





 

 
 

• من مواليد عام ١٣٩٧ه مبدينة وهران ابجلزائر.
• خترج يف كلية الشريعة جبامعة األمري عبد القادر مبدينة قسنطينة عام ١٤١٩ه.

• انل شــهادة املاجســتري مــن قســم الدراســات العليــا، كليــة االقتصــاد اإلســالمي والتمويــل جبامعــة صبــاح 
الديــن الزعيــم، اســتانبول، عــام ١٤٤٢ه أبطروحــة: "كفــاءة أدوات السياســة النقديــة اإلســالمية مــن خــالل 

البنك املركزي السوداين والباكستاين".
halimmedebbeur77@gmail.com  :الربيد الشبكي •

( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٧/٢٧ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/٨/٢١ه )
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 امللخص
تفسرُي   املَراجعِ   َنْظُم الُدَرِر يف تفسرِي اآَلي والُسوِر" "   البَِقاِعي ُيْعَترُب  الَتفسرييِة    من 

سِة ، متابعًة ملن سبَقه يف   ، وكان ذلكاملهمِة، التي اعتنت بذكر نصوِص الكتب امُلَقدَّ

وُم  له،  ملُوافٍق  انقسُموا  الذين  مَعارصيِه  عىل  آثاُرُه  االستِْدالَل  وحاولْت  الف،  هلذا 

هذه الدراسُة بياَن رأِي البِقاِعي يف االستدالِل بالرواياِت اإلرسائيليِة ، وبياُن منهجِه  

سِة. وتكُمن أمهية معرفة منهجِه، لكونه م كثٌر يف االستدالِل بنصوِص الكتب املقدَّ

انقسام  يف  سببًا؛  كان  له،  تأليٍف  يف  االستدالل  جواز  ونََصَ  هبا،  االستدالِل   من 

 العلامء بني معارٍض له، ونارٍص لطريقته. 

االستدالل   يف  البقَاعي  منهج  معرفُة  هو:  الدراسة  هذه  من  اهلدف  يكمُن 

ا ولذا  سِة،  امُلَقدَّ الكتب  االستقرائيعتمدت  بنصوص  املنهج  عىل  بجمع الدراسة   ،

ثم   سِة،  امُلَقدَّ الكتب  بنصوص  البَقاِعي  فيها  استدل  التي  هذه املواضع  بتحليل 

املناوامل وفَق  املنهج االستنباطي؛ ألخذ تصوٍر ضع  استخدام  َثمَّ  التحلييل، ومن  هج 

 .شامٍل ملنَْهِج البَقاِعي هلذا االستدالل

مباحٍث،   وأربعة  مقدمٍة،  وضع  من  البدَّ  كان  ذلك  عىل  لذكر   األول: ولإلجابة 

واإلنجيل،   التَّوراة  يف  التحريف  وقوِع  من  البَقاِعي  رأي    لبيان  والثاين: موقِف 

لبيان    والثالث: البَقاِعي يف االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل، واإلرسائيليات،  

بنص االستدالل  يف  البَقاِعي  سِة،  منهج  امُلَقدَّ الكتب  مواضع   والرابع: وص  لبيان 

االستدالل بتلك النصوص، مع خامتة، اشتملت عىل مجلة من النتائج أمهها: عناية  

ِن،  بالكتب امُلَقدَّ البقاعي   مع ُكثرِة سِة، اطِّاَلعًا، واستِدالاَلً، وجتويُزه لقراءهتِا للُمَتَمكِّ

، وتفسريِ 
ِ
لة   واألحكام   املبهامت القرآنية،   استداللِه هبا، يف قصِص األنبياء املنزَّ الفقيهة 

عىل بني إرسائيل، واحلكِم، واملواعِظ، مع تنبيِهِه للعقائِد الباطلِة، فكان ذكره لتلك 

باب االستِْئناِس، ال االعتامِد. وكانت التوصية: بزيادة البحوِث حوِل   نالنصوص م

ومد واإلنجيل،  التَّوراة،  بنصوص  االستدالِل  البَقاعي عىل من جاء منهِج  تأثري  ى 

   بعده من املفرسين.

 ، اإلرَسائيلِيات. نظُم الُدَرر، التَّوَراة، اإلنِجيل، التحِريف   ، البَقاِعي   : الكلمات املفتاحية 
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     قدمةملا

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا،  

لل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده من هيده اهلل فال مضل له، ومن يض

ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، والصالة والسالم عىل نبينا حممد بن  

 واجه. أزو هلعبد اهلل وعىل آ

ال ختُلو الكثرُي من كتِب التفسرِي من ذكر اإلرسائيلياِت، مسندًة لبعِض أما بعد: ف

ابعنِي، أو مرسلًة عنهم دوَن سنٍد، ويف احلالتنِي، نادرَا ما ُيذكُر املصدُر الصحابِة والت

واإلنجيل  التَّوراة،  عن  ذلك  ينقُل  املفرسين  بعض  لكن  إرسائيَل،  بني  كتِب  من 

 ن البَقاِعي من هذه احلاالِت القليلِة. كاو ،مبارشةً 

انقسموا الذين  عَصِه،  علامء  عىل  وقعُه  االستدالل  هلذا  له،   وكان  ملوافٍق 

جُيرنا   العلمي  السجال  قوله، فهذا  لنَصٍة  تأليفًا؛  يكتُب  البقاعي  ما جعل  ومالٍف، 

 لبحِث منهج البَقاِعي يف االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل. 

 شكالية البحث: إ :  أوالا 
أكثُروا من ذكِر نصوِص التَّوراة، واإلنجيل، موافقًة  البَقاِعي من املفرسيَن الذين  

البَقاِعي يف هذا   ملن سبقه من بعض املفرسين، فَراَمْت هذه الدراسُة توضيَح منهج 

ى استيَفائِه هلذا املنهج يف تفسريه، ولذا كانت هذه األسئلة:   االستدالل، ومدَّ

نصوَص التَّوراة واإلنجيل    ُض العلميُة التي جعلت البَقاِعي يذكرُ راغألاما    . 1

 يف تفسريه؟

 هل استخدم البقاعي هذه النصوص من باِب االستْئناِس أو اإلعتامِد؟  . 2

النصوِص، وهل    . 3 بتلك  املعامل يف االستدالل  للبَقاِعي منهٌج واضُح  هل كان 

 وَّفَّ بذلك يف تفسريه؟
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 :  سة ا ر اثنياا. أمهية الد 
 وتظهر أمهيتها يف:    

 توضيح موقف البَقاِعي من االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل.  . 1    

 بيان ذكُر البَقاِعي لتلَك النصوِص، كثرًة، وقلًة.  .  2    

 جتلية منهج البَقاِعي يف االستدالل بتلك النصوص.  . 3    

 اثلثاا. أهداف الدراسة:  
 والتي تتمثل يف:    

 النظر يف أحد التفاسري املشهورة.   اء املكتبة التفسريية من خاللثرإ . 1    

 بيان منهج البَقاِعي يف ذكر نصوص التَّوراة، واإلنجيل.  . 2    

االستدالل   . 3     جواز  يف  ومعارِصيه،  البَقاِعي،  بني  وقع  الذي  اخلالِف  بيان 

 بنصوص التَّوراة، واإلنجيل. 

   : رابعاا. الدراسات السابقة 
أيَّ وحتٍر،  بحٍث  د  بع أجْد  يف    مل  البَقاِعي  موقف  حول  معارٍص،  خاٍص  بحٍث 

التي  البحوث  التَّوراة، واإلنجيل، بخالف بعِض  تفسريه من االستدالل بنصوص 

كانت  وهلذا  السور،  تناسب  وعلم  بالقراءات،  االستدالل  يف  منهجه  تناولت 

 اإلضافة العلمية هلذه الدراسة تتمثل يف:

تـيـب  . 1 املـبم  اعيـقـلبا  رـث أـان  من  قبله  يف  ن  بنصوص  فرسين،  االستدالل 

 التَّوراة، واإلنجيل. 

  جتلية منهج البقاعي يف االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل. . 2

اخلـوضيـت  . 3 بنصوص  ـح  االستدالل  حول  البَقاِعي  عَص  يف  الواقع  الف 

 التَّوراة، واإلنجيل. 
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 خامساا. حدود البحث: 
كا البحث  مقتَصنطاق  تفسري  ع  ،اً ن  اآلي البقاعي  ىل  تناسب  يف  الدرر    "نظم 

 ، مع الرتكيز عىل املواضع التي استدل فيها البَقاِعي بنصوص التَّوراة، واإلنجيل. والسور" 

 :  سادساا. منهج البحث 
 اقتضت طبيعة البحث أن ُيقام عىل املناهج التالية: 

نصوص    باستقراء:  االستقرائي  املنهج  . 1 البقاعي  إلنجيل،  او  ة،ارالتَّوذكر 

 وحماولة حَص تلك املواضع . 

 املنهج التحلييل: بتحليل تلك املواضع التي ذكر فيها البَقاِعي تلك النصوص.   . 2

خاللاالستنباطياملنهج    . 3 من  يف    استنباط  :  البَقاِعي  لنصوص  منهج  ذكره 

سة،   املقدَّ العلمي،الكتب  البَقاِعي  منهج  حول  متكاملٍة،  برؤية  يف    للخروِج 

 . ل بتلك النصوصالتدس اال

 سابعاا. خطة البحث: 
مْت الدراسُة إىل مقدمٍة، وثالثة مباحٍث، وخامتة، عىل النحو اآليت:  ُقسِّ

 وفيها فكرة البحث، وخطته.  : املقدمة 

 وقوع التحريف يف التَّوراة، واإلنجيل: وفيه مطالب: موقف البَقاعي من    : املبحث األول 

 عي.ترمجة البَقا املطلب األول: 

 التحريف يف نصوص التَّوراة، واإلنجيل.  لثاين: ا   لب ط امل 

الثاين  املقدسة:    : املبحث  والكتب  باإلرسائيليات،  االستدالل  يف  البَقاِعي  رأي 

 وفيه مطالب: 

 ي البقاِعي يف االستدالل باإلرسائيليات. رأ  املطلب األول: 

 ملقدسة. ا   تب ك ل نصوص ا رأي املعارصين للبَقاِعي يف جتويزه االستدالل ب   املطلب الثاين: 
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الثالث  البـه ـمن  : املبحث  واإلنجيل:  ـاعـ قَ ـج  التَّوراة،  بنصوص  استدالله  يف  ي 

 وفيه مطالب: 

 عتمدة عنده من التَّوراة، واإلنجيل. منهج البَقاِعي يف النسخ امل املطلب األول: 

الثاين:  البـ هـمن   املطلب  فـقَ ـج  ذكـاِعي  بيـواقـ ال  فالاالخت ر  ـي  روايات  ـع  ن 

 إلنجيل. تَّوراة، واال

 منهج البَقاِعي يف بيان االختالف يف روايات األناجيل. لثالث: ب ا طل مل ا 

 صوص التَّوراة، واإلنجيل. غرض البَقاِعي من االستدالل بن املطلب الرابع: 

اس ـواضـم  : املبحث الرابع  البـشهـت ـع  بـقَ ـاد  واالنجيل:  ــصـنـاِعي  التَّوراة،  وص 

 وفيه مطالب: 

 قصص األنبياء.  : املطلب األول 

 صص بني إرسائيل املبهمة يف القرآن. ق رهكذ املطلب الثاين: 

 توضيح مبهامت القرآن.  املطلب الثالث: 

 بيان أحكام التوراة واإلنجيل الفقهية.  لرابع: املطلب ا 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. : اخلامتة 

 . قائمة املصادر واملراجع 
ة، و ، ات يآلااملسلك البحثي املعروِف، يف عزو ورست يف هذه الدراسة عىل اجلادَّ

مصادر من  النصوص  وتوثيق  األصلية،  مصادرها  من  األحاديث  ها  وختريج 

البحث وُحُدوِده، والتنكب  األصلية، مع   قد يكون شاذا من    عامَّ الرتكيز عىل نقطة 

 املخل باملوضوع.  االستطراد األمثلة، وترك
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 املبحث األول
 اة واإلجنيلعي من وقوع التحريف يف الت َّورالبقاموقف 

 . : ترمجة خمتصرة للبقاعي ول األ   املطلب 
َباط، بن عيل، بن أيب هو: أبو احلسن برهاُن الديِن إبراهيُم بنُ   عمَر، بُن حسن الرُّ

يف:   ولد   ، الشافعيُّ  ، الدمشقيُّ  ، البَقاِعيُّ َرْوَحا" بكر،  ام،   "َخْربِة  بالشَّ البَِقاع،   بَسْهِل 

 . 809سنة 

زُه   ه: الشهمتَّ أفالقرآن الكريم،  حفظ  عىل  نشأ يف بيٍت حفَّ البَقاِعي، ه عىل عمَّ اب 

ى العلم عىل الكثري من علامء عَصه، من أشهرهم: (1) سنة 12وله   ، ثم َتلقَّ

هيد    . 1 الشَّ ابِن  سْبُط  اهلل  عبد  بن  هَبَاِدر  بن  حممد  عنه  (831)تالشيخ  أخذ   ،

 . (2) «ةُ ْدوَّ ، القُ ةُ الَعالَّمَ  امُ اإلمَ »به، قال البَقاِعي: ما انتفع  الكثري، ومل ينتفع بأحدٍ 

َرايِت    . 2 املَُْسحَّ حسني  بن  ساَلََمة  بن  َصَدَقة  الدين  رشف  قرأ (825)تالشيخ   ،

 .(3) عليه القرآن إىل سورة املنافقني 

)ت  . 3 اجلَزِري  ابن  حممد  بُن  حممٌد  اخلرَْي  أبو  القراءات  حفظ  833إمام   ،)

 . (4) 828، وأجازه سنة طيبُة النَّشِر" "   همنظومت

ا  . 4 أبو  بن  العالمة  حممد  البَِجائِي  لفضل  املَْْشَداِّلِّ  بعد  حممد  قال (860)ت   ،

َحَصَل بيننا ُصْحَبة، ثمَّ حرضُت درَسه يف فقِه املالكيِة، يف جامِع األزهِر »  البَقاِعي:

 . (5) «همثلَ ، فظهر ِّل َأِّنِّ ما رأيُت  852يف ذي القعدِة سنة 

بن عيل  . 5 أمحُد  منذ دخ، الزمه  (852)ت    رَحجَ بن  ا  احلافظ  ملالبَقاِعي  َص  وله 

 
 (.1/351) ي،عنوان الزمان برتاجم الشيوخ واألقران ، البقاع (1)

 (.9/686شذرات الذهب، ) (2)

 (.2/352عنوان الزمان، ) (3)

 .(2/352املصدر السابق، ) (4)

 (.9/183الالمع، )الضوء  (5)
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إل834ة  ـنـس  وفـ،  وكــاتـى  الكثـت ـه،  احلافُظ  ـي ـب  وأذن  احلافظ،  مؤلفاِت  من  َر 

 . (1)للبقاعي بالفتوى

 فكثُر تالميذه، ومن أشهرهم: اشتغل البقاعي بالتدريِس 

 . (911)ت يب بكر السيِّوطي احلافظ عبد الرمحن بن أ  . 1    

 . (923)تيع قِ د بن أمحد ابن الشَّ محالدين أ مسش  . 2    

البَقاِعي،  صحب  ثمَّ  »  نور الدين عيل بن حممد ابن ُقَرْيَبة، قال السخاوي:  . 3    

بجانبه، واختص   وارتبط  َعَليْ   بِِه،  َوَقَرَأ  َأسَبابه،  مَجِيع  يِف  َمَعه  مناسباته، وخاض  ِه 

 . (2) «من احلَِديث، َوَغريه  َوَغريَها

وِِّن  أمحد بن عيل األَْش   دينشهاب ال    . 4     والزم  »  ، قال السخاوي:(890)تمُّ

 ( 3) «مناسباته، َوَغريَها، َوعظم اْختَِصاصه بِهِ يِف البَقاِعي 

 وأما مصنفاته فكثرية، ومنها:     

 . (4) لفية، وهو مطبوعالنكت الوفية بام يف رشح األ  . 1    

 .(5) وعوهو مطبألقران، واعنوان الزمان برتاجم الشيوخ  . 2    

 . (6) إظهار العَص ألرسار أهل العَص، وهو مطبوع  . 3    

 . (7) نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور، وهو مطبوع  . 4    

 . (8) األقوال القويمة يف حكم النقل من الكتب القديمة، وهو مطبوع  . 5    

 
 (.1/436عنوان الزمان، ) (1)

 (.6/18ء الالمع، )الضو (2)

 (.5/215املصدر السابق، ) (3)

 .1428، 1بتحقيق ماهر الفحل، مكتبة الرشد نارشون، السعودية، ط (4)

 .2001، 1والوثائق القومية، القاهرة، ط حسن حبيش، دار الكنببتحقيق  (5)

 .1412، 1العويف، طبتحقيق حممد سامل بن شديد  (6)

 . 1404، 1ة، طبدار الكتاب اإلسالمي، القاهر (7)

 . 2010، 1ورد، القاهرة، طيرة الط أمحد السايح وتوفيق وهبة، دار جزضب (8)
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 علامء عَصه: واستحق البَقاِعي ثناءَ 

فهد ابن  ة  »ملكي:  ا  وقال  ...و  حلافظاالعالمَّ عالمةٌ املتَفنِن  إماٌم،  حسن هو   ،

لطيفة، املذ حمارضات  وله  وفضائل،  فوائد،  ذهنه  وعىل  االستحضار،  كثري  اكرة، 

 . (1) «ريفة، والثناء عنه مجيلونوادر ظ

السيوطي: ا»  وقال  ث احلافظ.. ومَهَر، وبَرَع يف  ة املحدِّ لفنون، وَدَأب يف  العالمَّ

 . (2)«نةٌ ٌة، حس. وله تصانيٌف كثري..يث،احلد

م سنة  دة طويوبعد  لِدَمشَق،  البقاعي  عاد  يف مَص،  فيها حتى   880لة  ليبقى   ،

 .(3) 885وفاته سنة 

 . اين: التحريف يف نصوص التوراة واإلجنيل املطلب الث 
وقوع   عىل  الصحيحة،  النبوية  والسنة  الكريم،  القرآن  نصوص  تواترت 

يف   والتَّوالتحريف  ابن  راة،  فقال  من »  :حزماإلنجيل،  قوٍم  عن  املسلمنَي،   وبلغنا: 

وا ُينكرو اليهود  بأيِدي  الذين  واإلنجيل،  التَّوراة،  بأن  القول  بجهلِهم    لنصارى َن 

بنصوص القرآن والسنن، أترى هؤالء   (4) حمرفان، وإنام محلهم عىل هذه ِقلَّة اْهتَِباهلم

ُعوا قول اهلل َٰٓي  َٰٓ﴿تعاىل:    ما سمِّ
 
ََٰٰٓٓه َٰٓأ ت ل بِس َٰٓل  َٰٓ لِم  َِٰبَٰٓ ََٰٰٓوٱل ِكت  بِٱل ب  َٰٓ َٰٓٱۡل  قَّ ََٰٰٓٓطَِٰٓن  ت م ون  ت ك  ِلَٰٓو 

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ت ع  َٰٓ نت م 
 
أ و  َٰٓ عمران:    ﴾ ٧١ََٰٰٓٓٱۡل  قَّ تعاىل:  [71]آل  وقوله   ،﴿ََٰٰٓٓ م  ِن ه  م  ف رِيٗقآَٰ َٰٓ ِإَونَّ

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ع  َٰٓي  م  َٰٓو ه  َٰٓٱۡل  قَّ ون  ت م  َِٰٓمن َِٰٓإَو﴿وقوله تعاىل:    [،146] البقرة:    ﴾١٤٦َََٰٰٓٓل  ك  َٰٓل َٰٓنَّ م  رِيٗقآََٰٰٓف َٰٓه 
ل سَِٰٓ
 
أ َٰٓ ن  ِل َٰٓن َٰٓي ل وۥ  َِٰبَٰٓ بِٱل ِكت  مَٰٓ ََٰٰٓٓت ه  و  ه  َٰٓ ول ون  ي ق  و  َِٰبَٰٓ ٱل ِكت  َٰٓ ِمن  َٰٓ و  ه  آَٰ و م  َِٰبَٰٓ ٱل ِكت  َٰٓ ِمن  ب وه َٰٓ س  ح 

ََٰٰٓٓ ون  ل م  ع  َٰٓي  م  َٰٓو ه  ِذب  َِٰٓٱل ك  َٰٓٱَّللَّ َٰٓلَع   ول ون  ي ق  َِِٰۖٓو  َِٰٓعنِدَٰٓٱَّللَّ َِٰٓمن  و  آَٰه  َِٰٓو م  َِٰٓعنِدَٰٓٱَّللَّ    ﴾ ٧٨ََِٰٰٓٓمن 

 
 (.336: معجم الشيوخ، )ص (1)

 (. 42نظم العقيان، )ص:  (2)

(3)  ( السخاوي،  الالمع،  الضوء  لرتمجته:  )ص: 1/101ينظر  السيوطي،  العقيان،  نظم  شذ24(؛  رات  (؛ 

 (.1/19وكاِّن، )البدر الطالع، الش  (؛ 9/509ابن العامد احلنبيل، ) الذهب،

 (.6/30للغة، )اييس ا بمعنى: غفل عن اليشء، مق (4)
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َٰٓه َٰٓ﴿ اىل:  عـ ته  ـولـوق   [،78مران:]آل ع ِين  َٰٓٱَّلَّ ِن  ِف وَٰٓم  َٰٓٱل َٰٓاد وآَُْٰي  ر  َِٰٓن  اِضعِهِۦََٰٰٓٓك  و  نَٰٓمَّ َٰٓع  ]النساء:   ﴾ م 

 . (1)«ومثُل هذا يف القرآن كثري جدا ،   [ 46

، يف جهة وقوع التحريف يف التَّوراة، 
ِ
وبعد هذا االتفاق، وقع اخلالُف بني العلامء

يف أو  ألفاظها،  يف  وقع  هل  وهل    واإلنجيل،  امعانيها،  كل لتحرهذا  يف  كان  يف 

 بعٍض منها؟ ، أونصوِصها

 ن إمجاُله، يف أربعِة أقواٍل مشهورٍة: الف ُيمكوهذا اخل

 التحريف وقع يف املعاين دون األلفاظ: .  1
إِنَّ التَّْوَراَة، َواإِلْنِجيَل،  »ذهب إليه بعض أهل العلم، منهم وهٌب بُن ُمنَبِّه فقال:  

ْ   اهللَُّاَم  َأْنَزهَلُ َكاَم   َحرْ   مَل ِمنُْهاَم   ْ ُيِضلُّ ُيَغريَّ َوَلكِنَُّهْم  َوُكُتٌب  ٌف،  َوالتَّْأِويِل،  بِالتَّْحِريِف،  وَن 

اهللَّ،ِ  ِعنِْد  ِمْن  ُهَو  َوَما  اهللَِّ،  ِعنِْد  ِمْن  ُهَو  َوَيُقوُلوَن:  َأْنُفِسِهْم،  ِعنِْد  ِمْن  َيْكُتُبوََنَا  َكاُنوا 

ا ُكُتُب اهللَِّ َ َفَأمَّ ُل حَمْ ا ، َفإَِنَّ وَّ  . (2)  «ُفوَظٌة، اَل حُتَ
ُّ   :َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ »  قال البخاري: ، َوالّشَّ ِف ون َٰٓ﴿ َٰٓ،ُيْكَتُب اخْلرَْيُ  :[46]النساء:    ﴾ُي  ر 

َوَلْيَس   َوَلكِ ُيِزيُلوَن،   ، َوَجلَّ َعزَّ  اهللِ  ُكُتِب  ِمْن  كَِتاٍب  َلْفَظ  ُيِزيُل  ُيَ َأَحٌد،  وَنُه: فُ رِّ نَُّهْم 

ُلوَنُه، عَ   ، فجعل التحريف من باِب حتريِف املعاِّن. (3) «ىَل َغرْيِ َتْأِويلِهِ َيَتَأوَّ
عباس   بن  اهلل  لعبد  البخاري  صحيح  رشاِح  بعُض  نسَبه  الكالُم  ،  وهذا 

الربماوي:   فقال  كالِمه،  ة  تتمَّ من  عباس:  »وجعله  ابن  عن  البخاري،  يف   أنه سبَق 

قرُب عهًدا باهلل، تاب اهلل، أبهم؟ وعنَدكم كتكعن  كتاِب  لا لون أهَل  ف تسأل: كي قا

يِح يف أنَّ غرَي هذا الكتاب من كتبهم قد ِشيَب،   تقرؤونه حَمْضًا، مل ُيَشْب، وهو كالَصَّ

إّنه  »فيه منَكٌر؛ فلو كان التحريُف يف املعنى فقط، مل ُينكِر ذلك، وال قال:  وأن النظَر  

 
 (.1/160األهواء والنحل، )الفصل يف امللل و (1)

 (.2/689بن أيب حاتم، )االتفسري،  (2)

الصحيـجامـال  (3) التوحيد،  ـع  كتاب  البخاري،  تعاىل  ح،  اهلل  قول  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓب ل َٰٓ﴿باب  و  ِيق ر ء اٞنََٰٰٓٓه  ٖح٢١َََٰٰٰٓٓٓٞدَََّٰٰٓٓمَّ ل و  ِِفَٰٓ
َّٰٓمَّ َٰٓ وظِۭ  (.9/160) ﴾٢٢ف 
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يُ  ابُن صنيُع  ، وهو  (1)  «اس هنا ،بال سندعن ابن عبّ   لق تأويُل ما نُ جُب  ، في«شبمل 

 .(3) ، والَكْشِمرِيُي (2) َعطيََّة األْنَدُلِس 
ْرَكيِش  الزَّ جعله  البخاري (4) لكن  كالم  من  ن  امللَّقٍّ وابُن  الُكوَراِِّن:(5) ،  وقال   ، 

اىل: قوله تع  ه يف بابمقيل: هذا من كالم ابن عباس، وال يصح؛ فإنَّه تقدم من كال»

﴿ََّٰٓ َِِٰٓفََٰٰٓٓك  و  ٍمَٰٓه  نََٰٰٖٓٓي و 
 
أ فوا ، ما خيال[92]الرمحن:    ﴾ش  ُفه، فإنَّه رصح بأنَّ أهَل الكتاب حرَّ

ُلوها  . (6) «الكلَِم، وبدَّ
جعل القوِل،  نسبِة  يف  االختالُف  دوَن   وهلذا  القائَل  يتمُل   ،

ِ
العلامء بعض 

احلافظ: فقال  قِّ »  ترجيٍح،  امللَّ ابن  يفكالم  كالَصيِح  قولَّه:ن  أن  إىل    سيول »    أحٌد 

وهو يتمُل أن يكوَن بقيَة كالِم ل به تفسري ابن عباس، لبخاري ذيَّ من كالم ا ،«آخره

 .(8) ، واحَتَمل الَقْسطَّالِِّن الوجهني (7) «ابِن عباٍس يف تفسرِي اآلية
البخاري، فلقد   وظاهر كالم شيخ اإلسالم، وابن القيم اآليت، ُيَؤيد أنَّه من كالم

الرأْ نسبُ  له هذا  أنَّ يوا  األثَر ع، ويعضُد ذلك،  ابن عباسٍ   تعاىل:  ن  قوله    يف تفسري 

آَٰ﴿ لٍَٰٓمَّ َِٰٓمنَٰٓق و  يكتب كَل ما ُتكلِّم به، من خرٍي، أو »، معروٌف بقوله: [18]ق: ﴾ي ل فِظ 

الكالم، ولذا قال احلافظ:(9)«رشٍّ  ِف ون َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓأما تفسري »  ، دون متام    ، [46ساء:  نل]ا ﴾ُي  ر 

أ ابن    َره منفلم  وإنبعكالم  ااٍس،  أخرَج  َح ام  أيب  ُمنَبِّ ن طاتٍِم مبن  بِن  ه،  ريق وهٍب 

 
 (. 17/528الالمع الصبيح، ) (1)

 (. 2/169الوجيز، ) املحرر (2)

 (.6/612فيض الباري، ) (3)

 (.1281يح، )ص: فاظ جلامع الصحالتنقيح ألل (4)

 (.33/572التوضيح لّشح اجلامع الصحيح، ) (5)

 (.11/317الكوثر اجلاري، ) (6)

 (.13/523، )فتح الباري (7)

 (.10/470الساري، )إرشاد  (8)

 (.10/3208التفسري، ابن أيب حاتم، ) (9)
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 . (1) «نحو ذلك
الق ـة هـج ـوح النـذا  تـالتوص  ـص ـول،  التَّ ـحـ ى صـدُل علـي  فـة  ر  ـي عصـوراة، 

 ، وإقرار الوحي هلا، ومن ذلك:×رسول اهلل 
تعاىل.  1 اهلل  َِٰٓ﴿ََٰٰٓٓقال  ََٰٰٓٓيٱَّلَّ ول َٰٓي تَّبِع ون َٰٓن  ٱلرَّس  َََٰٰٰٓٓٓ ٱنلَِِّبَّ ََٰٰٓٓ

ٱٱل   َٰٓ َّ ون ه َّٰٓم ِ ِد  َي  ِيَٰٓ
ت وبًآَََّٰٰٓلَّ ك  م  ۥَٰٓ

َِِٰٓفَِٰٓعن م  ه  جِنيلََِٰٰٓٓٱلََّٰٓد  ِ
َٰةَِٰٓو ٱۡل  ى ر   .[157األعراف:] ﴾و 

ََٰٰٓٓ﴿ ََٰٰٓٓقال اهلل تعاىل: .  2 َِٰدقنِي  َٰٓص  نت م  آَٰٓإِنَٰٓك  ىَٰةَِٰٓف ٱت ل وه  ر  ت وآَْٰبِٱلَّو 
 
َٰٓف أ  . [ 93]آل عمران:   ﴾ ق ل 

اًل  ُه َأنَّ َرُج َفَذَكُروا لَ   ×  ِل اهللِوُس ُءوا إىَِل رَ َجا  »َأنَّ اْلَيُهودَ :  ن ابن عمر  ع.  3

ْجِم َفَقاُلوا َشْأِن  يِف    اةِ ْورَ التَّ َما جَتُِدوَن يِف    ×َزَنَيا َفَقاَل هَلُْم َرُسوُل اهللِ  ِمنُْهْم َواْمَرَأًة   الرَّ

عَ َنْفَضُحُهْم   َفَقاَل  اهللَِوجُيَْلُدوَن  َكَذْبتُ ْبُد  َساَلٍم  ْبُن  فِيَها    إِنَّ  بِالتَّوْ ْج رَّ الْم  َفَأَتْوا  َراِة َم 

ْجِم َفَقَرَأ َما َقْبَلَهاَفنََّشُ  َفَقاَل َلُه َعْبُد اهللِ    ْعَدَهاَوَما بَ   وَها َفَوَضَع َأَحُدُهْم َيَدُه َعىَل آَيِة الرَّ

يَ  اْرَفْع  َساَلٍم  فَ ْبُن  َيَدُه  َفَرَفَع  الرَّ َدَك  آَيُة  فِيَها  َفقَ ْج إَِذا  يَ اُلوا  ِم  آَيُة مَّ حُمَ ا  َصَدَق  فِيَها  ُد 

فَ ـْج الرَّ  َرُسوُل اهللِ  ــَأمَ ـِم  هِباَِم  فَ   ×َر  َعْبُد اهللِ  َقاَل  املَْْرَأِة  َرَأيْ َفُرمِجَا  َعىَل  جَيْنَُأ  ُجَل  الرَّ ُت 

َجاَرةَ َيِقيَها   .(2)  «احْلِ
تدُل عىل التي  األدلة،  التَّوراة، زمن  وغريها من  يوجد يف  ما  ة  ، ×نبي  ال  صحَّ

التَّوكون  ي  ِّلوبالتا التحريِف يف  الفخر راة، من جهة  وقوُع  ح  تأويِل مَعانيها. ووضَّ

ط الالرازي  فقال:ريقَة  بِالتَّْحِريِف:  »  تبديِل،  املَُْراَد  َبِه  ْلَقاُء  إِ َأنَّ  اْلَباطَِلِة،  الشُّ

اللَّ   اْلَفاِسَدِة،َوالتَّْأِوياَلِت   ُف  َمْعنَاَورَصْ َعْن  إىَِل ْفِظ  احْلَقِّ  بُِوُجوِه احلِْ مَ   ُه  َباطٍِل  َيِل  ْعنًى 

يَِّة، َكم اللَّفْ 
يَ ـَظِ اْلبِ ـُه َأهْ ـلُ ـعَ ـفْ ـا  املَُْخالَِفِة ملَِ ْدَعِة  ُل  َذاِهبِِهْم، َوَهَذا  يِف َزَمانِنَا َهَذا بِاآْلَياِت 

 .(3)  «حُّ ـَو اأْلََص ـهُ 
 

 (.813-5/380) يقتغليق التعل (1)

ٰٓۥَ  ﴿ : هلل تعاىلباب قول اعالمات النبوة،    اجلامع الصحيح، البخاري، كتاب   (2) رِف ون ه  ع  آََٰٰٓي  م  ب ن آء ه م َٰٓك 
 
َٰٓأ رِف ون  ع    ، ﴾ ي 

 (.5363،  رقم: 4/206)

 . (10/93) يح الغيبمفات (3)
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بنيَ  اجلمُع  به  لكنَّ هذا  يرَض  مل  النصوِص،  الع  واحدٍ غرُي    أهل  َب ،  لممن   فتعقَّ

ْن َذلَِك، َفاَل َشكَّ ِدهيِْم مِ َفإِْن َعنَى َوْهٌب َما بَِأيْ »  ال:ُمنّبِّه، فقابُن َكثرٍي كالَم وهٍب بِن  

ُه   َوَأمَّ التَّْبِديُل،  َدَخَلَها  َقْد  َأنَّ َوالنَّْقُص،  َياَدُة،  َوالزِّ املَُْش َوالتَّْحِريُف،  َذلَِك  َتْعِريُب  اَهِد  ا 

 .(1) «ٌة، َوُنْقَصاٌن، وَوْهٌم َفاِحٌش اٌت َكثرِيَ ، َفِفيِه َخَطٌأ َكبرٌِي، َوِزَيادَ ةِ يَّ بِاْلَعَربِ 
  :   القسطالِّن  البخاري السابق، فقال عقب بعض رشاح صحيح البخاري، كالم  وت

ما ال » الكتابنِي  يف  ُوجَد  فقد  نظٌر،  يوفيِه  أن  ا جيوز  هبذه  اهلل كوَن  عند  من  أللفاظ، 

فُ  أَنم حوال خالَف وهو باطٌل، »ركيشِّ فقال: لزَّ ه ا، ومثل(2) «أْصالً  ُلوارَّ  .(3) «وا، وبدَّ
ب كال  وتعقَّ فقال:  ماحلافظ   ، ركيشِّ فيه..،  »  الزَّ كالم  فال  اإلمجاُع،  ثبت  ويف  إن 

هٍب بِن ُمنَبِّه، وهو َب لود ُنس وصفه القول املذكور بالبطالِن، مع ما تقدم، نظٌر، فق

أعلُم   بالتَّورمن  أيضاً ونُ   اة،النِّاس  القسَب  ُترمُجَان  عباس  البن  وأم(4)«رآن  ابن ،   ا 

 ق بياُنه.لك، ملَِّا سبعباس، فال يثبُت عنه ذ
ه املذهب، وردَّ الكشمريي هذا  َيْسَتِسغ  التَّوراة   ومل  اللفظي يف  التحريف  بثبوت 

  ولعلَّ »  نهم، فقال:م يَروَن عدَم قصِد التحريف ماحتمَل أَنَّ ني أيدينا، واملوجودة ب

م ما كانوا  مُ  فوَنَّ راَده أَنَّ كام َفِهُموه،    ُبون مرادها،كن َسَلُفهم كانوا َيْكتُ ا قصًدا، ولُيَرِّ

التَّ  نفس  يف  ُيْدِخُلونه  َخَلُفهم  كان  هذا  ثم  من  بالتَّوراة،  َتلُِط  خَيْ التفسرُي  فكان  وراة، 

كانو(5) «ق الطري م  أَنَّ ذكر  فالقرآن  بعيٌد،  وهذا  ا،  كالم  يسمعوَن  ث هللا  يرفونَّ ،  ه،  م 

ا ذلك، فال  ألوائَل صنُعوصِد، وال دليُل عىل أن ا لفعل، ال القملؤاخذُة وقعت عىل افا

 ُيالُمون، بخالف املتأخرين منهم. 
 

 . (2/65التفسري العظيم، ) (1)

 .(10/470إرشاد الساري، ) (2)

 .(1281الصحيح، )ص: مع التنقيح أللفاظ جلا (3)

 .(526-13/525) فتح الباري، (4)

 (.6/613فيض الباري، ) (5)
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 فظاا ومعىنا: ع فيها كلها ل . التحريف وق 2
ُلوه أيضًا، وفعلُ ة: بل حرَّ وقالت فرق»  قال ابن عطيَّة: وا األمرين  فوا الكالم، وبدَّ

ي لَٰٓٞ﴿ وله تعاىل:  املعنيني، فقوألفاظ القرآن حتتمل    هم،ب ما أمكنَبحس،  مجيعاً  َِٰٓف و  ََٰٰٓٓين ََٰٰٓٓل ِّلَّ
ََٰٰٓ ه  َٰٓ ول ون  ق  ي  َٰٓ ث مَّ َٰٓ ي ِديِهم 

 
بِأ َٰٓ َٰب  ٱل ِكت  َٰٓ ت ب ون  َِٰٓي ك  ٱَّللَّ ِعنِدَٰٓ َٰٓ ِمن  آَٰ يقتيض  [79]البقرة:   ﴾ذ   ،

ش ل،  ـدي ـب ـالت أنـوال  فـ ك  األموـلُ ـع ـهم  وه(1) « رينـا  اخـ،  اباـي ـتـو  حـر  ، (2) م زـن 

 .(4) يـ، واأللوس (3) اِّنوكـلشوا
 ا:وص كثرية منهودليلهم عىل ذلك نص

َٰٓن ورَٰٓٗ﴿ تعاىل:  اهلل  قال   . 1     َٰ آء َٰٓبِهِۦَٰٓم وَس  ِيَٰٓج  َٰٓٱَّلَّ َٰب  َٰٓٱل ِكت  ل  نز 
 
َٰٓأ ن  َٰٓم  ٗدىََٰٰٓٓق ل  آَٰو ه 

َٰٓت َٰٓ اِطيس  ۥَٰٓق ر  ل ون ه  ت  َٰٓل ِلنَّاِسََِٰۖٓت  ع  آَٰو  ون ه  ثرِٗياَِٰۖٓب د  َٰٓك  ون   .[91]األنعام:  ﴾ف 

َْٰٓ﴿تعاىل:  اهلل  قال    . 2     ِمن وا نَٰٓي ؤ 
 
َٰٓأ ع ون  م  ت ط  ف 

 
َٰٓو ق َٰٓأ م  َٰٓف ََٰٰٓٓل ك  ن  ََٰٓك  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓيقَٰٓٞرَِٰٓد  ع ون  م  َٰٓي س  م  ِن ه  م 

ِدَٰٓم َٰٓ ۥَِٰٓمۢنَٰٓب ع  ِف ون ه  َُٰٓي  ر  َِٰٓث مَّ َٰٓٱَّللَّ َٰم  ل  ون َٰٓك  ل م  ع  َٰٓي  م  ل وه َٰٓو ه  ق   .[75]البقرة:  ﴾آَٰع 

، للتَّوراة  يفهمكر حتر، يف ذاملتكاثرة من القرآن الكريمونحوها من النصوص      

القول  أصحاب  ردُّ  وكان  عىل    واإلنجيل،  بحاألول،  النصوص،  عىل  هذه  ملها 

 . (5)«وأدلته كثرية، وينبغي محل األول عليه» حتريف التأويل، فقال احلافظ: 

اِح قال بعُض  »وُردَّ هذا القول،  فقال احلافظ:   وهو مقتىض    ..»  املتأخرين:  الّشُّ

املحكي   إفراطٌ   متهاِن،الابجواز  القوُل  عىل وهو  أطلقُه  من  إطالِق  محل  وينبغي   ،  

رٌة، واآلياُت، واألخباُر كثريٌة، يف أنه بقي منها أشياٌء كثريٌة،  ـي مكابـال فهر، وإـاألكث

 . (6)«تبدل مل

 
 (. 2/169ملحرر الوجيز، )ا (1)

 (. 1/82الفصل يف امللل والنخل واألهواء، ) (2)

 (. 1/462تح القدير، )ف (3)

 (.2/199املعاِّن، )روح  (4)

 (.13/524فتح الباري، ) (5)

 (.13/523، ) فتح الباري (6)
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 وقع يف معظم ألفاظها:   تحريف . ال 3
بع قوُل  بنيوهو  مجعًا  قِّ القولني    ِضهم،  امللَّ ابن  فقال  يُز  ووجت»  ن:السابقني، 

االأص واإلنجحابِنا  التَّوراة،  بأوراِق  معلِّلِّنيستنجاَء  خيالُفهبتبديله  يِل،  أي (1) «ام،   ،

عند   إطالِقه  عىل  ليس  القوُل  وهذا  البخاري،  قوَل  زكريا الشافعية،  خيالُف   فقال 

ي: القاِض »  األنصارِّ َزه  واإلنجبورق    وجوَّ ُعلُ التَّوراة،  ما  عىل  محلُه  وجيب  م  يل، 

 .(2)  «اهلل، ونحوه خال عن اسممنهام، وتبدله 
َما»  :وقال ابن كثري  ا  املَُْعرَّ بِأَ   َوَأمَّ التَّْوَراِة  ِمَن  ، َتْبِديلَِهايِف  َعاِقٌل  َيُشكُّ  َفاَل  َبِة  ْيِدهيِْم 

ِريِف  َيادَ ،  ا، َوَتْغيرِِي اْلَقَصصِ  َكثرٍِي ِمْن َأْلَفاظِهَ َوحَتْ ِ    لنَّْقصِ اِت، َواَواأْلَْلَفاِظ، َوالزِّ
اْلَبنيِّ

ِ اْلَواِضِح، َوفِيَها ِمَن اْلكَ  ا َما َيْتُلوَنُه ، وَ ِذِب اْلَبنيِّ ًا،  َفَأمَّ ٌء َكثرٌِي ِجدًّ اخْلََطأِ اْلَفاِحش،ِ ََشْ

َفاَل   بِلَِساَِنِْم، بَِأْقاَلِمِهْم،  َعَلْيهِ َوَيْكُتُبوَنُه  َلنَا  ُ  اطِّاَلَع  َأَنَّ هِبِْم  َواملَْْظنُوُن  َخَوَنٌة، َذَبة،ُ  ْم كَ ، 

اْلِفْرَيَة َعىَل اهللَِّيُ  ا النََّصاَرى َفَأَناِجيُلُهُم اأْلَْرَبَعُة ِمْن ُطُرِق  ، وَ  َوُرُسلِهِ ْكثُِروَن  ُكُتبِِه. َوَأمَّ

اُوًتا  ُش َتفَ َياَدًة، َوَنْقًصا، َوَأْفحَ  اْختِاَلًفا، َوَأْكَثُر زِ ُلوَق،  َوَمتَّى، َوُيوَحنَّا، َأَشدُّ ُمْرُقٍس، وَ 

التَّ ـمِ  َوقَ ـَن  َخ ـْوَراِة،  َأْح ـفُ ـالَ ـْد  التَّ اـكَ ـوا  فِ ـ يـ جِ ـنْ َواإْلِ   ْوَراةِ ـَم  َقْد  ـِل،   
ٍ
ء ََشْ َما  َغرْيِ  ي 

ُعوُه أِلَْنُفِسِهمْ   . (3) «رَشَ
ديم، بأن خرًا، عن قوله القابن كثري جاء متأ  عامد الدين إسامعيلوهذا القول من  

نادر،  ال فيهام  أحداتحريف  سنة  ففي  النويري:  ،672ث  قاىض  »  قال  طلب  ثم 

..، فادعى عىل العامد   -ابن تيمية  –ن  أصحاب تقى الدي  القضاة القزوينى مجاعة من

قال:   أنه  املّزى  الدين  مجال  الشيخ  صهر  يبّدال،  ة  وراالت إن  »إسامعيل،  مل  واإلنجيل 

ك بوأَنام  عليه  فشهد  فأنكر،  أنزال،  بالّدّرةذام  فرضب  وألك،  وأشهر    ، (4) «طلق ، 

 
 (.33/572ري، )توضيح رشح البخاال (1)

 (. 1/51سنى املطالب، )أ (2)

 (.3/84البداية والنهاية، ) (3)

 (.33/214األرب يف فنون األدب، )َناية  (4)
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خه شيخ  شيام فال يقول به ولعله كان يقول بأن التحريف نادر، وأما عدم الوقوع فيه

والذي ذك والنهاية،  والبداية  التفسري،  تأليفه  قبل  وكل هذا  وقوع  اإلسالم،  فيهام  ر 

 ف بكثرة.التحري
  من األلفاظ: . التحريف وقع يف اليسري 4

فقال شيخ   باٍق عىل حاله،  ُعوا  مَلْ  ْسلِِمنَي  ملُْ اَأنَّ  »  اإلسالم:ومعظمها  َهِذِه  َأنَّ  َيدَّ

َفْت َب  اْلُكتُ  عَ   ُحرِّ ُمتَِّفُقوَن  مَجِيَعُهْم  نَّ 
َوَلكِ هِبَا،  النَُّسِخ  َوَكْثَرِة  اْنتَِشاِرَها،  ُوُقوِع َبْعَد  ىَل 

ُمُه النََّصاَرى  َهَذا ِِمَّا  ِمَها. وَ ْن َأْحَكا ِمْن َمَعانِيَها، َوَكثرٍِي مِ ْغيرِِي يِف َكثرِيٍ التَّْبِديِل َوالتَّ  ُتَسلِّ

يِف  َكثِ ا وَ   التَّْوَراةِ   مَجِيُعُهْم  ُلوا  َبدَّ اْلَيُهوَد  َأنَّ  ُيَسلُِّموَن  ُْم  َفإَِنَّ َمِة،  املَُْتَقدِّ اِت  ِمْن  لنُُّبوَّ رًيا 

 ِمَها. َمَعانِيَها َوَأْحَكا
ُمُه النََّصاَرى يِف فَِرِق َوِِمَّ  ُ بِِه  فِْرَقٍة خُتَالُِف    ُكلَّ ِهْم، َأنَّ ا ُتَسلِّ  اْلُكُتَب  اأْلُْخَرى فِياَم ُتَفرسِّ

النََّتَقدِّ املُْ  َأنَّ  َعىَل  ُمتَِّفُقوَن  ُْم  َأَنَّ اْلَيُهوُد  ُمُه  ُتَسلِّ َوِِمَّا  وَ َمَة،  التَّْوَراَة   ُ ُتَفرسِّ اِت َصاَرى  النُُّبوَّ

ْنِجيِل باَِم املُْ  َمَة َعىَل اإْلِ َا  ُف َمَعا خُيَالِ َتَقدِّ َلْت َأْحَكاَم التَّْوَراِة فَ نِيَها َوَأَنَّ   َكثرِيٍ   ِديُل َصاَر َتبْ َبدَّ

َمِة ُمتََّفًقا َعَلْيِه َبنْيَ املُْْس   اَرى. لِِمنَي، َواْلَيُهوِد، َوالنََّص ِمْن َمَعاِِّن اْلُكُتِب املَُْتَقدِّ
ا َتغْ    َواُب الَِّذي َعَلْيِه اجْلُْمُهورُ ْسلِِمنَي، َوالصَّ  املُْ َزاٌع َبنْيَ يرُِي َبْعِض َأْلَفاظَِها َفِفيِه نِ َوَأمَّ

 .(1)«ُض َأْلَفاظَِهاَل َبعْ ُبدِّ  َأنَّهُ 
اختيار،    ن..: وهذايرفون: يزيلو»صحيحه:    يفقال البخاري  »  وقال ابن القيم:

شيخَ سريِ تف  يفالرازي   وسمعُت  به.  بني  املسألة  هذه  يف  النزاع  وقع  يقول:  عض  نا 

فاخالفضال املذهب،  تاء.  هذا  هلر  فأحرَضَ  عليه،  فُأنكَِر  غرَيه،  ن  مخووهَّ عَّش  م  سَة 

 . (2)«اًل بهنق
النصوِص  بني  اجلمِع  مسلك  يف  االختالف  هو:  اخلالف  سبب  أن  هبذا  فظهر 

 
 (.3/9دين املسيح، ) اجلواب الصحيح ملن بدل (1)

 (.2/353لهفان، )إغاثة ال (2)
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َذكرتالق التي  واحلديثية،  والت  رآنيِة،  التحريف،  التَّوراة، ثبوت  نصوص  يف  بديل، 

نصوص  تدالل بتُدل عىل صحة االس   صوص أخرىابلها من نواإلنجيل، مع ما يق

ثَ ×ي  ـب ـوة النـبـالكتابني، زمن ن ل العلم يف اجلمع ـأه   ارـظـ ت أنـلفـتـاخ مَّ  ـ، ومن 

 بني النصوص. 
ثب يرى  للالبقاعي  اليهود  حتريف  اهللوت  رسول  صفات  فذكر  يف    ×  تَّوراة، 

قال: ثم  التَّوراة»  التَّوراة،  يف  وجدُته  ما  مع  تبديهذا  بعد  ملا،  من  لِهم  لوا  ها، بدَّ

، وهلذا (2) ري حكم القصاص، ونبَّه عىل ذلك يف مواضع أخرى، كتغي(1) « موإخفائِه

رُي موذلك أن » قال:  .( 3) «هعاِّن التَّوراة باألشبا اليهود كانت ُتغَّ
فإْن َفِهَم أحٌد من الشافعية، منَع »  ما فيهام صحيٌح، فقال:لكنَّه كان يرى أن أكثَر  

قرأئم  من  َشء  تِهم  القديمة،  اءة  الكتب  القاسم تمسمن  أيب  اإلمام  قول  إىل  ندًا 

ُلوا،ِِمَّا ال يِل االنتفاعُ وراة، واإلنجيل،  التَّ   وكُتب»يف رشحه:  الَرافِعي   م بدَّ   به؛ ألَنَّ

األ من  غريه  قال  وكذا  وا،  ُ عُ وغريَّ بام  مصوٌص،  هذا  له:  قيل  تبِديُله، صحاب؛  لَِم 

 . (4)«كُم معه ل، فدار احللَّ بالتبديلك؛ علَّ  من قال ذبدليل أنَّ كلَّ 
ا ذلك  أن  إىل  البقَاِعي  كُ وذهب  يكن  مل  قليالً لتبديل  كان  بل  يًا،  املعنى،   لِّ يف 

وبنيَّ  ُمؤلِفه:واللفظ،  يف  ذلك،  القومية"    م(5) "األقوال  ميٌل  فهو  شيخ ،  ملذهب    نه 

م بغري  لتأثره  هنا،  به  تأثر  ولعله  تيمية،  ابن  ماإلسالم  من  العسألة  قائدية،  سائله 

 . "لغيبتنبيه ا " ابن عريب، وابن فارض، وألَّف يف ذلك كموقفه من 
قرا التَّ وأما  واإلءة  فقاوراة،  ركيشِّ  الزَّ فقال  بكتابتِها، »   ل:نجيل    واالشتغاُل 

 
 (.18/341الدرر، ) نظم( 1)

 (.1/484املصدر السابق، ) (2)

 (.6/139املصدر السابق، ) (3)

 (.1/274السابق، ) رداملص (4)

 (.516األقوال القويمة يف حكم النقل من الكتب القديمة، )ص:  (5)
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حني رأى مع عمَر صحيفًة   ×وقد غضب رسول اهلل    ونظرها، ال جيوز باإلمجاع،

، ولوال أنَّه  (1)« ما وسعه إال اتباعيحياً سى  مو  كانلو  » قال:  فيها َشء من التَّوراة، و

 . (2) «معصيٌة، ما غِضب منه
َويِف  الم فيه..،  إن ثبت اإلمجاع فال ك »  فقال:ْسَتِسغ احلافظ هذا الكالم،  لكن مل يَ 

عُ اجْلََواِز  َعَدِم    َعىَل اْستِْداَللِِه   ِة  بِِقصَّ فِيِه  مْجَاُع  اإْلِ َعى  ادَّ َنظَ الَِّذي  فَمَر  َهَذا  رُ طُ ٌر..  ِقُه 

نَّ ََمُْموَعَها َيْقتَ ُيَْتجُّ بِِه    احْلَِديِث َوِهَي َوإِْن مَلْ َيُكْن فِيَها َما 
لَِّذي يِض َأنَّ هَلَا َأْصاًل َواَلكِ

َذلَِك  َكَراِهَيَة  َأنَّ  لِلتَّْحِريِم..  َيْظَهُر  اَل  لِلتَّْحرِ   لِلتَّنِْزيِه  اْستِْداَلُلُه  ا  باَِم َوَأمَّ َوَردَ يِم  َن مِ    

يَ  مَلْ  َلْو  ُه  َأنَّ َوَدْعَواُه  َمْعِصَيةً اْلَغَضِب  مِ ُكْن  َما َغِضَب  بِأَ   ٌض  ُمْعرَتَ َفُهَو  َيْغَضُب  نُْه  َقْد  ُه  نَّ

 .(3)  « اَل َيلِيُق ِمنُْه.. ِخاَلُف اأْلَْوىَل إَِذا َصَدَر ِِمَّنْ  ْعِل املَْْكُروِه َوِمْن فِْعِل َما ُهوَ ِمْن فِ 
ا ق  ال الر  بني  حلافظوفرَّ يف  فقال:  اسخ  سة،  املقدَّ الكتب  قراءة  يف  وغريه،  علم 

اِسِخنَي يِف ِرَقُة َبنْيَ َمْن مَلْ َيتَ ِه املَْْسَأَلِة التَّفْ ذِ هَ ىَل يِف  وْ َواأْلَ » ، ِمَن الرَّ ْن، َوَيَِصْ ياَمِن،  َمكَّ  اإْلِ

النَّظَ  َلُه  جَيُوُز  َذلَِك،  َفاَل  ِمْن   
ٍ
ء ََشْ يِف  فَ اِس الرَّ   بِِخاَلِف ُر  ِعنَْد ِخ  ِسيَّاَم  َواَل  َلُه،  َيُجوُز 

إىَِل   َعىَل ااِلْحتَِياِج  دِّ  عَ املُْ   الرَّ َوَيُدلُّ  مَّ َخالِِف، 
اأْلَئِ َنْقُل  َذلَِك  ِمَن  ىَل  َوَحِديًثا  َقِدياًم  ِة 

ٍد  ، َوإِْلَزاُمُهُم اْلَيُهود بِالتَّْصِديالتَّْوَراةِ  ْم، َوَلْواَل كَِتاهِبِ ِمْن    هُ ْخِرُجونَ باَِم َيْستَ   ×ِق بُِمَحمَّ

، ووافقه البقاعي عىل ذلك،  (4) «هِ َواَرُدوا َعَليْ ، َوتَ َعُلوهُ ملََا فَ   اَز النََّظِر فِيهِ اْعتَِقاُدُهْم َجوَ 

 . (5) ونَص قوله

 

 
 (.14631م: ، رق22/468املسند، أمحد بن حنبل، )  (1)

 (.1281: قيح أللفاظ جلامع الصحيح، )صالتن (2)

 (.13/525فتح الباري، ) (3)

 (. 526-13/255املصدر السابق، ) (4)

 (. 173: األقوال القويمة، )ص (5)
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  املبحث الثاني 
 رأي البقاعي يف االستدالل باإلسرائيليات، والكتب املقدسة

 سرائيليات ابإل قاعي يف االستدالل  ب ول: رأي ال املطلب األ 
 ل، وهي عىل ثالثِة أقساٍم:ائي بني إرساإلرسائيليات هي الروايات التي ُنسبت إىل

ص الوحي، ِما يشهُد له بالصدِق، فذاك ما علمنَا صحتَّه، ِِمَّا بأيدينا من نصو.  1

  عندنا ُغنَْيٌة عنها.صحيٌح، وفيام
 ، فهذا باطٌل.الفه من نصوص الوحيندنا ِما خيما علمنَا كذَبه، بام ع.  2
ذاك، فهذا: ال نؤمن به،  ن  م  والل،  ه، ال من هذا القبيـكوت عنـو مسـا هـم.  3

 .(1)ذبهوال نك
ا القسم  يف  رواووقع اخلالف  يرى جواز  من  بني  يكوَن لثالث،  أالَّ  يته، بّشط: 

واختار غرُي    ّا للذريعة،آنًا، أو سنًة، ومن يرى املنَع، سدمالفًا لنصوص الوحي، قر

ب  واحدٍ  لكن بضوابٍط،  أنه جيوزالتفصيل يف ذلك،  توفرها يف دَّ مالبُ   إيراُد ذلك،  ن 

 الضوابط هي:النصوص اإلرسائيلية؛ ألجل جعل الرواية جائزة، وتلك 
خارجًا  .  1 كان  فلو  العرب،  لكالم  موافقًا  التفسري  يكون  العرب،  أن  لغة  عن 

 ومعانيها، ُعدَّ باطاًل.
له،    ن دوَنم، عىل نقله، فيكوُن نقلهملتابعني فم تفسري من اع أهل الأن يتتاب. 2

 .ا فيهموافقًة مل
 . (2) تنعًا عقالً أن يكون ِمكنًا عقاًل، بخالف ما لو كان ِم.  3

بالتَّوراة،   االستدالل  واالستدالل  جواز  فرع   باإلرسائيليات،واإلنجيل، 

رواية عن بني  وايات التي جتيز الت، فذكر الرجواَز رواية اإلرسائيليا  والبَقاِعي يرى

 
 (.1/9ري القرآن العظيم، )تفس (1)

 (. 189، الطيار، )ص تاإلرسائيليامراجعات يف  (2)
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يها ،ثم  وأطال البحث فثية،  احلديملعارضة هلا، من النصوص  ئيل، والروايات اإرسا

ما يصدُقه،  يف رَشِعنا  يكن  مَل  فياَم  َتصديِقهم  عىل  حُتمُل  الناهيَة،  اديَث  حاألَهذِه  »  قال:

َق  هلذا فَ لَزاِّن.. ويف ِقصِة اوراِة ،بالتَّ   -  ×  -أو يكذبُه، مَجعًا بينَها، وبنَي احتجاِجِه   رَّ

الكِتاِب،    ن أهلما يكوُن راويِه ِِمَّن محَل عَ   بنيَ   ألِة:املحدثوَن، َكام ترى يف َهذِه املس

 . (1)  « م َلُه بِه..بالَرفِع، وبنَي َغرِيه َفيحكَ  َفال ُيكُم لهُ 
هريرة: أيب  حديث  الكرماِّن  ذكر  َأْهُل »  وملََّا  اْلكَِتاِب َكاَن  التَّ   َيْقَرُؤوَن  اَة ْورَ  

وََنَا بِاْلَعرَ بِاْلِعرْبَ  ُ ْساَلِم، َفَقاَل  ِة أِلَ بِيَّ انِيَِّة َوُيَفرسِّ قُ ×ُل اهللِ  َرُسوْهِل اإْلِ وا َأْهَل  : اَل ُتَصدِّ

ُبوُهمْ اْلكَِتاِب َواَل   هذا احلديث أصٌل يف وجوِب التوقِف،  »  ، رشحه قائاًل:  (2)  «ُتَكذِّ

َيقيض  األمور،  ُيشكُل من    عامَّ  أو بطالٍن، وال بتحليٍل، أو حتريم، عليه بصحةٍ فال   ،

عىل أن َنعلم صحيح ما يكونه،    بالكُتب ، إال أنَّه ال سبيل لنا إىلمَن  أن نؤوقد أمرنا  

هو واضٌح جدًا يف »، فتعقبه البقاعي فقال:  (3) «سقيمه، فنتوقف ...تلك الكتب من  

ا صدقه، أو كذبه، بشهادة كتابنا، ا عرفنريُه ِِمَّ ل، وأما غفيام ُيْشكَ   أن التوقَف، إنامَّ هو

ذا حوى تفسريه عىل  ي ِمن جييز الرواية عن بني إرسائيل وهلاعِ البقَ  ، فظهر أن(4) «فال

 من رواياهتم.  الكثري
 املطلب الثاين: رأي املعاصرين للبَقاِعي يف جتويزه االستدالل بنصوص الكتب املقدَّسة 

كت البقحني  تب  الدُّرر" هفسرياعي  ف"نظم  وذكر  التَّوراة، ،  من  نصوصًا  يها 

ا أهل  بعض  قام  هذاملعالعلم  واإلنجيل،  يف  بمعارَضتِه  له،  وعىل   ارصين  الصنيع، 

احلا فصنف  رأسهم  َخاوي،  السَّ التَّوراة "األ فظ  من  النقِل  حترمِي  يف  اأَلصيَل  ،  ْصَل 

 
 .(1/358ية، )ت الوفية بام يف رشح االلف النك (1)

َها ِمْن ُكُتِب اهللِ بِالْ ُز ِمْن َتْفِسرِي التَّْوَراِة وَ َما جَيُو   َباُب البخاري، كتاب التوحيد،    امع الصحيح،اجل  (2) َربِيَِّة  عَ َغرْيِ

هَ   . 7542، رقم: 9/157ا، َوَغرْيِ

 . (17/13الكواكب الدراري، ) (3)

 .(109األدلة القويمة، )ص (4)
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أنكر  ِِمَّن  َوُهَو  »  خاوي:لسَّ رساج، قال ا ، ومثله أمحد بن عيل ابن أخي ال(1) واإلجنيل" 

َوَنْحوَها التَّْوَراة  من  البقاعي  وأ(2) عىل  ب،  خاوي   ركبو  السَّ فقال  احلصني،    : التقي 

أحـَوكَ » الق ـاَن  عـ ميـائـد  البن  عـقـىل  َوكتب   ،.. من  اعي  النَّْقل  من  بَِمنْعه  فتيا  ىل 

ْنِجيل  .(3) « التَّْوَراة َواإْلِ

البَقاعِ  بني  حدث  اثم  والبدر  القطاني  عىل    كان   الذي  ،(4) بن  املنكرين  أحد 

وَممل ما ُأنكر  اِعي،  ِن صنيَع البقَ القطاابن    طويلُة الذيِل، آخذ فيهاالبَقاِعي، واقعٌة  

قام  عليه: أن ا ثم فال جيوز االستدالل هبام، ولذا  لتَّوراة، واإلنجيل، حمرفتان، ومن 

كتابه  البَقاعِ  بتأليف  ال "األقوال القومية ي  وذكر  ة" القدمي   نقل من الكتب ، يف حكم   ،

الق ابن  البدر  ابن  مع  قصته  كثرية  فيها  نصوصًا  ونقل  أهطان،  الععن  ِِمَّن ل  لم، 

 اة، واإلنجيل. ا االستدالل بنصوص التَّورقه، فيهسب

 ومن تلك النصوص: 
العاص    . 1 بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  لقيت  يسار،  بن  عطاء  قلت:  عن   :

َعْن   ِِّن  َرُس ِص َأْخرِبْ اهللَِفِة  ال  ×  وِل  َقاَل:  تَّْورَ يِف  ملََوْ »اِة،  ُه  إِنَّ َواهللِ  يِف  ُصوٌف  َأَجْل، 

ا، َوَنِذيًرا،  بَِبْعِض  ،  َراةِ التَّوْ  ً َا النَّبِيُّ إِنَّا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا، َوُمَبّشِّ ِصَفتِِه يِف اْلُقْرآِن: َيا َأهيُّ

يِّنَي، َأْنَت  َوِحْرزً  ْيتُ َرُسوِِّل َعْبِدي، وَ ا لِْْلُمِّ َل، َلْيَس بَِفظٍّ َواَل َغلِيٍظ،  َك املُْتَ ، َسمَّ َواَل َوكِّ

اٍب يِف  يَِّئَة، َوَلكِْن َيْعُفو، وَ ْسوَ اأْلَ   َسخَّ يَِّئِة السَّ َيْغِفُر، َوَلْن َيْقبَِضُه اهللُ  اِق، َواَل َيْدَفُع بِالسَّ

َة اْلَعْوَجاَء، بِ   َحتَّى ُيِقيَم بِهِ  آَذاًنا  ، َوَيْفَتُح هِبَا َأْعُينًا ُعْمًيا، وَ الَّ اهلُل إَِلَه إِ ُلوا: اَل َأْن َيُقواملِْلَّ

، وَ   . (5)«ُغْلًفا وًبا ُقلُ ُصامًّ

 
 . فقود ال يعرف عنه َشء(؛ والكتاب م1/106) الضوء الالمع،( 1)

 (.2/18املصدر السابق، )( 2)

 (.11/77) در السابق،املص( 3)

 (. 9/160)، ترمجته يف الضوء الالمع،  881َّف سنة تواملحب أبو الوفاء ابن القطان، املحممد ( 4)

 . 2125، رقم:  3/66ق، اجلامع الصحيح، البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب يف األسوا ( 5)
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القاض عياض: الكالم عن  »  وقال  ابن  وقد َحكي مثَل هذا  التَّوراة، من رواية 

وعب ـس  بـالم،  اهلل  عم ـد  العاصـن  بن  غريه  (1) «رو  عن  نصوصًا  وساق  من ،  

 . (2) والتابعني الصحابة،

نـقـن  . 2 واحـل  مـصًا  فـدًا  ابـتـن  الـاوى  وتـ صـن  البـي ـسـفـالح،  اوي،  ـضـي ـر 

 .(3) لبغوي وتفسري ا

. (4) "أنوار احلقائق الرابنية"   نقل نقوالً كثريًة، من تفسري حممود األصبهاِّن املسمى   . 3

املتأخرين    نىل غريهم مباإلضافة إوفعل ذلك كثريا يف تفسريه فهو ينقل عنه بكثرة،  

ك ـِة مسلكِه، ونبَّه عىل ذلـحـى صـة علــهم للداللـوَص ـصـاِعي نـقَ ـالب  عـم ـجن  ـ الذي

 . (5) رهـيـ سـفـي تـف

التَّ   . 4 نسخ  واإلأن  الوقف وراة،  مكتبات  يف  الوقفية  املكتبات  متْل  نجيل، 

ا، ا بلغنمو»بالبلدان اإلسالمية، ويقيض القضاة بصح ذلك الوقف، وقال البقاعي:  

 . (6) «كدًا توقف يف ذلن أحأ

من   . 5 نصوصًا  ذكروا  ِمن  وغريهم  الشافعية،  من  كثرٍي  عن  النَّقل  من  أكثَر 

فقد وقع اإلمجاع، »  عىل ذلك، فقال:قل اإلمجاع  فاهتم، ثم نض مصنعب  يفالتَّوراة،  

 ، ويف دعوى البَقاِعي اإلمجاع، بعٌد ظاهر، من جهتني: (7) «وانفصل النزاع

 
 (.1/119الشفا يف حقوق املصطفى، ) (1)

 (.114 -125األقوال القويمة، )ص:  (2)

 (. 142 -141ق، )ص: در الساباملص (3)

 (. 150-142ق، )ص: اباملصدر الس (4)

 (.1/278نظم الدرر، ) (5)

 (.154ص:القويمة، )  األقوال (6)

 (.159املصدر السابق، )ص:  (7)
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أ   أ.  ذكر   كثرَ أن  البقَ من  ذكروهم  نصواِعي،  كتبهم  ا  يف  واإلنجيل،  التَّوراة،  َص 

فقد   هو،  صنيعه  بخالف  غري،  ال  واملرتني،  ا  أكثرَ املرة،  بنصومن  عنها،  ٍص  لنقل 

 رق الكثري من الصفحات. طويلٍة، تستغ

لة كلها،    ب.  أن الكثري من أهل العلم منعوا ذلك، وعىل رأسهم من يرى أَنا مبدَّ

 ا.أو أكثره
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 بحث الثالثملا
 اِعي يف استدالله بنصوص الت َّوراة واإلجنيلمنهج البَق 

 واإلجنيل  التَّوراة تمدة عنده من  يف النسخ املع اِعي  املطلب األول: منهج البقَ 
فيقول: التَّوراة،  ُنسخ  تداول  بتاريخ  عاملًا  كان  هذه »   البَقاِعي  هلم  مجع  الذي 

ا أيدالتَّوراة،  بني  َمؤهي لتي  السَّ فقال  ام،  َييى  بن  هيوديًا،   (1)ملغريبال  كان  الذي 

بنبي.   ليس  وإنه  َعْزرَا،  اسمه  آخر  شخص  إنه  كتابذكفأسلم:  يف  ذلك  ية  ا غ " ه  ر 
 ( 3)«، وهو كتاب حسن جدا(2) " املقصود يف الرد على النصارى واليهود 

القائل: فهو  والغلط،  التحريف،  من  فيها  وقع  بام  ث »  عاملًا  نسٍخ،    الثالتَّوراة 

 لفظ، متقاربة املعنى، إال يسريًا:  لامتلفة 
اثنان عليها  اتفق  التي  وهي  السبعني،  توراة  تسمى  حرباً سبو  إحداها  من   عون 

اليونان من ملوك مَص، سأل بعض ملوك اليهود ببيت  وذلك أن بعض  رهم؛  أحبا

إل فأرسل  التَّوراة،  حفاظ  من  عددًا  إليه  ُيرسل  أن  وسب  هياملقدس،  حربًا،  عنياثنني   

بلسان ل  ك  فأخىل التَّوراة  فكتبوا  وترامجة،  ُكّتابًا،  هبم  ل  ووكَّ بيٍت،  يف  منهم  اثنني 

الثني، فكانت متلفة اللفظ، متحدة املعنى، والث هم الستة  بني نسخبل  قا  اليونان، ثم

ونصحو صدقوا  أَنم  بالعريب، فعلم  ثم  بالرسياِّن،  بعُد،  ترمجت  النسخة  وهذه  ا، 

 . (4) ارى نصيف أيدي ال يوه

 نسخة اليهود من الربانيني والُقرائنِي.  الثانية:والنسخة 

رة السامِّ الثالثة: نسخة  نبَّهوالنسخة  اإلع  ؛ وقد  رقندي يف  م الس  مامىل مثل ذلك 

 
ال  (1) بالعراق، ثم أرض فارس، أسلم سنة  س، وعايهود، ولد بفامن حاخامات  ، وصنف الكثري  558ش 

 املقصود.ة ، وله ترمجة يف حتقيق كتابه غاي705حو سنة من الكتب يف علوم شتى، تويف ن

 (.73-66، )ص: 1427ق العربية، مَص، وهو مطبوع، بتحقيق إمام حنفي، ونّشته دار اآلفا (2)

 (.8/438نظم الدرر، ) (3)

 (.17ة للتوراة، سلوى الناظم، )ص:الرتمجة السبعيني (4)
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بنيَّ البَقاِعي، أنه سلَك مسلَك التحقيِق، يف اعتامدِه عىل النُّسخ التي   (1) الصحائف" " 

كتايب هذا، من نسخٍة، وقعت    رُته يفما ذك   أكثرُ »قال:  ة ، فتَّوراجاء يف ال  ذكر منها ما 

فُصوهلا   اسم ُمرتمجِها، عىل َحواَش  أدِر  مل  الِّل  فتي  األوقات  فيها،  ا  اهرُ الظُتقرأ  أَنَّ  

الورقة يف  فكان  جدًا،  قديمٌة  وهي  اليهوِد،  أطراِف   نسخة  يف  حمٌو  منها،  األوىل 

نس من  لته  فكمَّ السبعنياألسطِر،  ثم  خِة  ُنسقابلُت ،  كلِّ   معختي  ال  ها  يهود بعض 

الفيومي سعيد  ترمجة  كا(2)الربانيني، عىل  لو  الرتاجم  أحسن  عندهم  وهي:  هو ،  ن 

نسختي  ئ،  القار من رَب أق  فوجدُت  أقعَد،  ومرتمُجها  العرباِّن،  لفظ  حقائق  إىل   

 . (3) «سعيٍد يف لغة العرب

عىل   اعتامِده  يف  البَقاِعي  يتوقف  واحدةٍ ومل  فقد  نسخٍة  ألكثاعت  تعدد،  مامُده  ن َر 

فيقول:نس منها    -قال»  خٍة،  الرابع  السفر  آخر  أَ   -يف  املوجودِة، بني  النسِخ  ظُهِر يف 

قول    اسِع ..وَكَتب موَسى مارَجهم، ومراحلهم، عنِن الت ا القراآلَن، يف هذ  اليهودَ 

َرَعْمِسيس    يوماً   يف مخسة عّش  ،-نسخة: من عنْيِ شمس  ويف    -الرب، ظَعنوا من 

 . (4)«نسخة بعد الَفصح بيومويف  -الَفصح  الشهر األول، من غد من

ة في ج موسى  وذكر خر  مكنة، فلامألاام خيصُّ ضبط  وُيعدد البَقاِعي النسَخ، خاصَّ

قائاًل:  التَّوراة،  عن  نقَل  مسلكِه،  وبياِن  مَص،  من  والسالم  الصالة  ونزلوا  »  عليه 

سوف   بحر  الب  ويف  -ساحل  عىل  انسخة:  ب  من  وظعنوا  -ألمحر  حر  حر  شاطىء 

األمحر  ويف    -سوف   البحر  من  القلزم    -نسخة:  بحر  أخرى:  ونزلوا    -ويف   ..

 
 (. 278-1/277نظم الدرر، ) (1)

عند أحبار    ، ثم هاجر للشام، ودرسَص، بالفيوم يف م268نة  وسف، ولد سي  وهو: أبو يعقوب سعيد بن  (2)

 . 330ة التوراة للعربية، وكانت وفاته سنة اليهود يف الشام والعراق، وقام برتمج

ال  (3) ن 179-1/178درر، )نظم  املقصود   ّش جزء(،  بتحقيق سعيد عطية مطاوع، وأمحد عبد  ترمجته،  من 

 . 2015سنة ة، بمَص، لرتمجاجلندي، عن املركز القومي ل

 (. 1/442درر، البقاعي، )النظم  (4)
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وظعنو  -رفيديم    :ةنسخويف    -ين  رفيد  رفيدين  ..  من  رفيديم    ويف  -ا    -نسخة: 

نسخة:   ويف  -.. وارحتلوا من مقربة الشهوة    -نسخة: قفر سيناء  ويف    -فنزلوا برية  

كها بنو إرسائيل للذهاب ن األمكنة التي سل، ونحو ذلك يف بيا(1) «شهوةر القفر قبو

 . (2) إىل بيت املقدس

ِقد ألن اهلل غيبه،  هللَ، َففُ ا  "حنوُخ "  فأرىض »  ه:ولكق  ن ثالثة نسٍخ،بل قد ينقل ع

 .(3) «نسخة أخرى: ألن اهلل قبله، ويف أخرى: ألن اهلل أخذهويف 

ُدها،ف، بل يُ ند االختالالنسخ، ع ءغالبًا ما ال يذكر البَقاِعي أسام ال غري، وقد  عدَّ

ح يف بعض األحايني اسم النسخة حني ذكر االخت ذلك    ما يكونالف، وغالبًا  يوضِّ

السبب نسخة  كقوله: ذكر  ُأع»  عني،  اسمومل  السبعني ويف    -الرب    لِّمهم  :   (4) نسخة 

الرب وقوله:(5) «واسمي  منكم من ص»  ،  املرُء  ليستعَر  م املراحبه، ووقال هلم:  ن  أة 

حيل   وفضة  جارهتا،  الذهب  نسخة    ويف  -ذهب  وآنية  الفضة  آنية    -السبعني: 

كانت   وكرا...وموسى  هيبة  عظيله  يف  مة  مَص  مة  أرض  نسخة  ويف    -مجيع 

 . (6) «السبعني: عند املَصيني

عن   نقلِه  مثل  التَّوراة،  من  نقل  من  غريه،  قه  حقَّ ما  بنقل  البَقاِعي  يقوم  وقد 

سباط، وهذا من باب موافقة ما ذكره،  سامء األ، ذكر أ"احلقائق ار  أنو "ن اِّن ماألصبه

النسخ من  عنده  نقُله (7)ملَِّا  وكذا  امن    ،  على  مل"غاية  الرد  يف    نصارى لاقصود 

 
 (. 1/424، )الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.6/19املصدر السابق، ) (2)

 (.12/217املصدر السابق، ) (3)

 ف البقاعي هبا.هذه النسخة سبق تعريو (4)

 .(8/49در السابق، )املص (5)

 .(8/61املصدر السابق، ) (6)

 .(2/190، )املصدر السابق (7)
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 . (1) يب، للسموأل املغرواليهود"

وإذا وجد أن ما نقله عن املفرسين مالٌف ملَِّا بني يديه من نصوص التَّوراة، فإنه 

اة، ثم ذكر ما يف نسختِه، عىل صنيِعه يف  رسِّ من التَّوربَسْوق نصِّ املفَ ،  عىل ذلكه  ينبِّ 

ق فسبيان  قارون،  البغصة  عن  رأي»  قال:  ثم  وي،اقها  يفتُ والذي  أنا  يف  ه  التَّوراة،   

 ، إشارًة منه لوجود بعض االختالف بني النصني. (2) « ... الرابع، ما نصه:السفر 

البقاعي نظر  يتوقف  العىل    ومل  تعداهُ تَّ نسخ  بل  الي  وراة،  أحبار  عن لسؤال  هود 

، وعن ترك  (3)"بابل"ه عن معنى  ليها، مثل سؤااملُْْشكَلة فتفسريها، وبيان املواضِع  

الركوروالتَّ  ذكر  صالهتم اة،  يف  نطق  (4) ع  كيفية  ر  حرَّ بل  من ،  األسامء  بعض 

حررُت التلفَظ  و  راة،التَّو  هكذا ذكرهم يف»  أحبارهم، فلامَّ ذكر أسامَء األسباط، قال:

 . (5) «العلامء هبام من هب

األ عىل  اعتامُده  فكان  اإلنجيل،  األربعأما  مُ ناجيل  َمَتى،  لُ ة:  يُ رُقس،  وَحنَّا،  وقا، 

يف  هرفذك كُلها  ذكِر  ا  دون  ِحَدة،  عىل  إنجيل  كل  يف  ما  ويسوُق  متعددة،  مواضٍع 

الصال عليه  عيسى  أن  بيان  يف  يصنيعه  عل  النسِخ،  واختالف  هلل،  عبم  السالة  ٌد 

ا لنسخ إلنجيل عىل ذلك،  وداللة  التطرق  ، (6) هافنقل نصوصًا عن األناجيل، دون 

تفلعلهَّ  مل  م  نسٌخ  له  األقْع  من  أنَّ   ناجيل،تعددٌة  كل  أو  واحدة ٍمن  بنسخٍة  اكتفى  ه 

 إنجيل، وجعل االختالف بني األناجيل، يف منزلة اختالف النسخ. 

 
 .(8/110)،  الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(14/364املصدر السابق، ) (2)

 .(11/141املصدر السابق، ) (3)

 .(4/379املصدر السابق، ) (4)

 .(10/21بق، )املصدر السا (5)

 . (4/227السابق، )املصدر  (6)
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 اة واإلجنيل: رواايت التور الواقع بني    ختالف ذكر اال يف    ي املطلب الثاين: منهج البقاع 

كث البَقاِعي  يتطرْق  للخالف مل  روايات    ريًا،  ،واإلنجالبني  ينقُل  تَّوراة  فهو  يل، 

تَّوراة، واإلنجيل، بطوٍل، دون أن يقارَن بني روايات الكتابني غالبًا، لكنه  ال  توايار

 أشار لبعض مواضع االختالف، بني الكتابني. 

  الة والسالم، فقال البقاعي: ليل عليه الصسب إبراهيم اخليان نعند ب ك:ذل ومن

ه إبراهيم  نَّ أ  لسالم من التوراة: ذكر يف السفر األول منها:راهيم عليه ا ذكر قصة إب»

ذ بن   َأْرَفْخشَّ َشاَلخ بن  َعابِر بن  َفاَلغ بن  آرُغو بن  َشارغ بن  َناُحور بن  َتاَرح بن  بن 

 ح. َساّم بن نو

اإلنجيه  لفوخا املخالفيف  بعض  فقل  يفة:  بن   ال  َشارغ  بن  ناُحور  ُلوَقا:  إنجيل 

ذ بنأرُغو بن فاَلغ بن َعابر   ح؛ ونوح، عىل  َساّم بن نو  بن َصاال بن ِقينَان بن َأْرَفْخشَّ

بن  ِقينَان  بن  َهلِيل  بن  َياَرذ  بن  َخنُوخ  بن  ُمَتوْشَلح  بن  ملك  ابن  التَّوراة:  يف  قال  ما 

 آدم عليه السالم.  ث بنوش بن ِشيأنُ 

أثناء قال يف  ي  وهكذا  يارذ:  قال يف ملك: المَّك، ويف  أنه  إال  ُلوَقا،  بن إنجيل  رذ 

 .(1) « َمُهاَلالييل

املقا قلة  تتطرق ولعل  وال  القديم،  للعهد  رُخ  ُتؤَّ التوراة  ألن  عنده؛  بينهام  رنة 

هد القديم  رق للعتطالذي ال يلقصة عيسى عليه الصالة والسالم، بخالف اإلنجيل  

 فلعل انفكاك جهة التأريخ بني الكتابني،  إال نادرًا، 

 هي سبب لقلة املقارنة بينهام.

 ف يف رواايت األانجيل:  لب الثالث: منهج البقاعي يف بيان االختال املط 
ُمرُقس،   ُيوحنَّا،  ُلوَقا،  األربعة:  رواياته  عىل  اإلنجيل  يف  اعتمد  َمَتى،  البَقاِعي 

يُسوقها  الوغ ما  الروبًا  ألفاظ  بجمع  بعض  تنبيهه مع  مع  واحٍد،  سياٍق  عىل  اية 

 
 .(169-2/167، ) الدرر، البقاعينظم  (1)
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ء من اإلنجيل، يدل عىل أنه عليه ذكر َش»  لْللفاظ املختلف فيها عندهم، فيقول:

من    السالم مستخلصًا  القدس،  بروح  تأييِده  مع  بالبينات،  األربعة، أَتى  األناجيل 

ق ألفاظها،  َمَتى  وقد مجعت بني  له  -ال  السياق  ذكر    "ويقول كذلك:  ،(1) «ومعظم 

اتفق يف ذلك من   قصة    ييى عليه الصالة والسالم يف محلِه، ووالدتِه، ونبوتِه، وما 

َّ  مزجُت يب ألاألناجيل، وقد  اخلوارق من   َأمَل فاظها فجعلتها شيئًا واحدًا، عىل وجه 

 . (2) «بعضه بأول أمر املسيح عليه الصالة والسالم
ويف إنجيل  »  ، قال:ها، فعند ذكر احلوارينيرق لالختالف الوارد فيد يتطلكنَّه ق

وسلطاناً  ة،  قوَّ وأعطاهم  الرسل،  عّش  االثني  ودعا  الشياطني، ُلوَقا:  مجيع  عىل   ،

وأ املرىض،  يكرزونوإشفاء  وهذه  (3) رسلهم  األوجاع،  ويشفون  اهلل  ملكوت 

ا  بن َزبِدي، وُيوحنَّ   يعقوبس أخوه، و أسامؤهم: َشمُعون املسمى ُبطُرس، وَأنَدَراوُ 

 .–أخوه 
إنجي يف  الرعد  وقال  ابنا  مها  اللذين  ُبواْنُرجس  باسم  وساممها  مرقس:   -ل 

وَبرتُ  و وفِيلِبس،  الَعّشار،  وَمَتى  وُتوَما،  الذي  وُلوَماوي،  ولَِيا  َحلَفا،  بن  يعقوب 

 ُيدعى بَداُوس. 
ِدي، ويف إنجيل لوقا:  له: تَ ُمرُقس بد وقد اختلفت األناجيل يف هذا، ففي إنجيل  

 -ويف إنجيل لوقا: املدعو الغيور    -وَشمُعون الَقاَناِّن    ا بن يعقوب، ثم اتفقوا:هُيودَ 

اإِلْسَخرْ  أسلمه وهيودا  الذي  ن(4)«ُيوطِي  اختالف  ح  فوضَّ أسامء  ،  يف  اإلنجيل  سخ 

 احلواريني، بسوق أسامئهم من روايات اإلنجيل. 
 

 .(2/21، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.6/161(؛ )304/ 4(؛ )4/380املصدر السابق، ) (2)

 (.5/168اللغة، ) ، مقاييسجيوبون بتخٍف، وتسرتٍ أي  (3)

 (. 54-6/53املصدر السابق، ) (4)
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 ل االستدالل بنصوص التوراة واإلجني اعي من  غرض البق املطلب الرابع:  
 ادِه لنصوِص التَّوراة، واإلنجيِل، أغراضًا منها:  البَقاِعي من إيرهدف 

النصو  . 1 ملََّا ساق روايات من  االستئناس بتلك  اإلنجيل، يف ص: فأشار إىل ذلك 

قل عن ما نُ   نا، مع كوإنامَّ كتُبت هذ»  ذكر آيات عيسى عليه الصالة والسالم، قال:

صادقٌة تزيُد يف اإليامن، مع  كوَن فيه إيناٌس له، ومكافيًا؛ ألنه ال ُيدفُع أن ي  ×نبينا  

ة عىل النصارى، يف ادعا  . (1) «ئِهم التثليَث، واالحتادأنَّ فيه دالئٌل، رادَّ

الكريم:  الرد ع  . 2 للقرآن  العقائد املخالفة  تدُل عىل ، ذكرُه نومن ذلكىل  صوصًا، 

أل قال:  عدم  ثم  اإلنجيل،  من  والسالم،  الصالة  عليه  عيسى  األناجيل  يف  »وهية 

القرن التاسع، من املحكم ما يكفي التي بنْي أظُهِرهم اآلن، يف أواخر هذا    األربعة،

 . (2) « ردِّ املتشابه إليهيف

عىل أن   وال هم يقدرون.  علمه سبحانه وتعاىل، ال يتقيد بيشء..»  وقال كذلك:

ُعوا   إنجيلهم َيدَّ يف  بل  العلم،  هذا  مثل  والسالم  الصالة  عليه  عيسى  بني   يف  الذي 

يف حدود السبعني والثامنامئة، التَصيُح بأنه خيفى عليه بعض األمور،  أظهرهم اآلن  

ا أتْت من ورائه،  »نزف الدم:    اترمجة إنجيل ُمرُقس: يف قصة التي كانت هبقال يف   إَنَّ

التي خرجت منه، فالتفت إىل اجلمع، وقال: من ربأْت، فعلم القوة أمسكت ثوبه، فف

فقا ثويب؟  ندري،مسَّ  ما  تالميذه:  له  اقرتب؟   ل  من  ويقول:  يزمحك،  اجلمع 

 .(3) « نك خلصكفجاءت، وقالت له احلق، فقال: يا ابنة! إيام

ة عيسى عليه  ناجيل يف غري موضٍع، تدل عىل عبوديوذكر نصوصا ً كثرية من األ

 . (5) وناقشهم يف ذلك يف غري موضع، (4) الة والسالم الص

 
 (.4/122، ) يالدرر، البقاعنظم  (1)

 (.233-4/227)صدر السابق، امل (2)

 (.4/218املصدر السابق، ) (3)

 (. 232-4/722)(؛ 442-4/429املصدر السابق، ) (4)

 (.253-6/250املصدر السابق، ) (5)
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بام    . 3 املسلمني:  عقائد  واإلنجيلتأكيد  التَّوراة،  يف يف  البشائر  ذكره  مثل   ،

 . (1) ×التَّوراة، واالنجيل، عن نبوة حممد 

صح  . 4 القرآنبيان  ذكره  ما  إرسائيلة  بني  أوصاف  عن  عند:  بام  من  ،  هم 

 .(2) مثل إرشاهبم حب العجل  نصوص يف كتُبهم،

 من ذلك:   بيان توافق القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل: يف بعض ما ُذكر فيها،   . 5

ََٰٰٓٓ﴿ إضاعة االيامن، ففي قوله تعاىل:    الرتهيب من   أ.  ََِٰٓل ِضيع  َٰٓٱَّللَّ  ن  آََٰك  َٰن ك َٰٓو م    ﴾ ََٰٰٓٓم  َٰٓإِيم 

رك  تَّوراة، يف الرتهيب من تتوافق القرآن مع نصوص ال، بنيَّ البَقاِعي،  [143]البقرة:

فقال:  باهلل،  حقيقة،  »  اإليامن  فاإليامن  حقيقة،  الكفر  من  التحذير  قصد  فحيث 

أريد الرتهيب من إضاوح السفر  يث  يؤيد ذلك، أن يف  عة الصالة، فهو َماز، وِما 

 . (3)«كان األرض، لكيال تضلوا بأوثاَنمهدنَّ س الثاِّن من التوراة: ال تعا

م  ب.  من  تعالرتهيب  قوله  ففي  اهلل:  ََٰٰٓٓإَََِٰٰٰٓٓٓ﴿اىل:  عصية  ل  ٱل عِج  وآَْٰ ٱتَّ ذ  َٰٓ ِين  ٱَّلَّ َٰٓ نَّ
ب ِِهم َٰٓ رَّ ِنَٰٓ م  ٞبَٰٓ غ ض  َٰٓ م  ي ن ال ه  ٱۡل  ي َٰٓس  ِِفَٰٓ و ذِلَّةَٰٓٞ ن ي آََٰٰٓ ٱدلُّ ةَِٰٓ البَقاِعي [152]األعراف: ﴾وَٰ ذكر   ،

ال يف  التَّوراة،  من  معتحذينصوصًا  يتوافق  بام  اهلل،  معصية  من  يف ما    ر  مذكور  هو 

ال الالقرآن  احفظوا وصايا اهلل ربكم وسريوا يف طرقة  »  تَّوراة:كريم، منها، قوله يف 

،  ونحو ذلك يف  (4)  «خلكم إىل األرض املخصبةواتقوه، ألن اهلل ربكم هو الذي يد

ا ََٰٰٓٓ﴿تفسري قوله تعاىل:  َٰٓف ل ه  ت م 
 
أ س 
 
َٰٓأ [7اء:]اإلرس ﴾ِإَون 

 (5) . 

الثابتة يف نص  ستدالل البَقاِعي كثري اال  ت.  توافق   وص اإلنجيل، والتيباحِلَكم 

ذكر َشء ِما يف اإلنجيل من بيناته »  مقاصد الّشيعة اإلسالمية وقواعدها، كقوله:

 
 (.117-8/111، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.2/56) املصدر السابق، (2)

 (.6/28املصدر السابق ) (3)

 (.99 -8/93بق، )املصدر السا (4)

 (.11/378املصدر السابق، ) (5)
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: أنتم ملح األرض، فإذا فسد امللح فبامذا يملح! ال يصلح حكمه وآياته، قال َمَتىو

 .(1) «وسه الناسوتد ليشء لكن يطرح خارجا

سة: منما قد ين  تصحيح   . 6 ذكر أن َحزِقيل ذلك أن البغوي    سب للكتب املقدَّ

والذي  »  هو ثالث األنبياء، بعد موسى عليه الصالة والسالم، فتعقَبه البَقاِعي فقال:

 املبعوثني منهم، بعد موسى عليه الصالة والسالم؛ لتجديد أمر رأيُته يف سفر ا
ِ
ألنبياء

شع بن نون،  تة عّش نبيا، أوهلم: يوها، وهم س من أحكام  سَدرَ ة، وإقامة ما  راالتَّو

َحزِقيل وآخر أن  واإلكرام،  والتحية  والسالم  الصالة  مجيعهم  عىل  دانيال،  هم: 

الص  عليه  عّشهم  والسالم...الخامس  وسا(2) «ة  طويال  ،  نصًا  يف ق  التَّوراة،  من 

 نَصة ما تعقب به البغوي.

ُيس   . 7 ما  واإلتشتأويل  التوراة  يف  نصوص  من  يتكل  بام  مع نجيل:  وافق 

 آنية، ومن ذلك:النصوص القر

البقاعي:  أ.  قال  والسالم،  الصالة  عليه  آدم  خلِق  مراحل  التَّوراة: »  ذكر  يف 

،  «ألن آدم، مل يكن ُخلِق بعد»د ذلك:  ، ثم قال بع«رًا، وأنثىكفخلق آدم بصورته ذ»

بمعنى التقدير  بمعنى اإلجياد، وذلك    ذا خلق ثم حكى خلقه، وخلق زوجه منه؛ فه

 . (3) «ياتئة؛ لقبول الغاريب منه، والتهيالق

يف التَّوراة ذكر أن أول ما خلق اهلل هو يوم األحد، وهو معارض لنصوص   ب. 

اإلسالمي تأويل  ةالّشيعة  البقاعي  وحاول  فقال:  ،  التوراة  يف  يكون »ما  أن  يمكن 

أضيف   اهلل،  يوم  األحد  يوم  لكمعنى  مإليه،  ملوقاته  أول  أوَجد ونه  فلام  األيام،    ن 

 
 .(325-19/311(؛ )354-6/343(؛ )19-4/7، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 (.3/398املصدر السابق، ) (2)

 (.1/280بق، )ملصدر الساا (3)
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يو سمي  ألالثاِّن  االثنني،  وضد  م  اثنان،  الواحد  وضد  قال:  األحد،  يوم  ثاِّن  نه 

إَِٰٓ﴿األحد اآلخر، قال اهلل تعاىل:   آَٰٓ م  ه  د  ح 
 
َٰٓأ ِص َٰٓق ال  ع 

 
َٰٓأ َِِٰنٓ ى ر 

 
َٰٓٓأ ،  [36]يوسف:    ﴾ََٰٓخ  ٗراّن ِ

حد«، اليوم  نى قوهلم: »يوم األعىل أن مع ثم قال: يف ضده »وقال اآلخر« فهذا دليل  

ومل يقولوا: اآلخر، ألن األحد إذا مل يكن بمعنى  بعده اثنان،    َنم قالوا ملااألول: أل

 .(1) «األول فضده اآلخر

البقاعي:  . 8 الفوائد  »  قال  مااومن  معرفة  أيضًا:  به   لعظيمة  لُيًشّكُكوا  كذبوه؛ 

ل اجلواب عنه،  ، ورشع يتمحَّ عىل دين اإلسالم، فراَج عىل بعض العلامء فنقله عنهم

 . (2)«ت البلوىلعلامء، وعمَّ فأخذه عنه ا

التَّوراة،   لنصوص  البَقاِعي  إيراد  يف  سببًا  كانت  التي  األغراض  أهم  فهذه 

 تفسريه. واإلنجيل يف 

 

 

 

 
 

 
 (. 22/365، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (154األدلة القويمة، البقاعي، )ص: (2)
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 ث الرابعاملبح
 مواضع استشهاد البقاعي بنصوص التوراة واالجنيل 

التَّ  بنصوص  االستشهاد  من  البَقاِعي  أكثر  يف واالنجيوراة،  قد  تفسريه  يف  ل، 

دةـعـَع متـمواض ل التفسريية ـائـض املسـعـ رج عن بـخـع ال تـمواضـن تلك الـ، لكدِّ

 العامة، وهي: 

 األنبياء:   ص املطلب األول: قص 

وملا  » ي حُلَجته يف رسد قصص األنبياء من الكتب املقدسة، حني قال:أشار البقاع

نبينا   ا  ×أتى  رة،  هبذه األخبار  املحرَّ يعاللغريبة،  التي ال  رُفها عىل وجِهها  عجيَبة، 

احُلذاَق  غفلتِه،  إال  من  يتنبَّه  أن  سامِعها  حق  من  كان  إرسائيل،  بني  علامء  من   

ر ويستيقظَ  من  بنق  منَبهٌة  ألَنا  هبا  دتِه؛  اآليت  أن  عىل  الفطِن،  للمنصِف    -فسها 

 كل ما يدعيه عن يف  ِمرَية يف ِصدِقه،صادقًا ال  -والسامع خبرٌي بأنه مل خيالْط عاملًا قط 

ل(1)«هلل سبحانها طيفٌة، إىل أن ذكر ما عندهم من القصص، بام يتوافق ، فهي إشارٌة 

 .×لرسول انبوة ما يف القرآن، هو لتأكيد 
التَّوراة، من قصص األنبياء، ويكون هذا بعدما يتم وهو غالبًا يرُس  ُد ما ورد يف 

حرفيا بطوهلا، فرَسَد قصة إبراهيم    ،اآلية من القرآن، وينقل ذلك من التَّوراة  تفسري

عل نحو  اخلليل  يف  والسالم،  الصالة  بولده(2) صفحة   12يه  بشارتِه  وقصة  من   ، 

، ويونس  (4) الة والسالمعليه الص  واألمر نفسه مع قصة نوح  ،(3)  املالئكة، مطوالً 

والسالم الصالة  الص(5) عليه  عليه  ولوط  والسالم،  الصالة  (6) الة  عليه  ويوسف   ،

 
 . (4/393عي، )درر، البقانظم ال (1)

 .(177-2/166صدر السابق، )امل (2)

 .(337-9/334املصدر السابق، ) (3)

 .(430-9/297السابق، ) املصدر (4)

 . (303-16/297املصدر السابق، ) (5)

 .(350-9/347املصدر السابق، ) (6)
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الس(1) موالسال وذكر  العجاف ،  موس (2) نوات  قصة  ساق  بل  عليه  ،  يف ى  السالم 

 . (3) صفحة 20عودته من مدين إىل مََص، وما حدث له فيها، يف أكثر من 

فالبَقاِعي يُسوُق رواياٍت كثريٍة من األناجيل األربعة،    األمر نفسه مع اإلنجيل،و

عي قصص  أظهرعن  التي  اآليات  مثل  والسالم،  الصالة  عليه  يد  هاسى  يه  اهلل عىل 

، وقصة رفعه  (5) اجلن من اإلنسلكثرية يف إخراج  لروايات ا، وا(4) أمام بني إرسائيل

يف السامء  إىل  والسالم  الصالة  ونحوه(6) صفحة  30نحو    عليه  ييى  ،  قصة  عليه ا 

 . (7) الصالة والسالم مطوالً 

البَقاِعي القرآن يف القصص، فلام ساق قصة يوسف عىل    ينبِّه  وته  إخإىل إعجاز 

الذ»  ا، قال:بمَص بُطوهل القوهذا  القرآن،  ي ذكر من  ملا يف  التَّوراة، مصدٌق  صة يف 

 .(8)«وشاهٌد بإعجازه

ب يف  البَقاِعي  قصعينبِّه  بني  للفرق  املواطن  وقصص  ض  وعظمته،  القرآن،  ص 

فيقول:  عليقصة  »  التِّوراة،  نيف  يوسف  يف  التوراة  يف  هي  طويلٌة،  قصٌة  السالم  ه 

ورقة إالّ ،  وعّشين  يضبطها  أحبارهم،ال  يف    حذاق  أو  فيها،  اقتصاصها  تأمل  من 

تعاىل:   اهلل  قول  معنى  ذاق  توارخيهم  من  ِصَٰٓ﴿غريها،  ص  ٱل ق  َٰٓ ن  س  ح 
 
 [3يوسف:  ]  ﴾أ

 . (9)«قوم من اليهود ملا رأوا من حسن اقتصاصهاحتى لقد أسلم 

 
 .(192-10/181، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (145-10/138املصدر السابق، ) (2)

 .(4567-8السابق، ) املصدر (3)

 . (31-2/21املصدر السابق، ) (4)

 .(122-4/114املصدر السابق، ) (5)

 .(496/5 -674/ 5املصدر السابق، ) (6)

 . (393-380 /4املصدر السابق، ) (7)

 . (234-10/221املصدر السابق، ) (8)

 .(7/10، )صدر السابقامل (9)
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  هتا، عىل ازَ وقد اشتملْت عىل وَج »  تفسري سورة التِّني، قال:تم البَقاِعي  وحني خ

التَّ  مقاصد  هو  مجيع  مها  َقسَّ أن  وذلك  اآلخرة،  عىل  الداللة  وزادت  إمجاالً،  وراة، 

ق بنا من جيقوله يف التَّوراة :»أتانا رُبنا من س  بل َساِعر، وظهر لنا من جبال  ناَء، ورَشَّ

 . (1) « ن تقويم هو خلق آدم عليه الصالة والسالمق يف أحسَفاَران« واخلل

البَقاعِ  التَّوراة، طَن أخَرى، عىليف موا  يينبِّه  ثبوت قصة بعض األنبياء يف   عدم 

كقوله: القرآن،  يف  ثابتة  وهي  صالح  –وهذه  »  واإلنجيل،  قوم  قصة  وقصة    -أي 

ال  يف  ليستا  وسأثمود  أنبيائهم،  أسفار  من  َشء  وال  بعض  تَّوراة،  فلم لت  علامئهم 

ولعل  ،  (2)«وال هود بعاٍد،  ع  أجْد عنده شيئًا من علمها، وال حرفًا واحدًا، وال سم 

بإخفاء  التحريف  باب  من  فيكون  العرب،  األنبياء  ألسامء  األحبار  إخفاء  من  هذا 

ها.   النصوص، وحموِّ

 القرآن، ورواية التَّوراة، فمن ذلك:  بقاعي لالختالف بني نص ل ينبِّه ا

إخوته   . 1 بقيام  التَّوراة،  من  والسالم  الصالة  عليه  يوسف  قصة  ساق  حني 

،  مه  بإخراج وفيه  »  رميهم له، ثم بيعه لقوم من األعراب، قال البّقاِعي:بعد  ن اجُلبِّ

 . (3)«ما خيالف ظاهره القرآن، ويمكن تأويله

األنبياءه  ينبِّ    . 2 أسامء  الصالة  الختالف  عليه  شعيب  فلام ذكر  قال: والسال،    م 

او ثم سكان الوإوبفتح الراء وضم العني املهملة    -وهو يف التَّوراة يسمى: َرُعْوئِيل  »

وَيْثُرو   والم،  ساكنة  حتتانية  بعدها  مكسورة  املثلثة   -مهزة  وإسكان  التحتانية  بفتح 

 . (4)«وضم الراء املهملة وإسكان الواو

 
 . (22/149، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(9/315السابق، )املصدر  (2)

 .(10/54املصدر السابق، ) (3)

 . (270-14/269السابق، )املصدر  (4)
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 ال: يفهم للقصص، يف مواضع أخرى، مثبل قد يوضح حتر    

، يهانتهى ما عندهم بلفظه، فانظر إل»  :ذكر قصة الذبيح من التَّوراة، ثم قال  . 1

السالم،  وامج عليهام  وإسحاق  إسامعيل،  قصة  من  البقرة،  يف  تقدم  ما  وبني  بينه،  ع 

ُلوها بال شك، ألن الكالم ينقض بعضه   يف   ، وأطال النفس(1)«ضًا..بعجتُدهم قد بدَّ

 القصة. هذهبيان وجوه حتريفهم يف 

ق أُس مل    وإنام»  ترك بعض قصة هارون عليه السالم، ومل يُسْقها كلُّها؛ لقوله:  . 2

مقام  إىل  بالنسبة  غضًا  رأيته  ما  عبارته،  ل  أوَّ يف  ألن  بلفظه؛  هذا  عن  التَّوراة،  نص 

ُلوه ، فَجُوْزُت أن يكون ِماً وحاشاه ِما ُيوِهم نقص   هارون عليه السالم،   .(2)«ا بدَّ

فيها  و   . 3 ما  واإلنجيل، عىل  التَّوراة،  من  يُسوقها  التي  النصوص  يف  ما  يوضح 

 ن ذلك: وم اطلة،من العقائد الب

،  (3)  «وفيه ِِمَّا ال جيوز إطالقه، يف رشعنا، نسبة االسرتاحة إليه سبحانه»  قوله:   أ. 

 وهو نص تورايت.

ق جيوزـمه  ـي ـوف»  ه:ـولـب.  ال  التي  األلفاظ  اهلل، نرشعيف  إطالقها    ن  محل  ا، 

،  (5)«نبرشعنا، إطالق األب، وااليف    األلفاظ املنكرة  وفيه من  »  ، وقال:(4) «واألب

 ي نصوص إنجيلية. وه

والسالم،     ت.  الصالة  عليه  موسى  عودة  رواية  ساق  مََص، ملََّا  إىل  مدين  من 

بقوله: فيها،  ما  لبعض  نبَّه  إط»  بطوهلا،  ِِمَّا ال جيوز  رشعنوفيه  يف  إضافة  القه،   -ا، 

ُيكرمه  «ابني بكري»االبن يف قوله:   بأنه  اإل، وهو مؤّوٌل،  الولد، وإطالق    ه ل إكرام 

 
 . (61/273، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(1/442املصدر السابق، ) (2)

 .(5/461) املصدر السابق، (3)

 .(2/29املصدر السابق، ) (4)

 .(19/323(؛ )4/441صدر السابق، )امل (5)
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 . (1) « سبحانه، مراد به احلاكم، وال جيوز هذا اإلطالُق عندنااهللعىل غري 

وهم نقصًا، ما يُ   األناجيل، وما كان فيه من لفٍظ،انتهى ما نقلُته من  »  قوله:   ث. 

آل عمران أنه ال جيوز يف رشعنا، إطالقه عىل اهلل تعاىل، وإن كان م يف أول  فقد تقد

 . (2) «خوٌل، وقد ُنِس مؤ  إطالُقه يف رشعهم، فهو صح

 املطلب الثاين: ذكره قصص بين إسرائيل املبهمة يف القرآن: 

برتك ذكِر  ،  لكثرُي من القصِص التي وقعت لبني إرسائيل، قد وردت يف القرآنا

تفاصيلِها كقصة  كل  األسامء  من  كقصة    ،" البقرة" ،  السبت" واألماكن  ، " أصحاب 

ذ  والبقاعي تفسري  جاهدًا،  اإل حاول  من  لك  عنده  بام  توراتية،  رو هبام،  ايات 

 وإنجيلية، ومن ذلك: 

َِٰٓعب اٗدآَٰ﴿ قال اهلل تعاىل:    . 1 م  ل ي ك  ث ن آَٰع  آَٰب ع  م  ول ىَٰه 
 
أ َٰٓ د  آء َٰٓو ع  ،  [5]اإلرساء: ﴾آَٰٓنلَّ َََٰٰٰٓٓٓف إِذ آَٰج 

قصة    فساق  بسالبَقاِعي  التَّوراة،  من  إرسائيل،  بني  مع  الطويل، ُبْخَتنَْصَّ  ياقها 

 (3) كلِّها

تعاىل:    . 2 اهلل  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓو ٱت ل َٰٓ﴿قال  ه  ت ب ع 
 
ف أ آَٰ ِمن ه  َٰٓ ل خ  ف ٱنس  َٰتِن آَٰ ء اي  َٰٓ َٰه  ء ات ي ن  ِٓيَٰٓ ٱَّلَّ َٰٓ

 
ن ب أ َٰٓ ل ي ِهم  ع 

اوِين َٰٓ َٰٓٱل غ  َِٰٓمن  ن  َٰٓف َك  َٰن  ي ط  صة بِْلَعام بن باُعورا، بطوهلا  ، فساق ق[517]األعراف:  ﴾ ٱلشَّ

 . (4) من التَّوراة

ل ي َٰٓو ٱت َٰٓ﴿ل اهلل تعاىل:  قا  . 3 َٰٓع  َٰٓء ال  َٰٓٱب ِن  
 
َٰٓن ب أ َِِٰٓهم  َٰٓب  قصة  فساق   ،[27:املائدة]   ﴾ٱۡل  ق َِٰٓد م 

 . (5)بطوهلا التَّوراة من آدم ابني

تعاىل:   . 4 اهلل  م َََٰٰٰٓٓٓإِنََّٰٓ﴿   قال  ق و ِمَٰٓ ِمنَٰٓ َٰٓ ن  َك  َٰٓ ون  َٰر  ََٰٰٓوَٰٓق  ل ي هََََِٰٰٰٓٓٓس  ع  َٰٓ َٰ ب َغ  ََِٰٰۖٓٓف    ،[76:القصص ] ﴾م 

 
 . (68-8/67، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(7/57ملصدر السابق، )ا (2)

 . (311-11/306املصدر السابق، ) (3)

 . (172 -8/162السابق، ) املصدر (4)

 .(118-6/116املصدر السابق، ) (5)



 مدبر  بن منصور حليم .أ            ومنهجه يف تفسري البقاعيالتفسري اة واإلجنيل يفالتور  وصـصنستدالل ب اال

136 

 . (1)هلابطو التَّوراة من قارون، قصة فساق 

ومل  »  يف التَّوراة، كقوله:  وعدم وجودهالوجود القصة يف القرآن،    ه البَقاِعيوُينبِّ 

إليه   ُأشري  كام  نجاساهتم،  لبعض  أخفوه  ِِمَّا  فلعله  التَّوراة،  يف  البقرة  قصة  ذكر  أر 

ۥَت  َٰٓ﴿ بقوله تعاىل: ل ون ه  اِطيَٰٓع  ثرِٗياَِٰۖٓق ر  َٰٓك  ون  ت  ف  آَٰو  ون ه  َٰٓت ب د   . (2) «...[91ام:]األنع ﴾ س 

قصة هاروَت وماروَت،  لتًّوراة، كه رواية الكثري من القصص من اباإلضافة لرتك

السبِت، التَّورايت،    وأصحاَب  الَقصص  كل  يستقِص  مل  البقاعي  أن  فالظاهر 

القصص   كر الكثري منآن الكريم، وهلذا ترك ذقرال  واإلنجييل، بام يتوافق وما ذكره

 القرآن الكريم. اإلرسائييل الثابت يف 

 لث: توضيح مبهمات القرآن: املطلب الثا 

من األ  الكثرُي   
ِ
ورَد أسامء قد  إرسائيل،  بني  عند  كانت  التي  واألماكِن،  عالِم، 

ا حاول ذم الفقهية، وهلذكُرها َمماًل يف القرآن الكريم، وكذا بعض تفاصيل األحكا

 ومن ذلك: نجيل،  لك املبهامت، بنصوص التوراة واإلالبقاعي تفسري ت

آَٰك َٰٓ﴿ تعاىل:  قال اهلل  . 1 ٗ إِۡص  ل ي ن آَٰٓ َٰٓع  ََٰٓت  ِمل  َل  آََٰح  ل َٰٓو  ب لِن ا ََٰٰٓٓم  َِٰٓمنَٰٓق  ِين  َٰٓٱَّلَّ ۥَٰٓلَع    ﴾ت ه 

التَّوراة، يف بيان تلك اآلصار،  [286]البقرة: البقاعي نصوص  والقيود، التي ، فساق 

بني إرسائيل ع  كانت وأع(3) ىل  ق،  تفسري  يف  بطول  تعاىل:  اد توضيحها  ع َٰٓو َٰٓ﴿وله  ََٰٰٓٓي ض 
ََٰٰٓٓ م  ن ه  َٰٓع َٰٓإَِٰٓع  ن ت  َٰٓٱلَِِّتََٰٓك  َٰل  ل  غ 

َٰٓو ٱل   م   . (4) [157:األعراف] ﴾ ل ي ِهم  َٰٓۡص  ه 

تعاىل:     . 2 اهلل  ََٰٰٓٓ﴿قال  م  نَّه 
 
أ َٰٓ ل و  جِنيل َٰٓو  ِ

و ٱۡل  َٰٓ َٰة  ى ر  ٱلَّو  وآَْٰ ق ام 
 
فساق [66]املائدة:  ﴾أ  ،

ل الذي رُضَب عىل بني إرسائيل، جرايات التوراتية، التي تروال اء تركِهم وضح الذُّ

التَّوراة:حتكي ففي  الّشيعة،  وتسم »  م  تطيعوِّن  مل  ووإن  قوِّل،  هبذه  عوا  تعملوا  مل 

 
 .(369-14/365، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 .(384-1/383)املصدر السابق،  (2)

 .(4/180املصدر السابق، ) (3)

 .(126-8/119) املصدر السابق، (4)
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الباليا،  بكم  وآمر  مثل صنيعكم،  بكم  أصنع  أيضا  أنا  عهودي،  وأبطلتم  الوصايا، 

، وهيلك النفس،  والسل الذي يطفىء البَص  أ،ربلبهق املقّش الذي ال يوالربص، وا 

عداءكم يأكلون ما تزرعون، وأنزل بكم  ، وذلك ألن أويكون تعبكم يف الزرع باطالً 

 . (1) «كم أعداؤكمغضبي، وهيزم

تعاىل:    . 3 اهلل  ََٰٰٓٓ﴿قال  نَّ ٱل م  َٰٓ م  ل ي ك  ع  نل  آَٰ نز 
 
أ ىََٰٰٓو  ل و  فساق[57]البقرة:  ﴾و ٱلسَّ  ،  

، فقال:ا  نصوص التَّوراة، يف بيان معنى السفر الرابع: واملّن كان يشبه  وقال يف  »  ملنَّ

ا منظرحبة  وكان  ويلتقطونه لكزبرة  يرتددون  الشعب  وكان  كاملها،  أبيض  ه 

الرحىويطحنو يف  منه    نه  ويصريون  القدور  يف  ويطبخونه  املهراس  يف  وهيرسونه 

 . (2)«ن دقيقه بالزيتعم اخلبز الذي يعجمليال ويصري طعمه مثل ط

ت اهلل ال  ــ ق   . 4 د َٰٓ﴿   ى: ـ ال ـ ع ـ   ل ق  َٰٓو  م ََٰٰٓٓ َٰٓ ر  ءِيل  إِس  َٰٓ ب ِِنٓ ن آَٰ
 
و َٰٓب وَّأ ٖقَٰٓ ِصد  َٰٓ

 
ََٰٰٓٓب وَّأ ِن  م  مَٰٓ َٰه  ز ق ن  ر 

َٰتَِٰٓ ي ِب  الب  ، [ 93]يونس:  ﴾ ٱلطَّ هذه    َقاِعيفساق  ذكر  يف  التَّوراة،  من  طوياًل،  نصًا 

رض التي تدخلوَنا لرتثوها  لسفر اخلامس: األقال قي أثناء ا» الطيبات، منها، قوله:

خرجتم  م  ليست التي  مَص  أرض  تسثل  أن  فيها،  حتتاجون  كنتم  التي  تقوا  منها، 

ثوها  ها مثل بساتني السقي، ولكن األرض التي جتوزون إليها لرتبأرجلكم وتسقو

ي أرض اجلبال والصحارى، وإنام تّشب من مطر السامء. يتعاهدها اهلل ربكم يف ه

ح ركل  اهلل  وعينا  آخني،  إىل  السنة  أول  منذ  فيها  سمعتم  ر  بنا  أنتم  فإن  السنة. 

وتتقو اليوم،  هبا  آمركم  التي  وتعبداألحكام  ربكم،  اهلل  قلوبكم  ن  كل  من  ونه 

يف لكم  ويمطر  إليكم،  نظره  يديم  اخلروأنفسكم  وتستغلون   مجيعا،  والربيع  يف 

 . (3)«ن، وتأكلون وتشبعوطعاما ورشابا وزيتا، وينبت يف حرثكم عشبا ملواشيكم

 
 .(228-6/226، ) الدرر، البقاعيظم ن (1)

 .(1/434املصدر السابق، ) (2)

 .(203-9/190املصدر السابق، ) (3)
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َٰٓ﴿ََٰٰٓٓقال اهلل تعاىل: اد وآَْٰح َََٰٰٰٓٓٓو لَع   َٰٓه  ِين  َٰٓذِيََٰٰٓٓٱَّلَّ َّ ن آَٰك  رََِٰٰٖۖٓٓرَّم  ف   اقفس  ،[146:نعاماأل] ﴾ ظ 

 . (1)املحرمات هذه بيان يف بطوله، التَّوراة، نص البَقاِعي

العذاب عىل بني إرسائيل، والذي    ساق   . 6 أنواع  بيان  النصوص يف  الكثري من 

ال  ورد القرآن  تعاىل:  مبهاًم يف  اهلل  َِٰٓمنك َٰٓف َٰٓف م نَٰٓك َٰٓ﴿كريم، ففي قول  َٰلِك  َٰٓذ  د  ب ع  َٰٓ ََٰٰٓٓر  م 
ٱلسََّٰٓ آء َٰٓ و  س  َٰٓ لَّ ض  َٰٓ د  ق  من [12ة:]املائد  ﴾بِيلَِٰٓف  إرسائيل  لبني  حدث  ما  البَقاِعي  ساق   ،

 .(2) صفحة 20من  التِّيه، يف أكثر 

تعاىل:   قوله  ِمنَٰٓۢ﴿ويف  َِٰٓ ٱَّللَّ َٰٓ ة  م  نِع  َٰٓ ل  ِ ب د  ي  نَٰٓ آء َٰٓو م  ج  آَٰ م  ِدَٰٓ ب ع  َََٰٰٰٓٓٓ ِديد  ش  َٰٓ ٱَّللَّ  َٰٓ ف إِنَّ َٰٓ ت ه 
ابَِٰٓ و[211]البقرة: ﴾ٱل عِق  ما  ساق  العذاب ،  أنواع  من  عليهم  يف  (3) قع  ونحوها   ،

 . (5) ، وبعضها بطوٍل، من أسفاٍر، متعددٍة، من التوراة(4)أخرىمواضع 

هـيك   مـ ول من  ـن  ذلك  من  شيئًا  البقاعي  ساق  بل  التَّوراة،  عىل  مقتَصًا  ذا 

 . (6) جيل، بطولاإلن

تعاىل:    . 7 اهلل  ََٰٰٓ﴿قال  م وَس  َٰٓ ٱَّللَّ  َٰٓ َّم  َك  لِيٗمآَََٰٰٰٓٓو  البقاع[164ة:  ]املائد  ﴾ت ك  فساق  ي ، 

 . (7) ل، يف بيان هذا الكالمنصوصًا من التَّوراة، بطو

َٰٓٱََٰٰٓٓ﴿قال اهلل تعاىل:    . 8 َٰٓٱَّللَّ  د  ِيو ع  ََّٰٞٓلَّ ة فِر  غ  مَٰٓمَّ َِٰتَٰٓل ه  َٰلِح  ِمل وآَْٰٱلصَّ ن وآَْٰو ع  َٰٓء ام  ٌرََٰٰٓٓن  ج 
 
أ َٰٓو 

ظَِٰٓ ذكر[9]املائدة:  ﴾يمَٰٓٞع  من  ورد  ما  البَقاِعي  فذكر  إرساأ   ،  بني   
ِ
ُنقباء  

ِ
من سامء ئيل 

 .(8) سالم من اإلنجيل ، وحواري عيسى عليه الصالة وال التَّوراة

 
 .(327-7/322، ) الدرر، البقاعينظم  (1)

 . (107-6/80املصدر السابق، ) (2)

 .(192-3/190املصدر السابق، ) (3)

 .(8/93(؛ )31-5/03سابق، )املصدر ال (4)

 .(213-6/120ملصدر السابق، )ا (5)

 .(265-6/262املصدر السابق، ) (6)

 .(511-5/507املصدر السابق، ) (7)

 .(6/51ابق، )املصدر الس( 8)
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تعاىل:    . 9 اهلل  بُّك َٰٓ﴿قال  ر  َٰٓ ذَّن 
 
ت أ ل ئَِِٰٓإَوذ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓم  ت م  ر  ف  ل ئِنَٰٓك  و  َِٰٓۖ م  نَّك  زِيد 

َٰٓل   ت م  ر  ك  نَٰٓش 
اِِبََٰٰٓٓإَِٰٓ ذ  َٰٓع  ِديدَٰٓٞنَّ  . ( 1) ة، يف تفسري هذا التأذن را ، فذكر البَقاِعي نصوص التَّو [ 7]إبراهيم:   ﴾ ل ش 

 مثلة يف ذلك كثرية جدًا. واأل

 طلب الرابع: بيان أحكام التوراة واإلجنيل الفقهية امل 

 التي  افات العقائدية، الثابتة يف التَّوراة، واإلنجيل،االنحرالكثري من  البَقاِعي ردَّ  

ن بعضهاسبق  قوله:(2)قل  ومنها،  و»  ،  اهلل،  فم  قوله:  املتشابه،  من  اهلل، إصبوفيه  ع 

 . (3) «ال جيوز إطالقه يف رشعناونه لك -واألول 

؛  املناسبات ومن أعظم »   اِعي َيستْقيص عقائد بني إرسائيل من التَّوراة، كقوله:البقَ 

دلت البعث، اخصيص  ذكر  هنا،  بالذكر  وزبوره،  السالم،  عليه  مقامه اود  هذا  لذي 

ذل التَّوراة عن  مع خلو  النَّار  ذكر  وكذا  لك،  فيه رصيًا،  ذكر  البعث فال  فيها  أما  ه 

النار فلم يذكر َش ِِمَّا يدل عليها، إال اجلحيم يف موضٍع واحٍد، وأما أصاًل، وأما  ٌء 

النار، واالزبور فذكر   ، وفيه داللة واضحٌة  (4) «، واجلحيم، يف غري موضعهلاويةفيه 

 استقصاء تاٍم،  لنصوص التًّوراة، ومعرفٍة هبا.  عىل

فقد   اباملقابل،  اللكثساق  اآلراء  من  واإلنجيل،فقهيري  التَّوراة،  يف  الثابتة  مع   ة، 

 ها: من بيان وجه اخلالف بينها، وبني ما هو ثابت يف القرآن الكريم، يف مواضع متعددة، 

البقاعي:  . 1 ال»  قال  يف  ورد  فقد  السجود،  من  وأما  الناس  آلحاد  كثريًا  تَّوراة، 

رش يف  جائزًا  كان  فكأنَّه  نكري،  فِ غري  اهللعلُ ائعهم  لغري  وجه سبحانه    ه  عىل  وتعاىل، 

 . (5) «سبحانه وتعاىل أعلم، وأما نحن، فال جيوز فعُله لغري اهلل التعظيم، واهلل

 
 . (10/386، ) يالدرر، البقاعنظم  (1)

 (.134ص: )( 2)

 .(8/100الدرر، )نظم ( 3)

 .(11/147املصدر السابق، ) (4)

 .(4/233سابق، )املصدر ال (5)
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البقاعي:    . 2 صالة  التَّوتتبعت  »قال  يف  الركوع  فيها  ذكر  أره  فلم  إبراهيم  راة، 

إال يف  م،  ، وال أتباعهعليه السالم، وال من بعده من األنبياء عليهم الصالة والسالم

 ورأيته ذكر الصالة فيها عىل ثالثة أنحاء:     َيُسن جعله فيه عىل ظاهره، ال موضع واحد، 

كيفية،    األول:  بيان  غري  من  لفظها  َمردا،إطال  : والثاين إطالق  السجود  لفظ   ق 

ذلك  ثالث وال  ونحو  الوجه،  عىل  خروٍر  أو  جثٍو،  أو  بركوٍع  مقرونًا  ،  (1)«إطالقه 

الكثري الروايات  يفوساق  ذلك،  ة  ب  ُيشِعر  منه،  بام  كبرٍي  التَّوراة،  تتبٍع  لنصوص 

 ومعرفة هبا. 

ه ذلك أنسبب إنزال الفرائض يف التَّوراة، كان النساء أيضًا؛ و»قال البقاعي:    . 3

اسمه   أمره وعز  إرسائيل، جل  بني  من  أمره  َنَكَص عن  من  أمات  ملا  جده،  وتعاىل 

آالفهم   منهومن  أبناءهم  وأخرج  التَّيه،  أيف  الصالة  مر؛  عليه  والسالم،    موسى 

سمة أرض الكنعانيني، بني بنيهم، بعد معرفة عددهم، عىل منهاج ذكره، ومل يذكر بق

ثم (2) « يهن، فأنزل اهلل حكمهنَّ ، فسألنَّ مرياث أب ب هلنَّ البنات، وكان فيهم بناٌت، ال أ   ،

 .ساق نصوصا من التوراة يف بيان ذلك

 . ( 3) يعة اإلسالمية افقة مع الّش وأَنا متو   ،لتَّوراةا بيان عقوبة الزنا للمحصن يف . 4

 

 

 
 

 
 .(4/437، ) لدرر، البقاعيانظم  (1)

 .(247-5/246املصدر السابق، ) (2)

 .(156-6/152املصدر السابق، ) (3)
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 اخلامتة
 انتهت هذه الدراسة إىل بعض النتائج املهمة، وهي:

ال  . 1 واإلنجيل،  عناية  بالتَّوراة،  ورواياهتم،  بَقاِعي  بنسخهام،  علمه  جهة  من 

 نصوص.الَتْشكل عليه من تلك كثرة السؤال لعلامئهم، حول ما ُيْس و

العلام  . 2  التحريفأن  وقوع  عىل  اتفقوا  ثم   ء  واإلنجيل،  التَّوراة،  نصوص  يف 

أقرهُبا   أقواٍل،  أربعِة  عىل  التحريف  هذا  وجه  يف  التباختلفوا  لفظًا كون  واقع  ديِل 

 بقاء الكثري من النصوص التي مل يدخلها التبديل. ومعنٌى، مع

من    . 3 االالبَقاِعي  جواز  يرون  الذين  االرستدالل  س العلامء  ائيلية،  بالنصوص 

قرا جواز  فيها، ويرى  الزلل  بمواطن  العارِف،  للُمتمكِن،  واإلنجيل،  التَّوراة،  ءة 

 افظ ابن حجر. شيخه احل وهذا منه موافقة ملا ذهب إليه

ذا  كثر البَقاِعي من االستدالل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل، يف تفسريه، وهأ   . 4

امل  الكثري من  ألفورصعاالصنيع مل يرض  الذين  له،  الردِّ ين   عليه، كام  ا مصنفاٍت يف 

 يف الرد عليهم.   "األدلة القومية يف االستدالل بنصوص الكتب القدمية" صنف هو : 

ل بنصوص التَّوراة، واإلنجيل، يف مواضع معينة ي من االستدالالبَقاعِ   أكثر   . 5

 فقط، هي: 

األ  أ.  التَّورقصص  يف  ملَِّا  بيانه،  مع  التحريف،  وااة،  نبياء،  من  والعقائد  إلنجيل 

ما  الزلل، ومثل ذلك  فيها من  ما  وينبِّه عىل  يذكرها،  قد يذفها، وقد  التي  الباطلة 

 قرآن الكريم. ذكٌر يف الكان هلا حدث من قصص لبني إرسائيل و

تفسريها    ب.  ووجد  القرآن،  يف  ُتفرس  مل  التي  واإلنجيل،  املبهامت  التَّوراة،  يف 

 ثري منها. ك الكاه مناسبًا، وقد يرتيربعض ما  فيذكر منها

ذكر الكثري من األحكام الفقيهة، املنزلة عىل بني إرسائيل، والتي ذكرت يف    ت. 

 القرآن مبهمة. 
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الك  ث.  منذكر  يتوافق ا  ثري  بام  الكتابني،  يف  الواردة  العامة،  واملواعظ  حلكم، 

 آن الكريم. ونصوص القر

 : جيل، هولتوراة واإلنا ستدالل البقاعي بنصوصالغرض العام من ا . 6

 تفسري املبهامت الواردة يف القرآن. أ. 

 بيان مواضع التحريف الواقع يف التَّوراة، واإلنجيل.   ب. 

 لتَّوراة، واإلنجيل، للتنبيه عليها.طلة يف اعقائد الباذكر ال ت. 

العقائد  ث.  من  واإلنجيل  التَّوراة،  يف  ما  للقرآن  بيان  املوافقة  واألحكام   ،

 الكريم. 

البَقاِعي ش   . 7 والفقه، ِما مل يذكر  بالعقائد،  تعلٌق  له  التَّوراة، واإلنجيل،  يئًا من 

ش  فكان  اإلسالمية،  الّشيعة  خيالف  للنصقد  االنتقاء،  املختديد  من وص  ارة 

ال ذكره  ما  فكل  ذك  الكتابني،  كان  بل  اإلسالمية،  العقائد  من  شيئًا  تلك خيالف  ر 

باب   من  ِما  ساالستئنا النصوص  والال خي،  الّشعية،  النصوص  باب  ف  من  ليس 

 االعتامد، وهلذا فإنه إذا وجد باطاًل ينبِّه عليه، يف خامتة نقله، أو يقوم برتك نقله.

 : مبا يلي   وهلذا توصي الدراسة 
املتعل  . 1 البحوث  واإلنجيزيادة  التَّوراة،  بنصوص  العلامء  باستدالل  ل،  قة 

 ليتكون هلذا االستدالل 

 .املخيي واضح املعمنهج تار

يف  . 2 البحث  بالتَّوراة،  زيادة  االستدالِّل  بمنهجه  البَقاِعي  بعد  جاء  من  تأثر   

 واإلنجيل. 

يف  . 3 البَقاِعي    البحث  نقلُه  ما  بني  التَّ املقارنة  واإلنجيل،  عن  هو  وراة،  وما 

 موجود عندهم اآلن.
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 جعاملرافهرس املصادر و

ية الكربى،  الِّن، املطبعة االمريسط، أمحد بن حممد القري إرشاد الساري لشرح صحيح البخا  . 1

 . 1323،  7مَص، ط

صاري، حتقيق الشاويش، املكتب  ، زكريا بن حممد األنأسىن املطالب يف شرح روض الطالب  . 2

 .1992،  1وت، طالمي، بري اإلس

الفقي،    ، حممد بن أيبهفان من مصايد الشيطانالل  إغاثة  . 3 القيم، حتقيق حامد  مكتبة بكر ابن 

 .1975، 1ة، طدياملعارف، السعو

القدمية األ  . 4 الكتب  من  النقل  حكم  يف  القومية  أمحد  قوال  ضبط  البقاعي،  عمر  بن  إبراهيم   ،

 . 2010،  1ة، ط، القاهرايح وتوفيق وهبة، دار جزيرة الوردالس

والن  . 5 حتق  هاية،البداية  كثري،  ابن  عمر  بن  الرتكي،  إسامعيل  املحسن  عبد  بن  اهلل  دار  يق عبد 

 . 8411، 1هجر، مَص، ط

الطالع    . 6 منالبدر  التاسع  مبحاسن  القرن  بريوت،  بعد  املعرفة،  دار  الشوكاِّن،  عيل  بن  ، حممد 

 . 2004، 1ط

 م، دار كتب عربية للنّش، مَص. وى الناظ، سلالرتمجة السبعينية للتوراة . 7

العظيم  . 8 القرآن  بتفسري  إسامعيل  سالمة،  ،  سامي  حتقيق  كثري،  ابن  عمر  طيبة،  ن  دار 

 . 1420، .2ط السعودية،

العظيمتفسري    . 9 مكتبة   القرآن  الطيب،  اسعد  حتقيق  حاتم،  أيب  ابن  حممد  بن  الرمحن  عبد   ،

 . 1419،  1لسعودية، طالباز، ا 

قيق سعيد القزي، املكتب  حت ابن حجر،  ، أمحد بن عيل  ى صحيح البخاريتعليق علتغليق ال  . 10

 .1405،  1اإلسالمي، بريوت، ط

اجلامع  ال  . 11 اصحيحالتنقيح أللفاظ  عبد  بن  حممد  دار  ،  بن حممد،  الزركيش، حتقيق ييى  هلل 

 . 1421،  1الرشد نارشون، السعودية، ط
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تبة دار مك  ، حممد بن عبد الرمحن السخاوي، منشوراتالضوء الالمع ألهل القرن العاشر  . 18
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امل  . 20 واليهود غاية  النصارى  الرد على  دار  قصود يف  حنفي،  إمام  ييى، حتقيق  بن  السموأل   ،

 . 1427ية، مَص، عرباآلفاق ال

البار   . 21 البخاريي شرح صحفتح  دار يح  الباقي،  عبد  فؤاد  ابن حجر، حتقيق  بن عيل  ، أمحد 

 . 1957، 1عرفة، بريوت، طامل

ا  . 22 اجلامع بني فين فتح  والدراية من  ا   لقدير  ابن  التفسريلرواية  دار  الشوكاِّن،  بن عيل  حممد   ،

 . 1414، 1كثري، دمشق، ط 

وا  . 23 امللل  يف  والنحلألهالفصل  ابن واء  أمحد  بن  عيل  مك  ،  القاهرة،  حزم،  اخلانجي،  تبة 

 .)د.ط(، )ط.ت(
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 . 1426، 1وت، طالكتب العلمية، بري
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 . 1429، 1اث، بريوت، طعناية، دار إحياء الرت 

السالم   تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز يف  . 27 ابن عطية، حتقيق عبد  ، عبد احلق بن غالب 

 . 1422، 1علمية، بريوت، طال شايف، دار الكتب
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 . 1428،  1ون، السعودية، طارش الرشد ن
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