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ملخص البحث  
كان القرآن الكرمي مليء باألخبار املوضوعي مثل قصص األ�بياء واألمم بصورة جمملة ومقتصرة، عظة واعتبارة لألمة اإلسالمية، ومن 
بينها قصص بين إسرائيل واليهود. وقصص األ�بياء واألمم الت تناولتها القرآن الكرمي قد تناولتها أيضا التوراة. وبعد دخول كثري من 
الرهبان اليهودي إل اإلسالم، ميل �فوس بعض الصحابة تفاصيل القصة يف القرآن وسألوهم ذلك. وكذلك التابعون من أصلهم رهبان 
اليهود والنصارى دخلوا إل اإلسالم وتدثوا إل الناس تفاصيل القصص يف القرآن معتمدا ومستندا على التوراة واإلجنيل حت �قل 
أقوالم وسجل يف الكتب املتنوع وتدخلت يف كتب التفسري. أمساء أصحاب الكهف، واسم كلبهم، واسم امللك الظال يف زمنهم، 
وطول �ومهم من األمثال الرواية الت جتد يف التورة واإلجنيل ول يذكر يف القرآن الكرمي أو الديث النبوي صلى هللا عليه وسلم. 
وتقسيم روايات إسرائيليات باعتبار حكم إسالمي إل ثالثة أقسام، وهي ما وافق، وما خالف، وما سكت عنه الشرع. فعلى كل 

الباحث أن يققها حت ال تتلط بالرواية الصحيحة الت كا�ت مصدرها القرآن الكرمي والسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

Al-Qur’an al-Karim penuh dengan konten tematik seperti kisah Nabi dan juga ummat dan 
bangsa terdahulu dengan pola penyampaian yang global dan ringkas sebagai pelajaran 
bagi ummat Islam, diantaranya cerita klan Israil dan Yahudi. Kisah Nabi dan Ummat 
terdahulu yang dimuat al-Qur’an juga dimuat oleh Taurat. Setelah mantan pendeta 
Yahudi memeluk Islam, dan keingintahuan sebagian shahabat akan kelanjutan kisah-
kisah tersebut, merekapun berdialoq. Hal yang sama persis terjadi dengan eranya Tabi’in 
yang berasal dari mantan pendeta Yahudi dan Nasrani dan memeluk Islam dan mereka 
menyampaikan kepada orang banyak kelanjutan kisah dan cerita dalam al-Qur’an dengan 
referensi Taurat dan Injil sehingga statment mereka beredar dalam kitab yang bermacam-
macam dan terintervensi kedalam kitab-kiab tafsir. Nama Ashhab al-Kahfi, nama anjing 
yang mengikuti mereka, nama raja zhalim saat itu, dan juga lamanya mereka tidur 
merupakan riwayat yang terdapat dalam Taurat dan juga Injil dan tidak disebutkan dalam 
al-Qur’an maupun hadits Nabi SAW. Hukum Islam dalam memandang riwayat Israiliyat 
ini ada tiga macam, ada yang sepakat (sesuai), berbeda dan ada yang didiamkan. Peneliti-
peneliti muda diharapkan dapat menginvestigasi hal ini sehingga tidak bercampur dengan 
riwayat yang shahih yang bersumber dari al-Qur’an dan juga Sunnah Nabi SAW.
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اليهود كثري يف  الت ذكرت فيها إسرئيل أو شعب  كا�ت اآليات 
القرآن الكرمي. وبدأ تاريخ إسرائيلي أو يهودي يف القرآن الكرمي بالقصص 
األ�بياء والرسل الذي كان أكثرهم بين إسرائيلي أو يهودي. والسبب 
ذلك، ألن كثري من األ�بياء والرسل املرسل إل مجيع أمتهم أصلهم من 
شعبهم أيضا، ويف هذه الالة بين إسرائيل واليهود. وتأكد القرآن الكرمي 
�بيا ورسوال من أصل إسرائيلي أو يهودي وأمر باعتقاد كتبهم وهي التورة 
واإلجنيل. حمتويات القصص عن األمم السابقة كا�ت أكثرها موجودة 

أيضا يف التوراة والزبور.

النيب  تعامل  أول  املدينة هي  إل  عليه وسلم  النيب صلى هللا  هجرة 
التاريخ  اليهودي. وقد سجل  باجملتمع  والصحابة  صلى هللا عليه وسلم 
بأن قبائل العربية يف املدينة قبل اإلسالم تلك حالئفا أحد ثالثة من قبائل 
يهودي مقيمني يف �واحي املدينة. على الرغم من روايات إسرائيلية الذين 
وتتدخل  والزبور  التورة  أصلها من  الت كا�ت  األراء واألقوال  يروون 
يف تفسري القرآن العظيم ليست أصلها من أحد ذلك اجملتمع اليهودي. 
الرهبان األسبق الذين قد دخلوا إل اإلسالم وتتأثروا يف مسامهة األراء 
واألقوال يف تفسري القرآن العظيم هم عبد هللا بن سالم، كعب األحبار، 
وهب بن منبه وعبد العزيز بن جريج. وكثري سند الروايات امللقى يف 
كتب التفسري كا�ت أصلها منهم. كتب التفسري الت قد تتأثر بالروايات 
اإلسرائيليات هي كتب التفسري باملأثور، وذلك مثل جامع البيان يف تأويل 
القرآن للطربي، تفسري القرآن العظيم البن كثري والدر املنثور يف التفسري 
باملأثور للسيوطي وغريها من الكتب، وسيأت مناذج روايات إسرائيلية 

يف تلك الكتب جممال.

بنو إسرائيل واإلسرائيليات بني يدي التاريخ والتعريف
قبل عرض الباحث على مناذج روايات إسرائيلية يف كتب التفسري 
فستقدم الباحث على عرض معاين بين إسرائيل واإلسرائيليات عند اللغويني 
واملفسرين واملؤرخني. كان أصل إسرائيل هو يعقوب عليه السالم. وقد 
مسي يعقوب بإسرائيل أل�ه ولد مع عيصو يف بطن واحد، ولد عيصو قبله 
ويعقوب متعلق بعقبه، خرجا معا، فعيصو أبو الروم١. وأما املراد ببين 
إسرائيل هي أبناء يعقوب عليه السالم ومن تناسلوا منهم إل عهد موسى، 
ومن جا�ب األ�بياء حت عهد حممد صلى هللا عليه وسلم2. وإلسرائيل 
اثين عشر سبطا، وهم بنو يعقوب بن إسحاق، لكل ابن منهم سبط من 

١. األزهري، حممد بن أحد، هتذيب اللغة ) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، األول، 

سنة: ٢٠٠١ م ( ١/ ١٨٣

٢. الثعاليب، عبد الرحن بن حممد ، اجلواهر السان يف تفسري القرآن )بريوت: دار إحياء 

الرتاث العريب، سنة ١٤١٨ هن( ١/ ١١٠

ولده٣. والسبط هو ولد الولد، واألسباط من اليهود كالقبيلة من العرب٤، 
وهم الذين يرجعون إل أب واحد، ومسي سبطا ليفرق بني ولد إمساعيل 
َنَتحْ َعَشَرَة  َناُهمحْ إِثنحْ عحْ وولد إسحاق، ومجعه أسباط٥، وقال عز وجل: }َوَقطَّ
َباًطا{٦. وقد تدثت اآليات الكثرية شأن بين إسرائيلي، منها قوله تعال  َأسحْ
َراِئيُل َعَلى �نَفحِْسِه{7،  َراِئيَل إالَّ َما َحرََّم ِإسحْ َعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبيِن ِإسحْ }ُكلُّ الطَّ
يَِّنٍة{8، وغري ذلك  َناُهمحْ ِمنحْ َءاَيٍة بنَ ينحْ َراِئيَل َكمحْ َءاتنَ وقوله تعال }َسلحْ َبيِن ِإسحْ
من اآليات. إذان، أن إسرائيل هو لقب الذي أطلق على �يب هللا سبحا�ه 
وتعال يعقوب عليه السالم، بينما بنو إسرائيل هم ذريته حيث أهنم تولد 

على إثين عشر أسباطا.

فأما كلمة يهودي فجمع ومفرده يهود واملراد به بنو إسرائيل أيضا، 
العربا�يون9، وأهنم عاشوا  السالم ويطلق عليهم  وهم قوم موسى عليه 
يف مصر فرتة من الزمان حيث اضطهدهم فرعون فأ�قذهم موسى عليه 
السالم10. فأما من آمنوا بعيسى فيطلق عليهم اسم »النصارى« وأما من 
آمنوا خبامت األ�بياء فقد أصبحوا عدد املسلمني ويطلق عليهم بسلمي أهل 
الكتاب11. كا�ت اآليات الت ذكرت فيها اليهود فكثرية، منها قوله تعال 
ٍء {12، وقوله تعال } َما  ُهوُد لَيحَْسِت النََّصاَرى َعَلى َشيحْ الحْينَ } َوَقاَلِت 
ِلًما {13. ومسي  َراِ�يًّا َوَلِكنحْ َكاَن َحِنيًفا ُمسحْ ُهوِديًّا َواَل َ�صحْ َراِهيُم ينَ َكاَن إِبنحْ
إسرائيليون يهوديا لتوبته يف وقت من األوقات وأشارت ذلك يف قوله 
�ا إليَك {14، ومن أجل التوبة لزم هذا اإلسم وإن كا�وا  تعال } إّ�ا ُهدحْ

٣. الفراهيدي، اخلليل بن أحد بن عمرو بن تيم، كتاب العني )دار ومكتبة الالل، بدون 

سنة( 7/ ٢١٩

راج، حممد علي، اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة  ٤. السَّ

والعروض واللغة واملثل )دمشق: دار الفكر، سنة: ١٤٠٣ هن / ١٩٨٣ م(، ص: ٢١١

٥. الرويفعي، حممد بن مكرم بن على، مجال الدين ابن منظور، لسان العرب )بريوت: دار 

الصادر، سنة: ١٤١٤ هن( 7/ ٣١٠

٦. سورة األعرف، جزء من اآلية: ١٦٠

7. سورة آل عمران، جز من اآلية: ٩٣

٨. سورة البقرة، جزء من اآلية: ٢١١

٩. تبدأ تارخيا للغة العربية عندما دخلت قبيلة إسرائيل أرض فلسطني يف القرن الثاين عشر 

قبل امليالد وهي إحدى اللهجات الكنعا�ية اجلنوبية، حيث تعلم أبناء القبلية الوافدة لجة املنطقة 
الت حلوا فيها من فلسطني، اللغة العربية القدمية هي لغة العهد القدمي، وهو الكتاب املقدس عند 
اليهود. حجازى، حممود فهمى، علم اللغة العربية )دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، بدون 

طباعة وسنة(، ص: ١٦٥

١٠. أحد متار عبد الميد عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة )عال الكتب، سنة ١٤٢٩ 

هن م ٢٠٠٨ م، دون مدينة الطباعة( ٢٣7٣/٣

١١. أبو ُشهبة، حممد بن حممد بن سويلم، اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري 

)مكتبة السنة، دون طباعة وسنة(، ص: ١٢

١٢. سورة البقرة، جزء من اآلية: ١١٣

١٣. سورة آل عمران جزء من اآلية: ٦7

١٤. سورة األعرف جزء من اآلية: ١٥٦
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غرّي التوبة و�قضها بعد ذلك15. وقال الثعليب يف تفسريه »وقد أكثر هللا 
النيب  من خطاهبم ببين إسرائيل يف القرآن الكرمي تذكريا لم بأبوة هذا 
الصاحل، حت يتأسوا به، ويتخلقوا بأخالقه، ويرتكوا ما كا�وا عليه من 
�كران �عم هللا عليهم، وعلى آبائهم، وما كا�وا يصفون به من اجلحود، 
والغدر، واللؤم، واخليا�ة16. وهناك مصطالح أخر متعلق هبذا املوضوع 
واملعروف بالصهيو�ية وهي حركة سياسية دينية يهودية الت ظهرت يف 
القرن التاسع عشر وتدعو إل إقامة دولة إسرائيلية مستقلة يف فلسطني، 

وتعرف الركاة لدعم ومسا�دة دولة إسرائيل حاليا17.

وأما لفط اإلسرائيليات فليست متعلقة على اللون اليهودية أو أثر 
اليهودية وإن كا�ت ظاهرها تدل على ذلك. ولكن هدف اإلطالق لفظ 
اإلسرائيليات يف كثري من اإلعتبارات هي التغلب جا�ب اليهودي على 
اجلا�ب النصراين من حيث اشتهار أمرهم حت كثر النقل منهم، وشدة 
اختالطهم باملسلمني يف أول ظهور اإلسالم حت تتوسع والياته يف كثري 
من بلد العال. وقد تتحدث القرآن الكرمي على ثقافة اليهودية من جا�ب 
اعتمادهم على التوراة، وذلك يف قوله تعال }إِ�َّآ أَ�َزلحَْنا التوراة ِفيَها ُهًدى 
َنا َعَليحِْهمحْ  َوُ�وٌر{18، ودلت على بعض ما جاء فيها من أحكام بقوله }َوَكَتبنحْ
ِباحْأُلُذِن  َواحْأُلُذَن  ِباحْأَل�حِْف  َواحْأَل�حَْف   ِ ِبالحَْعنيحْ  َ َوالحَْعنيحْ ِبالننَّفحِْس  الننَّفحَْس  َأنَّ  ِفيَهآ 
َح ِقَصاٌص{19. إذان، مسيت إسرائيليات ألن أكثر  نِّ َواحْجُلُروحْ نَّ ِبالسِّ َوالسِّ
روايتها إمنا هو من ثقافة بين إسرائيل، أو من كتبهم ومعارفهم، أو من 

أساطريهم وأباطيلهم.

كان لدي اليهودي كتب مقدسة املسمى بالتوراة، وقد تدث القرآن 
الكرمي شأن التوراة حيث قال }ال، اللَُّ ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو الحَْيُّ الحَْقيُّوُم، �نَزََّل 
َراَة َواألحِْجنحِْيَل، ِمنحْ  َزَل التنَّوحْ َ َيَديحِْه َوأَ�نحْ ًقا ِلَما بنَنيحْ َقِّ ُمَصدِّ َعَليحَْك الحِْكَتاَب ِبالحْ
َراَة  َزلحَْنا التنَّوحْ َزَل الحُْفرحَْقان{20، وقال يف آية أخرى}إِ�َّا أَ�نحْ بحُْل ُهدًى لِلنَّاِس َوأَ�نحْ قنَ
َلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّاِ�يُّوَن  ِفيَها ُهدًى َوُ�وٌر َيحُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأسحْ
ِفُظوا ِمنحْ ِكَتاِب اللَِّ{21. واملراد بالتورة يف هذان اآليتان  ُتححْ َباُر ِبَا اسحْ َواألحَْححْ
هي التوراة الت �زلت من عند هللا سبحا�ه وتعال من قبل التحريف أو 
التوراة العتبار حمتوياهتا من األسفار املوسوبة عليه  التبديل22. وتسمى 

١٥. األ�باري، حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، الزاهر يف معاين كلمات الناس بريوت: 

مؤسسة الرسالة، سنة ١٤١٢ هن / ١٩٩٢ م( ٢/ ٢١٤

١٦. الثعاليب،  اجلواهر السان يف تفسري القرآن ١/ ١١٠

١7. أحد متار، معجم اللغة العربية املعاصرة ٢/ ١٣٢٨

١٨. سورة املائدة، جزء من اآلية: ٤٤

١٩. سورة املائدة، جزء من اآلية: ٤٥

٢٠. سورة آل عمران اآلية: ١-٤

٢١. سورة املائدة، جزء من اآلية: ٤٤

٢٢. أبو شهبة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، ص: ١٣

وغريها، وقد تعرف أيضا باسم العهد القدمي. ولديهم كتب أخر من غري 
التوراة الت عرف بالسنن والنصائح والشروح ول تأخذ ذلك من موسى 
عن طريق الكتابة ولكن �قلوها عن طريق املسافهة وهي املعروف باسم 
والتاريخ،  والقصص،  اليهودي،  األدب  احملتوي على كثري من  التلمود 
على  معتمدا  ثقافتهم  فكا�ت  النصارى  وأما  واألساطري.  والتشريع، 
اإلجنيل، وقد أشارت القرآن الكرمي بأ�ه كتاب أ�زل على الرسل حيث 
َناُه اإلجنحِْيحَْل  ينحْ مَيَ َوآتنَ َنا ِبِعيَسى ابحِْن َمرحْ فَّينحْ َنا َعَلى آَثاِرِهم ِبُرُسِلَنا َوقنَ فَّينحْ قال } ُثَّ قنَ
{23.وقد أطلق األجنيل املعتربة لدي النصارى باسم العهد اجلديد24. إذان، 
الكتب املقدس لدي اليهودي هي التوراة الت عرفت أيضا باسم العهد 
القدمي، وكتاب أخر كالزبور والتلمود، بينما عند النصارى تتكون على 
التورة واإلجنيل حيث أطلقت عليهما اسم العهد القدمي والعهد اجلديد، 
وتتمركز التوراة مصدرا أوال لثقافة اليهودية بينما اإلجنيل مصدرا هاما 

لثقافة النصرا�ية. 

حمتويات التوراة واإلجنيل مشتملة على كثري مما اشتمل عليه القرآن 
الكرمي، خصوصا فيما يتعلق بالقصص األ�بياء على الرغم من اختالف 
إمجالا وتفصيلها. وذلك، ألن القرآن الكرمي إذا عرض قصة من قصص 
األ�بياء فإ�ه يقّص �احية الت خيالف فيها التوراة واإلجنيل من حيث ل 
يعرض على تفصيل جزئيات املسائل مثل ذكر تاريخ والوقائع، وال العدد، 
وال أمساء البلدان واألسخاص. ومثال ذلك قصة آدم عليه السالم الت 
وردت يف كثري من املواقع يف القرآن الكرمي منها يف البقرة واألعراف. 
والنظر من خالل السوراتان الكرميتان أهنما ل تعرض مكان اجلنة، وال 
�وع الشجرة الت هني آدام وزوجته عن األكل منها، وال بيان اليوان 
الذي تقمصه الشيطان فدخل اجلنة ليزيل آدم وزوجته، كما ل تعرض 
أيضا البقعة املهبوط فيها آدم وزوجته ومكان إقامنهما بعد خروجهما من 
اجلنة. وقد اختلفت التوراة على ذلك من حيث أهنا عرضت كل ذلك 
بالتفصيل، حيث أبا�ت بأن مواقع اجلنة يف عدن شرقا، وأن الشجرة الت 
هتيا عنها كا�ت يف وسط اجلنة، وأهنا شجرة الياة ومعرفة اخلري والشر، 
والذي خاطب حواء هو الّية، وذكرت ما ا�تقم هللا تعال به من الية 
الت �قمصها إبليس بأن جعلها تسعى على بطنها وتأكل الرتاب25، وغري 

من ذلك مما يتعلق هبذه القصة. 

وكذلك املوضوعات الت وردت يف اإلجنيل قد اشتمل ذلك القرآن 
العظيم مثل قصة عيسى عليه السالم ومرمي. ففي اإلجنيل وردت تفاصيل 
القصص الت لو توجد يف القرآن الكرمي. كان القرآن الكرمي ل يتعّرض يف 

٢٣. سورة الديد، جزء من اآلية: ٢7

٢٤. الذهيب، حممد السيد حسني، التفسري واملفسرون )القاهرة: مكتبة وهبة، بدون سنة( 

١٢١/١-١٢٢

٢٥. الذهيب، التفسري واملفسرون ١٢٣/١
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�سب عيسى عليه السالم، وال لكيفية والدته، وال املكان الت ولد فيها، 
كما أ�ه ل يتعّرض على �وع الطعام الت �زلت مائدة من السماء. ولكن 
قد اختلف على ما ورد يف اإلجنيل اختالفا تاما حيث أن اإلجنيل قد تعّرض 
لنسب عيسى، وكيفية والدة مرمي له، كما اختلفت على �وع الطعام الذي 
�زلت مائدة من السماء، وكذلك املعجزات املنسوبة إل عيسى مثل إبراء 
األكمه واألبرص وإحياء املوتى26. فهل وجد املسلمون تفصيل مثل هذا 
اإلجياز يف كتبهم حيث أهنا موجودة أيضا يف كتب الديا�ات األخرى، 

ث ال يتجون االقتباس لشروح وتوضيح وبيان لذا اإلجياز ؟

الصحابة  إل  يرجع  أمر  التفسري  يف  إسرائيليات  تدخل  أول  فإن 
من  واإلجنيل  بالتوراة  القرآن  حمتويات  بعض  ملوافقة  وذلك  )ر.ض(، 
بعض اجلوا�ب كما املذكور أعاله مع الفارق الواحد من حيث اإلجياز 
يف القرآن والبسط واالطناب يف التوراة واإلجنيل. الوار والسؤال املوّجه 
إل أهل الكتاب كان أحد مصادر للتفسري عند الصحابة. وذلك، إذا 
مرت الصحابة على قصص القرآن ووجدت الفرصة على توجيه السؤال 
تلك  ألقوا من  ما  إليهم  الكتاب  أهل  فألقى  اإلسالم  الذين دخلوا  إل 
القصص. ولكن جزيل بالذكر بأن الصحابة ل تسألوا كل شيئ كما ل 
يقبلوا كل شيئ. وكان موقف الصحابة بعد إلقائهم أهل الكتاب مستندا 
بوهم، وقولوا: }آَمنَّا  قوا أهل الكتاب وال ُتَكذِّ لقول النيب )ص( »ال ُتَصدِّ
َنا{27، بعىن أن األشياء الت ال تعدو توضيحا وبيا�ا ملا  باهلل َوَمآ أُ�ِزَل إِلَينحْ
أمجله القرآن فلم يصدقوهم وال يكذبوهم ألهنم مستندون إل أمر الرسول 
صلى هللا عليه وسلم أعاله. وكا�ت اإلسرائيليات مصدرا يف التفسري يف 

عهد الصحابة رضي هللا عنهم.

وأما يف عهد التابعني فقد تتوسعوا على أخذ التفسري من أهل الكتاب 
حت كثرت روايات إسرائيليات تدخلت يف التفسري. وسبب ذلك يرجع 
إل بعض األمور، وهي كثرة دخول أهل الكتاب إل اإلسالم، وميل بعض 
القوم إل مساع ما أشارت إليه القرآن الكرمي من أحداث يهودية أو �صر�ية 
بالتفصيل. وأما أثر ذلك فقد ظهرت يف هذا العهد بعض املفسرين أرادوا 
أن يدّخلوا يف التفسري با هو موجود عند اليهودي والنصارى حت ملئ 
التفسري بكثري من القصص املتناقض. ومثال ذلك مقاتل بن سليمان )ت: 
ِلُكوَها  َيٍة ِإالَّ َنحُْن ُمهحْ رحْ ١٥٠ هن( حيث يرى أن قوله تعال } َوِإنحْ مِّنحْ قنَ
راً  ُطوحْ ُبوَها َعَذابًا َشِديحْداً َكاَن َذِلَك يِف الحِْكَتاِب َمسحْ ِم الحِْقَياَمِة َأوحْ ُمَعذِّ وحْ بحَْل ينَ قنَ
{28 يرجع إل فتح القسطنطينية وتدمري األ�دلس وغريها من البالد29. 

٢٦. الذهيب، التفسري واملفسرون ١٢٣/١

٢7. أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن العظيم باب قوله تعال }آَمنَّا ِبالَِّذي 

{ ٢٠/٦ رقم الديث ٤٤٨٥ َنا َوأُ�حِْزَل إِلَيحُْكمحْ أُ�حِْزَل إِلَينحْ

٢٨. سورة اإلسراء، جزء من اآلية: ٥٨

٢٩. الذهيب، التفسري واملفسرون ١٢٨/١

إذان، إن تدخل اإلسرائيليات يف التفسري حمدودة على الكالم بالقصص 
والكو�يات وبعض ما يتعلق بالنيب )ص(، بينما يتعلق باألحكام الفقهية 
من الالل والرام فقد �قلوا عن الصحابة وتعترب أقوالم حجة. وكا�ت 

اإلسرائيليات يف عهد التابعني مصدرا يف التفسري.

اإلسرائيليات  بأن  بّينت  فقد  أعاله  التاريخ  التقرير عن  من خالل 
هي الروايات واألخبار املنقولة عن أهل الكتاب. فقد وردت التعريف 
اإلسرائيليات عن قلعجي بأن اإلسرائيليات هي »األخبار املنقولة عن اليهود 
يف كتب التفسري والتاريخ وغريمها٣٠. وقد عّرف العثيمني عن اإلسرائيليات 
حيث قال »األخبار املنقولة عن بين إسرائيل من اليهودي وهو األكثر، أو 
من النصارى«31. ولعل أمشل التعريف هي التعريف الت أوضحها اليعقوب 
حيث قال »اإلسرائيليات هي األخبار املنقولة عن أهل الكتاب من غري 

طريق القرآن والسنن الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم32.

األخبار ليست حمدودة على األخبار فقط، والتفاصيل من تلك األخبار 
هي املرويات املكذوبة واخلرافات الباطلة املوجودة يف التوراة وشروحها 
وكتبهم القدمية الت تلقوها عن أخبارهم ورهباهنم جيال بعد جيل وخلفا 
عن سلف، وليست املرويات تتعلق على أصول الدين والالل والرام 
فقط ولكن تتعلق بالقصص وأخبار األمم املاضية، والفنت، وبدء اخللق، 

وأسرار الكون وأحوال يوم القيامة33. 

بعض رواة إسرائليات مشهورة
إن غالب ما يرى فيها اإلسرائيليات أكثرها يف كتب التفسري باملأثور 
وتدور على أربعة أشخاص، هم: عبد هللا بن سالم، كعب األحبار، وهب 
بن منبه، وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج34. وقد اختلفت أ�ظار 
الناس يف الكم عليهم، بعضهم تثق هبم، وبعضهم ارتفع عليهم التهمة، 
بينما بعضهم رماهم بالكذب وعدم التثبت يف الرواية. ألجل ذلك ينبغي 
أن يعرض ترمجة كل منهم لكي يعرف مدى قيمتهم يف الرواية خاصة من 
جا�ب التفسري. األول: عبد هللا بن سالم بن الارث اإلسرائيلي األ�صاري. 
امسه يف اجلاهيلية حصني فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا 
بعد إسالمه. كان إسالمه بعد قدوم النيب املدينة مهاجرا35، وشهد مع 

٣٠. أحد متار، معجم اللغة العربية املعاصرة ١/ ٩١

٣١. العثيمني، حممد بن صاحل بن حممد، أصول يف التفسري )مدينة املنورة: املكتبة اإلسالمية، 

سنة: ١٤٢٢ هن / ٢٠٠١ م(، ص: ٥٣

املقدمات األساسية يف علوم  يعقوب،  بن  اليعقوب، عبد هللا بن يوسف بن عيسى   .٣٢

القرآن )ليدز-بريطا�يا: مركز البحوث اإلسالمية: سنة ١٤٢٢ هن / ٢٠٠١ م(، ص: ٣٤٣

٣٣. أبو شهبة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، ص: ٩١

٣٤. الذهيب، التفسري واملفسرون ١/ ١٣٣

٣٥. الشيباين، علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد، عز الدين 

ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة )بريوت: دار الكتب العلمية، األول، سنة ١٤١٥ هن 
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عمر فتح بيت املقدس وأقامت باملدينة إل أن تويف وله مخس وعشرون 
حديثا36. وأما مكا�ته العلمية فإ�ه أعلم اليهود وابن علمهم وإقرار اليهود 
بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واشتهر بني الصحابة بالعلم، 
وذلك بعد اجتمع عليه علم التوراة والقرآن وبعد امتزاح فيه الثقافتان 
اليهودية واإلسالمية و�قل عنه املسلمون كثريا مما يدل على علمه بالتوراة 
وما حولا حت ابن جرير الطربي أحد مفسر ومؤرخ إسالمي ينسب إليه 
يف تارخيه كثريا من األقوال يف املسائل التارخيية الدينية37. ثا�يا: كعب بن 
ماتع المريى، املعروف بكعب األحبار، كان يهوديا وأصله من يهود 
اليمن وأسلم بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم، وقدم املدينة يف خالفة 
عمر بن اخلطاب وجالس مع أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ويدثهم 
مبلغ  لديه  الصحابة38. كان  السنن عن  الكتب اإلسرائيلية ويأخذ  عن 
عظيم من العلم وأقواله منقول يف كتب التفسري حجة واضحة على علمه 
الواسع بالثقافة اليهودية والثقافة اإلسالمية، ومازال يقرأ األسفار اليهودية 
ويرجع إل التوراة والتعاليم اإلسرائيلية بعد إسالمه39. وأكد املزي يف 
كتابه هتذيب الكمال بأ�ه أصدق احملدثني الذين يدثون عن الكتاب، على 
الرغم من ذلك فاعترب عليه بالكذب40. ثالثا: وهب بن منبه بن سيج بن 
ذى كناز اليماين الصنعاين، ولد سنة أربع وثالثني يف خالفة عثمان وتويف 
سنة عشر ومائة. كان واسع العلم كما يكثر االطالع على كتب القدمية 
كما أ�ه كتب كتبا يف القدر ويعلم يف النهاية أ�ه �دب عليه. وأ�ه يرى 
على �فسه حع علم ابن السالم وعلم كعب ويّدث ذلك حيث قال عبد 
هللا بن سالم أعلم أهل زما�ه وكعب أعلم أهل زما�ه، وأشار بأ�ه مجع 
علمهما41. رابعا: عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، من تالميذ ابن 
عباس، أصله رومي �صرين ولد يف سنة ٨٠ هن )مثا�ني(. كان فقيه حمدث 
وقراء أهل مكة42، ضعفه ودلسه ورّسله ابن حبان يف الثقات43 واعترب 

/ ١٩٩٤ م( ٩٦/٥

٣٦. الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي، األعالم )دمشق: دار العلم للماليني، 

سنة ٢٠٠٢ م( ٩٠/٤

٣7. الذهيب، التفسري واملفسرون ١/ ١٣٥

از، سري أعالم النبالء )القاهرة:  ٣٨. الذهيب، مشس الدين حممد بن أحد بن عثمان بن َقاميحْ

دار الديث، سنة ١٤٢7 هن / ٢٠٠٦ م(  ٤7٢/٤

٣٩. الذهيب، التفسري واملفسرون، املرجع السابق ١/ ١٣٦

٤٠. الذهيب، سري أعالم النبالء، املرجع السابق ٥٨/١٠

٤١. الذهيب، التفسري واملفسرون، املرجع السابق ١٤١/١-١٤٣

٤٢. الدارمي، حممد بن حبان بن أحد بن حبان بن معاذ بن َمعحْبَد، مشاهري علماء األ�صار 

وأعالم فقهاء األقطار )املنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، سنة ١٤١١ هن / ١٩٩١ 
م(، ٢٣٠/١

٤٣. الدارمي، حممد بن حبان بن أحد بن حبان بن معاذ بن َمعحْبَد، الثقات، )حيدراباد 

–الند- دائرة املعارف العثما�ية، سنة: ١٣٩٣ هن / ١٩7٣ م( 7/٩٢

ابن حزم على الروايات الواردت اجلرح والتعديل بأ�ه حمدث ثقة44، بينما 
روى الطربي عنه يف كثري من أقواله املتعلق بأخبار النصارى. تويف سنة 

١٥٠ هن )مخسني ومائة(45. 

موقف العلماء على اإلسرائيليات وأقسامها ومناذجها يف 
كتب التفسري

اإلسرائيليات مصدر للتفسري يف عهد الصحابة رضي هللا عنهم ويف 
عهد التابعني. كما ذكرت أعاله، بأن الصحابة مّيل �فوسهم يف معرفة 
تفاصيل القصة املوجودة من خالل اآليات القرآ�ية يف التوراة واإلجنيل، 
وذلك لسماحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله »بلغوا عين ولو 
آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب عليَّ متعمًدا فليتبوأ 
النيب صلى هللا  من  السماح ظهرت  كا�ت  ولو  النار«٤٦.  من  مقعده 
عليه وسلم، ما كا�ت الصحابة تصّدقها تاما. والقيقة أن بعض هذه 
اإلسرائيليات جائت موقوفة على الصحابة ومنسوبة إليهم، حت يظن من 
ال يعلم القيقة ومن ال يعلم علوم الديث أهنا متلقاة عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم. وكذلك اإلسرائيليات الت كا�ت مصدرا للتفسري يف عهد 
التابعني حيث احتمال أخذها عن أهل الكتاب الذين دخلوا إل اإلسالم٤7. 
الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضي هللا عنهم بريئون من هذه 

القضية اإلسرائيليات. 

وأما علمائنا القدامى فقد قاموا على توثيق الروايات وتقيق مصدر 
الرواة حت قادرون على تكيمها، كما فعل أبن تيمية ) ت: 7٢٨ هن(. 
وقد قسم العثيمني إسرائيليات على ثالثة أ�واع٤٨، وهي: األول: ما أقره 
اإلسالم وشهد بصده أ�ه حق. ومثاله حديث الذي رواه عبد هللا: »جاء 
خرب من األخبار إل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا حممد، إ�ا 
جند أن هللا جيعل السماوات على إصبع، وسائر اخلالئق على إصبع فيقول: 
أ�ا امللك، فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حت بدت �واجذه تصديقا 
لقول الرب، ث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }َوَما َقَدُروا اللََّ َحقَّ 
ِويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسبحَْحاَ�ُه  َماَواُت َمطحْ َم الحِْقَياَمِة َوالسَّ وحْ بحَْضُتُه ينَ ِرِه َواألحَْرحُْض مَجِيعًا قنَ َقدحْ
بكذبه  اإلسالم وشهد  أ�كره  ما  الثاين:  ِرُكوَن{٥٠,٤٩.  ُيشحْ ا  َعمَّ َعاَل  َوتنَ

٤٤. التميمي، عبد الرحن بن حممد بن إدريس بن املنذر، اجلرح والتعديل )بريوت: دار 

إحياء الرتاث العريب، سنة ١٢7١ هن / ١٩٥٢ م( ٢٥٦/٥

٤٥. الذهيب، التفسري واملفسرون ١٤٣/١

٤٦. أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب أحاديث األ�بياء باب ما ذكر عن بين إسرائيل 

١7٠/٤ رقم الديث ٣٤٦١

٤7. أبو شهبة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، ص: ٩٥

٤٨. العثيمني، أصول يف التفسري، ص: ٥٣

٤٩. سورة الزمر اآلية: ٦7

٥٠. أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن العظيم باب قوله تعال }َوَما َقَدُروا 
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فهو باطل، ومثاله ما رواه جابر بن عبد هللا قال: كا�ت اليهود تقول إذا 
جامعها من ورائها، جاء الولد أحول؛ فنزلت: }ِ�َساُؤُكمحْ َحرحٌْث َلُكمحْ 
{٥٢,٥١. الثالث: ما ل يقره اإلسالم، ول ينكره،  َثُكمحْ َأنَّ ِشئحُْتمحْ َفأحُْتوا َحرحْ
فيجب التوقف فيه، ملا رواه البخاري )٣( عن أيب هريرة رضي هللا عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعربا�ية، ويفسروهنا بالعربية ألهل 
اإلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تصدقوا أهل الكتاب 
{٥٤,٥٣. ولو  َنا َوأُ�حِْزَل إِلَيحُْكمحْ وال تكذبوهم، وقولوا: }آَمنَّا ِبالَِّذي أُ�حِْزَل إِلَينحْ

كا�ت التوقف يف هذا األمر، كا�ت التحدث عليه جائز.

وأما موقف العلماء خصوصا املفسرين جتاه اإلسرائيليات فتتضمن 
على ثالثة أناء، منهم من أكثر منها مقرو�ة بأسا�يدها مثل ابن جرير 
الطربي، ومنهم من أكثر منها حيث جردها من األسا�يد مثل البغوي 
والثعاليب، ومنهم من ذكر كثريا منها والتعقب بذكر تضعيفها مثل ابن 
كثري، ومنهم من بالغ يف ردها ول يذكر منها شيئا جيعله تفسريا للقرآن 
توجيه  املنار55. وأما  ما فعل حممد رشيد رضا يف تفسريه  العظيم مثل 
السؤال املتعلق بأمور الدين مثل الالل والرام إل أهل كتاب فإ�ه حرام 
ملا رواه ابن عباس رضي هللا عنه قال: »كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء وكتابكم الذي أ�زل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدث، 
تقرءو�ه حمضا ل يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب هللا 
وغريوه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند هللا ليشرتوا به مثنا 
قليال؟ أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ال وهللا ما رأينا 

منهم رجال يسألكم عن الذي أ�زل عليكم«56.

روايات اإلسرائيليات يف كتب التفسري فكثرية، وسيتناول الباحث 
مناذجها من خالل كتب التفسري املتنوع، منها: يف كتاب جامع البيان 
البن جرير الطربي حني فّسر قوله تعال } بسم هللا الرحن الرحيم {57، 
و�قل ابن جرير رواية من عبد هللا بن مسعود عن سند إمساعيل بن الفضل 
عن إبراهيم بن العالء بن الضحاك عن إمساعيل بن عياش، عن إمساعيل بن 
َعِر بن ِكَدام،  يىي، عن ابن أيب ُمليكة، عمن حدثه، عن ابن مسعود وِمسحْ

ِرِه { ١٢٦/٦ رقم الديث ٤٨١١ اللََّ َحقَّ َقدحْ

٥١. سورة البقرة، جزء من اآلية: ٢٢٣

٥٢. أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن العظيم باب قوله تعال}ِ�َساُؤُكمحْ 

{ ٢٩/٦ رقم الديث ٤٥٢٨ َثُكمحْ َأنَّ ِشئحُْتمحْ َحرحٌْث َلُكمحْ َفأحُْتوا َحرحْ

٥٣. سورة العنكبوت، جزء من اآلية: ٤٦

٥٤. أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن العظيم باب قوله تعال }آَمنَّا ِبالَِّذي 

{ ٢٠/٦ رقم الديث ٤٤٨٥ َنا َوأُ�حِْزَل إِلَيحُْكمحْ أُ�حِْزَل إِلَينحْ

٥٥. العثيمني، أصول يف التفسري، ص: ٥٥

٥٦. أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النيب صلى 

هللا عليه وسلم ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء ١١١/٩ رقم الديث 7٣٦٣

٥7. سورة الفاتة اآلية: ١

عن عطية، عن أيب سعيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن 
عيسى ابن مرمي أسلمته أمه إل الكتاب ليعلمه، فقال له املعلم: اكتب 
»بسم« فقال له عيسى: وما »بسم«؟ فقال له املعلم: ما أدري! فقال 
عيسى: الباء هباء هللا، والسني: سناؤه، وامليم: مملكته«58. وقد ضّعف أحد 
حممد شاكر هذه الرواية حني حّقق هذا الكتاب حيث قال أهنا حديث 
موضوع وقد يكون من اإلسرائيليات59. ومنها عند تفسري قوله تعال } 
َر َوَكاَن  بنَ َتكحْ ُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِبحِْليَس َأَب َواسحْ لحَْنا لِلحَْماَلِئَكِة اسحْ َوِإذحْ قنُ
ِمَن الحَْكاِفِريَن {60. وقد �قل ابن جرير رواية من السني بن يىي عن 
عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن قتادة، يف قوله تعال:«إالَّ إِبحِْليحَْس« كان من 
اجلن« قال: كان من قبيل من املالئكة يقال لم اجلن«. عرّب أحد حممد 
شاكر يف تقيق هذه الرواية حيث قال أن هذا األثر �قلها عن السلف 

الت أكثر روايته اإلسرائيليات، ومنها هذه الرواية61.

تفسري  التنزيل يف  بعال  املسمى  البغوي  التفسري  من  الثاين  ومناذج 
القرآن، وذلك حني فّسر قوله تعال } ِفيِه َسِكيَنٌة ِمنحْ َربُِّكمحْ{62، حيث 
�قل البغوي فيما يراد بالسكينة يف هذه اآلية الكرمية عن رواية علي بن أيب 
طالب: »ريح خجوج هفافة لا رأسان، ووجه كوجه اإل�سان«. وهذه 
الرواية ال أصل له من قول علي بن أيب طالب63. ث، حني فسر البغوي 
ُئوُدُه ِحفحُْظُهَما َوُهَو  َماَواِت َواألحَْرحَْض َواَل ينَ ِسيُُّه السَّ قوله تعال } َوِسَع ُكرحْ
الحَْعِليُّ الحَْعِظيُم {64، �قل البغوي قول علي بن أيب طالب ومقاتل: كل 
قائمة من قوائم الكرسي طولا مثل السموات السبع واألرضني السبع، 
وهو بني يدي العرش، ويمل الكرسي أربعة أمالك، لكل ملك أربعة 
وجوه، وأقدامهم يف الصخرة الت تت األرض السابعة السفلى مسرية 
مخسمائة عام. وطبعا أن هذه الرواية ال أصل له عن علي بن أيب طالب 

وربا روى مقاتل رواه عن روايات إسرائيليات65.

ومناذج الثالث، األراء واألقوال الت �اقشها ابن القيم اجلوزي يف كتاب 
تفسريه زاد املسري يف علم التفسري. منها، األراء واألقوال اإلسرائيليات عند 
َرَجُهما مِمَّا َكاَ�ا ِفيحِْه {66،  يحْطاُن َعنحْها َفَأخحْ تفسري قوله تعال } َفَأَزلََُّما الشَّ

٥٨. الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، جامع البيان يف تأويل القرآن 

)بريوت: مؤسسة الرسالة، سنة ١٤٢٠ هن / ٢٠٠٠ م( ١٢١/١

٥٩. الطربي، املرجع السابق ١٢١/١

٦٠. سورة البقرة اآلية: ٣٤

٦١. الطربي، جامع البيان يف تأويل أي القرآن٥٠٥/١

٦٢. سورة البقرة، جزء من اآلية: ٢٣٨

٦٣. البغوي، حميي السنة السني بن مسعود، معال التنزيل يف تفسري القرآن )دار الطيبة 

للنشر والتوزيع، سنة ١٤١7 هن / ١٩٩7 م ( ٣٣٤/١

٦٤. سورة البقرة جزء من اآلية: ٢٥٥

٦٥. البغوي، املرجع السابق، ٣٤٨/١

٦٦. سورة البقرة، جزء من اآلية: ٣٦
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حيث قال يف كيفية إزالله لما على ثالثة أقوال، أحدها: أ�ه احتال حت 
دخل إليهما اجلنة، وكان الذي أدخله الية، قاله ابن عباس والسدي. 
والثاين: أ�ه وقف على باب اجلنة، و�ادامها، قاله السن67. األقوال واألراء 
املعروضة يف تفسري هذه اآلية الكرمية هي اإلسرائيليات وليس هناك مصدر 
أصلي يف القرآن أو يف السنة أو فيما اعترب بالديث املرفوع. ومنها، عند 
تفسري قوله تعال } ِفيحَْما لَيحَْس َلُكمحْ ِبِه ِعلحٌْم {68 حيث �قل ابن القيم ما 
روى أبو صاحل عن ابن عباس أ�ه كان بني إبراهيم وموسى، مخسمائة 
ومخس وسبعون سنة. وبني موسى وعيسى ألف وستمائة واثنتان وثالثون 
إبراهيم وموسى مخسمائة ومخس  بني  إسحاق: كان  ابن  وقول  سنة. 
وعشرون  وتسعمائة ومخس  ألف  وعيسى  موسى  وبني  سنة،  وستون 
سنة69. وهذان الروايتان ال أصل لما عن القرآن الكرمي والسنة رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم.

ومناذج الرابع، هي الرواية الت �قلها املراغي عند تدثه عن النظام 
والتدريج يف اخللق من دليل وضوح على اإلرادة واالختيار والكمة، 
ا َكيحَْف َخَلَق اللَُّ َسبحَْع مَساواٍت ِطَباقًا {70.  َروحْ وذلك يف قوله تعال } َأَلحْ تنَ
واملراد باأليام الستة عند تلك اآلية هي أيام الد�يا، واستدل حبديث أيب 
هريرة رضي هللا عنه فقال: »خلق هللا عز وجل الرتبة يوم السبت وخلق 
اجلبال فيها يوم األحد وخلق الشجر فيها يوم االثنني وخلق املكروه يوم 
الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث فيها الرواسي يوم اخلميس وخلق 
آدم بعد العصر يوم اجلمعة آخر اخللق ف آخر ساعة من ساعات اجلمعة 
فيما بني العصر إل الليل«71. وكان هذا الديث موجود يف مسند أحد 
بن حنبل يف باب مسند أيب هريرة رضي هللا عنه، وإذا أسند إل حمقق هذا 
الكتاب فقال أن هذا الديث موقوف على كعب األحبار وليس من قول 
النيب صلى هللا عليه وسلم72، بينما ضعفه املراغي حسب قوله بأن هذا 

الديث من اإلسرائيليات لتناقضه على الكتاب والسنة73.

إسرائيليات مع عدم  بأهنا  النصوص  اخلامس هي تكيم  والنماذج 
الكرميات، وذلك ملخالفته با ورد يف  اإلستدالل هبا يف تفسري اآليات 
الكتاب أو يف السنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقد تدث ذلك 

التفسري  علم  يف  املسري  زاد  حممد،  بن  علي  بن  الرحن  عبد  الدين  مجال  اجلوزي،   .٦7

)بريوت: دار الكتب العلمية، سنة ١٤٢٢ هن( ٥٦/٢

٦٨. سورة آل عمران، جزء من اآلية: ٦٦

٦٩. اجلوزي، زاد املسري يف علم التفسري ٢٩١/١

7٠. سورة �وح اآلية: ١٥

7١. املراغي، أحد بن مصطفى، تفسري املراغي )مصر: شركة مكتبة ومطبعة البايب الليب، 

سنة ١٣٦٥ هن / ١٩٤٦ م( ٨/ ١7٢

7٢. الشيباين، أحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، مسند )بريوت: مؤسسة الرسالة، 

سنة ١٤٢١ هن / ٢٠٠١ م( ٨٢/١٤

7٣. املراغي،املرجع السابق، ٨/ ١7٢

القرآن  إيضاح  البيان يف  أضواء  تفسريه  كتاب  متار يف  األمني  حممد 
بالقرآن، كثريا من األخبار والروايات اإلسرائيليات سواء كا�ت سندها 
الصحابة رضي هللا عنهم. ومناذج ذلك مثل  أو  التابعني  موقوف على 
وأ�ه  اجلنة،  املالئكة، ومن خزان  أشراف  بأن »إبليس« كان من  قوله 
كان يدبر أمر السماء الد�يا، وأ�ه كان امسه عزازيل74. ومثال أخر حيث 
اعتبار بعض أهل العلم: بأن املراد باإل�سان يف قوله تعال }َخَلَق اإِل�حَْساَن 
ِمنحْ َعَجٍل آَدٍم {75، قد روي عن سعيد بن جبري، والسدي: ملا دخل 
الروح يف عيين آدم �ظر يف مثار اجلنة، فلما دخل جوفه اشتهى الطعام، 
فوثب من قبل أن تبلغ الروح رجليه؛ عجالن إل مثار اجلنة، فذلك قوله: 
خلق اإل�سان من عجل. وعن جماهد، والكليب، وغريمها: خلق آدم يوم 
اجلمعة يف آخر النهار، فلما أحيا هللا رأسه استعجل وطلب تتميم �فخ 
الروح فيه قبل غروب الشمس76. وأكد حممد األمني متار بأن الظاهر 
من هذه األقوال إسرائيليات. ولعل الروايات واألقوال امللخص املعروضة 
البحث داللة واضحة على وجود روايات  النماذج يف هذا  من خالل 
إسرائيليات املصّدرة من غري الكتاب والسنة املعتمدة. وتلك الروايات 
كثرية  يف كتب التفسري املتنوع املوزع بني جمتمعنا، فعلينا االهتمام على 
حبثها وتقيقها حت ينتفع األمة اإلسالمية يف املستقبل يف مجيع أناء العال 

اإلسالمي. وهللا أعلم بالصواب. 

اخلالصة:
كا�ت روايات إسرائيليات قد تدخلت على تفسري القرآن الكرمي 
منذ عصر الصحابة وعصر التابعني، حت العصور من بعدهم �قلوا تلك 
الروايات و�سخوا يف كتب تفسريهم املختلفة حت أن تلك الكتب وصلت 
بني أيدينا يف زما�نا املعاصر. ولقد توسعت إهتمام علماء املعاصرين جتاه 
هذه القضايا وحولوا إل تقيق تلك الروايات حت ال تتلط الروايات 
الصحيحة بالروايات اإلسرائيليات، وحت عدم تصّدق وعدم �شر الروايات 
الكتاب  واملكذوبات ألهنا عدم ورود عن  واملوضوعات  اإلسرائيليات 

والسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

روايات اإلسرائيليات قد �شرهتا بعض الدعاة يف متلف بلدان يف 
إ�دو�يسيا مستندا على اعتمادهم يف تلك الكتب الت كا�ت بعض حمتوياهتا 
مرويات إسرائيليات، مع عدم اهتمامهم على تقيق الرواية، هل الئق 
بالكتاب والسنة الصحيحة أو غري الئق، أم كا�ت تلك الروايات الباطلة 

متناقضا مع الروايات الصحيحة.   

7٤. الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر، أضواء البيان يف إيضاح القرآن 

بالقرآن ) بريوت: دار الفكر، سنة ١٤١٥ هن / ١٩٩٥ م( ٣/ ٢٩١

7٥. سورة األ�بياء، جزء من اآلية: ٣7

7٦. الشنقيطي، املرجع السابق ٤/ ١٥٠
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تاريخ تدخل إسرائيليات يف تفسري القرآن وبعض 
مناذجيها من الكتب التفسري املعتمد قد عرضتها الباحث، 
وما زال هناك كثري من النماذج، بعضها حمقق وعدم حمقق 
يف بعض أخر. واألهداف الرائيسية للباحث يف عرض 

هذا املوضوع بشكل متصر ما هي إال ذكريات لبعض 
روايات باطلة الت تدخلت على روايات صحيحة، وعلى 

كل أفراد، علميا كان أو حبثيا فعليه اإلهتمام هبا.
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