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Abstract
Objectives: This research aims to examine the term Israeliyyat, one of the most prominent terms used in
Qur’anic interpretation. Despite the influence of these expositions on the term “Israeliyyat”, because it is
one of the tools that expositors (Al-Mufassirun) use to clarify meaning in the Holy Qur’an, the meaning of
the standardized form has varied, causing some confusion and necessitating research to solve this theoretical
problem.
Methodology: The researcher used five research methods (descriptive, inductive, analytical, critical, and
comparative) to examine uses of the term “Israeliyyat”. A preliminary conception of the term’s linguistic
meanings and the influences on the formation of these meanings are presented.
Findings: The most important result of the research is the presentation of a new meaning of the term Israeliyyat, in which the different sayings and opinions of various scholars are combined: All narrations that use the
People of the Book were meant to describe the Children of Israel as well as others among them who had
converted to Islam; furthermore, the books of the Prophets that use the Children of Israel may be the origin
of this use. Additionally, the researcher elaborates that the main reason for the differences in the various connotations of the word “Israeliyyat” is the neglect of the semantic roots and history of the term in the Hadiths.
For example, the phrase “Children of Israel” was used to limit the number of references to them, and the term
“People of the Book” was avoided, which led to a disruption in the use of the general approach used to examine
hadiths. Accordingly, the different uses of the term appeared and gradually grew apart.
Originality: This research makes an important addition to the study of the Qur’anic sciences. Despite the large
number and diversity of theoretical studies on the topic of “Israeliyyat” in general, past studies have not carefully examined this topic, given its interpretive importance, and this study is expected to motivate researchers
concerned with the sciences of the Holy Qur’an to further examine the topic of scientific terminology.
Keywords: Israeliyyat, Israeli novels, Examining the terminology, Al-Tafsir (exegesis)
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني حممد وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين،

وعىل من سار عىل هدهيم واقتفى أثرهم إىل يوم الدين ،أما بعد:

فـ«حترير مصطلح اإلرسائيليات»( )1هي اجلملة التي اختريت عنوانًا للبحث؛ هبدف تقديم صياغة علمية مقرتحة

ملفهوم «اإلرسائيليات» ،جتتمع عندها الدالالت املتباينة ،بعد حتليلها ومناقشتها ً
نقاشا علم ًّيا؛ يف حماولة لرفع اإلشكال
الواقع ،واالضطراب الناشئ حول هذا املصطلح من ِق َبل املتداولني له ،ما يعكس افتقاره إىل الدقة والوضوح الداليل

خصص هذا املوضوع بالبحث عىل
الناجم عن قلة الدراسة النظرية حوله؛ إذ وبعد التتبع والتحري مل أقف عىل من ّ

مح ُت من خالل هذه الصفحات
الرغم من كثرة الدراسات النظرية وتنوعها يف باب اإلرسائيليات عمو ًما()2؛ وعليه َط ْ
إىل تلبية تلك احلاجة؛ باإلجابة عىل األسئلة اآلتية:

 -1ما معنى اإلرسائيليات؟ وما الروافد املؤثرة يف تكوين مفهومها؟
 -٢ما سبب اختالف األقوال الواردة حول مفهوم اإلرسائيليات ،وهل هي ذات اجتاهات متقاربة أم متباعدة؟
 -٣هل يمكن اقرتاح صيغة تعرب عن مفهوم اإلرسائيليات بد ّقة ،وما اإلضافة العلمية التي ستقدّ مها؟

منهج البحث وخ ّطته :اقتضت طبيعة العمل يف هذا البحث اعتام َد املنهج االستقرائي التحلييل النقدي املقارن مع

االستعانة باملنهج الوصفي ،وذلك يف مبحثني:

التصور األو ّيل لقضية «حترير مصطلح اإلرسائيليات»
 املبحث األول:ّ

ج َع ْت عنوان البحث ،مع
وظفته لتوضيح موضوع القضية ،بحيث يتجىل من خالله املعنى اللغوي للمفردات التي َ َ

اإلشارة إىل أبرز العوامل املؤثرة يف تكوين مفهوم اإلرسائيليات عند الباحثني ،التي دفعتهم إىل صياغة ما ذهبوا إليه من

املعاين.

 -املبحث الثاين :حترير حمل اخلالف حول مصطلح «اإلرسائيليات»

بنيته عىل تتبع أبرز األقوال الواردة يف املسألة مع اختالف اجتاهاهتا ،واالستقراء الدقيق حلقيقتها بالرجوع إىل مظاهنا،
ِ
واست ُِنف َذ
استُقص هلا الوسع ْ
معرجة عىل صياغة مناسبة ملفهوم اإلرسائيلياتْ ،
ومن ثم حترير اخلالف بينها وتقويمهاّ ،
ألجلها اجلهد ،وقد ُقدِّ مت بني يدي القارئ الكريم مع ختام هذه الدراسة للمناقشة.

وأن ّبه إىل أن هذا البحث ال ُي ْعنى بدراسة موضوع حكم االستشهاد باإلرسائيليات يف كتب التفاسري لتقوية املعاين هبا،

((( أصل هذا املوضوع وعنوانه مقرتح من األستاذ الدكتور أمحد خالد شكري ،أستاذ التفسري وعلوم القرآن يف جامعة قطر.
((( أشار إىل ذلك ،عىل سبيل املثال ،الدكتور مساعد الطيار بقوله« :وحتديد مصطلح اإلرسائيليات فيه كالم كثري للمعارصين ،وال تكفي هذه املقالة
يف تتبع ذلك وحترير املراد منه»؛ مساعد الطيار .مراجعات يف اإلرسائيليات (السعودية :مركز تفسري للدراسات القرآنية ،فهرسة مكتبة امللك فهد
الوطنية1436 ،هـ2015/م) ،ط ،1 .ص.160 .
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خالصا لوجهه الكريم،
أو لتفسري اآليات عىل وفقها؛ فإن هذا املوضوع له أبحاثه ،واهلل تعاىل أسأل أن جيعل هذا العمل
ً
مواف ًقا للصواب ،ناف ًعا للعباد ،إنّه ويل ذلك والقادر عليه.

األولي لقضية «تحرير مصطلح اإلسرائيليات»
المبحث األول :التص ّور
ّ
إن ُأوىل املراحل و َأ ْوالها بالبدء مع مطلع أ ّية دراسة علمية هي شمول مفردات القضية املراد دراستها بالتعريف

خصوصا مع وجود الصلة الوثيقة بني األصول اللغوية والدالالت االصطالحية للمفردات ،كام هي يف
اللغوي
ً

لفظة اإلرسائيليات .وليتحقق التصور املطلوب ُ
سأتبِع التعريف بدراسة ألبرز العوامل التي أثرت يف تكوين معنى
اإلرسائيليات يف األذهان ،يف املطلبني اآلتيني:

املطلب األول :التعريف اللغوي بمفردات القضية

ً
حرر العبد :أعتقه،
حيرر،
حتريراُ ،يقال ّ
ً
حررّ ،
أول :معنى «التحرير» يف اللغة :التحرير مصدر من الفعل الرباعي ّ

وحرر الكتابة :أقام حروفها وأصلح السقط ،وحترير كل يشء :تقويمه(.)1
وحرر الكتاب :أصلحه ّ
وجود خ ّطهّ ،
ّ

اصطالحا ،فاسم الفاعل منه
ثان ًيا :معنى «ا ُملصط َلح» يف اللغة :املصطلح :مأخوذ من الفعل اصطلح يصطلح
ً
م ِ
صطلح ،واسم املفعول ُمصط َلحُ ،يقال اصطلح الناس :توافقوا وزال ما بينهم من اخلالف ،واصطلح القوم عىل األمر:
ُ

معي ،وقيل :إخراج اليشء من املعنى اللغوي إىل معنى
تعارفوا عليه واتفقوا .وقيل االصطالح :استعامل كلمة بمعنًى ّ
آخر؛ لبيان املراد منه ،وذلك ملناسبة بينهام ،أو اشرتاكهام يف أمر(.)2

ثال ًثا :معنى «اإلرسائيليات» يف اللغة :اإلرسائيليات مجع ،مفرده :إرسائيلية ،نسبة إىل إرسائيل ،وهو اسم أعجمي

ممنوع من الرصف؛ لع ّلتي العلمية وال ُع ْجمة ،وهو مركب من مقطعني« :إرسا» بمعنى عبد ،وقيل :صفوة ،و «إيل» وهو
اسم اهلل بالرسيانية ،فيكون معنى كلمة إرسائيل :عبد اهلل ،أو صفوة اهلل(.)3

وحقيقة هذا االسم مرتبط بنبي اهلل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصالة والسالم ،وبنو إرسائيل هم :أبناء

((( انظر :أبو منصور حممد األزهري ،هتذيب اللغة .حتقيق :حممد عوض مرعب (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1421 ،هـ2001/م) ،ط،1 .
ج ،3 .ص278 .؛ شمس الدين حممد بن أيب الفتح البعيل .املطلع عىل ألفاظ املقنع ،حتقيق :حممود األرناؤوط وياسني اخلطيب (السعودية :مكتبة
السوادي1423 ،هـ2003/م) ،ط ،1 .ص486 .؛ أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،حتقيق:
عدنان درويش وحممد املرصي (بريوت :مؤسسة الرسالة) ،ص310 .؛ أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة (الرياض :دار
عامل الكتب1429 ،هـ2008/م) ،ط ،1 .ج ،1 .ص.468 .
((( بترصف :عمر ،معجم اللغة ،ج ،2 .ص1312 .؛ جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط (القاهرة :دار الدعوة) ،ج ،1 .ص.520 .
((( انظر :الكفوي ،ص115 .؛ أبو موسى حممد األصبهاين ،املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث ،حتقيق :عبد الكريم العزباوي (مكة املكرمة:
جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،كلية الرشيعة1986 ،م) ،ط ،1 .ج ،1 .ص115 .؛ أبو حيان حممد األندليس،
البحر املحيط ،حتقيق :صدقي حممد مجيل (بريوت :دار الفكر1420 ،هـ) ،ج ،1 .ص277 .؛ أبو الفيض حممد بن عبد الرزاق الزبيدي ،تاج
العروس ،جمموعة من املحققني (اإلسكندرية :دار اهلداية) ،ج ،10 .ص52 .؛ حممد حسني الذهبي ،اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث (القاهرة:
مكتبة وهبة) ،ص.13 .
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ذكورا وإنا ًثا بجميع فرقهم ودياناهتم ممن تناسلوا من أبنائه االثني عرش فيمن بعده إىل عهد نب ّينا
يعقوب عليه السالم
ً
حممد صىل اهلل عليه وسلم وإىل وقتنا احلارض(.)1

ومن اخلطأ اعتقاد ما ذهب إليه بعض الباحثني مطل ًقا من «أن بني إرسائيل مجيعهم هم أهل الكتاب»()2؛ إذ إن هناك

فر ًقا دقي ًقا بني املصطلحني جتدر اإلشارة إىل توضيحه كونه مما خيلط عنده البعض ،وإن كانت بنو إرسائيل هم ممن ُجعلت

فيهم النبوة والكتاب بنص القرآن إال أن ذلك ال يعني أن مجيعهم يصح أن يطلق عليهم اسم :أهل الكتاب.

فأهل الكتاب كمركب :هم كل من جيمعهم كتاب ساموي ،أو من جيتمعون حوله ،ولكنه يف احلقيقة لقب شاع إطالقه

بعد جميء اإلسالم عىل اليهود والنصارى الذين مل يتد ّينوا ِ
خاصا هبم؛ ألن املراد بالكتاب:
باإلسالم وبقي الوصف
ّ
التوراة ِ
واإلنجيل .وخصوصه عليهم يمنع اطالقه عىل املسلمني وإن كان هلم كتاب .وعليه فمن صار مسلام من اليهود
والنصارى وآمن بمحمد صىل اهلل عليه وسلم انسلخ عنه وصف أهل الكتاب يف اصطالح القرآن(.)3

فأم املؤمنني صفية بنت حيي  -ريض اهلل عنها  -هي من بني إرسائيل نس ًبا حيث ينتهي نسبها إىل سبط الوي ابن
يعقوب ثم من ولد نبي اهلل هارون بن عمران أخو موسى عليهم مجيعهم الصالة والسالم()4وقد ُرفِع عنها وصف أهل
املعني  -يف
الكتاب بعد إسالمها ريض اهلل عنها ،والصحايب اجلليل عبد اهلل بن سالم ريض اهلل عنه ُذكر يف القرآن وهو
ّ
ِ ِ ِ ِ
﴿و َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْل ِكت ِ
س ِائ َيل َع َل
َاب﴾ [الرعد ]43 :وقولهَ :
أحد األقوال  -بقول اهلل تعاىلَ :
﴿و َش ِهدَ َشاهدٌ م ْن َبني إ ْ َ
ِ ِِ
ْبت ُْم﴾ [األحقاف .]10 :فوصفته اآليات دون إطالق مسمى أهل الكتاب عليه.
اس َتك َ ْ
م ْثله َفآ َم َن َو ْ
جتو ًزا من باب التغليب والتعريف
وإن كان يطلق مسمى «بني إرسائيل» عىل اليهود والنصارى يف نداءات القرآن فإنه ّ

والتذكري بالنسب ،وإال فإهنم انفصلوا بكفرهم عن بني إرسائيل كانفصال إبراهيم عليه السالم عن أبيه آزر؛ إذ الكفر

يقطع مواالة املسلمني هلم وحيجب عنهم الفضائل ويلبسهم الرذائل من باب التمييز بني بني إرسائيل وبني اليهود

املغضوب عليهم الذين رضبت عليهم الذلة ،فاليهود والنصارى َع َل ُم ملن مل يؤمن بموسى والنبيني من بعده عليهم

السالم ،فأما من آمن منهم هبم فهم بنو إرسائيل(.)5

((( قال تعاىلَ ( :يا َبنِي إرسائيل ا ْذك ُُروا نِ ْع َمتِ َي ا َّلتِي َأ ْن َع ْم ُت َع َل ْيك ُْم) [البقرة« ،]40 :أي :يا أوالد يعقوب» .احلسني بن الفراء البغوي ،معامل التنزيل يف
تفسري القرآن ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ) ،ط ،1 .ج ،1 .ص108 .؛ وانظر املراجع السابقة.
((( انظر :صابر طعيمة ،بنو إرسائيل بني نبأ القرآن وخرب العهد القديم (بريوت :عامل الكتب1984 ،م) ،ط ،1 .ص.140 .
((( انظر :حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير (تونس :الدار التونسية1984 ،م) ،ج ،27 .ص430-429 .؛ أمحد خمتار ،املعجم املوسوعي
أللفاظ القرآن الكريم (العراق :دار سطور1423 ،هـ2002/م) ،ط ،1 .ص69 .؛ حسن عز الدين اجلمل ،معجم وتفسري لغوي لكلامت القرآن
(مرص :اهليئة املرصية العامة للكتاب2008 ،م) ،ط ،1 .ج ،1 .ص124 .؛ نخبة من الباحثني ،معجم ألفاظ القرآن الكريم (مرص :جممع اللغة
العربية ،اإلدارة العامة إلحياء الرتاث1409 ،هـ1989/م) ،ص.97 .
((( أبو احلسن عيل بن أيب الكرم ابن األثري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،حتقيق :عيل حممد معوض ،وعادل أمحد (لبنان :دار الكتب العلمية،
1415هـ1994/م) ،ط ،1 .ج ،7 .ص.168 .
((( انظر :بكر عبد اهلل أبو زيد ،معجم املناهي اللفظية (الرياض :دار العاصمة للنرش والتوزيع1417 ،هـ1996/م) ،ط ،3 .ص.94 .
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ثم ال ينحرص مسمى أهل الكتاب عىل بني إرسائيل فحسب بل كان ألنبيائهم أتباع من غريهم ،فيوجد من العرب من

تنص
تنص كورقة بن نوفل ،ويوجد من احلبش من كان من أهل الكتاب ممن ّ
كان من أهل الكتاب ممن ّ
هتود ،أو ّ
هتود ،أو ّ
تنص كسلامن ويوجد غريهم ،ويمكن االستئناس
كالنجايش ،ويوجد من الفرس من كان من أهل الكتاب ممن ّ
هتود ،أو ّ
(وإِ َّن اهللَ َن َظ َر إِ َل َأ ْه ِل ْالَ ْر ِ
ضَ ،ف َم َقت َُه ْم َع َر َ ُب ْم َو َع َج َم ُه ْم ،إِ َّل َب َقا َيا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب)()1؛ إلثبات جواز
بقول النبي ﷺَ :

وقوع ما تقدّ م ،فوجه الشاهد منه استثناء بقايا أهل الكتاب من عموم العرب والعجم ،فدل عىل أن من العرب والعجم

من كان من أهل الكتاب من غري بني إرسائيل.

فأهل الكتاب إ ًذا هم طائفة من الناس يمثلها كل من اتّبع الديانتني اليهودية والنرصانية وإن كان من غري بني

إرسائيل ،ويف ذلك قال اإلمام ابن قدامة  -رمحه اهلل« :فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم ،كالسامرة
يدينون بالتوراة ،ويعملون برشيعة موسى عليه السالم ،وفِ َر ِق النصارى من اليعقوبية ،والنسطورية ،وامللكية ،والفرنج

والروم ،واألرمن ،وغريهم ممن دان باإلنجيل ،ومن عدا هؤالء من الكفار ،فليس من أهل الكتاب»( ،)2واملتت ّبع للتاريخ

يدرك ذلك متا ًما ،وهو واضح إن شاء اهلل تعاىل.

املطلب الثاين :الروافد املؤثرة يف تكوين مفهوم اإلرسائيليات
ويمكن إمجاهلا يف أربع نقاط:

ً
التصور ملنزلة الروايات اإلرسائيلية يف الرشع ،مما ال شك فيه أن من ّأول الروافد املؤسسة ملفهوم اإلرسائيليات
أول:
ّ
ِ ِ
س ِائ َيل
هو احلكم النهائي الذي أصدره النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حقها بقولهَ ( :ب ِّل ُغوا َعنِّي َو َل ْو آ َي ًةَ ،و َحدِّ ُثوا َع ْن َبني إ ْ َ
َوالَ َح َر َجَ ،و َم ْن ك ََذ َب َع َ َّل ُم َت َع ِّمدً ا َف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َعدَ ُه ِم َن الن َِّار)( ،)3وذلك بعد املنع من تداوهلا والزجر عنها يف أول األمر كام

أخرب بذلك أهل العلم( .)4وقد سببت هذه املرحلة البينية التي عاشتها الروايات اإلرسائيلية ،مع ما ورد عن الصحابة

والتبي والتحري للصواب وإنصافهم يف تعاملهم
املوضحة «ملنهجهم الدقيق يف التثبت
ريض اهلل تعاىل عنهم من اآلثار ّ
ّ

ً
حميا
مشوشة يف أذهان بعض الدارسني،
مع املنقوالت عمو ًما»( )5سواء كانت من اإلرسائيليات وغريها ،صورة ّ
وسؤال ّ

(((
(((
(((
(((
(((
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مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات التي يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ،ج ،4 .ص ،2197 .برقم.2865 :
بترصف :موفق الدين بن قدامة املقديس ،املغني (القاهرة :مكتبة القاهرة1388 ،هـ1968/م) ،ج ،9 .ص.329 .
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بني إرسائيل ،ج ،4 .ص ،170 .برقم.3461 :
انظر :ابن حجر أمحد بن عيل العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،عناية كل من :حممد فؤاد عبد الباقي ،وحمب الدين اخلطيب (بريوت:
دار املعرفة1379 ،هـ1959/مـ) ج ،6 .ص.498 .
انظر :سانتاد بورنا وحممد فوزي وعيل ساجد« ،اإلنصاف يف التعامل مع املخالفني عند السلف» ،جملة أفكار2019 ،م ،جامعة مااليا ،م ،21 .ع.
14039( 2هـ2019/م) ،ص.231 .

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد -39العدد 1442 – )1هـ  2021 /م ،علمية محكمة ،جامعة قطر

غال ًبا ما ُيثار يف نفوسهم :ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الروايات اإلرسائيلية؟

تلمس شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  -تلك احلرية القائمة يف األذهان استنهض لدفعها بتأصيل دقيق
ولذلك ملا ّ

ً
قائل« :كل ما يؤخذ عن أهل الكتاب ال جيوز تصديقه وال تكذيبه إال بحجة»()1؛ استنا ًدا إىل قوله عليه الصالة والسالم:
(إِ َذا َحدَّ َثك ُْم َأ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
وه ْمَ ،و ُقو ُلوا :آ َمنَّا بِاللَِّ َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُس ِل ِهَ ،فإِ ْن ك َ
وه ْمَ ،وإِ ْن
َان َح ًّقا َل ْ ُتك َِّذ ُب ُ
وه ْم َو َل ُتك َِّذ ُب ُ
َاب َف َل ت َُصدِّ ُق ُ
ك َ ِ
وه ْم)(.)2
َان َباط ًل َل ْ ت َُصدِّ ُق ُ
فالنبي  -عليه الصالة والسالم  -بتلك األحاديث أنزل الروايات اإلرسائيلية منزلتها التي جيب استحضارها أثناء

استئناسا دون االعتامد عليها أمر جائز غري ممنوع ،وعىل هذا جرى عمل
روايتها ،فالعمل بنقلها والتحديث هبا عنهم
ً

حاكم عليها بالتصديق ،أو التكذيب فذلك هو
مجهور املفرسين من السلف واخللف ،وأما إعامل العقل فيها بجعله
ً
املمنوع وهو غري ممكن وإال مل يكن ل ُي َت ّخص لألمة بام تقرر يف األحاديث املتقدمة.

ثان ًيا:
التصور ملصادر الروايات اإلرسائيلية( ،)3إن من املس ّلامت املتعارف عليها بني املسلمني أن جمموع الكتب الساموية
ّ

التي ذكرهتا نصوص القرآن والسنة مخسة ،وهي :صحف إبراهيم ،والتوراة ،واإلنجيل ،والزبور ،والقرآن ،أو ستة عىل

رأي من يقول إن صحف موسى ليست هي التوراة( ،)4هذه الكتب وإن كانت متباينة يف كثري من جوانبها إال أهنا متفقة

يف البعض اآلخر ولعل من أبرز أوجه االتفاق بينها احتادها يف املصدر ،وإن كان قد ناهلا من التحريف والضياع ما ال
يعلم مقدار ذلك اجلرم إال اهلل عز وجل إال أهنا «هي املتبقية بأيدي أهل امللل بعد البحث ومزيد الطلب»( ،)5وما عداها

من كتب األنبياء فنؤمن هبا وإن مل نقف عىل أسامئها ،أو مجيع أخبارها.

من املالحظ أن أمة بني إرسائيل هم الذين حظوا بأكثرها وهي :التوراة التي أنزلت عىل موسى بن عمران بن الوي

(((
(((
(((
(((

(((

تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين ،مقدمة يف أصول التفسري (بريوت :دار مكتبة احلياة1490 ،هـ1980/م) ،ص.21.
حسن إسناده شعيب
أمحد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد ،مسند الشاميني ،حديث أيب نملة األنصاري ،ج ،28 .ص ،460 .برقم .17225 :وقد ّ
األرناؤوط ،ويف رواية صحيح البخاري( :ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا ،اآلية) صحيح البخاري ،كتاب
تفسري القرآن ،باب قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا ،ج ،6 .ص ،20 .برقم.4485 :
املصادر املستفادة :جلنة التحرير والنرش لرشكة ماسرت ميديا ،التفسري التطبيقي للكتاب املقدس (مرص :ماسرت ميديا ،ط ،4 .د.ت) أول امللخص.
يوسف ،القربيص ،اإلنجيل بحسب بارنبا ،خمطوطة ترمجها :أمحد إيبش (الرياض :العبيكان2019 ،م) ط ،1 .ص 19 .وما بعدها .عيل عبد
الواحد وايف ،األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم (القاهرة :دار هنضة مرص1384 ،هـ1964/م) ،ط ،1 .ص ،13 .وما بعدها.
ان ،و ُأن ِْز َل ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
انَ ،وا ِلْن ِ
ْجيلُ
ت الت َّْو َرا ُة لِ ِس ٍّت َم َض َيْ ِم ْن َر َم َض َ
الس َ
قال عليه الصالة والسالمُ ( :أن ِْز َل ْت ُص ُح ُ
ل ُم ِف َأ َّو ِل َل ْي َلة م ْن َر َم َض َ َ
يم َع َل ْيه َّ
ف إِ ْب َراه َ
ِ
ان لَ ْر َب ٍع َو ِع ْ ِ
انَ ،و ُأن ِْز َل ا ْل ُف ْر َق ُ
َش َة َخ َل ْت ِم ْن َر َم َض َ
لِ َث َل َ
شي َن َخ َل ْت ِم ْن َر َم َض َ
ان) .أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند الشاميني ،حديث وائلة بن
ثع ْ َ
وحسن إسناده األلباين وقال رجاله ثقات وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه .األلباين،
األسقع ،ج ،4 .ص ،107 .برقم.16984 :
ّ
سلسلة األحاديث الصحيحة (الرياض :مكتبة املعارف1415 ،هـ1995/م) ،ط ،1 .ج ،4 .ص ،104 .برقم.1575 :
بترصف :حممد بن عيل الشوكاين ،إرشاد الثقات إىل اتفاق الرشائع عىل التوحيد واملعاد والنبوات ،حتقيق :مجاعة من العلامء (لبنان :دار الكتب
العلمية1404 ،هـ1984/م) ،ط ،1 .ص.5 .
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بن يعقوب عليهم الصالة والسالم( ،)1واإلنجيل الذي أنزل عىل عيسى بن مريم بنت آل عمران التي يرجع نسبها إىل نبي

اهلل داود عليهم الصالة والسالم( ،)2والزبور الذي أنزل عىل داود الذي ينتهي نسبه إىل هيوذا بن يعقوب عليهم الصالة
والسالم( ،)3وكذا «أسفار األنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليهم السالم»( .)4ال شك أن مجيع تلك الكتب واألسفار

تعد املصدر األول لألخبار التي يروهيا بنو إرسائيل وهي التي تدخل يف الدرجة األوىل ضمن األحاديث التي أخرب عنها
النبي صىل اهلل عليه وسلم فيام تقدّ م ،وبغض النظر عن املسميات والرموز التي أطلقت عليها ،وعن الدخيل الذي كان

هلم بجانبها مما ضم إليها واالختالف احلاصل يف اعتباره بني طوائفهم عرب التاريخ ،ما هيم القارئ مما تقدّ م أن التوراة التي

سفرا منها سفر أيوب ،ومزامري داود ،وأسفار األنبياء.
تسمى بأسفار العهد القديم تضم تسعة وثالثني ً

والسؤال الذي يطرح نفسه :هل هذه األسفار املتعلقة باألنبياء واملوجودة يف التوراة هي نفسها أسفار أنبياء بني

إرسائيل ،ثم مع مرور الزمن ُأدخلت ضمن التوراة؟ وإن مل تكن هي :فام الفرق بينها وبني أسفار أنبياء بني إرسائيل؟

وهل كان ألسفار أنبياء بني إرسائيل وجود يف زمن النبوة فرجع إليها الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -بالرواية؟ وبنفس
يتوجه هبا إىل مزامري نبي اهلل داود  -عليه السالم.
األسئلة ّ

مهام كانت اإلجابات خمتلفة عىل تلك التساؤالت إال ّ
أمرا من املهم جدً ا استحضاره أثناء حماولة اإلجابة،
أن هناك ً

تفسريا منطق ًّيا لورود مثل هذا التداخل واللبس حول تلك املصادر يريح من عناء البحث ،أال وهو :رضورة
ربام يقدم
ً

اإليامن بأن عوامل التعمية عن احلق هي من السنن املتّبعة عند اليهود والنصارى جتاه ما حتويه كتبهم حتى يومنا احلارض،

مدون حتى عىل كتبهم»()5؛ ومن املؤكد أن املوجود اليوم قد ناله يشء من
«النفتاحهم عىل املنهج النقدي لكل يشء ّ
التغيري عن آخر ما كان موجو ًدا زمن النبوة()6؛ ولذا ملا خفيت حدود هذه الكتب عن جهابذة العلامء أشار اإلمام ابن

كثريا من السلف كانوا يطلقون التوراة عىل كتب أهل الكتاب ،فهي عندهم
كثري  -رمحه اهلل  -إىل ذلك بقوله« :وليعلم أن ً
«وكثريا ما يستعمل املسلمون واليهود أنفسهم
أعم من التي أنزهلا اهلل عىل موسى»( ،)7وهو عني ما ذكره الذهبي بقوله:
ً

لفظ التوراة ويطلقونه عىل كل الكتب املقدّ سة عند اليهود فيشمل الزبور وغريه ،وتسمى التوراة بام اشتملت عليه من

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ابن كثري ،البداية والنهاية ،حتقيق :عبد اهلل الرتكي (مرص :دار هجر1418 ،هـ1997/م) ،ط ،1 .ج ،2 .ص.31 .
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،2 .ص.418 .
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،2 .ص.300 .
حممد أبو شهبة ،اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري (القاهرة :مكتبة السنة1426 ،هـ2006/م) ،ط ،2 .ص.14 .
انظر :طارق القط« ،هل يعد القرآن جز ًءا من العصور القديمة املتأخرة ألوروبا؟ قراءة يف االسترشاق األملاين» ،جملة كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة قطر ،م ،35 .ع1439( 2 .هـ2018/م) ،ص111 .
يقول توماس« :إن أحبار اليهود غريوا ثامنية عرش مكانًا من متن التوراة وهي معروفة اليوم بتصحيح األحبار» ويقول كاتب قاموس الكتاب
املقدس« :وقد دون املاسوريون اإلصالحات التي ارتأوها عىل النص ،وجعلوها يف احلاشية ،تاركني للعلامء اخليار يف قبوهلا ،أو رفضها» األعظمي،
دراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان أهل اهلند ،صً ،130 .
نقل عن كتب غري عربية تم ترمجة نصوصها.
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،3 .ص.546 .

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد -39العدد 1442 – )1هـ  2021 /م ،علمية محكمة ،جامعة قطر

األسفار املوسوية وغريها :العهد القديم»(.)1

ثم ينبغي أن ال ُيغفل الطرف عن املصدر اآلخر للمرويات اإلرسائيلية واملتم ّثل بالنقل الشفهي عن علامء أهل

تنوعت طبيعة املصادر التي اعتمدوا عليها كرجوعهم إىل كتبهم مبارشة ،أو املشافهة عن أسالفهم،
الكتاب؛ إذ ومهام ّ

أو االختالق من تلقاء أنفسهم ،إال إهنا تعد ضمن مصادرهم؛ ألن التمييز بينها عسري ،ومجيعها داخل ضمن األحاديث
املبيحة للتحديث عنهم( ،)2ولذا قال اإلمام الشافعي  -رمحه اهلل« :أباح احلديث عن بني إرسائيل عن كل أحد وأنه من

سمع منهم شي ًئا جاز له أن حيدث به عن كل من سمعه منه كائنًا من كان وأن خيرب عنهم بام بلغه؛ ألنه واهلل أعلم ليس يف
حكم وقد كانت فيهم األعاجيب»(.)3
احلديث عنهم ما يقدح يف الرشيعة وال يوجب فيها ً

التصور ملوضوعات الروايات اإلرسائيلية ومقاصد االستدالل هبا ،إن املتأمل يف اإلرسائيليات املروية عن
ثال ًثا:
ّ

الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،أو املروية عن التابعني رمحهم اهلل تعاىل عىل اختالف طبقاهتم سيجد أهنا تدور حول
مواضيع متنوعة يف تصنيفها كان من أبرزها :احلديث عن بدء اخللق ،وأنبياء بني إرسائيل ،وأنبياء غري بني إرسائيل،

املتفرقة يف كتب
وأقوام وأفراد من بني إرسائيل وغريهم ،كام تتحدث عن املعاد وغري ذلك من املوضوعات األخرى ّ
التفسري(.)4

وأما املعترب من مقاصد االستدالل هبذه الروايات تتضح بعد تتبع اآلثار التي رجع فيها الصحابة  -ريض اهلل عنهم

توجهوا به إليهم ،واستقراء املواضع التي استشهد عندها املفرسون املعتربون هبا
 -إىل أهل الكتاب وإمعان النظر فيام ّ

مع دراسة أغراض ذلك االستشهاد ومقاصد ذلك اإليراد يف تفاسريهم؛ فغالبها تذكر من باب االستئناس واالستعانة

يف تعيني مبهم ،أو تفصيل جممل ،أو الكشف عن مشكل ،أو ترجيح حمتمل ،ومجيعها ترجع إىل تبيني املعاين وتوضيحها،
املفس القيام به جتاه اآليات ،ومل يكن املقصد من قبيل االحتجاج هبا يف الدين
التي تعد من أوىل املهامت التي ينبغي عىل ّ
املقررة ،وفق الرشوط املعتربة جلواز االستدالل هبا(.)5
ما يؤكد سالمة تطبيقهم وإنزاهلم هلذه الروايات منزلتها َّ

التصور للمراحل التارخيية التي مرت هبا رواية اإلرسائيليات ،ومنهج التعامل معها ،مما ال شك فيه أن
راب ًعا:
ّ

الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -كام تقدّ م قد س ّلموا بجواز النقل عن أهل الكتاب ،فأخذ بعضهم بالرخصة يف حني أعرض
(((
(((
(((
(((
(((

حممد حسني الذهبي ،التفسري واملفرسون (القاهرة :مكتبة وهبة) ،ج ،1 .ص.121 .
بترصف :نايف بن سعيد الزهراين ،اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي (اخلرب :مركز تكوين للدراسات واألبحاث1439 ،هـ2018/م)،
ط ،1 .ص.30 .
يوسف بن عبد الرب القرطبي ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق :مصطفى العلوي ،وحممد البكري (املغرب :وزارة عموم األوقاف
والشؤون اإلسالمية1387 ،هـ) ،ج ،1 .ص.43-42 .
انظر :الزهراين ،اإلرسائيليات ،ص.154-91 .
انظر :عبد الرمحن بن حييى املعلمي ،رفع االشتباه (مكة املكرمة :دار عامل الفوائد1434 ،هـ2014/م) ،ج ،1 .ص385-384 .؛ الزهراين،
اإلرسائيليات ،ص.154-91 .
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تور ًعا واكتفا ًء ،وإن كان عدد الصحابة الراوين لإلرسائيليات نزر قليل بالنسبة إىل من بعدهم إال أن عدالتهم
أكثرهم ّ

وشدة حذرهم جعلت عملهم منضب ًطا وفق منهج قويم ،مت ّثل بحرصهم يف النقل عمن أسلم من أهل الكتاب عىل وجه

اخلصوص مع حترهيم للصحة فيام يروون برجوع بعضهم إىل كتبهم من باب التثبت واحليطة( ،)1كام أنه «مل يكن سؤاهلم

عن يشء يمس العقيدة ،أو يتصل بأصول الدين واألحكام إال إذا كان عىل جهة االستشهاد والتقوية»( ،)2ويتوقفون
عندها ما مل يرد الرشع فيها بتصديق ،أو تكذيب.

واملتت ّبع لتاريخ رواية اإلرسائيليات سيجد البون الشاسع بني ما كان عليه الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -وبني األجيال

مرورا بعرص التدوين وخروج التفاسري املستقلة حتديدً ا تلك التي
التي حلقتهم ابتداء من زمن وقوع الفتنة سنة 41هـ،
ً

تساهل فيها أصحاهبا بذكر الروايات دون أسانيدها؛ إذ كثر يف تلك العصور املتأخرة دس األباطيل والرتهات ووضع
األكاذيب واخلرافات عىل أهنا من الروايات اإلرسائيليات ،وهكذا تواىل عمل القصاصني والوضاعني فيها بإضافة ما

بعضا منها إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
ليس من أصلها وزادوها غرابة مستغلني شغف الناس بالغريب ،بل ونسبوا ً

وصحابته  -ريض اهلل عنهم  -بسبب ما انطوت عليه نفوسهم من كراهية اإلسالم وحب تشوهيه( ،)3واستمر احلال عىل

ذلك حتى العصور املتأخرة متمثال بخروج املسترشقني منبشني عن مثل تلك الروايات واستغالهلا يف حماربة اإلسالم
وزعزعة عقائد املسلمني وبث األفكار الفاسدة ونرش الشبهات والتشكيك يف املس ّلامت ،حتى قالوا :إن «القرآن مقتبس

من كتب اليهود والنصارى»(.)4

واخلالصة التي هتم القارئ الكريم مما سبق أن الروايات التي تنسب إىل بني إرسائيل جاءت عىل صنفني :منها ما هلا

أقرت به اآليات واألحاديث وأ ّيدهتا الدراسات املسحية(،)5
أصل مثبت يف كتبهم وإن كان فيها من التحريف والتبديل ما ّ

ومنها املوضوعات واألساطري التي أخذت مسمى اإلرسائيليات وتل ّبست هبا و ُأدخلت ضمنها مما ليس هلا أصل يف

كتبهم وال ضمن رواياهتم ،وعند هذه الروايات بصنفيها تباينت مواقف العلامء واختلفت آراءهم ،فمنهم من اقترص يف
مفهوم اإلرسائيليات عىل ما له أصل منها ،ومنهم من عدّ ذلك كله ضمنها ،وسوف تأيت اإلشارة إىل يشء من ذلك يف
املطلب الذي يليه بإذن اهلل.

املجوزة لنقل الروايات اإلرسائيلية مل تشرتط التعرف عىل أصل
ولكن من األمهية بمكان مالحظة أن مجيع األحاديث ّ
(((
(((
(((
(((
(((
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انظر :الذهبي ،اإلرسائيليات ،ص.34-20 .
الذهبي ،التفسري واملفرسون ،ج ،1 .ص.124 ،73 .
انظر :الذهبي ،االرسائيليات ،ص.34-20 .
سامي عامري ،هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى (الكويت :دار رواسخ1438 ،هـ2018/م) ،ط ،1 .ص.49 .
كام قام به الدكتور سامي عامري يف كتابه املتقدّ م :هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى ،حيث بيّ باألدلة والرباهني مدى التحريف
والتبديل الذي نالته كتب اليهود والنصارى.

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد -39العدد 1442 – )1هـ  2021 /م ،علمية محكمة ،جامعة قطر

الروايات التي جيب الوقوف عندها بالتحديث؛ إذ يفهم من جمموعها شموليتها لكل ما حيدّ ث به أهل الكتاب سواء كان

له أصل وارد أم مل يكن كذلك؛ ألن حتديد األصل ومتييزه عن غريه من الصعوبة بمكان ،بل من االستحالة اإلحاطة
فرزا وإحصاء بعد ثبات التحريف يف حقها! ولذا مل ُيعهد عن الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -وال عن أهل العلم
بجميعها ً
يف األجيال التالية بعدهم سؤال أهل الكتاب عن أصل ما خيربون به ،أمن األسفار املقدسة عندهم هي أم من القصص

املتوارثة غري املكتوبة؟

()1

المبحث الثاني :تحرير محل الخالف حول مصطلح اإلسرائيليات
من بعد تصور اإلطار العام للقضية؛ يأيت هذا املبحث للوقوف عىل طبيعة اخلالف الوارد يف اصطالحات الباحثني

ملعنى اإلرسائيليات وتصنيفه والتّعرف عىل أسبابه ،ثم خيلص إىل اقرتاح صياغة ملعنى اإلرسائيليات ،كام يف املطلبني
اآلتيني:

املطلب األول :عرض ألبرز األقوال الواردة يف مصطلح االرسائيليات ومناقشتها

إن الناظر يف أغلب الدراسات املعن ّية بشأن اإلرسائيليات سيجد أهنا تدور يف تعريفها هلا بني أحد مسلكني :إما أهنا

التصورات ،ويمكن
تنقل حماولة متقدّ مة عليها ،أو حتاول أن تقدّ م مفهو ًما آخر جديد بحسب ما يدور يف األذهان من
ّ
القول بأن املعنى املرتىض عند كثري من الباحثني هو تعويلهم عىل ما بينه الذهبي  -رمحه اهلل  -بقوله« :لفظ اإلرسائيليات
وإن كان يدل بظاهره عىل القصص الذي ُيروى ً
أصل عن مصادر هيودية يستعمله علامء التفسري واحلديث ويطلقونه عىل

تطرق إىل التفسري واحلديث من أساطري
ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي ،فهو يف اصطالحهم يدل عىل كل ما ّ

توسع بعض املفرسين واملحدثني فعدّ وا من
قديمة منسوبة يف أصل روايتها إىل مصدر هيودي ،أو نرصاين ،أو غريمها ،بل ّ
دسه أعداء اإلسالم من اليهود وغريهم عىل التفسري واحلديث من أخبار ال أصل هلا يف مصدر قديم»(.)2
االرسائيليات ما ّ
يف حني أن تلك املحاولة مل حتجر عىل البعض اآلخر من املشاركة يف وضع داللة تعبريية ملعنى اإلرسائيليات ،ما أدى

إىل ظهور جمموعة من األقوال املتباينة ،هي يف حقيقتها متقاربة تدور يف جمملها بني تضييق وشمول( ،)3ويمكن إرجاع

السبب الرئيس لذلك االختالف إىل إمهال األصل الذي كان ينبغي الرجوع إليه واالعتامد عليه أال وهو تتبع األحاديث
ٍ
بدراسة لدالالت ألفاظها جمتمعة( ،)4إن ذلك التقصري كان ً
مشوشة عن
الواردة يف هذا الباب
كفيل إلحداث صورة ّ
(((
(((
(((
(((

انظر :عامري ،هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟ ص.247 .
الذهبي ،اإلرسائيليات ،ص14-13 .
رمزي نعناعة ،اإلرسائيليات وأثرها يف كتب احلديث (دمشق :دار القلم1390 ،هـ1970/م) ،ط ،1 .ص.74 .
وسبب هذا اخلطأ الذي وقع فيه بعض الباحثني ،هو حتاكمهم إىل داللة املصطلح املحدث املشهور (اإلرسائيليات) ،الذي أطلقه فيام يظهر وهب
بن من ّبه رمحه اهلل ،واهلل أعلم .انظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بغداد :مكتبة املثنى ،د.ط1941 ،م) ،ج ،2 .ص.
.1390
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مفهوم اإلرسائيليات وداف ًعا إىل القول بالتنازع واحلكم بعدم وجود اتفاق تام بينهم ،حتى وصفه أحدهم باالضطراب
()1
تبي أن الغالب فيها تعريفها
واخللط يف حتديد مدلول اإلرسائيليات  .وبعد النظر يف عدد ال بأس به من تلك اجلهود ّ

باعتبار مصادر تلقيها( ،)2وعليه يمكن تصنيفها إىل فريقني ،كام يف التفصيل اآليت:
الفريق األول :فريق املق ّيدين ،أو املض ّيقني ،وهم عىل ثالثة اجتاهات:

أما االجتاه األول :فالقائلون بأن اإلرسائيليات مصطلح يشمل النقل عن بني إرسائيل اليهود والنصارى( )3وبعضهم

ختصيصا باليهود( ،)4واالجتاه الثاين :ض ّيقوا يف مفهومها باقتصار نقلها عىل من أسلم من أهل الكتاب( ،)5ويمكن
زادها
ً

يتصور مدى االتساع والضيق ملفهوم اإلرسائيليات عند أصحاب هذين االجتاهني :بأن املتبادر إىل الذهن حني التأمل
أن
ّ
فيه هو تقييد مصدر نقل اإلرسائيليات عىل املصدر الشفهي ،وحرصه عىل أشخاص موصوفني بأوصاف مع ّينة وإن كان
مقصودهم أوسع من ذلك ،إال أن املصطلح ينبغي أن يكون دقي ًقا يف ألفاظه جامعا مان ًعا.

ثم إهنم عىل درجتني يف حتديد مصدرها ،الدرجة األوىل :الذين اقترصوا يف تعريفهم هلا بالنقل عن بني إرسائيل فقط

فال يفهم من تعريفهم شمول النقل عمن هم من غري بني إرسائيل من أهل الكتاب .وأما الدرجة الثانية :وهم الذين
قرصوا اإلرسائيليات بالنقل عىل من أسلم من أهل الكتاب فقط ،فال يشمل تعريفهم النقل عمن مل يسلم منهم.

وهم وإن كانوا حيتجون بنصوص أحاديث النبي عليه الصالة والسالم ،وبعمل الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -يف

اقتصارهم بالرجوع والسؤال عىل من أسلم منهم ،وبمنهج املعتربين من أهل التفسري كالطربي  -رمحه اهلل  -يف اقتصاره

بالنقل عىل ما جاء عن طريق السلف ،إال أن استدالهلم هبذه األدلة الصحيحة خلدمة ما اصطلحوا عليه ال ينطبق مع
اتساع مضمون اإلرسائيليات ومع ما تشري إليها النصوص من دالالت.

(((
(((
(((

(((
(((
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قال الدكتور أمحد عيسوي« :عدلت عن استخدام مصطلح اإلرسائيليات رغم شيوعه ملا اعرتى مدلوله من اضطراب وخلط» ،نقال عن كتاب:
مراجعات يف اإلرسائيليات ،لنخبة من الباحثني ،ص.163 .
عرفها بأهنا« :جمموعة من القصص والتفسريات لقصص وأحكام القرآن» .عبد
فسها بغري االعتبار املذكور ،كمن ّ
خيرج من التصنيف مجيع من ّ
الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية ،د.ت ،د.ط ،ج ،14 .ص.414 .
ُ
ذهب إليه كل من :الدكتور مساعد الطيار بقوله« :والباحث يذهب هنا إىل أن اإلرسائيليات :كل ما أخذ عن بني إرسائيل اليهود والنصارى»؛
الطيار ،ص .160 .والدكتور نايف الزهراين بقوله« :اإلرسائيليات ما نقل عن بني إرسائيل يف أخبار أقوامهم ،واألمم السابقة ألمة حممد ،واملبدأ
واملعاد»..؛ الزهراين ،اإلرسائيليات ،ص ،29 .وقال يف موضع آخر« :اإلرسائيليات هي كل ما روي عن بني إرسائيل من كتبهم ،أو عن علامئهم»
نخبة من العلامء ،مراجعات يف اإلرسائيليات ،ص .22 .وذهب إىل هذا غريمها.
انظر :عامر الصياصنة ،الرتجيح بني أقوال املفرسين باإلرسائيليات (السعودية :جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية ،ع ،29
1441هـ )2020/ص245 .
قال الدكتور طاهر« :ونستطيع أن نعرب عنها بعبارة أخرى وهي :أن تلك األخبار والقصص واألساطري املأخوذة من التوراة واإلنجيل والتلمود
التي حتدّ ث هبا أهل الكتاب ممن دخلوا يف اإلسالم هي التي يطلق عليها كلمة اإلرسائيليات»؛ طاهر حممود يعقوب ،أسباب اخلطأ يف التفسري
(الدمام :دار ابن اجلوزي1431 ،هـ) ،ط ،2 .ج ،1 .ص.161 .
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فام مستند هذا التخصيص يف املفهوم النظري وداللة ألفاظ األحاديث تشمل التحديث عن غري بني إرسائيل ما دام

يشملهم وصف أهل الكتاب الوارد يف احلديث الصحيح املتقدم ،وتشمل النقل عمن بقي عىل دينه ومل ُيسلم منهم ما دام

()1
تفرق بينهم ومل تنظر
أنه من أهل العلم بام عنده ؛ إذ العمل بمجموع األدلة أوىل من إمهال بعضها ،ونصوص احلديث مل ّ

إىل هذه االعتبارات يف الراوي ،كون الفيصل يف ذلك ،حتديدً ا يف مثل هذه الروايات ،هو الرشع فإن عضدها ووافقها
قبلت وإال فرتد ،أو يتوقف عندها(.)2

صحيح أن الروايات اإلرسائيلية الواردة عن السلف الصالح  -ريض اهلل عنهم  -مع سعة علمهم بالرشيعة وبمعاين

القرآن وبأخبار أهل الكتاب متتاز بمميزات عديدة تطمئن إليها النفس ويسكن إليها الفكر أكثر من غريهم ،ما يوضح

سبب اقتصار ابن جرير  -رمحه اهلل  -عليهم( ،)3ولكن من الرضوري التفريق بني املصدر وبني منهجية النقل والتحديث،
وكذا التفريق بني النسب والديانة؛ إذ القول بالتقييد عىل بني إرسائيل ،أو عىل من أسلم من أهل الكتاب يع ّطل العمل

بعموم النصوص( ،)4وجير إىل ر ّد مجيع مناهج العلامء املعتربين الذين نقلوا هذه الروايات برجوعهم املبارش إىل كتب أهل
الكتاب كعمل البيهقي ،والبغوي ،وابن كثري ،والشوكاين ،وابن عاشور ،وغريهم رمحهم اهلل تعاىل ،وإن كان الرجوع
أساسا من صميم عمل بعض السلف لشدة تثبتهم
إىل مصادرهم املكتوبة ومبارشة النظر فيها والنقل عنها يدخل
ً
وحرصهم(.)5

ويف مقابل ذلك اجتاه ثالث ،يتبادر إىل الذهن اقتصاره عىل الكتب كمصدر أصيل للروايات اإلرسائيلية ،وهو القول:

إن اإلرسائيليات مصطلح يشمل النقل عن التوراة واإلنجيل وعلوم أهل الكتب األخرى( ،)6وإن كان املقصود أوسع

من ذلك إال أنه ُيقال كام قيل آن ًفا برضورة حتري األلفاظ الدقيقة اجلامعة املانعة ،كون تلك الصياغة أخرجت املرويات

(((
(((
(((
(((

(((
(((

ِ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم لَ َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ [األنبياء« ،]7 :أي اسألوا أهل العلم من األمم
قال تعاىلَ :
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك إِلَّ ِر َجالً نُوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
كاليهود والنصارى وسائر الطوائف» .ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،5 .ص292 .
انظر :حممد بن عبد اهلل بن العريب ،أحكام القرآن ،ختريج :حممد عطا (بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1424 ،3 .هـ2003/م) ،ج ،3 .ص265 .؛
نارص احلميد ،التفسري يف عرص الصحابة ،ص.170 .
بترصف :نايف بن سعيد الزهراين ،االستدالل يف التفسري :دراسة يف منهج ابن جرير الطربي يف االستدالل عىل املعاين يف التفسري (الرياض :مركز
تفسري للدراسات القرآنية1436 ،هـ2015/م) ،ط ،2 .ص.520-517 .
وعمل الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -بالنقل عمن أسلم ال يعني ختصيص العموم الوارد يف حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم ،والعموم يبقى عىل
عمومه حتى يأيت النص املخصص ،قال األمني الشنقيطي رمحه اهلل« :واعلم أن التحقيق أنه ال خيصص النص بقول الصحايب إال إذا كان له حكم
الرفع؛ ألن النصوص ال ختصص باجتهاد أحد؛ ألهنا -أي :النصوص -حجة عىل كل من خالفها» .حممد األمني ،الشنقيطي ،مذكرة أصول الفقه
(مكة :دار علم الفوائد1426 ،هـ) ،ط ،1 .ص.257 .
قال حمي الدين الكافيجي رمحه اهلل« :إن نقل القصص واألخبار من التوراة وغريها ،قد شاع بني الناس شيوعا ال خفاء فيه ،فقد حل حمل اإلمجاع
كثريا يف كتب السلف بال إنكار عليه» ،وقد نقله عنه برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ،األقوال القويمة يف حكم النقل
السكويت ،وهلذا وقع ً
من الكتب القديمة ،حتقيق :أمحد عبد الرحيم السايح ،توفيق عيل وهبة (القاهرة ،مكتبة جزيرة الورد) ،ص.73 .
عبد السالم مقبل املجيدي ،األساس يف أصول التفسري (مركز تنوير املعارص ) ،ص .172 .واملقصود بالكتب األخرى :الزبور وأسفار أنبياء بني
إرسائيل.
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املأخوذة عن علامء أهل الكتاب مشافهة ،واعترب الزبور وأسفار أنبياء بني إرسائيل غري داخلة يف التوراة واإلنجيل عىل

ما يفهم من التفصيل الوارد.

مر مسب ًقا من كالم بعض أهل العلم يف اعتبار أن التوراة تشمل زبور داود وغريها من أسفار أنبياء
وبغض النظر عام ّ

بني إرسائيل ،فالسؤال الذي يطرح نفسه :هل توجد أمثلة لإلرسائيليات منقولة من أسفار أنبياء بني إرسائيل ،أو من
زبور داود ختتلف عند مقارنتها عن الروايات املوجودة ضمن سفر مزامري داود ،أو أسفار األنبياء املوجودة ضمن التوراة
واإلنجيل؟ إذ إنّه وبعد تتبع بعض الروايات التي ُذ ِك َر عنها أهنا مأخوذة من زبور داود ومقارنتها بام ورد يف سفر مزامري

تبي أن ال فرق بينهام يف النتائج فاملعاين واحدة مع اختالف طبيعي يف بعض األلفاظ بسبب
داود املوجود ضمن التوراة ّ

عوامل التحريف والتبديل .واهلل تعاىل أعلم.

املوسعني ،أو املتساهلني يف تعريفهم لإلرسائيليات
الفريق الثاين :فريق ّ

دسه أعداء اإلسالم من اليهود وغريهم من
وهم الذين أدخلوا ضمن معناها كل خمرتع وموضوع ،وكل مدسوس ّ

وبي أنه من أعامل بعض علامء التفسري
أهل األديان األخرى ،أشار إىل أصل هذا القول الذهبي  -رمحه اهلل  -كام سبقّ ،
تطرق إىل التفسري واحلديث من أساطري قديمة منسوبة
يتوسعون يف اصطالحهم لإلرسائيليات «عىل كل ما ّ
واحلديث؛ إذ ّ

توسع بعض املفرسين واملحدثني فعدّ وا من اإلرسائيليات
يف أصل روايتها إىل مصدر هيودي ،أو نرصاين ،أو غريمها ،بل ّ
دسه أعداء اإلسالم من اليهود وغريهم عىل التفسري واحلديث من أخبار ال أصل هلا يف مصدر قديم»(.)1
ما ّ

إن إطالق مثل هذه املسميات الواسعة وإلصاقها باإلرسائيليات يف سياق التعريف هبا ،أو احلديث عن حكمها قد

ً
إشكال يف الضبط وحتام سيؤول إىل نتائج خمتلفة بعيدة عن املراد؛ كمثل إطالق مسمى
ثم
يسبب إهيا ًما يف األذهان ومن َّ

األديان الباطلة( ،)2أو أعداء اإلسالم ،أو غريها ويعربون هبا عىل مصادر الروايات اإلرسائيلية؛ إذ كل من يسلك هذا
املسلك -بغض النظر عن مقصده -هو يف احلقيقة قد خرج عن احلدود واألطر التي حدّ ها النبي صىل اهلل عليه وسلم

حيا يف األحاديث النبوية الصحيحة السابق ذكرها؛ إذ كان يف مقدوره  -عليه
حول مصدر هذه اإلرسائيليات كام جاء رص ً

الصالة والسالم  -مع حرصه عىل جلب كل خري هلذه األمة ودفع كل رش عنها ورسعة توضيحه ملا أشكل عليها وقت

حاجتها أن يقول «حدثوا عن أهل األديان الباطلة» ،أو يقول« :عن األعداء» ،أو غريها من األلفاظ األخرى الواسعة،
فلام عدل عن ذلك ّ
معي معلومون يف أذهان الصحابة الذين عدلوا عن
دل عىل أن املراد أعداء مقصودون بوصف ّ

االستفصال وطلب االستيضاح عنهم :وهم أهل الكتاب ،ولذلك «كانوا  -ريض اهلل عنهم  -ال يعدلون عام ثبت عن

بعضا من أقوال أولئك الذين يطلقون حدّ اإلرسائيليات عىل معناه الواسع ،ينظر:
((( الذهبي ،اإلرسائيليات ،ص .14-13 .وقد نقل رمزي نعناعة ً
نعناعة ،ص.74-73 .
((( البقاعي ،ص.179.
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الرسول صىل اهلل عليه وسلم من ذلك إىل سؤال غري أهل الكتاب؛ ألنه إذا ثبت اليشء عنه  -عليه الصالة والسالم -

فليس هلم أن يعدلوا عنه إىل غريه»( ،)1وفهمهم  -ريض اهلل عنهم  -حجة يف توضيح دالالت أقوال النبي عليه الصالة

والسالم.

ثم ُيقال هلم ما مقصودكم من األعداء وأهل األديان الباطلة؟ فإن كان املراد أهل التوراة واإلنجيل الذين يكنون

العداوة للمسلمني ويدينون اهلل بدين باطل غري دين اإلسالم ،فهم بذلك مل خيرجوا عن املعنى املراد الذي قصده النبي

صىل اهلل عليه وسلم ،فام احلاجة إ ًذا ملثل هذه اإلطالقات املومهة املحتملة التي من شأهنا أن تُدخل معهم غريهم ممن مل
يشملهم مصطلح اإلرسائيليات.

وإن كان املراد أديان أخرى خالف اليهودية والنرصانية؛ فتلك اإلطالقات فيام يظهر مل تسعها إطالق النبي صىل اهلل

عليه وسلم ،فال يوجد دليل منفصل وال متصل يدل عىل أن اللفظ الوارد يف األحاديث لفظ عام يشمل مجيع أهل األديان
الباطلة غري أهل الكتاب ،وعليه فمن بِدَ ع القول إدراج كل رواية وصفت بالبطالن ،أو إقحام كل خرب ن ُِع َت بالوضع

ضمن اإلرسائيليات وما ذلك إال نوع خلل يف التعامل الصحيح مع األحاديث النبوية ،واحلق أن ال ُيسأل عن أصلها

بل يقال يف حق مجيع تلك الروايات املأخوذة مشافهة عن علامء أهل الكتاب ،أو املنقولة من كتبهم أهنا رواية إرسائيلية
بغض النظر عن مدى غرابتها و ُب ْع ِد نكارهتا ،وأما يف حال التّي ّقن والعلم اجلازم بعدم أصالة تلك الروايات-وهو أمر من
الصعوبة بمكان -حينها ترفع من جمموع الروايات اإلرسائيلية ،واهلل تعاىل أعلم.
املطلب الثاين :التعريف املقرتح لإلرسائيليات

ص إليها الباحثون ،يمكن أن ُيقال إن اإلرسائيليات هي« :مجيع
بعد مناقشة ما تقدّ م وانطال ًقا من النقطة التي خ ُل َ

الروايات املنقولة عن أهل الكتاب من بني إرسائيل وغريهم ،ممن أسلم منهم ،أو مل يسلم ،أو من كتب أنبياء بني

إرسائيل ،مما له أصل يف مصادرهم ،أو مل ُيعرف أصله»( ،)2ويمكن اختبار مدى قدرة هذا التعريف عىل الضبط عن طريق
هذا الرشح اليسري:

ً
أول :القول بأن اإلرسائيليات هي« :مجيع الروايات املنقولة عن أهل الكتاب من بني إرسائيل وغريهم ممن أسلم

ذكرا للمصدر األول من مصادر اإلرسائيليات ،واملتمثل بالنقل الروائي ،أو الشفهي
منهم ،أو مل يسلم» ،تضم هذه اجلملة ً

عمن له علم بالكتاب ،فيدخل ضمنها :كل ما نقل عن مسلمي أهل الكتاب من بني إرسائيل كمثل النقل عن عبد اهلل

بن سالم .ومسلمي أهل الكتاب من غري بني إرسائيل ،كالنقل عن ورقة بن نوفل ،وسلامن الفاريس ،ووهب بن من ّبه،
((( الذهبي ،التفسري واملفرسون ،ج ،1 .ص.124 .
((( هذه حماولة يف صياغة املفهوم الضابط حلدود مصطلح اإلرسائيليات؛ ليجيب عن السؤال :ما هي اإلرسائيليات؟ وعليه ،فليس من اختصاص
املفهوم بيان احلكم عىل اإلرسائيليات صح ًة ،أو فسا ًدا ،أو جواز روايتها ،أو ذكر أقسامها ،أو غري ذلك من مواضيعها.
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وكعب األحبار وغريهم .وما نقل عن بني إرسائيل ممن مل يسلم منهم كالنقل عن حرب تيامء( )1وغريه .ومهام اختلفت

مستويات النقل عن تلك الفئات ،إال أن هذه اجلملة كفيلة بأن جتمعهم ،مهام اختلفت أصوهلم وأنساهبم ،وتضبطهم

سواء من بقي عىل دينه ،أو من تركه إىل اإلسالم ،كام ُترج اجلملة مجيع ما ُينقل عن غري أهل الكتاب كأخبار اجلاهلية(،)2
جرا.
وقصص الرومان وخرافات اليونان(،)3
وهلم ّ
ّ

توضح هذه اجلملة املصدر الثاين من مصادر الروايات اإلرسائيلية،
ثان ًيا :مجلة «أو من كتب أنبياء بني إرسائيل»ّ ،

قديم وحدي ًثا ،والسبب يف إيرادها مفصلة عىل هذه اهليئة ،مع
وهو املصادر املكتوبة التي اعتمد عليها بعض املفرسين ً

أن أشهرها التوراة واإلنجيل ،كان ألجل اخلروج من بوتقة املسميات املختَلف يف ألفاظها واملت َفق عىل معانيها بني
األقوال املتقدمة ،فاجلميع متّفق عىل أن التحديث عن أهل الكتاب يشمل النقل عن كتبهم ،وكتبهم املعروفة هي :التوراة
واإلنجيل والزبور وأسفار أنبيائهم األخرى ،ولكن ملا قامت اجلهالة يف التعرف عىل حمل وجود كل من الزبور وأسفار
بني إرسائيل ،أهي نفسها املندرجة اليوم ضمن التوراة واإلنجيل أم ال؟ جاء هذا التفصيل ليشملها يف مجيع أحواهلا.

ثال ًثا :مجلة «مما له أصل يف مصادرهم ،أو مل ُيعرف أصله» ،واملقصود منها حماولة إجياد املخرج الذي يتناسب مع
تقعيدات بعض الباحثني؛ لرد اإلشكال احلاصل جتاه الروايات التي ُيعتقد أهنا أساطري وخرافات ن ُِسبت إىل اإلرسائيليات،

وذلك بأن ُيقال إن هذه الروايات يف حقيقتها تدور بني أحد أمرين :إما أن يكون هلا أصل يف مصادر أهل الكتاب ،أو
ال ،فإن كان هلا أصل يف مصادرهم فهي تدخل ضمنها( ،)4وأما إن ُع ِل َم أهنا ليست من أصل مصادرهم فهي خترج عنها

باالتفاق( ،)5وأما إن قامت اجلهالة ،فلم يعرف حال تلك الرواية ،أهلا أصل عندهم أم ال؛ فلصعوبة متييزها ُيستصحب
(((

(((
(((
(((

(((

34

انظر :موقف ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -مع حرب تيامء :سعيد بن منصور اجلوزاين ،سنن سعيد بن منصور ،حتقيق :سعد آل محيد (الرياض :دار
الصميعي1417 ،هـ1997/م) ،ط ،1 .ج ،5 .ص.65 .
انظر مثال :حممد عجينة ،موسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالهتا (أسطورة الديك والغراب) ،ص.299 .
انظر مثال :أمني سالمة ،األساطري اليونانية والرومانية( ،آهلة السامء) ،ص.21 .
ّ
مثاله :ما أورده الطربي يف تفسري سورة يوسف من الروايات التي جاء فيها أن يوسف  -عليه السالم  -أطلق تكة رساويله ،وحل ثيابه؛ حممد بن
جرير الطربي ،تفسري الطربي ،حتقيق :أمحد شاكر (بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ2000/م) ،ج ،13 .ص .85 .وهي ،وإن كانت تتناىف مع
املحرفة ،إال أن أصل القصة موجود فيها ،فقد جاء يف سفر التكوين (« :)12 :39فأمسكته من ردائه قائلة :اضطجع معي ،فرتك
ما جاء يف التوراة ّ
ً
خارجا» .التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،ص .118 .فهذه الرواية مثل ال تعد من األساطري واخلرافات املدرجة ضمن
رداءه بيدها وهرب
ً
اإلرسائيليات ،بل هي من اإلرسائيليات ،بعيدً ا عن احلكم عليها صحة ،أو فسا ًدا.
مثاله ما اخرتعه اليهودي العريب عبد اهلل بن سبأ كال ًما من تلقاء نفسه مضمونه أنه قال لرجل من أهل الكتاب :أليس قد ثبت -يعني :يف الكتاب-
أن عيسى بن مريم سيعود إىل هذه الدنيا؟ فيقول الرجل :نعم! فيقول له فرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -أفضل منه فام تنكر أن يعود إىل هذه
وعيل خاتم األوصياء».
الدنيا ،وهو أرشف من عيسى بن مريم عليه السالم ...وقد كان حممد أوىص إىل عيل بن أيب طالب ،فمحمد خاتم األنبياء،
ّ
انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،7 .ص .188 .فهذه الرواية التي حيكيها ابن سبأ اليهودي خرافة خمرتعة ليس هلا أصل عندهم يف مصادرهم،
بعيدً ا عن النظر يف خمالفتها ،أو موافقتها ملا يف رشيعتنا املطهرة .ومن هذا الباب يقول حممد رشيد رضا  -رمحه اهلل« :ولكن اليهود كانوا يلقون إىل
املسلمني أخبارا من خرافاهتم ،أو خمرتعاهتم ليودعوها كتبهم ،ويمزجوها بدينهم ولذلك نجد يف كتب قومنا من اإلرسائيليات اخلرافية ما ال أصل
له يف العهد القديم ...وال يتم متحيص ذلك إال ملن اطلع عىل كتب بني إرسائيل» .تفسري املنار (مرص :اهليئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م) ،ج.
 ،4ص.219 .
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األصل ،و ُيعتقد أهنا من اإلرسائيليات حتى يثبت خالفه( ،)1كام تقدّ م مناقشته يف أن الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -ما

كانوا يسألون عن أصل ما ينقلونه عنهم .ويرتك أمر قبوهلا ،أو رفضها ،أو السكوت عنها إىل الرشع؛ كونه امليزان املعترب
يف مثل هذه الروايات ،واهلل تعاىل أعلم.
الخاتمة
بعد معاجلة أحد املصطلحات التي طاملا جتاوزهتا الدراسات التخصصية ،أمحد اهلل تعاىل ،وأقول ّ
ملخصة ألهم ما

جاء فيها:

-1االنطالقة األوىل يف حتديد مصطلح اإلرسائيليات ،تبدأ من التعريف اللغوي ألصلها ،وهو كلمة (بني إرسائيل)
نظرا للصلة الوطيدة بينها وبني الداللة املصطلحية ،مع رضورة دراسة ما يتداخل معها من املصطلحات مما له عالقة
ً

باملوضوع كمصطلح (أهل الكتاب)؛ إذ األول أوسع من الثاين من جهة النسب ،فيشمل من أسلم من بني إرسائيل
ومن مل يسلم ،والثاين أوسع من األول من جهة الديانة فيشمل بني إرسائيل وغريهم ممن دان باليهودية والنرصانية.

-2تعددت العوامل املؤثرة يف تكوين معنى اإلرسائيليات ،كان من أمهها :مدى تصور حكم الروايات اإلرسائيلية،
وحقيقة مصادرها ،وموضوعاهتا ،ومقاصد االستدالل هبا ،ومنهج التعامل معها يف مراحلها التارخيية املختلفة.

وموسع ،ويرجع سبب ذلك
-3اختلفت األقوال الواردة حول مفهوم اإلرسائيليات وتباينت اجتاهاهتا بني مض ّيق
ّ

االختالف إىل جتاوز األصل الذي كان ينبغي الرجوع إليه واالعتامد عليه ،أال وهو تتبع األحاديث الواردة يف هذا
الباب ودراسة دالالت ألفاظ تلك األحاديث جمتمعة.

-4جاء هذا البحث ليضبط مفهوم اإلرسائيليات يف حماولة لرفع اإلشكال حوهلا؛ إذ من األمهية بمكان أن تتصف
الداللة اللفظية بالوضوح حتى يكون املفهوم جام ًعا مان ًعا ،وهو ما فقد أثره يف اصطالحات الباحثني.

مع رضورة التنويه بأن هذه الدراسة مل تأت لتنقض اجلهود املتقدّ مة ،وإنام جاءت لتنظر فيها؛ فتقف عىل أوجه

الصواب فتبني عليها ،وعىل أوجه املخالفة فتصحح مسارها.

هذا واهلل أعلم واحلمد هلل رب العاملني ،وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني نب ّينا حممد وعىل آله وصحبه الطيبني

الطاهرين.

ودست ضمنها ،أو أن
((( وخالف األصل :إما أن يتأكد بالبحث والتتبع والدراسة املسحية أهنا من اخلرافات التي نسجت عىل منوال اإلرسائيليات ّ
يثبت أهنا من اآلثار التي هلا حكم الرفع .وأصل هذا مستفاد مما ذكره ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -حول الرواية الواردة يف استشفاع آدم بنب ّينا حممد
 عليهام الصالة والسالم -؛ إذ يقول« :هذا وأمثاله ال حيتج به ..فإنه مل ينقله أحد عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -ال بإسناد حسن وال صحيح،بل وال ضعيف يستأنس به ،ويعتضد به ،وإنام نقل هذا وأمثاله كام تنقل اإلرسائيليات التي كانت من أهل الكتاب»...؛ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراين ،الرد عىل البكري ،ص .97-96 .يفهم منه أنه لو كان له أصل رشعي لقيل بالرفع .واهلل تعاىل أعلم.
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المصادر والمراجع
ً
أول :املصادر واملراجع العربية:
القرآن الكريم

ابن األثري ،عيل بن أيب الكرم .أسد الغابة يف معرفة الصحابة .بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ1994/م.
ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل .أحكام القرآن .ختريج :بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ2003/م.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم احلراين .الرد عىل البكري .الدار األثرية.

ـــــــــ .مقدمة يف أصول التفسري .بريوت :دار مكتبة احلياة1490 ،هـ1980/م.

ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل .فتح الباري رشح صحيح البخاري .بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ1959/م.

ابن عاشور ،حممد الطاهر .التحرير والتنوير .تونس :الدار التونسية1404 ،هـ1984/م.

ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل .البداية والنهاية .مرص :دار هجر1418 ،هـ1997/م.
ـــــــــ .تفسري القرآن العظيم .بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1999/م.

أبو حيان ،حممد بن يوسف األندليس ،البحر املحيط .بريوت :دار الفكر1420 ،هـ2000/م.

أبو شهبة ،حممد بن حممد .اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري .القاهرة :مكتبة السنة1426 ،هـ2006/م.
األزهري ،أبو منصور حممد .هتذيب اللغة .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1421 ،هـ2001/م.

األصبهاين ،حممد بن عمر .املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث .مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،مركز البحث
العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي1406 ،هـ1986/م.

األعظمي ،حممد ضياء الرمحن .دراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان أهل اهلند .الرياض :مكتبة الرشد نارشون،
1424هـ2003/م.

األلباين ،حممد نارص الدين .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها .الرياض :مكتبة املعارف،
1415هـ1995/م.

اإلمام أمحد ،أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين .مسند اإلمام أمحد .مؤسسة الرسالة1421 :هـ2001/م.

البخاري ،حممد بن إسامعيل .صحيح البخاري .دار طوق النجاة1422 ،هـ2002/م.

البعيل ،شمس الدين حممد بن أيب الفتح .املطلع عىل ألفاظ املقنع .مكتبة السوادي1423 ،هـ2003/م.

البغوي ،أبو حممد احلسني بن الفراء .معامل التنزيل يف تفسري القرآن .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ.
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البقاعي ،برهان الدين .األقوال القويمة يف حكم النقل من الكتب القديمة .القاهرة :مكتبة جزيرة الورد.
بكر عبد اهلل أبو زيد .معجم املناهي اللفظية .الرياض :دار العاصمة1417 ،هـ1996/م.

بورنا ،سانتاد وحممد فوزي وعيل ساجد« .اإلنصاف يف التعامل مع املخالفني عند السلف» ،جملة أفكار .جامعة مااليا،
م ،21 .ع14039(2 .هـ2019/م).

اجلمل ،حسن عز الدين بن حسني .معجم وتفسري لغوي لكلامت القرآن .مرص :اهليئة املرصية العامة للكتاب،
2003هـ2008/م.

اجلوزاين ،سعيد بن منصور .سنن سعيد بن منصور .الرياض :دار الصميعي1417 ،هـ1997/م.
حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .بغداد :مكتبة املثنى ،د.ط1941 ،م.
الذهبي ،حممد حسني .اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث .القاهرة :مكتبة وهبة.

ـــــــــ .التفسري واملفرسون .القاهرة :مكتبة وهبة.

الزبيدي ،حممد بن حممد عبد الرزاق .تاج العروس من جواهر القاموس .اإلسكندرية :دار اهلداية.

الزهراين ،نايف بن سعيد .االستدالل يف التفسري :دراسة يف منهج ابن جرير الطربي يف االستدالل عىل املعاين يف التفسري.
الرياض :مركز تفسري للدراسات القرآنية1436 ،هـ2015/م.

ـــــــــ .اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي .اخلرب :تكوين للدراسات واألبحاث1439 ،هـ2018/م.
سالمة ،أمني .األساطري اليونانية والرومانية .مرص :جامعة القاهرة.

الشنقيطي ،حممد األمني .مذكرة أصول الفقه .مكة :دار عامل الفوائد1426 ،هـ2006/م.

الشوكاين ،حممد بن عيل .إرشاد الثقات إىل اتفاق الرشائع عىل التوحيد واملعاد والنبوات .لبنان :دار الكتب العلمية،
1404هـ1984/م.

الصياصنة ،عامر« .الرتجيح بني أقوال املفرسين باإلرسائيليات» .جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية ،ع،29 .
1441هـ2020/م.

الطربي ،حممد بن جرير .جامع البيان يف تأويل القرآن .بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ2000/م.

طعيمة ،صابر .بنو إرسائيل بني نبأ القرآن وخرب العهد القديم .بريوت :عامل الكتب2004،هـ1984/م.

الطيار ،مساعد .مراجعات يف اإلرسائيليات( .السعودية :مركز تفسري للدراسات القرآنية1436 ،هـ2015/م.

عامري ،سامي .هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟ الكويت :دار رواسخ1438،هـ2018/م.
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عمر ،أمحد خمتار عبد احلميد .معجم اللغة العربية املعارصة .الرياض :عامل الكتب1429 ،هـ2008/م.

ـــــــــ .املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم .العراق :دار سطور ،ط1423 ،1هـ2002/م.

القط ،طارق« .هل يعد القرآن جز ًءا من العصور القديمة املتأخرة ألوروبا؟ قراءة يف االسترشاق األملاين» ،جملة كلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية .جامعة قطر ،م ،35 .ع1439( 2 .هـ2018/م).

الكفوي ،أيوب بن موسى .الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية .بريوت :مؤسسة الرسالة.
جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط .القاهرة :دار الدعوة.

املجيدي ،عبد السالم مقبل ،األساس يف أصول التفسري .مركز تنوير املعارص.

مسلم ،ابن احلجاج النيسابوري .صحيح مسلم .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.

املسريي ،عبد الوهاب .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .نسخة املكتبة الشاملة.

املعلمي ،عبد الرمحن بن حييى .رفع االشتباه .مكة :دار عامل الفوائد1434 ،هـ2014/م.
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