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امللخص
هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل قرين ًة من قرائن الرتجيح بني أقوال
املفرسين ،وهي "الرتجيح باإلرسائيليات" ،وهيدف إىل التأصيل الرشعي والعلمي
هلذا املسلك.
واملنهج املتَّبع هو املنهج االستقرائي االستنتاجي ،املتمثل يف تتبع كالم أهل
العلم حول االستشهاد باإلرسائيليات وتوظيفها يف التفسري والرتجيح.
وخلص البحث إىل مجلة من النتائج من أمههاَّ :
أن اخلرب اإلرسائييل يف حقيقته
"رواي ٌة ال ُيع َلم صدقها من كذهبا" ،و ُي َظ ُّن أهنا من بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي
إليهم ،فهو من هذه احليثية يشبه احلديث الضعيف الذي ال ُُيتج به ،ولكن يصلح
قرين ًة للرتجيح بني األقوال املختلفة.
وهذه القرينة يف الرتجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعني ،ويدل
عليها ترصف كثري من املفرسين ،وأبرز من رصح هبا :الطاهر ابن عاشور.
الكلمات املفتاحيـة :اإلرسائيليات ،قواعد الرتجيح ،مرويات أهل الكتاب.
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املقدَّمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُ
وأتم التسليم عىل نبينا
الصالة
احلمدُ هلل محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه،
وأفضل َّ
ُّ
حممد خاتم النَّبيني وإمام املرسلني ،واملبعوث رمح ًة للعاملني ،وعىل آله وصحبه
َّ
أمجعني.

وبعد:

َّ
فإن التفقه والتدبر يف معاين كتاب اهلل

من أجل العلوم وأنفعها وأوالها

بالعناية ،خاص ًة يف األزمنة املتأخرة التي َّ
قل الراغبون فيها بالعلوم الرشعية عام ًة،
وعلم التفسري خاصة.
َّ
التعرف عىل مناهج املفرسين وطرائقهم
وإن من املباحث الدقيقة يف هذا العلمُّ :
يف التفسري ،ومسالكهم يف الرتجيح بني األقوال املختلفة واملتعارضة؛ لتكون مشع ً
ال
لطالب العلم هيتدي به للوقوف عىل أقرب األقوال للصواب يف تفسري كتاب اهلل
تعاىل.
َّ
وإن مسالك الرتجيح كثرية ومتنوعة ،يستدعي الوقوف عليها التتبع واالستقراء
املفرس يف مجلة كتابه ،ومجع األمثلة الستخالص هذه املسالك منها ،وقد
لكالم ر
ُكتب يف ذلك بحوث ودراسات متعددة.
وإن من املسالك التي َّ
َّ
تعرض هلا أو أشار إليها" :الرتجيح ابإلسرائيليات"
قل من َّ
ٍ
ٍ
ٌ
وعناية ،وللطاهر ابن
دراسة
دقيق ُيتاج إىل
مسلك ٌ
بني األقوال املختلفة ،وهو
الس ْبق يف التنويه واإلشادة هبذا املسلك.
عاشور
ُ
قصب َّ
ومن هنا عقدت العزم عىل دراسة هذا املسلك يف الرتجيح تأصي ً
ال ومتثيالً.
فموضوع البحث :التأصيل الرشعي والعلمي لالستفادة من اإلرسائيليات
ٍ
كقرينة من قرائن الرتجيح بني أقوال املفرسين املتعارضة.
240

جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية

العدد التاسع والعشرون

(مجادى اآلخرة 1441ﻫ)

ومشكلته :جلوء بعض أهل العلم إىل مرويات أهل الكتاب للرتجيح بني أقوال

املفرسين يف معاين آيات القرآن ،مما يستدعي دراس ًة تأصيلي ًة ُتبني صحة هذا املسلك
أو بطالنه.
وحدوده :يقترص البحث عىل دراسة مرشوعية االستفادة من مرويات أهل

الكتاب يف الرتجيح بني أقوال املفرسين ،وال ُيعنَى ببحث موضوع اإلرسائيليات
عموم ًا وجواز االستشهاد هبا أو ذكرها أو روايتها ،فهذا مما قد ُأشبع بحث ًا وحتقيق ًا،
وتنوعت البحوث والدراسات فيه من كافة االجتاهات ،ولذا ال أخوض فيه إال
بقدر ما خيدم فكرة البحث الرئيسة.

وأهدافه:

* بيان املقصود بالرتجيح باإلرسائيليات.
* حتقيق القول يف مرشوعية الرجوع ألخبار بني إرسائيل يف الرتجيح بني أقوال
املفرسين املختلفة.

قرينة م ٍ
ٍ
همة من قرائن الرتجيح سلكها أحد كبار املفرسين يف
* لفت األنظار إىل

هذا العرص وهو الطاهر ابن عاشور ،والتأصيل هلا.

وحاولت فيه اإلجابة عن األسئلة التالية:

* ما املقصود بالرتجيح باإلرسائيليات؟

* هل اإلرسائيليات قرينة تصلح للرتجيح بني أقوال املفرسين؟
* هل وجد من أهل العلم بالتفسري من سلك هذا املسلك؟
منهج البحث :املنهج االستقرائي االستنتاجي.

الدراسات السابقة:

تعرض هلذه املسألة يف بحث مستقل من السابقني أو املتأخرين،
مل أقف عىل من َّ
وكذا مل يذكرها من كتب يف قواعد الرتجيح من املعارصين ممن وقفت عىل بحوثهم
ورسائلهم.
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وقد أشارت هلا الباحثة :عبري بنت عبد اهلل النعيم يف رسالتها للدكتوراة يف
جامعة امللك سعود "قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند ابن عاشور يف تفسريه
التحرير والتنوير ،دراسة تأصيلية تطبيقية".

نصها« :إذا
فذكرت ضمن قواعد الرتجيح املتعلقة بذات النص القرآين ،قاعد ًة ُّ
ٍ
مستند رشعي وكانت متساوية ،فالقول املوافق ملا جاء يف
خلت األقوال يف اآلية من
التوراة مقدَّ م عىل غريه»(.)1
وقالت الباحثة« :هذه القاعدة مل أجد هلا ذكر ًا عند العلامء ،ولكني استوحيتها
من تفسري ابن عاشور»(.)2
ثم ذكرت كالم أهل العلم يف رفض توظيف اإلرسائيليات يف تفسري القرآن،
وعرضت مخسة أمثلة من ترجيحات ابن عاشور بنا ًء عىل ما جاء يف التوراة ،مع
املناقشة واملقارنة بأقوال املفرسين اآلخرين.
إال أهنا مل تتعرض ألصل املسألة بالبحث والـتأصيل واملناقشة.

اجراءات البحث:

* الرجوع لكالم العلامء حول االستفادة من مرويات أهل الكتاب يف تفسري
القرآن والرتجيح بني أقوال املفرسين.
* عزو كل قول إىل قائله ،والنقل من املصادر األصلية قدر املستطاع.
* ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث بذكر من رواه من أصحاب
الكتب املعتمدة.
* ال أترجم لألعالم املذكورين لصغر حجم البحث ،وأكتفي بذكر سنة الوفاة.
* ضبط ما قد ُيشكل من الكلامت.
* رشح األلفاظ الغريبة التي حتتاج إىل إيضاح.
( )1قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند ابن عاشور (ص.)300
( )2قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند ابن عاشور (ص.)302
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خطة البحث :وقد رأيت تقسيم البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة.

املقدمة :وفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأمهيته وإجراءاته

وخطة البحث.

والتمهيد :وفيه بيان املقصود بـ"الرتجيح باإلرسائيليات".

املبحث األول :التأصيل العلمي للرتجيح باإلرسائيليات.

املبحث الثاين :مذهب مانعي االستفادة من اإلرسائيليات يف الرتجيح.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.

فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.

ِ
بتوفيق اهلل وحده ،وما كان
وختاماً :هذا جهد املقل ،فام كان فيه من صواب فهو
من خطأٍ فمن نفيس ومن الشيطان ،وأسأل اهلل التوفيق لكل خري.
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متهيد
املقصود بـ"الرتجيح باإلسرائيليات"
 -1الرتجيح لغةً واصطالحاً.

أصل ا َّلرجاح يف لغة العرب :امليل.
رجح ْت ك َّف ُة امليزان :إذا مالت ِ
لثقل ما فيها.
ومنه
َ
الر ُ
بالرجاح عىل وجه التشبيه ،كأنَّه ُوزن مع غريه فصار أثقل
جل َّ
و ُيوصف َّ
منه(.)1
وأما يف اصطالح العلماء ،فقد تنوعت كلامهتم يف تعريفه:
ٍ
مرتبة يف أحد الدليلني عىل اآلخر»(.)2
فقيل« :إثبات
وقيل« :إثبات ٍ
مزية ألحد الدليلني عىل اآلخر»(.)3
وقيل« :تقوية أحد الدليلني بوجه معترب»(.)4
وقيل« :تقوية إحدى اإلمارتني عىل األخرى ليعمل هبا»(.)5
قال الزركيش (794هـ)« :وهو تقوية إحدى اإلمارتني عىل األخرى ،بام ليس
ظاهرا ،مأخو ٌذ من رجحان امليزان ،وفائد ُة القيد األخريَّ :
القوة لو كانت ظاهر ًة
أن َّ
ً
الرتجيح»(.)6
مل ُُيتج إىل ر
( )1ينظر :معجم الفروق اللغوية أليب هالل العسكري (ص ،)203العني للخليل ( ،)78/3الصحاح
للجوهري ( ،)364/1مقاييس اللغة البن فارس (.)489/2
( )2التعريفات للجرجاين (ص.)78
( )3احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا األنصاري (ص.)83
( )4التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي (ص.)95
( )5اإلهباج يف رشح املنهاج للسبكي (.)208/3
( )6البحر املحيط يف أصول الفقه (.)145/8
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ويف تفسري القرآن« :تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليل ،أو قاعدة تقوية،

أو لتضعيف ،أو رد ما سواه»(.)1

واملراد منه يف حبثنا :تقوية أحد األقوال التي قيلت يف تفسري اآلية عىل غريه.

 -2املقصود بـاإلسرائيليات.

تعرض لتعريف اإلرسائيليات من العلامء السابقني ،وقد ُعني
مل أجد من َّ
بتعريفها كثري من املعارصين.
وجممل ما قالوه :أن لفظ اإلرسائيليات يف األصل نسبة إىل "بني إرسائيل"،
وإرسائيل هو نبي اهلل يعقوب عليه السالم.
وقد أصبح لفظ "اإلرسائيليات" عل ًام عىل ما أخذه املسلمون عن أهل الكتاب
من اليهود والنصارى ،سواء أخذوا ذلك عنهم مشافهة أو من كتبهم.
وعىل هذا فهي« :الروايات املنقولة عن أهل الكتاب ،وخاص ًة اليهود»(.)2

 -3تعريف "الرتجيح ابإلسرائيليات".

بعد الوقوف عىل مدلول كلمتي" :الرتجيح" ،و"اإلرسائيليات" نستطيع أن
ٍ
يقرب لنا املعنى املراد من مصطلح "الرتجيح
نخلص من ذلك إىل تعريف ر
باإلرسائيليات".

قيلت يف تفسري اآلية استناداً إىل ما
فنقول« :هو تقويةُ أحد األقوال اليت ْ
جاء عند أهل الكتاب يف كتبهم وأخبارهم».

( )1ينظر :قواعد الرتجيح للحريب ( ، )35/1منهج ابن جرير الطربي يف الرتجيح (ص.)51
( )2ينظر :اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث ملحمد حسني الذهبي (ص ،)13اإلرسائيليات واملوضوعات
يف كتب التفسري أليب شهبة (ص ،) 135اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري رمزي نعناعة (ص،)71
تفسري القرآن باإلرسائيليات ،نظرة تقويمية ،للدكتور مساعد الطيار (ص.)16
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املبحث األول
التأصيل العلمي للرتجيح باإلسرائيليات
سبق يف التمهيد َّ
أن الرتجيح هو تقوية أحد األقوال التي قيلت يف تفسري اآلية
عىل غريه.
رج ُح هبا بني أقوال
والسؤال الذي يطرحه البحث :هل اإلرسائيليات قرين ٌة ُي َّ
ِ
املختلفني يف معنى اآلية؟
املفرسين
واإلجابة عن هذا السؤال ستتم من خالل النقاط التالية:
املرجحات املعتربة بني األقوال املختلفة؟
* ما ضابط ر
* هل اإلرسائيليات من قرائن الرتجيح املعتربة؟
* هل استعمل العلامء هذه القرينة يف الرتجيح بني أقوال املفرسين؟
كل ٍ
ٍ
ٍ
وسأورد َّ
مستقل.
مطلب
نقطة منها يف

املطلب األول :ضابط ِّ
املرجحات املعتربة بني األقوال املختلفة.

الرتجيح بني األقوال املختلفة يكون باالستناد إىل الدالئل والقرائن التي جتعل

أحد األقوال أقوى من غريه ،وأقرب للصواب.

سمى " ِّ
املرجحات" كثرية ال حرص هلا ،فمنها ما
وهذه الدالئل والقرائن والتي ُت َّ
ٍ
عاضد من
يرجع إىل دالالت األلفاظ ودرجتها يف القوة ،ومنها ما يرجع إىل وجود

األدلة األخرى ،ومنها ما يرجع إىل السياق والقرائن املحتفة بالنص ،ومنها ما
يرجع إىل أسباب النزول وأمور خارجية ،وغري ذلك.
السبكي(771هـ)« :املرجحات ال تنحرص ،و َمثارها :غلب ُة
قـال تاج الدين ُّ
الظن»(.)1
( )1مجع اجلوامع (ص.)117
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وقال عالء الدين املرداوي (885هـ)« :الضابط والقاعدة الكل َّية يف الرتجيح :أنَّه
متى اقرتن بأحد الطرفني -أعني الدليلني املتعارضني( -)1أمر نقيل ٍ
كآية أو ٍ
خرب ،أو
ٌ ٌّ
ٍ
ٍ
عادة ،عام ًا كان ذلك األمر أو خاص ًا ،أو قرين ٌة عقلي ٌة ،أو
كعرف أو
اصطالحي
ٌّ
لفظي ٌة ،أو حالي ٌة ،وأفاد ذلك زياد َة الظ رنُ :ر رج َح به»(.)2

وقال َّ
قو ًة يف نظره ،عىل
َّاظر ر
الشوكاين (1250هـ)« :مدار الرتجيح عىل ما يزيدُ الن َ
ٍ
ٍ
معترب»(.)3
وجه صحيحٍ ،
حمص ًال لذلك فهو ر
مطابق للمسالك الرشعية ،فام كان ر
مرجح َ
وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي (1393هـ)« :اعلم َّ
أن املرجحات يستحيل

حرصها؛ لكثرهتا وانتشارها ،وضابط الرتجيح هو :ما حتصل به غلبة ظن رجحان
ٍ
قو ُة
أحد الطرفني...ومن رام هذه األجناس بضابط فقد رام شطط ًا ال تتسع له َّ
البرش»(.)4
وهبذا يتبني َّ
رجح
أن باب الرتجيح أوسع من باب االحتجاج ،فال يشرتط فيام ُي َّ
قوي الظ َّن بقوة أحد
به أن يكون حج ًة رشعي ًة معتربةً ،بل يكفي أن تكون قرينة ُت ر
االحتاملني أو القولني.
ومن هنا قد ُي َر َّج ُح باليشء وال يكون حج ًة رشعي ًة.

ُ
وإرسال ابن املسيب عندنا
ذكر اخلطيب البغدادي قول اإلمام الشافعي« :

َح َس ٌن».
ثم قال« :اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي يف قوله هذا ،فمنهم من قال:
حجة...
أراد الشافعي به أن مرسل سعيد بن املسيب َّ
( )1وكالم هؤالء العلامء وإن كان وارد ًا يف الرتجيح بني األدلة املختلفة ،فهو يشمل أيض ًا أقوال املفرسين
ٍ
وغريهم؛ َّ
ترجيح بني
واحد من املختلفني إنام بنى قوله عىل دالئل ذكرها ،والرتجيح بني أقواهلم
ألن كل
ٌ
الدالئل التي استند عليها كل طرف.
( )2التحبري رشح التحرير (.)4272/8
( )3إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (.)1156/2
( )4مذكرة يف أصول الفقه (ص.)529
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ومنهم من قال :ال فرق بني مرسل سعيد بن املسيب وبني مرسل غريه من
رجح الشافعي به ،والرتجيح باملرسل صحيح ،وإن كان ال جيوز أن
التابعني ،وإنام َّ
ُُيتَج به عىل إثبات احلُكم»(.)1
ومن املتفق عليه بني أهل العلم أن اإلرسائيليات ليست من احلجج الرشعية
املقبولة واملعتدر هبا رشع ًا( ،)2وإنام البحث والنظر يف كوهنا تصلح ً
قرينة للرتجيح أم ال؟

املطلب الثاين :هل اإلسرائيليات من قرائن الرتجيح املعتربة؟

املتقرر عند املتأخرين من أهل التفسري َّ
أن اإلرسائيليات ليست عىل درجة
واحدة ،بل هي عىل ثالثة أقسام :مقبول ٌة ملوافقتها ما يف رشعنا ،ومردود ٌة ملخالفتها
ومسكوت عنها.
ما يف رشعنا،
ٌ
قال ابن العريب (543هـ)« :فام وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح ،وما خالفه
فهو باطل ،وما مل يرد له فيه ذكر فهو حمتمل ،ربك أعلم به»(.)3
فإهنا عىل ثالثة أقسا ٍم:
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (728هـ)َّ « :
صحيح.
بالصدق ،فذاك
ٌ
صحته مم َّا بأيدينا ممَّا يشهد له ر
أحدها :ما علمنا َّ

والثاين :ما علمنا كذبه بام عندنا ممَّا خيالفه.

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

وال ر
نكذبه ،وجتوز حكايته»(.)4

ولذا ال يصح أن يقال إهنا من قرائن الرتجيح مطلق ًا.
أما اإلرسائيليات املوافقة ملا جاء يف رشعنا ،فهي ليست حم ً
ال للبحث؛ ألن ما يف
( )1الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية (.)215/2
َثبت ،فهذا ال يقوله
( )2قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :فأ َّما أن َي ْثبُ َت رشعًا لنا بمج َّرد اإلرسائيليات التي مل ت ْ
عامل ٌ " .جمموع الفتاوى (.)251/1

( )3أحكام القرآن (.)265/3

( )4جمموع الفتاوى البن تيمية ( ،)366/13وينظر :اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري (ص.)135
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رجح – يف حقيقة األمر  -بام جاء يف رشعنا.
رجح هبا إنام ُي ر
رشعنا ُيغني عنها ،ومن ُي ر
واإلرسائيليات املخالفة ملا جاء يف القرآن والسنة ،ال جيوز الرتجيح هبا قوالً
واحد ًا ،ألهنا باطل ،والباطل ال يكون سبب ًا للرتجيح بني أقوال املفرسين.
ويبقى النظر يف "اإلرسائيليات املسكوت عنها" ،التي ال توافق رشعنا وال
ختالفه ،سواء يف جممل اخلرب أو تفصيالته ،فهي حمل البحث.
وهي تشمل كثري ًا من الروايات يف باب القصص وبدء اخللق واخلليقة وأخبار
األنبياء واألمم املاضية وبعض األخبار األخروية.
وهذه املرويات املسكوت عنها عىل درجتني:
األوىل :مرويات تشرتك مع ما ورد يف القرآن ،ولكن تتضمن زيادات

وتوضيحات وتفصيالت مل ُتذكر يف القرآن ،كقصة البقرة وذي القرنني وأصحاب
الكهف.
الثانية :مرويات تستقل بيشء مل ُيذكر يف القرآن بتات ًا ،وليس فيها ما ُيستنكر.

فهل جيوز االعتضاد هبذه الروايات املسكوت عنها للرتجيح بني أقوال املفرسين

املختلفة يف بيان معاين اآليات؟

ٍ
باب واس ٌع يشمل َّ
قرينة ُتورث أحد
كل
سبق يف الفقرة السابقة أن باب الرتجيح ٌ

القولني قوةً.
وإذا نظرنا إىل "مرويات وأخبار أهل الكتاب املسكوت عنها" نجد َّ
أن الرشع

أعطى هلا قيم ًة واعتبار ًا ،وكذلك فعل علامء هذه األمة من السابقني ،مما يدل عىل
جواز الرتجيح هبا ،ومن الدالئل عىل ذلك:
األولَّ :
أن اهلل أذن بالرجوع إىل أهل الكتاب وسؤاهلم عام يف أيدهيم من العلم،

واالستفسار منهم يف بعض املسائل والقضايا.

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

« أي :اسألوا أهل العلم من األمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف :هل كان
الرسل الذين أتوهم برش ًا أو مالئكة؟»(.)1
وقال تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [يونس.]94 :

قال القاسمي (1332هـ)« :فإن كنت يف ٍّ
شك ممرا أنزلنا إليك من قصص موسى
وفرعون وبني إرسائيل ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ أي التوراة ﴿ﯙ ﯚ﴾

فإن عندهم عىل نحو ما أوحي إليك»(.)2
واآليات يف هذا كثرية؛ كقوله﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [اإلرساء.]101 :

وقال﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [األعراف.]163:

عام عندهم
ففي هذا كله الداللة عىل جواز الرجوع إىل أهل الكتاب وسؤاهلم َّ
من العلم.

قال األلويس (1270هـ)« :ومما يدل عىل ِح رل الرجوع إليها يف اجلملة قوله تعاىل:

﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،وقد كان املؤمنون من أهل الكتاب
كعبد اهلل بن سالم وكعب األحبار ينقلون منها ما ينقلون من األخبار ،ومل ينكر
ذلك وال سامعه أحدٌ من أساطني اإلسالم ،وال فرق بني سامع ما ينقلونه منهم وبني
قراءته فيها وأخذه منها﴾(.)3
( )1تفسري القرآن العظيم البن كثري (.)334/5
( )2حماسن التأويل للقاسمي (.)62/6
( )3روح املعاين (.)292/10
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الثاين :أن النبي × أذن لنا بالتحديث عن بني ارسائيل ،ولوال َّ
أن هلذه

املرويات أص ً
ال صحيح ًا ملا أذن لنا بذلك ،وإذا كانت كذلك فهي أحد املرجحات
املعتربة.

روى البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو ،أن النبي × ،قال« :بَـلِّغُوا
ِّ
ِّ ِّ
ج» (.)1
يل َوالَ َح َر َ
َع ِّّن َول َْو آيَةًَ ،و َحدثُوا َع ْن بَِّّن إ ْس َرائ َ
قال احلافظ (852هـ)« :وقع اإلذن يف ذلك؛ ملا يف سامع األخبار التي كانت يف

زماهنم من االعتبار»(.)2
وقال شيخ اإلسالم (728هـ)« :فإنَّه َّ
رخص يف احلديث عنهم ،ومع هذا هنى عن
تصديقهم وتكذيبهم ،فلو مل يكن يف التحديث املطلق عنهم فائدة ملَا َّ
رخص فيه
بمجرد اإلخبار ملَا هنى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع
وأمر به ،ولو جاز تصديقهم
َّ
بام ت ُظ ُّن صدقه يف مواضع»(.)3
قال ابن عبد الرب (463هـ)« :أباح احلديث عن بني إرسائيل عن كل أحد وأنه من
سمع منهم شي ًئا :جاز له أن ُيدث به عن كل من سمعه منه كائنًا من كان ،وأن خيرب
عنهم بام بلغه؛ أل َّنه واهلل أعلم ليس يف احلديث عنهم ما يقدح يف الرشيعة ،وال
حكام ،وقد كانت فيهم األعاجيب فهي التي ُيدث هبا عنهم ،ال يشء
يوجب فيها ً
من أمور الديانة»(.)4
ٍ
قبول يف اجلملة من الناحية الرشعية ،فام الذي يمنع
فإذا كان هلذه املرويات نوع
من جعلها قرين ًة من قرائن الرتجيح بني أقوال املفرسين؟!
( )1رواه البخاري (.)3274
( )2فتح الباري (.)498/6
( )3جمموع الفتاوى (.)67/18
( )4التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (.)42/1
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الثالث :أن الصحابة كانوا يرجعون إىل أقوال أهل الكتاب ،ويستأنسون بقوهلم

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

قال حمي الدين الكافيجي (879هـ)(َّ « :)1
إن نقل القصص واألخبار من التوراة
وغريها ،قد شاع بني الناس شيوع ًا ال خفاء فيه ،فقد َّ
حل حمل اإلمجاع السكويت،
وهلذا وقع كثري ًا يف كتب السلف بال إنكار عليه»(.)2
فإذا كان الصحابة استفادوا من أقوال أهل الكتاب يف فهم معاين اآليات ،فمن
باب أوىل جعلها قرين ًة للرتجيح بني األقوال املختلفة.
وهذا ترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس «كان إذا أشكل عليه يشء من التفسري؛
اب رسول اهلل × ،واملسلمني من أهل الكتاب الذين قرأوا الكتب،
سأل أصح َ

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

عن سعيد بن جبري ،عن ابن ع َّباس قال« :أربع آيات يف كتاب اهلل ،مل أ ِ
در ما ه َّن،

حتى سألت عنه َّن كعب األحبار.)4(»...
وعن عكرمة ،عن ابن ع َّباس يف قوله تعاىل﴿ :ﮈ﴾ [الكهف ،]9:قال« :يزعم
كعب أهنا القرية»(.)5
ٌ
وعن ُكريب قال :دعاين ابن ع َّباس ،فقال« :اكتب :من عبد اهلل بن ع َّباس إىل
فالن َح ْرب تَيامء ،سالم عليك ،فإين أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو».
( )1حميي الدين حممد بن سليامن بن سعد الرومي الكافيجي احلنفي ،له تصانيف كثرية يف خمتلف العلوم،
عرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية يف النحو ،الزمه السيوطي كثريا ،وانتهت إليه رياسة احلنفية
بمرص ،تويف ( )879هـ ،ينظر :شذرات الذهب (.)488/9
( )2نقله عنه البقاعي يف األقوال القويمة يف حكم النقل من الكتب القديمة (ص.)73
( )3بستان العارفني للسمرقندي (ص .)21
الرزَّ اق يف تفسريه ( )120/3عن إرسائيل ،عن فرات القزَّ از ،عن سعيد بن جبري ،به ،قال
( )4رواه عبد َّ
األلباين يف السلسلة الضعيفة (" :)627/12وهذا سند صحيح عىل رشط الشيخني".
الرزَّ اق يف تفسريه (.)325/2
( )5رواه عبد َّ
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فقلت :تبدؤه ،فتقول :سالم عليك؟
فقالَّ « :
إن اهلل هو السالم».
اكتب :سالم عليك ،أ َّما بعد ،فحدر ثني عن

﴿ﮍ ﮎ ﴾ [األنعام،]98 :

وعن﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [آل عمران.]133 :

فذهبت بالكتاب إىل اليهودي ،فأعطي ُته إ َّياه.
قال:
ُ
فلام نظر إليه قال :مرح ًبا بكتاب خلييل من املسلمني ،فذهب يب إىل بيته ،ففتح
َّ
أسفارا له كثرية ،فجعل يطرح تلك األسفار ال يلتفت إليها.
ً
قلت :ما شأنك.

قال :هذه أسفار ك َت َبتْها اليهود ،حتى أخرج ِس ْفر موسى ،فنظر إليه.
فقال :املستو َدع :الصلب ،واملست َقر :الرحم ،ثم قرأ هذه اآلية﴿ :ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [احلج﴿ ،]5:ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [البقرة ،]36 :قال:
ومستقره حتت األرض ،حتى يصري إىل
الر ِحم،
مستقره يف األرض،
هو
ُّ
ومستقره يف َّ
ُّ
ُّ
اجلنة أو إىل النار.
ثم نظر فقال﴿ :جنَّة ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ،قال :سبع ساموات ،وسبع
أرضني ،يل َّفقن كام ُتل َّفق الثياب بعضها إىل بعض ،فقال :هذا عرضها ،وال يصف
أحد طوهلا(.)1
الرابع :أن اخلرب اإلرسائييل يف حقيقته "رواي ٌة ال ُيع َلم صدقها من كذهبا" ،و ُي َظ ُّن
أهنا من بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي إليهم.
فهي من هذه احليثية تشبه احلديث الضعيف ،والعلامء متفقون عىل أنه ال يصلح
لالحتجاج ،ولكن قد يعدونه قرين ًة للرتجيح بني األقوال.
( )1رواه سعيد بن منصور يف ُسنَنه ( ،)63/5وابن أيب حاتم ( ،)761/3والطربي يف تفسريه (،)438/9
خمترصا ،وسنده حسن.
وابن أيب شيبة يف املصنَّف ()197/13
ً
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فاحلديث الضعيف مروي عن نبينا حممد × بطريق ال يثبت ،وال يقطع بصدقه

وال كذبه ،فهو ليس حجة رشعية لكن يستأنس ويعتضد به يف الرتجيح بني األقوال
واملعاين املختلفة.
وكذلك اإلرسائيليات املسكوت عنها هي أقوال وأخبار منقولة عن األنبياء
السابقني بطريق ال يثبت ،فال تصلح لالحتجاج لكن ُيعتَضد و ُيستأنس هبا.
وهذا مسلك سلكه اإلمام الطربي يف تفسريه أحيان ًا ،فربام عضد ترجيحه باخلرب
الضعيف السند ،ومن ذلك قوله« :قد روي عن النبي × بنحو ما قال هؤالء خرب

يف إسناده نظر»(.)1

وقال« :وقد روي عن رسول اهلل × بتصحيح ما قلنا يف ذلك بام يف إسناده

نظر»(.)2

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

ورجح أن املراد هبا "أن ال جتوروا وال متيلوا" ،وذكر من وجوه الرتجيح" :أن هذا
مروي عن النبي × ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للرتجيح"(.)3

قال البقاعي (885ﻫـ)« :حكم النقل عن بني إرسائيل ولو كان يف ما ال يصدقه

كتابنا وال يكذبه :اجلواز وإن مل يثبت ذلك املنقول ،وكذا ما ُنقل عن غريهم من
أهل األديان الباطلة؛ َّ
ألن املقصود االستئناس ال االعتامد ،بخالف ما ُيستدل به يف
رشعنا فإنه العمدة يف االحتجاج للدين فال بد من ثبوته.
فالذي عندنا من األدلة ثالثة أقسام :موضوعات ،وضعاف ،وغري ذلك.
ٍ
ِ
للحجة.
ورد
ضعيف
فالذي ليس بموضوع وال
مطلق َّ
َّ
الضعف ُي َ
( )1جامع البيان (.)447/16
( )2جامع البيان (.)383/8
( )3حتفة املودود بأحكام املولود (ص.)17 :
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والضعيف املتامسك للرتغيب.
واملوضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه كذب.
فإن وازنت ما ينقله أئمتنا من أهل ديننا لالستدالل لرشعنا بام ينقله األئمة عن
أهل الكتاب ،سقط من هذه األقسام الثالثة يف النقل عنهم ما هو للحجة فإنه ال
ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا.
ويبقى ما يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن مل يكن يف حيز ما يثبت؛ ألنه يف حكم
املوعـظـة لنـا ،وأمـا مـا كـذبـه كتابنـا فهو كاملوضوع ال جيوز نقله إال مقرون ًا ببيان
حاله»(.)1
وقال« :ألن ما يروى عن بني إرسائيل ال يثبت به حكم من األحكام ،وإنام هو
استئناس واحتجاج عىل ِ
معتقد ذلك ونحو هذا ،فصار مثل قول األئمة أن احلديث
الضعيف يورد يف فضائل األعامل والرتغيب والرتهيب وال ُيستدل به عىل
األحكام ،واهلل اهلادي»(.)2

املطلب الثالث :هل استعمل العلماء هذه القرينة يف الرتجيح بني أقوال
املفسرين؟
مل أجد كالم ًا رصُي ًا ألحد من أهل العلم السابقني يف خصوص هذه املسألة،
نفي ًا وال إثبات ًا.
ولكن نستطيع استشفاف مذاهبهم يف هذه املسألة من خالل تتبع صنيعهم يف
التفاسري ،ومن خالل استدعاء كالمهم حول مسألة "االستدالل باإلرسائيليات"
واالعتامد عليها يف تفسري آيات القرآن ،فمسألتنا هلا ارتباط وثيق هبذه املسألة.
( )1األقوال القويمة (ص.)179
( )2األقوال القويمة (ص.)181
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ومن الشواهد والدالئل اليت وقفت عليها وفيها داللة على الرتجيح مبروايت
أهل الكتاب:
تغر ُب يف ٍ
عني حامية).
 -1عن ابن ع َّباس قال :قرأ معاوية يف الكهف( :وجدَ ها ُ
فقلت :إنَّا نقرؤها﴿ :ﭨ﴾ [الكهف.]86 :

قرأهتا.
فسأل معاوية عبد اهلل بن عمرو عنها ،فقال :كام َ
فقلت :يف بيتي نزل القرآن.
قال ابن ع َّباس:
ُ
قال :فبعث معاوية إىل كعب يسأله :أين جتد الشمس تغرب يف التوراة؟
قال" :يف ماء وطني".

ويف رواية« :فجعال كع ًبا بينهام ،قال :فأرسال إىل كعب األحبار فسأاله ،فقال
كعب :أما الشمس فإهنا تغيب يف ٍ
ثأط ،فكانت عىل ما قال ابن ع َّب ٍ
اس ،والثأط:
َّ
ٌ َّ
()1
الطني» .
ويف هذا رجوع الصحابة لكعب األحبار عند االختالف يف معنى بعض آيات
القرآن للرتجيح بينهم بام ُيفظه من كتبهم.
 -2روى الطربي ،عن سعيد بن املس ريب ،قال :قال عيل  لرجل من اليهود:
أين جهنم؟
فقال :البحر.
فـــقال« :مـــا أراه إال صـاد ًقــا﴿ :ﮭ ﮮ﴾ [الطور( ،]7:وإذا البـحـار
س ِ
ـج َـرت)( - )2خم َّففة»(.)3
ُ
الرزَّ اق يف التفسري ( ،)344/2والطربي يف جامع البيان ( ،)375/15والطحاوي يف رشح
( )1رواه عبد َّ
مشكِل اآلثار ( ،)260/1وابن أيب حاتم يف تفسري – كام يف تفسري ابن كثري ( - )192/5من طرق ،عن
ٍ
حارض – وهو ثقة -عن ابن عبَّ ٍ
اس.
عثامن بن
( )2وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو ،وقراءة الباقني بالتشديد ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [التكوير ،]6 :ينظر:
جامع البيان يف القراءات السبع للداين (.)1689/4
( )3رواه الطربي يف جامع البيان ( ،)567/21من طريق ابن ُعلية ،عن داود بن أيب هند ،عن سعيد بن
املسيب ،وهذا سند صحيح.
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أن جهنم يف البحر" ،مع َّ
فصدَّ قه يف قوله " َّ
أن اآليات ال تدُ ُّل عىل ذلك داللة
واضحة.
رأيت هيود ًّيا أصدق من فالن ،زعم َّ
أن نار اهلل الكربى هي
أيضا« :ما
ُ
وقال ً
البحر ،فإذا كان يوم القيامة مجع اهلل تعاىل فيه الشمس والقمر والنجوم ،ثم بعث
عليه الدبور فس َّعرته» (.)1
الر َّزاق ،عن سفيان الثوري ،عن عامر الدُّ ْهني ،عن سامل بن أيب
وروى عبد َّ
عيل ً
هالال اهل َ َجري( :)2ما جتدون احلُ ْقب؟
اجلعد ،قال :سأل ٌّ

كل شهر ثالثون يو ًما ،ر
شهرا ،ر
كل
قال« :نجده يف كتاب اهلل ثامنني َسنة ،اثنا عرش ً

يوم ألف َسنة»(.)3
ويف هذا رجوع اخلليفة الراشد ألهل الكتاب واستئناسه بام يف مروياهتم يف فهم
بعض آيات القرآن.
 -3روى عبد الرزاق الصنعاين عن معمر عن قتادة قال«:كنت عند احلسن
لعمر اهلل ما هو ابنه!
فقال﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ﴾
ُ
قال :قلت :يا أبا سعيد يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮡ ﮢﮣ﴾ وتقول ليس بابنه!!
قال :أفرأيت قوله ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾؟
قال :قلت :إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك ،وال خيتلف
أهل الكتاب أنه ابنه.
قال :إن أهل الكتاب يكذبون»(.)4
( )1أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( ،)1408/4وابن عساكر يف تاريخ دمشق ( ،)38/33من طريق املثنى بن
الصباح عن إبراهيم بن ميرسة ،عن سعيد بن املس َّيب عن عيل ،ورجاله ثقات.
( )2مل أقف له عىل ترمجة ،ويظهر أنه من أهل الكتاب.
الرزَّ اق ( ،)383/3ورجاله ثقات إال أن رواية سامل عن عيل مرسلة.
( )3تفسري عبد َّ
( )4تفسري عبد الرزاق ( ،)190/2ومن طريقه الطربي يف تفسريه (.)427/12
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ففي قول قتادة« :وال خيتلف أهل الكتاب أنه ابنه» إشارة إىل أن أقوال أهل
الكتاب وأخبارهم تعد من املرجحات والقرائن التي يعتضد هبا.
 -4أن عامة أهل التفسري من لدن عهد الصحابة والتابعني ومن بعدهم مرور ًا
بتفسري عبد الرزاق الصنعاين ،وابن جرير الطربي ،وابن أيب حاتم ،وابن املنذر،
والثعالبي ،والبغوي ،وغريهم :كانوا يذكرون اإلرسائيليات ويستشهدون هبا يف
تفسري آيات القرآن.
إال أن هذا ال يعني بالرضورة أهنم ممن يقول بالرتجيح هبا.
ولكن يؤخذ من املامرسة التطبيقية لبعضهم أن منهم من يرى هذا التوجه ،حيث
إنه يعتمد يف تفسري اآلية عىل ما جاء عن بني إرسائيل اعتامدا كلي ًا ،بحيث ال يذكر
يف تفسري اآلية قوالً آخر ،وهذا مذهب أبعد من مذهب من يرى الرتجيح هبا(.)1
فالواقع العميل لكثري من املفرسين يدل عىل أهنم كانوا يستفيدون منها يف تفسري
آيات القرآن ويوظفوهنا يف ذلك ،وهي رتب ٌة أعىل من الرتجيح هبا بني األقوال
املختلفة.
 -5يعد حممد الطاهر ابن عاشور (1393هـ) من أبرز من ينحى هذا املنحى يف
رجح يف مواطن كثرية أقواالً لوجود ما يدعمها من روايات أهل
تفسريه ،حيث َّ
الكتاب أو يف كتبهم.
وقد أشار إىل ذلك رصاح ًة يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗ ﯘ﴾ [البقرة.]55:
قال« :وال رظاهر ر
أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادهتم العجل كام هو
البغوي عن ال ُّسدر ي.
ظاهر ترتيب اآليات ،روى ذلك
ر
( )1وقد ساق رمزي نعناعة يف كتابه "اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري" (ص ،)367-219أمثلة كثرية
تبني اعتامدهم عىل اإلرسائيليات يف تفاسريهم ،وينظر أيض ًا :تفسري القرآن باإلرسائيليات ،نظرة تقويمية،
للدكتور مساعد الطيار (ص.)16
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إن ذلك سألوه عند مناجاته ،ر
وقيلَّ :
السائلني هم السبعون الذين اختارهم
وإن َّ
ملعرب عنهم يف التوراة بالكهنة وبشيوخ بني إرسائيل.
موسى للميقات وهم ا َّ
وقيل :سأل ذلك مج ٌع من عا َّمة بني إرسائيل نحو العرشة اآلالف ،وهذان
القوالن حكامها يف ال َّ
كشاف.
رصيح يف وقوع
رصيح لرتجيح أحد القولني ،وال ما هو
وليس يف التَّوراة ما هو
ٌ
ٌ
هذا السؤال ،ولكن ظاهر ما يف سفر ال َّتثنية منها ما يشري إىل َّ
أن هذا االقرتاح قد
األول ملوسى»(.)1
صدر وأنَّه وقع بعد كالم اهللر تعاىل َّ
فهذا كالم رصيح من ابن عاشور

تعاىل يف أنه َي ُعدُّ ما جاء يف التوراة سبب ًا

للرتجيح بني أقوال املفرسين.
ومتيز ابن عاشور عن غريه من املفرسين يف هذا الباب بنقله عن التوراة
واإلنجيل مبارشة دون الرجوع للروايات املوجودة عند املفرسين.

ومن أمثلة ترجيحه هبا:

 -يف قوله تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ[ ﴾ ...البقرة.]61:

قال ابن عاشور« :وقد اختلف يف الفوم ،فقيل :هو الثوم ،...وهذا هو األظهر

واملوافق ملا ُعد معه ،وملا يف التوراة.
وقيل الفوم احلنطة ...وقيل الفوم احلمص بلغة أهل الشام»(.)2
فقد عد ابن عاشور التنصيص عىل الثوم يف التوراة قرينة يرجح هبا املعنى املراد
بكلمة (الفوم) يف اآلية.
﴿ -ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [البقرة.]29:
( )1التحرير والتنوير (.)506/1
( )2املصدر السابق (.)522/1
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وأرج ُح القولني هو َّ
أن السامء ُخلقت قبل األرض؛ ألن لفظ بعد ذلك
قالَ « :

()1

أظهر يف إفادة التأخر من قوله﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾؛ وألن أنظار علامء اهليئة
ترى أن األرض ُكر ٌة انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام
الشميس.
خلق الساموات متقد ٌم عىل األرض ،وأحسب
وظاهر سفر التكوين يقتيض أن َ
أن سلوك القرآن يف هذه اآليات أسلوب اإلمجال يف هذا الغرض لقطع اخلصومة
بني أصحاب النظريتني»(.)2
ويالحظ هنا أن ابن عاشور مل يعتمد اعتامد ًا كلي ًا عىل ما جاء يف التوراة للرتجيح،
خمالف الختيار
ٌ
وإنام عدها إحدى املرجحات مع أمور أخرى ،وإن كان ما اختاره
عامة املفرسين(.)3
 -يف قوله تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ﴾ [األعراف.]145:
ذكر املفرسون يف ماهية األلواح سبعة أقوال كام يف زاد املسري البن اجلوزي(.)4
جماز بالصورة؛
قال ابن عاشور« :وتسمية األلواح التي أعطاها اهلل موسى
ألواحا ٌ
ً
ٍ
حجارة ،كام يف التوراة يف اإلصحاح
ألن األلواح التي ُأعطيها موسى كانت من
الرابع والعرشين من سفر اخلروج ،فتسميتها األلواح ألهنا عىل صورة األلواح.
والذي باإلصحاح الرابع والثالثني أن اللوحني ُكتبت فيهام الوصايا العرش التي
ابتدأت هبا رشيعة موسى ،وكانا لوحني ،كام يف التوراة ،فإطالق اجلمع عليها هنا:
إما من باب إطالق صيغة اجلمع عىل املثنى بنا ًء عىل أن أقل اجلمع اثنان ،وإما ألهنام
( )1يف قوله تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [النازعات.]30:
( )2التحرير والتنوير ()384/1
( )3ينظر :جامع البيان (.)94/24
( )4زاد املسري يف علم التفسري (.)153/2
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كانا مكتوبني عىل كال وجهيهام ،كام يقتضيه اإلصحاح الثاين والثالثون من سفر
اخلروج ،فكانا بمنزلة أربعة ألواحٍ .
و ُأسندت الكتابة إىل اهلل تعاىل ألهنا كانت مكتوب ًة ً
نقشا يف احلجر من غري فعل
ٍ
إنسان بل بمحض قدرة اهلل تعاىل ،كام يفهم من اإلصحاح الثاين والثالثني»(.)1
هذه بعض األمثلة والنامذج من ترجيحه باإلرسائيليات(.)2

( )1التحرير والتنوير (.)96/9
( )2للوقوف عىل نامذج أخرى ينظر :التحرير والتنوير (،)175/9( ،)508/1( ،)544/1( ، )514/1
(.)265/11
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املبحث الثاني
مذهب مانعي االستفادة من اإلسرائيليات يف الرتجيح
وفيه مطلبان:
املطلب األولُ :حجج االجتاه الرافض للرتجيح ابإلسرائيليات.

ويمثل هذا االجتاه كل من يرفض االستشهاد باإلرسائيليات أو االستفادة منها

يف تفسري كتاب اهلل ،إذ يلزم من ذلك عدم الرتجيح هبا من باب أوىل ،وهو ما يتبناه
كثري من املعارصين.
ويعتمد هؤالء يف قوهلم عىل ثالثة حججٍ رئيسة:

 -1النصوص الشرعية وآاثر الصحابة الناهية عن سؤال أهل الكتاب
واألخذ عنهم.
عن جابر بن عبد اهللَّ ،
أن عمر بن اخلطاب أتى النبي × بكتاب أصابه من
بعض أهل الكتب ،فقرأه عىل النبي ×.
ِّ
اخلَطَّ ِّ
اب؟! َوالَّ ِّذي نَـ ْف ِّسي بِّيَ ِّدهِّ ،لََق ْد
يها َاي ابْ َن ْ
فغضب ،وقال« :أ َُمتَـ َه ِّوُكو َن ف َ
ُوه ْم َع ْن َش ْي ٍء ،فَـيُ ْخِّربُوُك ْم ِّحبَ ٍق فَـتُ َك ِّذبُوا بِّ ِّه ،أ َْو
ِّج ْئـتُ ُك ْم ِّهبَا بَـْي َ
ضاءَ نَِّقيَّةًَ ،ال تَ ْسأَل ُ
ِّ
ص ِّدقُوا بِّ ِّهَ ،والَّ ِّذي نَـ ْف ِّسي بِّيَ ِّد ِّه ،ل َْو أ َّ
وسى َكا َن َحيًّا؛ َما َو ِّس َعهُ إَِّّال أَ ْن
بِّبَاط ٍل فَـتُ َ
َن ُم َ
يَـتَّبِّ َع ِّّن»(.)1
فإهنم لن
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال« :ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء؛ َّ
بحق ،و ُت َصدر قوا الباطل ،وإنَّه ليس من أحد من أهل
هيدوكم ،وقد ض ُّلوا ،ف ُتك رَذبوا ٍّ
الكتاب إال يف قلبه تالي ٌة تدعوه إىل اهلل وكتابه ،كتالية املال».
و(التالية) :البق َّية.
وعن عبد اهلل بن ع َّباس  قال« :يا معرش املسلمني ،كيف تسألون أهل
( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده (.)15156
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َ
أحدث األخبار باهلل ،تقرؤونه مل
الكتاب ،وكتابكم الذي ُأنزل عىل نب ريه ×

ُي َشب()1؟ وقد حدَّ ثكم اهلل َّ
وغريوا بأيدهيم
أن أهل الكتاب بدَّ لوا ما كتب اهللَّ ،
الكتاب ،فقالوا هو من عند اهلل ،ليشرتوا به ثمنًا قليال ،أفال ينهاكم ما جاءكم من
العلم عن ُمسا َءلتهم ،وال واهلل ما رأينا منهم ً
رجال قط يسألكم عن الذي ُأ ِنز َل
عليكم»(.)2
فهذه النصوص ُيف َهم منها املنع من سؤال أهل الكتاب واألخذ عنهم ،فكيف
بتوظيف كالمهم يف تفسري القرآن أو الرتجيح بني األقوال املختلفة يف معانيه.
 -2أن كتب أهل الكتاب تعرضت للتحريف والتبديل والتغيري ،فهي مظن ٌة

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

ٌ
ثم ليعلم َّ
وهبتان؛ ألنره
كذب
أن أكثر ما ُيدر ثون به غالبه ٌ
قال ابن كثري (774هـ)َّ « :
وتغيري وتأ ٌ
ويل»(.)3
حتريف وتبدي ٌل
ٌ
قد دخله
ٌ

وقال« :وأما ما بأيدهيم من التوراة املعربة فال يشك عاقل يف تبديلها ،وحتريف

كثري من ألفاظها ،وتغيري القصص واأللفاظ والزيادات والنقص البني الواضح،
وفيها من الكذب البني واخلطأ الفاحش يشء كثري جد ًا ،فأما ما يتلونه بلساهنم،
ويكتبونه بأقالمهم فال اطالع لنا عليه واملظنون هبم أهنم كذبة خونة يكثرون الفرية
عىل اهلل ورسله وكتبه.
وأما النصارى فأناجيلهم األربعة من طرق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا ،أشد
اختالف ًا وأكثر زيادة ونقصا وأفحش تفاوت ًا من التوراة وقد خالفوا أحكام التوراة
واإلنجيل يف غري ما يشء قد رشعوه ألنفسهم»(.)4
( )1أي :مل خيلط ،ينظر :هدي الساري (.)141/1
( )2رواه البخاري (.)2539
( )3تفسري القرآن العظيم (.)284/6
( )4البداية والنهاية (.)84/3
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 -3أن اإلسرائيليات املسكوت عنها ال يُعلم صدقها من كذهبا ،فكيف ُجتعل

تبياانً لكتاب هللا تعاىل!

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

وذكر ذلك يف تفسري القرآن وجعله قوالً أو رواي ًة يف معنى اآليات ،أو يف تعيني ما مل
عني فيها ،أو تفصيل ما ُأمجل فيها ،يشء آخر؛ َّ
ألن يف إثبات مثل ذلك بجوار كالم
ُي َّ
مبني ملعنى قول اهلل سبحانه
اهلل ما ُيوهم أن هذا الذي ال نعرف صدقه وال كذبه ر
ومفص ٌل ملا أمجل فيه ،وحاشا اهلل وكتابه من ذلك.
ر
وإن رسول اهلل إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن ال نصدقهم وال نكذهبم ،فأي
تصديق لرواياهتم وأقاويلهم أقوى من أن نقرهنا بكتاب اهلل ونضعها منه موضع
التفسري والبيان»(.)1
وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي (1376هـ)« :واعلم َّ
أن كثريا من املفرسين
رمحهم اهلل ،قد أكثروا يف حشو تفاسريهم من قصص بني إرسائيل ،ونزلوا عليها

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

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

منزلة عىل كتاب اهلل ،فإنه ال جيوز جعلها تفسري ًا لكتاب اهلل قطع ًا إذا مل تصح عن
رسول اهلل ×.

ص ِّدقُوا أ َْهل الْكِّتَ ِّ
وه ْم»( )2فإذا
اب َوالَ تُ َك ِّذبُ ُ
وذلك أن مرتبتها كام قال ×« :الَ تُ َ
َ
كانت مرتبتها أن تكون مشكوك ًا فيها ،وكان من املعلوم بالرضورة من دين اإلسالم
أن القرآن جيب اإليامن به والقطع بألفاظه ومعانيه ،فال جيوز أن جتعل تلك القصص
( )1عمدة التفسري (.)14/1
( )2رواه البخاري (.)4215
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املنقولة بالروايات املجهولة ،التي يغلب عىل الظن كذهبا أو كذب أكثرها ،معاين
لكتاب اهلل ،مقطوع ًا هبا.
وال يسرتيب هبذا أحد ،ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل ،واهلل
املوفق»(.)1
هذه أقوال أصحاب هذا التوجه الرافض لالستشهاد باإلرسائيليات عىل تفسري
كتاب اهلل وجعلها تبيان ًا ملعاين كتاب اهلل.

املطلب الثاين :مناقشة حجج مانعي االستفادة من اإلسرائيليات يف الرتجيح
أوالً :األحاديث واآلاثر اليت يُفهم منها املنع من االطالع على صحف أهل
الكتاب والسماع منهم وسؤاهلم ،إما غري صحيحة ،أو ال تدل على تلك
الدعوى.
أما حديث عمر بن اخلطاب املرفوع ،فرواه اإلمام أمحد يف مسنده( ،)2وابن أيب

شيبة يف املصنَّف( ،)3والدارمي يف مسنده( )4من طريق جمالد بن سعيد ،عن الشعبي،
عن جابر بن عبد اهللَّ ،
أن عمر بن اخلطاب.
الض َعفاء وقال:
وهذا سند ضعيف ،جمالد بن سعيد :ذكره البخاري يف كتابه ُّ
يض رعفه ،وكان ابن مهدي ال
«جمالد بن سعيد بن عمري الكويف :كان ُييى القطان َ
يروي عنه عن الشعبي ،وقيس بن أيب حازم  ...كان ابن حنبل ال يراه شي ًئا ،يقول:
جمالد ليس بيشء»(.)5
وخالفه :جابر اجلعفي ،فرواه عن الشعبي ،عن عبد اهلل بن ثابت قال :جاء عمر
( )1تيسري الكريم الرمحن للسعدي (.)55/1
( )2مسند الدارمي (.)15156
( )3مصنَّف ابن أيب شيبة (.)458/13
( )4مسند الدارمي (.)447
الضعفاء للبخاري (ص.)130
(ُّ )5
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بن اخلطاب إىل النبي ×(.)1

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

يصح»(.)2

وجابر اجلعفي ضعيف ،قال الذهبي«:تركه احل َّفاظ»( ،)3وقال احلافظ« :ضعيف
رافيض»(.)4
ثم َّ
الض َعفاء (جابر اجلعفي ،وجمالد بن سعيد) بروايته عن
تفرد هؤالء ُّ
إن ُّ
الشعبي ،واضطراهبم فيه؛ يزيده ضع ًفا إىل ضعف!
ِ
ولق َّصة عمر طرق أخرى متعدر دة ،ال ختلو من ضعف ،وقد تك َّلم عليها احلافظ
وبني ضعفها ،ثم قال« :هذه مجيع طرق هذا احلديث ،وهي -
ابن حجر يف الفتحَّ ،
وإن مل يكن فيها ما ُُيت َُّج به  ،-لكن جمموعها يقتيض َّ
أن هلا أصال»(.)5
القصة بمجموع طرقها وشواهدها :الشيخ األلباين(.)6
وكذا مال إىل حتسني َّ
حمل نظر ،إال أنَّه عىل فرض ثبوت ِ
وإن كان هذا القول ر
الق َّصة ،فقد ذكر أهل
العلم يف توجيه هذا احلديث أربعة احتامالت؛ وهي:
 -1أن املراد بالنهي سؤاهلم عن رشائع الدر ين ،وليس عن األخبار والقصص
واحلوادث وما إىل ذلك(.)7
 -2أن املراد بالنهي :غري الراسخ يف العلم ،ممَّن ُخي َشى عليه االفتتان بكتبهم.
الرزَّ اق يف املصنَّف ( ،)113/6واإلمام أمحد يف املسند (.)15864
( )1أخرجه عبد َّ
( )2التاريخ الكبري (.)39/5
( )3الكاشف (.)288/1
( )4تقريب التهذيب (ص .)137
( )5فتح الباري ( ،)525/13وينظر :مسند الفاروق البن كثري (.)545/2
( )6إرواء الغليل لأللباين (.)37/6
( )7رشح صحيح البخاري البن ب َّطال (.)391/10
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قديام وحدي ًثا من التوراة،
قال احلافظ (852هـ)« :ويدُ ُّل عىل ذلك :نقل
األئمة ً
َّ
وإلــزامهم اليهود بالتصديق بمحمد × بام يستخرجونه من كتاهبم ،ولوال

وتواردوا عليه»(.)1
اعتقادهم جواز النظر فيه ملا فعلوه
َ

ملعنى اقتىض ذلك ،وهذا
هني خاص بتلك احلال ً
 -3أنَّه ليس هن ًيا عا ًّما؛ بل هو ٌ
أن رشيعة اليهود مل ُتنسخ ،أو َّ
املعنى هو إهيام َّ
أن النبي × يأخذ دينَه عنهم.
قال الشيخ عبد الرمحن املع رلمي (1386هـ)« :وعىل فرض ِص َّحته ،فالغضب من
املجيء بذاك الكتاب كان لس َب َبني:
أن رشيعتهم مل ُتنسخ ،وهلذا دفع ذلك بقوله (لو َّ
األول :إشعاره بظ رن َّ
أن موسى
كان ح ًّيا؛ ما َو ِس َعه إال أن يتَّبعني).
والثاين :أنه قد سبق للمرشكني قوهلم يف القرآن والنبي ×﴿ :ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[الفرقان ،]5:ويف اعتياد الصحابة
ترويج لذاك التكذيب.
اإلتيان بكتب أهل الكتاب وقراءهتا عىل النبي ×
ٌ

عمن ا َّطلع عىل بعض كتبهم بعد وفاة النبي × ،كعبد اهلل بن
والسببان ُمنتفيان َّ

عمرو.

أن ِ
أ َّما قوله (ال تسألوا  )...إلخ ،فقد َّبني َّ
الع َّلة هي :خشية التكذيب بحق أو

التصديق بباطل ،والعامل املتمكرن من معرفة احلق من الباطل ومن املحتمل بمأمن
من هذه اخلشية.
يوضح ذلكَّ :
القصة  -كان بعد النبي × يسمع
ر
أن عمر  - وهو صاحب َّ
من مسلمي أهل الكتاب ،وربام سأهلم ،وشاركَه مجاعة من الصحابة ،ومل ي ِ
نكر ذلك
ُ
أحد»(.)2
( )1فتح الباري البن حجر (.)525/13
( )2األنوار الكاشفة للمعلمي (ص .)169
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َ -4
النهي عىل أ َّنه كان يف أول األمر؛ فقالَّ « :
وكأن النهي وقع قبل
ومحل احلافظ
َ
استقرار األحكام اإلسالم َّية والقواعد الدر ين َّية ،خشية الفتنة ،ثم ملا زال املحذور
ُ
اإلذن يف ذلك»(.)1
وق َع
وأما أثر ابن مسعود وابن ع َّباس:
ثمة ثالثة أمور خمتلفة؛ وهي:
فلتحرير املقصود منهام؛ ال ُبدَّ أن ندرك أن َّ
 -1السامع من ُمسلمي أهل الكتاب.
 -2القراءة يف كتب أهل الكتاب.
 -3الرجوع إىل علامء أهل الكتاب الذين ال زالوا عىل دينهم الباطل ،وسؤاهلم
عىل سبيل التل رقي والقبول.
واملقصود من هذه اآلثار هو األمر الثالث فقط؛ بداللة قول ابن مسعود فيه« :ال
فإهنم لن هيدوكم ،وقد ض ُّلوا ،» ..فهو يتحدَّ ث عن
تسألوا أهل الكتاب عن يشء؛ َّ
قوم ضا رلني مل هيتدوا هبذا الدر ين ،وهذا َيصدق عىل أحبار اليهود والنصارى ،ال َمن
أسلم منهم.
َ

وقول ابن ع َّباس« :وال واهلل ما رأينا منهم ً
رجال قط يسألكم عن الذي ُأ ِنز َل

عليكم"؛ فهذا رصيح يف َّأهنم ال زالوا عىل دينهم الباطل.
ولذا ،نجد َّ
أسلم منهم ،كـ :عبد اهلل بن
عمن
َ
أن عا َّمة مرو َّيات الصحابة إنَّام هي َّ
سالم ،وسلامن الفاريس ،وكعب األحبار ،أو ِمن صحفهم مبارشة  -كام هو حال
عبد اهلل بن عمرو.-
عمن ال زال عىل دينه منهم؛ فقد كانت عىل سبيل االستعالم ،ويف
الرواية َّ
وأ َّما ر
ُحكم النادر ،يف حوادث خمصوصةُ ،يستفاد منهاَّ :
جائز  -يف اجلملة -
أن ذلك
ٌ
للراسخ يف ِ
الع ْلم ،وليس لعا َّمة الناس.
( )1فتح الباري البن حجر (.)498/6
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وعىل هذا ،يكون املقصود َ
األثرين :هني عا َّمة الناس وغري الراسخني يف
هبذين َ

ِ
الع ْلم عن الرجوع ألحبار اليهود والنصارى ،ممَّن الزالوا عىل ُكفرهم ،لالستفادة
من علومهم وأخبارهم.
قال الشيخ عبد الرمحن املع رلمي (1386هـ):
«لع َّله ريض اهلل عنه إنَّام أراد هني املسلمني عن سؤال َمن مل َي َز ْل عىل كفره من
أهل الكتاب ،بدليل قوله( :فواهلل ،ال يسألكم أحدٌ منهم عن الذي ُأ ِنز َل عليكم)؛
فإهنم هم الذين ال يسألون املسلمني ،فأ َّما َمن أسلم منهم فإنَّه يسألنا -كام ال خيفى .-
َّ
أو لع َّله إنَّام هنى َمن مل يرسخ اإليامن والعلم يف قلبه؛ خو ًفا عليه من الضالل.
وأظهر من ذلك :أن يكون إ َّنام هنى عن سؤاهلم لالحتِجاج يف الدر ين بام ُيكونه،
فأ َّما ما كان من َقبِيل الوقائع التارخي َّية التي تتع َّلق بام يف القرآن؛ فلم يكن هو وال
النبي َّ
صىل اهلل عليه وآله وس َّلم أنَّه
غريه يرى يف ذلك
حرجا ،كيف وقد َّ
ً
صح عن ر

ِّ
قال« :بلِّغوا ِّ
علي
ومن كذب َّ
عّن ولو آية ،وحدثوا عن بّن إسرائيل وال حرجَ ،
ِّ
البخاري وغريه.
متعم ًدا؛ فليتبوأ مقعده من النار» ،رواه
ُّ
و َمن َت َت َّبع ما ُي ْر َوى عن ابن ع َّب ٍ
اس وغريه من الصحابة

من التفسري؛ َعلِ َم

صحة ما قلناه(.)1
َّ

ويف تفسري ابن جرير ِعدَّ ة آثار يف سؤال ابن ع َّباس كعب األحبار عن أشياء من

غري كعب من أحبار اليهود ،واهلل أعلم»(.)2
القرآن ،وسؤاله َ

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

املفرسون من الصحابة ( :)881/2أن مرو َّيات ابن
( )1ذكر الباحث عبد الرمحن بن عادل املشد يف رسالته ر
ع َّباس لإلرسائيليات بلغت ( )%10من تفسريه ،ومرو َّيات ابن مسعود لإلرسائيليات بلغت ( )%8من
تفسريه.
وأن جمموع روايات الصحابة لإلرسائيليات بلغت – بحسب مجعه –  900رواية.
( )2رفع االشتباه (.)384/1
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له هذه الكتب ال يشمل مجيع ما فيها ،بل فيها الكثري من األمور التي مل تتعرض
للتحريف والتبديل.
قال ابن القيم (751هـ)« :وقد اختلفت أقوال الناس يف التوراة التي بأيدهيم :هل
هي مبدلة ،أم التبديل والتحريف وقع يف التأويل دون التنزيل؟
عىل ثالثة أقوال :طرفني ،ووسط.
مغرية ليست التوراة التي
فأفرطت طائفة وزعمت أهنا كلها أو أكثرها مبدَّ لة َّ
وتعرض هؤالء لتناقضها وتكذيب بعضها
أنزهلا اهلل تعاىل عىل موسى عليه السالمَّ ،
لبعض.
وقابلهم طائف ٌة أخرى من أئمة احلديث والفقه والكالم ،فقالوا :بل التبديل وقع
يف التأويل ،ال يف التنزيل.
وهذا مذهب أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،قال يف صحيحهُ :يرفون:
يزيلون ،وليس أحدٌ يزيل لفظ كتاب من كتب اهلل تعاىل ولكنهم ُيرفونه :يتأولونه
عىل غري تأويله.
ومن حجة هؤالء :أن التوراة قد ط َّبقت مشارق األرض ومغارهبا ،وانترشت
جنوب ًا وشامالً ،وال يعلم عدد نسخها إال اهلل تعاىل ،ومن املمتنع أن يقع التواطؤ عىل
التبديل والتغيري يف مجيع تلك النسخ بحيث ال يبقى يف األرض نسخة إال مبدلة
مغرية ،والتغيري عىل منهاج واحد ،وهذا مما ُييله العقل ،ويشهد ببطالنه.
وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا :قد زيد فيها ،وغري ألفاظ يسرية ،ولكن أكثرها

ٍ
باق عىل ما ُأنزل عليه ،والتبديل يف يسري منها جد ًا.

وممن اختار هذا القول شيخنا يف كتابه :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح»(.)1
( )1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم ( )1136/2بترصف ،وينظر األقوال القويمة (ص.)165
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اثلثاً :أن األكاذيب واألباطيل يف مرويات أهل الكتاب ال تصلح للرتجيح بتات ًا،

وقد تم التحرز عنها بتخصص املسألة باملرويات املسكوت عنها ،التي ال ُجيزم
بصدقها وال كذهبا.
رابعاً :غالب ما ُُيتاج له من مرويات أهل الكتاب للرتجيح بني أقوال املفرسين

إنام هو يف مسائل وأخبار هلا أصل ثابت يف القرآن.

فمجال الروايات اإلرسائيلية – غالب ًا -هو القصص القرآين واألخبار املتعلقة
بـبدء اخللق واخلليقة ،وأخبار األمم السابقة ،وأخبار األنبياء وما جرى هلم من
وقائع وحوادث وعرب ،وبعض أهوال يوم القيامة من البعث والنشور إىل احلساب،
واجلنة ونعيمها ،والنار وعذاهبا.
وهذه األمور تعد قاس ًام مشرتك ًا بني القرآن وكتبهم ،ولكن يبقى النظر يف
الزيادات والتفصيالت والتوضيحات التي عندهم ،فيستفاد منها كقرينة يف
الرتجيح ،وال يعتمد عليها.
ِ
يستغن عن
وحتى احلافظ ابن كثري الرافض لتوظيفها يف تفسري القرآن مل
"اإلرسائيليات املسكوت عنها" ،فقال« :ولسنا نذكر من اإلرسائيليات إال ما أذن
ر
الشارع يف نقله ،مما ال خيالف كتاب اهللر وسنَّة رسوله × ،وهو القسم الذي ال
ٍ
يكذب ممَّا فيه ٌ
يصدَّ ق وال َّ
ملخترص عندنا ،أو تسمي ٌة ملبه ٍم ورد به رشعنا مما ال
بسط
فائدة يف تعيينه لنا ،فنذكره عىل سبيل التحيل به ،ال عىل سبيل االحتياج إليه
واالعتامد عليه»(.)1
خامساً :أن االستئناس واالعتضاد باإلرسائيليات يف الرتجيح بني أقوال أهل

التفسري املختلفة ال يعد من باب تفسري القرآن باإلرسائيليات ،فباب الرتجيح أوسع
من باب االحتجاج واالعتامد.
( )1البداية والنهاية البن كثري (.)7/1
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قال شيخ اإلسالم« :اإلرسائيليات إنام تذكر عىل وجه املتابعة ،ال عىل وجه
االعتامد عليها وحدها»(.)1
وما ذكره الشيخ أمحد شاكر والسعدي إنام هو يف التحذير من اعتامدها يف تفسري
القرآن وجعلها كاملبني له ،وما نحن فيه ليس كذلك ،فهي جمرد قرينة من قرائن
الرتجيح.

وأختم القول ابلتأكيد:

عىل أن اخلرب اإلرسائييل ال يعدو أن يكون قرين ًة من القرائن التي ُيلجأ إليها يف

املوازنة والرتجيح بني األقوال ،وليست دلي ً
ال ُيعتمد عليه لفض النزاع بني العلامء.
فهي قرينة تتعاضد مع غريها من القرائن للوصول إىل أقرب األقوال للصواب
يف تفسري اآلية.
والقرينة قد يأخذ هبا املفرس يف موطن ويردها يف آخر بحسب ما يظهر له من
خالل املوازنة بينها وبني غريها من القرائن األخرى والدالئل.
وال يعني القول بالرتجيح هبا قبوهلا مطلق ًا وال ردها مطلق ًا ،وإنام يستفاد منها،
فليست حاكمة عىل النص القرآين ،وال قاطع ًة هبذا املعنى دون غريه من املعاين
املحتملة.
والتوظيف اخلطأ هلذه القرينة – كام هو عند بعض املفرسين – ال يعدو أن يكون
خط ًأ يف التطبيق ،وال يعود عىل هذا التأصيل بالبطالن.

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

272

جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية

العدد التاسع والعشرون

(مجادى اآلخرة 1441ﻫ)

اخلامتة
وفيها أبرز نتائج البحث
 -1املقصود من الرتجيح باإلرسائيليات :تقوي ُة أحد األقوال التي قيلت يف
تفسري اآلية استناد ًا إىل ما جاء عند أهل الكتاب يف كتبهم وأخبارهم.
ُّ -2
َ
قوة أحد القولني َيصلح أن يكون من قرائن الرتجيح.
كل ما
أورث ظنَّ ًا يف َّ
" -3اإلرسائيليات املسكوت عنها" من قرائن الرتجيح املعتربة بني أقوال
املفرسين.
 -4إ ْذ ُن اهلل بسؤال أهل الكتاب وإ ْذ ُن النبي × بالتحديث عنهم ،يدل عىل

اعتبار مروياهتم باجلملة ،وهذا ما مشى عليه علامء التفسري من املتقدمني يف
االستفادة من أقوال أهل الكتاب يف التفسري.
 -5كان بعض الصحابة يرجع إىل أقوال أهل الكتاب لفهم بعض معاين آيات
القرآن.
 -6اخلرب اإلرسائييل يف حقيقته "رواي ٌة ال ُيع َلم صدقها من كذهبا" ،و ُي َظ ُّن أهنا من
بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي إليهم ،فهي من هذه احليثية تشبه احلديث الضعيف،
والعلامء متفقون عىل أنه ال يصلح لالحتجاج ،ولكن يصلح قرين ًة للرتجيح بني
األقوال.
 -7هذه القرينة يف الرتجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعني ،ويدل
عليها ترصف ٍ
كثري من املفرسين ،وأبرز من رصح هبا هو الطاهر ابن عاشور.
ُّ
 -8األحاديث واآلثار التي ُيفهم منها املنع من األخذ عن أهل الكتاب والسامع
منهم ،إما غري صحيحة ،أو خاصة بمن ال يزال عىل كفره منهم.
 -9غالب ما ُيتاج له من مرويات أهل الكتاب للرتجيح بني أقوال املفرسين
إنام هو يف مسائل وأخبار هلا أصل ثابت يف القرآن.
273

د .عم ـ ــار بن أمحـ ــد الصـيـاصـنـ ـة

الرتجيح بني أقوال املفسرين ابإلسرائيليات

 -10االستئناس باإلرسائيليات يف الرتجيح بني أقوال أهل التفسري املختلفة
ليس من باب تفسري القرآن باإلرسائيليات ،فباب الرتجيح أوسع من باب
االحتجاج واالعتامد.

ومما يوصي به الباحث:

قيام دراسات استقرائية تتت َّب ُع طريقة علامء التفسري يف التعامل مع مرويات أهل

الكتاب من حيث االعتامد أو االستئناس والرتجيح هبا.
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فهرس املصادر واملراجع
 -1اإلهباج يف شرح املنهاج ،تقي الدين السبكي وولده تاج الدين ،صححه :مجاعة من
العلامء ،دار الكتب العلمية ببريوت ،ط1404 ،1هـ.
 -2أحكام القرآن ،القايض أبو بكر بن العريب االشبييل (543هـ) ،حقق :حممد عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1424 ،3هـ.
 -3إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حممد بن عيل الشوكاين ،حتقيق :سامي
العريب ،دار الفضيلة ،ط1421 ،1هـ.
 -4إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص الدين األلباين ،املكتب
اإلسالمي ببريوت ،ط1399 ،1هـ.
 -5اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث ،د .حممد حسني الذهبي ،مكتبة وهبة بمرص.

 -6اإلسرائيليات وأثرها يف كتب التفسري ،رمزي نعناعة ،دار القلم ،دمشق ،ط،1
1390هـ.
 -7اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،حممد بن حممد أبو شهبة ،مكتبة السنة
بمرص ،ط1408 ،4هـ.
 -8إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان ،ابن قيم اجلوزية ،حققه :حممد عزير شمس ،دار
عامل الفوائد ،ط1432 ،1هـ.
 -9األقوال القومية يف حكم النقل من الكتب القدمية ،برهان الدين البقاعي ،ضبط وتعليق:
عبد الرحيم السايح ،مكتبة جزيرة الورد بمرص ،ط2010 ،1م.

 -10األنوار الكاشفة ملا يف كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل واجملازفة ،عبد
الرمحن املع رلمي ،حتقيق :عيل العمران ،دار عامل الفوائد ،ط1434 ،1هـ.
 -11البحر احمليط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش ،حتقيق :عبد
القادر العاين ،وزارة األوقاف بالكويت ،ط1413 ،2هـ.

 -12البداية والنهاية ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي،
دار هجر بالقاهرة ،ط1418 ،1هـ.
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 -13بستان العارفني ،أبو الليث نرص بن حممد السمرقندي ،حتقيق :خليل امليس ،دار
الكتاب العريب ،ط1399 ،1هـ.
 -14التاريخ الكبري،حممد بن إسامعيل البخاري ،دائرة املعارف العثامنية بحيدرآباد الدكن.
 -15اتريخ مدينة دمشق ،أبو القاسم عيل بن احلسن املعروف بابن عساكر ،دار الفكر،
ط1419 ،1هـ.
 -16التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،عالء الدين املرداوي ،حتقيق :عبد الرمحن
اجلربين وعوض القرين وأمحد الرساح ،مكتبة الرشد ،ط1421 ،1هـ.
 -17التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور ،دار سحنون للنرش والتوزيع بتونس،
1997م.
 -18حتفة املودود أبحكام املولود ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :عبد القادر
األرناؤوط ،مكتبة دار البيان بدمشق ،ط1391 ،1هـ.
 -19التعريفات ،عيل بن حممد الرشيف اجلرجاين ،حتقيق :براهيم األبياري ،دار الكتاب
العريب بريوت ،ط.1405 ،1
 -20تفسري ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حاتم الرازي ،حتقيق:
أسامة الطيب ،دار نزار الباز ،ط1997 ،1م.
 -21تفسري التابعني ،حممد بن عبد اهلل اخلرضي ،دار اللباب ،ط1437 ،1هـ.
 -22تفسري السعدي ،عبد الرمحن بن نارص السعدي ،حتقيق :عبد الرمحن اللوُيق،
مؤسسة الرسالة ببريوت ،ط1420 1هـ.
 -23تفسري القرآن العظيم ،إسامعيل بن عمر ابن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار
طيبة بالرياض ،ط1420 ،2هـ.
 -24تفسري القرآن ابإلسرائيليات ،نظرة تقوميية ،الدكتور مساعد الطيار ،جملة معهد اإلمام
الشاطبي ،العدد الرابع عرش1433( ،هـ).
الرزَّاق بن مهام الصنعاين ،دراسة وحتقيق :حممود حممد عبده ،دار الكتب
 -25تفسري عبد َّ
العلمية ببريوت ،ط1419 ،1هـ.
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 -26تقريب التهذيب ،أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حممد عوامة ،دار البشائر
ببريوت ،ط1408 ،2هـ.

 -27التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب،
حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري ،وزارة األوقاف باملغرب،

1387هـ.
 -28التوقيف على مهمات التعاريف ،حممد عبد الرؤوف املناوي ،حتقيق :حممد رضوان
الداية ،دار الفكر املعارص ،الطبعة األوىل.1410 ،

 -29جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :عبد اهلل الرتكي،
هجر للطباعة والنرش ،القاهرة ،ط1422 ،1هـ.

 -30جامع البيان يف القراءات السبع ،أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين (444هـ) ،جامعة
الشارقة ،ط1428 ،1هـ.

 -31مجع اجلوامع ،تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي ،حتقيق :عبد املنعم خليل
إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ط.1424 ،2

 -32اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :عيل بن
حسن وعبد العزيز بن إبراهيم ومحدان بن حممد ،دار العاصمة بالرياض ،ط1419 ،2هـ.

 -33احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكريا بن حممد األنصاري ،حتقيق :د .مازن
املبارك ،دار الفكر املعارص ببريوت ،ط1411 ،1هـ.

 -34رفع االشتباه عن معىن العبادة واإلله ،عبد الرمحن املع رلمي ،حتقيق :عثامن شيخ عيل،
دار عامل الفوائد ،ط1434 ،2هـ.

 -35روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممود اآللويس ،دار إحياء الرتاث
العريب ببريوت.

 -36زاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي ،املكتب اإلسالمي

ببريوت ،ط1404 ،3هـ.
 -37سنن ِّ
الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعبد اللطيف
حرز اهلل ،دار الرسالة العاملية ببريوت ،ط1430 ،1هـ.
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 -38سنن سعيد بن منصور ،دراسة وحتقيق :سعد بن عبد اهلل آل محيد ،دار الصميعي،
ط1414 ،1هـ.

 -39شرح حديث النزول ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية (728هـ) ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،ط :5اخلامسة1397 ،هـ.

 -40شرح صحيح البخاري ،عيل بن خلف ابن بطال ،حتقيق :أبو متيم يارس بن إبراهيم،
مكتبة الرشد بالرياض ،ط1423 ،2هـ.

 -41شرح مشكل اآلاثر ،الطحاوي ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة،
1415هـ.

 -42الصحاح ،إسامعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليني ببريوت ،ط1990 ،4م.

 -43صحيح البخاري ،حتقيق :مصطفى البغا ،دار ابن كثري بدمشق ،ط1410 ،4هـ.

 -44صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،ط،1
1374هـ.

 -45العظمة ،أبو الشيخ األصبهاين ،حتقيق :رضاء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري ،دار
العاصمة بالرياض ،ط1408 ،1هـ.

 -46عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ،اختصار وحتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار الوفاء
باملنصورة  -مرص ،ط1426 ،2هـ.

 -47العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،
دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد ،ط1986 ،2م.

 -48فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حققه :حمب
الدين اخلطيب ،دار املعرفة ببريوت1379 ،هـ.

 -49قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص عند ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير ،عبري بنت
عبد اهلل النعيم ،دار التدمرية ،ط.1436 ،1

 -50قواعد الرتجيح عند املفسرين دراسة نظرية تطبيقية ،حسني بن عيل احلريب ،دار القاسم،
 ،1417ط.1
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 -51الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،
حتقيق :حممد عوامة ،مؤسسة علوم القرآن ،ط1413 ،1هـ.

 -52كتاب الضعفاء ،حممد بن إسامعيل البخاري ،حتقيق :أيب عبد اهلل أمحد بن إبراهيم بن
أيب العينني ،مكتبة ابن عباس ،ط1426 ،1هـ.

 -53الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية ،أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،حتقيق:
ماهر الفحل ،دار ابن اجلوزي ،ط1432 ،1هـ.

 -54جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :عبد الرمحن بن قاسم ،جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة النبوية1416 ،هـ.

 -55حماسن التأويل ،مجال الدين القاسمي ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر،
ط1398 ،2هـ.

 -56مذكرة يف أصول الفقه ،حممد األمني الشنقيطي ،دار عامل الفوائد ،ط1426 ،1هـ.

 -57مراجعات يف اإلسرائيليات ،إعداد :نخبة من الباحثني ،مركز تفسري للدراسات
القرآنية بالرياض2015 ،م.

 -58مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق :مركز
البحوث بدار التأصيل بالقاهرة ،ط1436 ،1هـ.

 -59مسند الفاروق ،إسامعيل بن عمر بن كثري  ،حتقيق :إمام بن عيل بن إمام ،دار الفالح
بالفيوم ،ط1430 ،1هـ.

 -60املسند ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
1416هـ.

 -61مصنف ابن أيب شيبة ،حتقيق :حممد عوامة ،دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ،ط،1
1427هـ.

الرزَّاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب
 -62مصنَّف عبد َّ
اإلسالمي ببريوت ،ط1403 ،2هـ.
 -63معجم الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري (395هـ) ،حتقيق :حممد إبراهيم سليم،
دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع ،القاهرة.
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 -64املفسرون من الصحابة ،عبد الرمحن بن عادل املشد ،مركز تفسري للدراسات
القرآنية ،ط1437 ،1هـ.
 -65مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس الرازي ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر
ببريوت1399 ،هـ.
 -66منهج ابن جرير الطربي يف الرتجيح ،حسني بن عيل احلريب ،دار اجلنادرية ،ط،1
1429هـ.
 -67هدي الساري مقدمة فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر
العسقالين ،دار املعرفة ببريوت1379 ،هـ.
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