إذ دخؾ ظِٔف 

خهًمن تسقرا ظِٔف مـ افسقر، ومل يدخال مـ اددخؾ ادًتٚد، ؾٚرتٚع مًْٓم، وؾزع 

 اهلل ؽٚيٜ افتقـؾ، ؾزًظٚ ٓ ئِؼ بّثِف مـ ادٗمْغ، ؾواًل ظـ إٕبٔٚء ادتقـِغ ظذ

افقاثَغ بحٍيف، ورظٚيتف ومثؾ إٕبٔٚء ذم ظِقم صٖهنؿ، وؿقة ثَتٓؿ بٚهلل وافتقـؾ 

ظِٔف أٓ تًِؼ ٍٕقشٓؿ بّثؾ هذه افيْقن بٕٚبريٚء، ومثؾ هذا افيـ وإن مل يُـ ذٕبٚ 

ا ، وفُـ ذم افًٚدة، إٓ إٔف بٚفْسبٜ وطـ هبًم شقءا، وأهنًم جٚءا فَٔتاله، أو يبٌٔٚ بف ذًّ

تبغ فف أن إمر ظذ خالف مٚ طـ، وأهنًم خهًمن جٚءا حيتًُمن إفٔف، ؾًِم ؿٙ 

 ٚ ًَ بًْٔٓم، وتبغ فف أهنًم بريئٚن ممٚ طْف هبًم، اشتٌٍر ربف، وخر شٚجدا هلل تًٚػ: حتَٔ

 فهدق تقبتف واإلخالص فف، وإٔٚب إػ اهلل ؽٚيٜ اإلٕٚبٜ.

حسْٚت إبرار شٔئٚت »ؿ، وؿديًم ؿٔؾ: وػ، وإفٔؼ هبفألٕبٔٚء يًتز خالف إ

ؾٚفرجالن خهًمن حََٜٔ، وفٔسٚ مُِغ ـًم زظّقا،  ش ادَربغ
(1)

، وافًْٚج ظذ 

حََٔتٓٚ، وفٔس ثّٜ رمقز وٓ إصٚرات، وهذا افتٖويؾ هق افذي يقاؾؼ ٕيؿ افَرآن 

 ويتٍؼ وظهّٜ إٕبٔٚء، ؾٚفقاجٛ إخذ بف، وٕبذ اخلراؾٚت، وإبٚضٔؾ، افتل هل

مـ صْع بْل اهائٔؾ، وتٍَِٓٚ افَهٚص وأمثٚهلؿ ممـ ٓ ظِؿ ظْدهؿ، وٓ متٔٔز 

بغ افٌٞ وافسّغ. وؿٔؾ: إن افذي صًْف داود: إٔف خىٛ ظذ خىبٜ أوريٚ، ؾآثره 

أهِٓٚ ظِٔف، وؿد ـٕٚٝ اخلىبٜ ظذ اخلىبٜ حرام ذم ذيًتٓؿ، ـًم هل حرام ذم 

 ذيًتْٚ.

ٔخر، وؿد ؿٔؾ: إذا جٚءك أحد اخلهّغ، وـٚن ظِٔف أن يسّع ـالم اخلهؿ ا

                                           
 (. 5:94مًٚين افَرآن )ش. وٓ اختالف بغ أهؾ افتٍسر إٔف يراد بف هْٓٚ ادُِٚن»ؿٚل أبق جًٍر افْحٚس: ( 1)
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وؿد ؾَئٝ ظْٔف، ؾال حتُؿ فف: جلقاز أن يُقن خهّف ؿد ؾَئٝ ظْٔٚه، وهذه 

إؿقال افثالثٜ وٕحقهٚ فسٝ مْٓٚ ظذ ثِٟ، وٓ اضّئْٚن، ؾ٘هنٚ وإن ـٕٚٝ ٓ ختؾ 

 بٚفًهّٜ فُْٓٚ ختدصٓٚ، ثؿ هل ٓ تِٔؼ بٚفهٍقة ادختٚرة مـ اخلِؼ، وهؿ إٕبٔٚء،

ت هق إول ؾًض ظِٔف، واصدد بف يديؽ ٚي سر ٔا ٚفَبقل ذم ٍت ٚفقجف اجلدير ب شؾ
(1)

. 

 ومـ خالل مٚ َِٕتف يُّـ اخلِقص ببًض افٍقائد ذم ذفؽ: 

 اتٍٚق ادتَدمغ ظذ أن اخلهّغ مـ ادالئُٜ. إول:

 اتٍٚؿٓؿ ظذ أن ؾتْٜ داود ـٕٚٝ ذم ادرأة. افثٚين:

 افَهٜ.اختالؾٓؿ ذم تٍٚصٔؾ  افثٚفٞ:

مع اختالؾٓؿ ذم تٍٚصِٔٓٚ مل يستدرك واحد مْٓؿ ظِٔٓٚ مـ جٜٓ ـقهنٚ  افرابع:

حتطُّ مـ مَٚم افْبقة، أو ختٚفػ افًهّٜ افْبقيٜ
(2)

 ـًم وؿع ظْد ادتٖخريـ. 

وُيستحرُض ذم هذا ادَٚم أهنؿ ـٕٚقا يستدرـقن ذم أؿؾَّ مـ هذا
(3)

. 

 اختالؾٓؿ ذم شبٛ ؾتْٜ داود. :اخلٚمس

ف فَِهٜ ـٚن مـ افْحٚس  :افسٚدس ، هذا (338)ت: أن أول إتَٚد سيح يقجَّ

                                           
 (. 272ـ  269)ص:  ِٔٚت وادقوقظٚت ذم ـتٛ افتٍسر اإلهائٔ( 1)

مـ حّدث بحديٞ داود ظذ مٚ » ٚفٛ مـ ضريؼ احلٚرث إظقر إٔف ؿٚل: ؿد يَقل ؿٚئؾ: ورد ظـ ظع بـ أيب ض( 2)

روتف افَهٚص مًتَدا صحتف جِدتف حّديـ فًئؿ مٚ ارتُٛ وجِٔؾ مٚ احتَٛ مـ افقزر واإلثؿ، برمل مـ 

ٜ فِّٓتديـ ٜ فًِٚدغ وحج  (.192:  8تٍسر افثًِبل )ش . ؿد رؾع اهلل شبحٕٚف وتًٚػ حمِف، وأبٕٚف رمح

ـُ  -ذ ؾرض صحتفظ-وهذا  ٕٚ افكيح، ؾ٘ن  ×ُتٛ بْل إهائٔؾ مـ اهتٚم داود يتجف إػ مٚ وؿع ذم  بٚفزِّ

ٍد، وهذا مـ خمٚزي بْل إهائٔؾ افتل ـذبقهٚ ظذ ٕبل اهلل داود  . × هذا مردود بال أدٕك تردُّ

(ذم تٍسره  427أمٚ حديٞ ظع، ؾِؿ أجد فف شًْدا، وأول مـ رأيتف ذـره بهٌٜٔ افتّريض افثًِبل ) ت : 

ؿٚل  »(: 962: 3(، وؿٚل ادْٚوي ذم ـتٚبف افٍتح افسًموي بتخريٟ أحٚديٞ افَٚيض افبٔوٚوي )192:  8)

 ش.احلٚؾظ ابـ حجر: مل أجده

يُّـ مراجًٜ آشتدراـٚت وإٔقاظٓٚ افتل ذـرهٚ افنٔخ ٕٚيػ افزهراين ذم ـتٚبف افٍْٔس ) اشتدراـٚت ( 3)

 ػ(.افسِػ ذم افَرون افثالثٜ إو
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، وؿرأ ظبٚرتف ذم ذفؽ إٓ إٔف ٕبَّف ظذ (312)ت: ٍٚد ـثًرا مـ افىزي اشتمع إٔف 

 وجقد منُِٜ ذم متـ افروايٚت، وـٚن إتَٚده هلٚ جمّاًل.

ٖفٜ ذم ، حٔٞ جًؾ ادس (372)ت : أول تٌرُّ ذم افَهٜ َِٕف اجلهٚص  :بعافسٚ

م داود ظذ اخلىبٜ ظذ خىبٜ افرجؾ، وفٔس أن افرجؾ ؿد تزوجٓٚ...إفخ.  تَدُّ

وهذا افذي ذـره ٓ شْد فف: ٓ ذم روايٚت ادتَدمغ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ، وٓ 

 ذم اإلهائِٔٔٚت.

وؿد يُقن مـ ذـره ؿبِف ـٚن مـ بٚب افتخريٟ هلذه افَهٜ ادنُِٜ، ؾٖراد 

 ِر فَِهٜ، ؾَٚفف، واهلل أظِؿ.تِىٍٔٓٚ هبذا افتهقُّ 

افتٌرُّ افثٚين ذم َحْرِف افَهٜ ظـ أمر ادرأة أنَّ خىٖه ـٚن ذم ٕسبٜ  :ثٚمـاف

 صٚحٛ افًْٚج إػ افيِؿ بَقل اددظل.

وؿٔؾ : »وهذا افَقل هق افذي حُؿ ظِٔف مُلُّ بـ أيب ضٚفٛ بٚفنذوذ، ؾَٚل:  

تثبٝ،  ، مـ ؽر [24ص:] ﴾ھھھھ ہ ہ ﴿إن خىٔئتف هل ؿقفف: 

ـ؟ ـٚن هذا هُذا أو مل ُي ٗال خهّف: هؾ  ٓ ش ـ اخلهؿ، و ٓ إؿرار م ٜ و ٓ بْٔ  و

شوهق ؿقل صٚذٌّ 
(1)

 . 

 وصذوذه واوح: إذ مل يَؾ بف أحد مـ ؿبؾ، وهق خمٚفػ فِّروي ظـ ادتَدمغ.

ض دـ شبَف بٚفَْد  -ظٍٚ اهلل ظْف- : ـٚن افرازيتٚشعاف مـ أشقأ مـ تًرَّ

ف ظَعٌّ حمٌض، ودظٚوى يزظؿ أنَّ إمر ظِٔٓٚ، وأن هذا وافتجريح، وـٚن اظساو

 مقجٛ افًهّٜ، وٓ دفٔؾ ظْده ذم ذفؽ إَّٓ طُّْف ورأيف.

 وهذا إشِقب افذي إتٓجف افرازي تٖثَّر بف ادًٚسون، وخالصٜ ذفؽ:

أهنؿ ادَّظقا أمقًرا ذم ظهّٜ إٕبٔٚء ـٚن بْٚؤهؿ هلٚ مـ ضريؼ افًَؾ ٓ مـ ضريؼ 

                                           
 (.6233: 12) اهلدايٜ إػ بِقغ افْٓٚيٜ( 1)
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 ، واظسوقا هبٚ ظذ ادَْقل ذم صٖن إٕبٔٚء، واوىروا إػ افتٖويؾ مٚ هق افْصِّ

 سيح ذم ـتٚب اهلل، ؾواًل ظًم ورد ذم أخبٚر بْل إهائٔؾ ممٚ هق حمتُّؾ افقؿقع.

إٕبٔٚء( فذا ؾ٘ن دمِٜٔ أمر)ظهّٜ
(1)

مـ خالل افْهقص تزيؾ ـثًرا مـ  

ه إخبٚر، وٓ تُٚد دمد ادنُالت افتل وؿًٝ ظْد بًض مـ اظسض ظذ مثؾ هذ

 مـ يًسض ظِٔٓٚ مـ ادتَدمغ.

                                           
ؿ افًَع، وابتًد بًوٓؿ ظـ إخذ بيٚهر 1) ُُّ ( مسٖفٜ )ظهّٜ إٕبٔٚء( مـ ادسٚئؾ ادنُِٜ افتل دخِٓٚ افتح

رهٚ، ؾهٚر آظتًمد ظذ افًهّٜ ادَرر ذم افًَؾ،  افْهقص افؼظٜٔ افتل يراهٚ ختٚفػ افًهّٜ افتل ؿرَّ

 افؼع.وفٔس ظذ ٕهقص 

ل احلز تَلُّ افديـ ابـ   ،  يَقوافًهّٜ فٍظ حُمدٌث فٔس مـ أفٍٚظ افؼع، فذا يِزم ؾٔف آشتٍهٚل         

ثؿ ؿد جيًؾ افٍِظ حجٜ بّجرده، وفٔس هق ؿقل . إفٍٚظ ادحدثٜ ؾٔٓٚ إمجٚل واصتبٚه وٕزاعو»: تّٜٔٔ

 .شؾف مـ جربف مـ ـالم افْٚسافرشقل افهٚدق ادهدوق، وؿد يوىرب ذم مًْٚه. وهذا أمر يًر

وهلذا ـٚن افْٚس ذم ظهّٜ إٕبٔٚء ظذ ؿقفغ: إمٚ أن يَقفقا بٚفًهّٜ ...  »وؿٚل:  (.876:  2، )افْبقات

مـ ؾًِٓٚ، وإمٚ أن يَقفقا بٚفًهّٜ مـ اإلؿرار ظِٔف، ٓ شًٔم ؾًٔم يتًِؼ بتبِٔغ افرشٚفٜ، ؾ٘ن إمٜ متٍَٜ 

 ش ... خىٖ، ؾ٘ن ذفؽ يْٚؿض مَهقد افرشٚفٜ ومدفقل ادًجزة ظذ أن ذفؽ مًهقم أن يَر ؾٔف ظذ

واظِؿ أن ادْحرؾغ ذم مسٖفٜ افًهّٜ ظذ ضرذم »إػ أن ؿٚل رمحف اهلل:  (. 147:  15 جمّقع افٍتٚوى: )

 :َٕٔض، ـالمهٚ خمٚفػ فُتٚب اهلل مـ بًض افقجقه

رآن ادخزة بًم وؿع مْٓؿ مـ افتقبٜ مـ ؿقم أؾرضقا ذم دظقى امتْٚع افذٕقب حتك حرؾقا ٕهقص افَ        

 افذٕقب، ومٌٍرة اهلل هلؿ، ورؾع درجٚهتؿ بذفؽ. 

وؿقم أؾرضقا ذم أن ذـروا ظْٓؿ مٚ دل افَرآن ظذ براءهتؿ مْف، وأوٚؾقا إفٔٓؿ ذٕقبٚ وظٔقبٚ ٕزهٓؿ اهلل         

ظذ مٚ هق ظِٔف مـ ؽر حتريػ وهٗٓء خمٚفٍقن فَِرآن، وهٗٓء خمٚفٍقن فَِرآن. ومـ اتبع افَرآن  .ظْٓٚ

ـٚن مـ إمٜ افقشط، مٓتديٚ إػ افكاط ادستَٔؿ، ساط افذيـ إًٔؿ اهلل ظِٔٓؿ مـ افْبٔغ وافهديَغ 

 ( .152 :  15)جمّقع افٍتٚوى  .شوافنٓداء وافهٚحلغ

ظك          مٚ فٔس مـ  وادَهقد أن مهىِح افًهّٜ مهىِح منُؾ حيتٚج إػ تٍهٔؾ وبٔٚن: ٕٕف ؿد ُيدَّ

 افًهّٜ مْٓٚ، وهذا ٓ خيٍك ظذ مـ يَرأ ذم بًض ـتٛ افتٍسر مـ ٍٕل بًوٓٚ دٚ أثبتف اهلل ظذ إٔبٔٚئف.

م تْزيف افْبل          ظذ إثبٚت طٚهر ـالم اُدخِز بف، وهق اهلل  -بزظّف  -وٓ يقجد حرج ذم ذفؽ إٓ ظْد مـ ؿدَّ

 تًٚػ.

ًر بٖن مٗدَّى تٖويِف دثؾ ذفؽ إٔف يًسض ظذ افذي هق أظِؿ أيـ جيًؾ رشٚفتف، وافذي يَع مْف هذا ٓ ين        

 وهق أظِؿ بٖحقال إٔبٔٚئف، ؾُٚن آحتنٚم فِْبل ظْده أـز مـ آحتنٚم فُالم رّبف.
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 ، ؾٖؿقل:وفًع أوع بًض إؾُٚر ذم هذا ادقوقع

إن اهلل أظِؿ حٔٞ جيًؾ رشٚفتف، وفف أن يبتع هٗٓء ادرشِغ بًم صٚء، وٓ  -1

، ؾ٘نَّ مٚ ثبٝ ؾًٔٓم ُأِخذ بيٚهره،  ×يٗخذ ذفؽ إٓ بْصٍّ مـ ـتٚبف أو مـ شْٜ ٕبٔف 

جيقز تٖويِف بحجٜ خمٚفٍتف فًَِؾ، أو فًهّٜ إٕبٔٚء، إذ ظهّٜ إٕبٔٚء تثبٝ وٓ 

ّع.  بٚفسّع، ثؿ يُقن فًَِؾ مدخؾ ؾًٔم ٓ خيٚفػ افسَّ

وجمّؾ افَهٜ واوح، وهق أن داود ابُتع مـ ربِّف بنٖن ادرأة
(1)

، وفربِّف أن يًٍؾ 

 !مٚ ينٚء، ؾٓؾ ـٚن هذا آبتالء ممٚ خيٚفػ جْٚب إٕبٔٚء؟

إن إظِؿ بًم جيقز ومٚ ٓ جيقز ظذ ادالئُٜ وإٕبٔٚء هق اهلل تًٚػ، ثؿ  -2

 إٔبٔٚؤه، ثؿ افراشخقن ذم افًِؿ مـ إئّٜ ادتَدمغ.

إن إثريغ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وأتبٚظٓؿ، ثؿ مـ تبًٓؿ مـ افرواة  -3

 يروٕف مهٚدًمٚ ، ويًيِّّقٕف ، وٓ ×وافَْٚد = يٍَقن ظْد طٚهر ـالم اهلل ورشقفف 

 حلؼِّ إٕبٔٚء، ـًم وؿع ظْد بًض ادتٖخريـ ادتٖثريـ ذم بْٚئٓؿ افًِّل بًِؿ افُالم.

إن بًض مٚ يرووٕف مـ إخبٚر افسٚبَٜ مل يٍَقا مًف بٚفَْد وافتَقيؿ، ومل  -4

يروا ؾٔٓٚ مٚ يُْره افًَؾ، وإٓ فُٕٚقا أوػ مـ يُْر مثؾ هذا، وهٚ إٔٝ تراهؿ جٔالً 

 ٔؾ يروون هذه افَهٜ وأمثٚهلٚ، ومل يَع مْٓؿ ُٕر ظِٔٓٚ.بًد ج

ُـّ بًض  -5 ِقن ظَقهلؿ ـًم يي ِّ وإن هٗٓء فٔسقا أهؾ حنق، وٓ أهنؿ ٓ ُيً

ًٕٚ مـ مثؾ هذه  ادتٖخريـ، ـٔػ وهؿ افذيـ ـٕٚقا يًسوقن ظذ مٚ هق أؿؾ صٖ

ذا إمر، إمقر، وإذا ـٚن إمر ـذفؽ، ؾْٕ٘ٚ بحٚجٜ إػ إظٚدة ٕيرٕٚ إػ ه

 واشتجالء مْٓجٓؿ افًِّل ذم افتًٚمؾ مع هذه إخبٚر.

                                           
ئٍُْٚ ذم هذا جمّؾ مٚ اتٍَٝ ظِٔف افروايٚت، وأن أظدهلٚ إٔف ضِٛ ٕزول افرجؾ ظـ امرأتف، وهذا افَدر ( 1)

 ؾٔف حطُّ مـ مَٚم افْبقة، واهلل أظِؿ.فٔس 



 (ه3655 ذو الحجة)        عشر      رابعالعدد ال     هد اإلماـ الشاطبي للدراسات القرآنية   مجلة مع 

9; 

ٚ، وهق ردُّ اإلهائِٔٔٚت، مع  - ذم افٌٚفٛ -فُـ افقاؿع  ًَ أنَّ ظْدٕٚ حًًُم ُمسب

 إْٔٚ ٕذـر مٚ ذـره ابـ تّٜٔٔ مـ افتَسٔؿ افثالثل ذم حٚهلٚ.

افسِػ  وهل إْٔٚ بحٚجٜ إػ مًرؾٜ مْٟٓ ،وفًؾ هذا افبحٞ يثر هذه ادسٖفٜ

ظذ وجف اخلهقص مـ خالل تتبع مرويٚهتؿ ذم إخبٚر اإلهائِٜٔٔ وؽرهٚ، 

فُتٚب اهلل مـ خالهلٚ: ٕنَّ أصقل افتٍسر إًٕم ُتبْك ظذ مْٓجٓؿ ذم  ؿوـٍٜٔٔ ؾّٓٓ

 افٍٓؿ، وـٍٜٔٔ تًٚمِٓؿ مع ادهٚدر، واهلل ادقؾؼ.
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  الصاتـمة   

 افتقصٔٚت وافْتٚئٟوتتوّـ 

احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشقفف اهلل، وظذ آفف وصحبف ومـ وآه، وأمٚ 

 بًد:

ُِّف مثؾ هذا افبحٞ، وإن  ؾ٘ن مقوقع اإلهائِٔٔٚت مقوقع منُؾ، وٓ حي

 ظٚفٟ بًض ؿوٚيٚه.

 ومـ خالل مٚ ؿرأتف ذم هذا ادقوقع يُّـ أن أشجؾ ادِحقطٚت أتٜٔ:

ـثريٜ مـ افسِػ واخلِػ ٓ يرون أي ؽوٚوٜ ذم َٕؾ مرويٚت بْل إن إ :أوالً 

 إهائٔؾ ذم افتٍسر، وـتبٓؿ صٚهدة بذفؽ.

وؿع مـ بًض افًًِمء اظساض ظذ بًض ادرويٚت، ـًم وؿع مـ افرازي  ثانًيا:

 . (774)ت: وابـ ـثر  ،(745)ت: وأيب حٔٚن  ،(626)ت: 

بًض ت ظْد افسٚبَغ مثًِم وؿع ظْد مل يَع افتندد ذم رد اإلهائِٔٔٚ :ثالثًا

 ادًٚسيـ.وادتٖخريـ 

آراء ؽريبٜ، وهل مـ اُدَحٚل بُّٚن: ـبًض  ادًٚسيـ وهلذا ؿٚمٝ ظْد بًض

افدظقات فسحٛ مٚ بٖيدي افْٚس مـ ـتٛ افتٍسر، ثؿ ضبٚظتٓٚ بًد تَْٔتٓٚ 

مْٓٚ
(1)

. 

ٍؼ، وهق أن إصؾ أن ـثًرا مـ ـتٚبٚت ادًٚسيـ مْىَِٜ مـ حُؿ ُمسب :رابًعا

، مع ذـرهؿ ٕؿسٚم اإلهائِٔٔٚت.  ذم اإلهائِٔٔٚت افردُّ

أن صٚحٛ افؼيًٜ أظرف بٚحلٚل افذي يهِح ٕمتف، وفق ـٚن ذم  :خامًسا

اإلهائِٔٔٚت خىر ظذ أمتف دٚ أبٚح افتحديٞ بًم ظْد بْل إهائٔؾ، وافتحديٞ 

                                           
 (.9)ص:  شاإلهائِٔٔٚت وادقوقظٚت ذم ـتٛ افتٍسر»ذـر ذفؽ افنٔخ حمّد أبق صٓبٜ ذم ـتٚبف ( 1)
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ب أخبٚرهؿ ـِٓٚ إػ ادسِّغ.  ضريؼ فتنُّ

ًٕٚ، وٓ يُّـ أن يُقن  :سادًسا أن ظًِمء افسِػ أظّؼ هذه إمٜ ظًًِم وإيًم

ؾّْٓٚ فِؼيًٜ ودٚ يهِح أحقال افْٚس افدئْٜ أؾوؾ مـ ؾّٓٓؿ، وإذا ـٕٚٝ هذه 

ادَدمٜ شِّٜٔ، ؾ٘ن افْتٔجٜ افتل ُتبْك ظِٔٓٚ أهنؿ يروون هذه اإلهائِٔٔٚت، 

 ٚ.ويذـروهنٚ ذم تٍسر افَرآن، ومل يروا ذم هذا بًٖش 

وفق ـٕٚٝ حتّؾ مـ اخلىقرة مٚ ييْف بًض ادًٚسيـ فُٚن هٗٓء أوػ 

 ، واهلل أظِؿ.ٚبٕٚٓتبٚه هل

أن افبحٞ ظـ مْٟٓ افسِػ ذم افتًٚمؾ مع هذه افروايٚت، ثؿ مْٟٓ  :سابًعا

 أتبٚظٓؿ مـ اخلِػ = أوػ مـ ردِّ هذه افروايٚت: ٕهنٚ إهائِٔٔٚت.

ًَِّم يقردون إهائِٜٔٔ إٓ ِِّْٚ مـ ادَدمٚت وهلذا ؿ  وهلٚ وجف حُمتّؾ ُمًتٌز، إذا ش

 افًَِٜٔ ذم آشتدٓل: )اظتَد ثؿ اشتدل( .

أن مـ مْٟٓ افسِػ أن افًزة بًم يرووٕف مـ اإلهائِٔٔٚت مقاؾَٜ جمّؾ  :ثامًنا

افَهٜ دٚ جٚء ذم افَرآن، وٓ يِزم مـ ذفؽ ؿبقهلؿ فُؾ افتٍٚصٔؾ ادذـقرة ذم 

 افَهٜ.

 ا:وأخيرً 
ذم هذه ادسٖفٜ خهقًصٚ،  ،ظق إخقاين افبٚحثغ إػ افًدل ذم افبحٞ افًِّلأد

َّْٚ افرأي افذي ٕذهٛ إفٔف، ؾ٘ن هذا مـ  وذم ؽرهٚ ظّقًمٚ، وأن ٓ ٕدخؾ هلٚ وؿد بىَّ

 صقارف مًرؾٜ احلؼ، واهلل ادستًٚن.
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 راععفهرس امل

(، حتَٔؼ ـه372أمحد بـ ظع افرازي احلٍْل ادًروف بٚجلهٚص )ت /أحكاـ القرآف -1

 م. 1985=  ـه1425دار إحٔٚء افساث افًريب: بروت،  -حمّد افهٚدق افَّحٚوي 

(، 597حمّد بـ ظبد ادًْؿ بـ ظبدافرحٔؿ ادًروف بٚبـ افٍرس )ت  /أحكاـ القرآف -2

 .م2226=  ـه1427 - 1ط -دار ابـ حزم: بروت  -حتَٔؼ صالح افديـ بق ظٍٔػ 

( ـ دار  524فُٔٚ اهلراد )ت ٘ـ حمّد افىزي ادًروف ب/ ظًمد افديـ ب أحكاـ القرآف -3

 م.1983=  ـه1423ـ  1افُتٛ افًِّٜٔ ـ ط

( ، حتَٔؼ ظع بـ حمّد 543/ حمّد بـ ظبد اهلل ادًروف بٚبـ افًريب )ت  أحكاـ القرآف -4

 دار ادًرؾٜ : بروت. -افبجٚوي 

/ ٕٚيػ سة نقدية مقارنةاستدراكات السلف في التفسير في القروف الثًلثة األولى: درا -5

 هـ.1432دار ابـ اجلقزي: افدمٚم،  -1ط -بـ شًٔد بـ مجًٚن افزهراين

مُتبٜ وهبٜ:  -3ط -/ حمّد حسغ افذهبل اإلسرائيليات في التفسير والحديث -6

 م. 1986 -ـه1426افَٚهرة، 

مُتبٜ  - 4ط -/ حمّد حمّد أبق صٓبٜ اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير -7

 .ـه1428افَٚهرة،  افسْٜ:

دار افُتٛ افًِّٜٔ:  -هـ( 852/ أمحد بـ ظع ابـ حجر )تاإلصابة في تمييز الرحابة -8

 بروت. 

/ حمّد بـ اإلعًلـ بما في دين النرارى من الفساد واألوىاـ وإظهار محاسن اإلسًلـ -9

(: حتَٔؼ د. ـه671أمحد بـ أيب بُر بـ ؾرح إٓهٚري اخلزرجل إٕدفز افَرضبل )ت 

 دار افساث افًريب: افَٚهرة. -محد حجٚزي افسَٚ أ

/ ظبد اهلل بـ ظّر بـ حمّد بـ ظع افبٔوٚوي افنرازي أنوار التنزيل وأسرار التأويل -12

 دار إحٔٚء افساث افًريب: بروت. -( ـه685)ت 

بـ أمحد بـ إبراهٔؿ افسّرؿْدي ٕك بـ حمّد /بحر العلـو في تفسير القرآف -11

ًِٔؼ ظع حمّد مًقض، ظٚدل أمحد ظبد ادقجقد، زـريٚ ظبد ادجٔد : حتَٔؼ وت (ـه393)ت

 م.1993=ـه1413دار افُتٛ افًِّٜٔ: بروت،  - 1ط -افْقيت 
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 -هـ( 745حمّد بـ يقشػ ابـ حٔٚن إٕدفز )ت  البحر المحيط )التفسير الكبير(/ -12

 م.1983هـ = 1423دار افٍُر: بروت، 

(: حتَٔؼ ـه468حمّد بـ ظع افقاحدي )ت / ظع بـ أمحد بـ البسيط في التفسير -13

 ودراشٜ جمّقظٜ مـ ادحََغ ـ جٚمًٜ اإلمٚم حمّد بـ شًقد اإلشالمٜٔ.

/ حمّد إبراهٔؿ ذيػ، رشٚفٜ مٚجستر ـِٜٔ  البغوي الفراء وتفسيره للقرآف الكريم -14

 م. 1973دار افًِقم: افَٚهرة، 

 دًٚرف افًثًمٕٜٔ: اهلْد.دائرة ا -/ حمّد بـ إشًمظٔؾ افبخٚري التاريخ الكبير -15

دار  -/ ٕيب مْهقر ادٚتريدي: حتَٔؼ افدـتقر جمدي بٚشِقم تأويًلت أىل السنة -16

 افُتٛ افًِّٜٔ: بروت. 

دار  -هـ(  741/ حمّد بـ أمحد ابـ جزي افٌرٕٚضل )ت زيلالتسهيل لعلـو التن   -17

 م.1973هـ= 1393، 3افُتٚب افًريب: بروت، ط

 -ِؿ افديـ افسخٚوي: حتَٔؼ مقشك ظع ، وأذف حمّد / فًر القرآف العظيميتفس -18

 دار افْؼ فِجٚمًٚت: مك.

ـ مٗشسٜ  1مجع وحتَٔؼ ودراشٜ/ حمّد أمحد ظٔسقي ـ ط :تفسير ابن مسعود  -19

 م. 1985=  ـه1425ادِؽ ؾٔهؾ اخلريٜ: ضبٚظٜ ذـٜ افىبٚظٜ افًربٜٔ افسًقديٜ، 

 بـ هـ(: حتَٔؼ حسغ399أيب زمْغ )ت / حمّد بـ ظبد اهلل ابـ تفسير القرآف العزيز -22

 م.2222هـ = 1423دار افٍٚروق احلديثٜ: افَٚهرة،  -1ط -ظُٚصٜ، حمّد بـ مهىٍك افُْز

/ ظبد افرمحـ بـ أيب والرحابة والتابعين×  ًدا عن الرسوؿتفسير القرآف العظيم مسن -21

ًقديٜ، ـ مُتبٜ ٕزار افبٚز: افس 2هـ(: حتَٔؼ أشًد حمّد افىٔٛ ـ ط327حٚتؿ )ت 

 م.1999هـ=1419

هـ(: حتَٔؼ شٚمل بـ حمّد  774/ إشًمظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر )ت تفسير القرآف العظيم -22

 م.1999هـ = 1422دار ضٔبٜ فِْؼ وافتقزيع: افريٚض،  -افسالمٜ 

دار افقضـ:  -ٕيب اديٍر افسًّٚين: حتَٔؼ يٚه إبراهٔؿ وؽْٔؿ ظبٚس /تفسير القرآف  -23

 افريٚض.

دار  -ـ ـٔـحََــ ادـٜ مـٚظـؼ مجـ: حتَٔ / فًِز بـ ظبد افسالم لعظيمتفسير القرآف ا -24
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 افْقر ادبغ.

حمّد بـ ظّر بـ احلسغ افتّّٔل افبُري افىزشتٚين  التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(/ -25

 دار إحٔٚء افساث افًريب: بروت. - 3ط -( ـه626افرازي )ت 

يض اهلقاري: حتَٔؼ وتًِٔؼ بٚحلٚج بـ / هقد بـ حمُؿ اإلبٚتفسير كتاب اهلل العزيز -26

 م.1992ـ دار افٌرب اإلشالمل: بروت،  1شًٔد ذيٍل ـ ط

/ مَٚتؾ بـ شًِٔمن بـ بنر إزدي بٚفقٓء اخلراشٚين تفسير مقاتل بن سليماف -27

ـ دار إحٔٚء افساث افًريب:  1(: حتَٔؼ ودراشٜ ظبد اهلل حمّقد صحٚتٜ ـ طـه152ادروزي )ت 

 م.2222=  ـه1423افتٚريخ افًريب: بروت،  بروت، مٗشسٜ

ـ ط/ التفسير والمفسروف -28 َٚهرةـ  1حمّد حسغ افذهبل  : اف ٜ وهٜب ُتب  م. 1989= ـ ه1429، م

دار  -افرزاق بـ مهٚم افهًْٚين: حتَٔؼ افدـتقر حمّقد حمّد ظبده  / ظبد تفسير القرآف -29

 : بروت. افُتٛ افًِّٜٔ

فىزي حمّد بـ جرير بـ يزيد ا ير الطبري(/جامع البياف في تفسير القرآف )تفس -32

هـ(: حتَٔؼ: افدـتقر ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل وآخريـ، ط: دار هجر 312)ت

 م.2221هـ = 1422افىبًٜ: إوػ، 

م، 1984هـ=1425دار اددين :افسًقديٜ،– حتَٔؼ : حمّد رصٚد شٚمل، جامع الرسائل -31

 .2مٟ، ط2

/ اخلىٔٛ أمحد بـ ظع افبٌدادي: حتَٔؼ لسامعالجامع ألخًلؽ الراوي وآداب ا -32

 دار ادًٚرف: افريٚض.  –افدـتقر حمّقد افىحٚن 

ظبد افرمحـ بـ أيب بُر بـ حمّد بـ أيب بُر بـ / الدر المنثور في التفسير بالمأثور -33

دار ـ  1طحتَٔؼ ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل وجمّقظٜ ـ ؛ ه(911ظثًمن افسٔقضل )ت 

 م.2223=  ـه1424، هجر: افَٚهرة

 هـ. 1399مك،  -/ إبراهٔؿ ظبد افرمحـ خٍِٜٔ  دراسات في مناىج التفسير -34

/ ظبد افرزاق بـ رزق اهلل بـ أيب بُر بـ خِػ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز -35

ـ مُتبٜ  1(: حتَٔؼ ودراشٜ ظبد ادِؽ بـ ظبد اهلل بـ دهٔش ـ طـه661افرشًْل )ت 

 م.2228، إشدي: مُٜ ادُرمٜ
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/ ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمّد بـ ظع بـ ظبٔد اهلل ابـ زاد المسير في علم التفسير -36

ـ دار افُتٚب افًريب: بروت،  1حتَٔؼ ظبد افرزاق ؽٚفٛ ادٓدي ـ ط (:ـه597اجلقزي )ت 

 .ـه1422م = 2221

فد حتَٔؼ إشتٚذ افدـتقر شًد احلّٔد وافدـتقر خٚ (؛سنن/ سعيد بن منرور )التفسير -37

 م.2212= مٚرسـ ه1433دار إفقـٜ: افريٚض، ربٔع افثٚين  -1ط -اجلريز

 السيادة العربية والشيعية واإلسرائيليات في عهد بني أمية )األمويوف واإلسرائيليات( -38

 م (.1923ـ  1899ؾٚن ؾِقتـ )

بل: / صّس افديـ أبق ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثًمن بـ َؿْٚيًمز افذهسير أعًلـ النبًلء -39

مٗشسٜ افرشٚفٜ: بروت، افىبًٜ  -حتَٔؼ مجٚظٜ حتٝ إذاف افنٔخ صًٔٛ إرٕٚؤوط 

 م.1985هـ = 1425افثٚفثٜ، 

/ حمّد بـ إشًمظٔؾ اجلًٍل افبخٚري: حتَٔؼ حمّد زهر بـ ٕٚس صحيح البخاري -42

 هـ.1422دار ضقق افْجٚة ، افىبًٜ إوػ،  -افْٚس 

دار صٚدر:  -بـ شًد : حتَٔؼ إحسٚن ظبٚس / أبق ظبد اهلل حمّد الطبقات الكبرى -41

 م.1968بروت، افىبًٜ: إوػ، 

/ أمحد بـ ظع بـ حمّد بـ حمّد بـ ظع، ابـ حجر العجاب في بياف األسباب -42

دار ابـ اجلقزي فِْؼ  - 1ط -(: حتَٔؼ ظبد احلُٔؿ حمّد إٕٔس ـه852افًسَالين )ت 

 م.1997=  ـه1418وافتقزيع: افدمٚم، 

  -ّد بـ أمحد افذهبل : حتَٔؼ  افدـتقر: حمّد بـ خٍِٜٔ بـ ظع افتّّٔل/ حمالعرش -43

 ظًمدة افبحٞ افًِّل بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ: ادديْٜ ادْقرة.

ّقد بـ أمحد افًْٔل ، ط دار ــحــ مـدر افديـ/ بعمدة القاري شرح صحيح البخاري -44

 إحٔٚء افساث افًريب.

/ حمّد ظبد افرؤوف بـ اضي البيضاويالفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير الق -45

(: حتَٔؼ أمحد جمتبل بـ ٕذير ظِؿ ـه1231بـ زيـ افًٚبديـ ادْٚوي )ت تٚج افًٚرؾغ بـ ظع 

 م.1989ـ دار افًٚصّٜ فِْؼ وافتقزيع: افريٚض،  1افسٍِل ـ ط

/ حمّقد بـ ظّر بـ الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل -46



 مساعد بن سليماف الطيار د.                              تفسير القرآف باإلسرائيليات : نظرة تقويمية        

:8 

 دار افُتٚب افًريب: بروت. -( ـه538ارزمل افزخمؼي )ت حمّد اخلق

أمحد بـ حمّد بـ إبراهٔؿ افثًِبل  الكشف والبياف عن تفسير القرآف )تفسير الثعلبي(/ -47

دار افُتٛ افًِّٜٔ:  -(: حتَٔؼ شٔد ـنوي حســه427افْٔسٚبقري افنٚؾًل )ت 

 بروت.

براهٔؿ بـ ظّر بـ خِٔؾ افنٔحل / ظع بـ حمّد بـ إلباب التأويل في معاني التنزيل -48

 ( ـ دار افُتٛ افًِّٜٔ: بروت.ـه 741افبٌدادي اخلٚزن )ت 

 دار صٚدر : بروت. -/ حمّد بـ مُرم بـ مْيقر لساف العرب -49

مجع وترتٔٛ ظبد افرمحـ ابـ ؿٚشؿ، وايْف /  مجموع فتاوى شيخ اإلسًلـ ابن تيمية -52

 م.1995=  ه1416حمّد ـ جمّع ادِؽ ؾٓدـ ادديْٜ افْبقيٜ ـ  

حمّد مجٚل افديـ افَٚشّل: حتَٔؼ حمّد ؾٗاد ظبد  (/تفسير القاسمي) محاسن التأويل -51

=  ـه1422افبٚؿل: تهحٔح هنٚم شّر افبخٚري ـ دار إحٔٚء افساث افًريب: بروت، 

 م.2222

/ ظبد احلؼ بـ ؽٚفٛ ابـ ظىٜٔ )ت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -52

ٔؼ ظبد اهلل بـ إبراهٔؿ إٕهٚري، افرحٚفٜ افٍٚروق، افسٔد ظبد افًٚل هـ(، حتَٔؼ وت542ًِ

ـ وزارة إوؿٚف وافنٗون اإلشالمٜٔ:  2افسٔد إبراهٔؿ، حمّد افنٚؾًل افهٚدق افًْٚين ـ ط

 م.2227هـ = 1428ؿىر: ضبٚظٜ دار اخلر: بروت، 

بـ ظبد اهلل  / حمّدمخترر تفسير يحيى بن سًلـ ألبي عبد اهلل محمد بن أبي زمنين -53

أفىق  -1ط -(: حتَٔؼ ظبد افسالم أمحد افُْقين ـه399بـ ظٔسك بـ حمّد ابـ أيب زمْغ)ت 

 م.2221بريس: ضْجٜ )ادٌرب(، 

د بـ حمّقد افْسٍل ظبد اهلل بـ أمح /زيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي(مدارؾ التن   -54

 م.2211دار ابـ ـثر: دمنؼ،  -(: حتَٔؼ يقشػ بديقي ـه712)ت

/ أبق ظبد اهلل أمحد بـ حمّد بـ حْبؾ: حتَٔؼ صًٔٛ مسند اإلماـ أحمد بن حنبل -55

 م.2221هـ = 1421مٗشسٜ افرشٚفٜ، افىبًٜ إوػ،  -إرٕٚؤوط وآخريـ 

ٕؼ  -/ ظبد افرزاق بـ مهٚم  افهًْٚين: حتَٔؼ حبٔٛ افرمحـ إظيّل المرنف -56

 .ـه1423ادجِس افًِّل: اهلْد ، افىبًٜ افثٕٜٚٔ، 
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دار إحٔٚء  -(ـه516/ احلسغ بـ مسًقد بـ حمّد افٍراء افبٌقي )ت عالم التنزيلم -57

 افساث افًريب: بروت.

/ أمحد بـ حمّد بـ إشًمظٔؾ بـ يقٕس ادرادي ادكي ادًروف معاني القرآف الكريم -58

 . 1428-1412ـ جٚمًٜ أم افَرى،  1(: حتَٔؼ حمّد ظع افهٚبقين ـ طـه338بٚفْحٚس )ت 

 دار افُتٛ افًِّٜٔ: بروت. -/ افدـتقر حئك مراد ماء المستشرقينمعجم أس -59

/ أمحد بـ ظبد احلِٔؿ ابـ تّٜٔٔ: حتَٔؼ افدـتقر ظدٕٚن مقدمة في أصوؿ التفسير -62

 دار افَرآن افُريؿ: بروت. -زرزور 

/ ؾٓد بـ ظبد افرمحـ بـ شًِٔمن افرومل ـ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير -61

 .ـه1427ٜ افرشٚفٜ: بروت، ـ مٗشس 3ط

 1أوقاء افسِػ: افريٚض،ط -افىقيٚن بـ صٚفح ، حتَٔؼ افدـتقر ظبدافًزيزالنبوات -62

 م.2222هـ=1422

/ حمّد بـ ظع افُرجل نكت القرآف الدالة على البياف في أنواع العلـو واألحكاـ -63

 ًقديٜ، مك.دار ابـ افَٔؿ وابـ ظٍٚن: افس -افَهٚب: حتَٔؼ إبراهٔؿ بـ مْهقر اجلْٔدل 
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