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املخلص::
يتخلص :موضوع املقال حول قراءة الرتاث الديين اإلسالمي يف الوقت املعاصر من طرف
الباحثني املصتصني ،و قد اخرتنا املدرسة األزهرية كنموذج هلذه القراءات احلديثة و هي املؤسسة
الرائدة يف هذا اجملال ،واليت اعتمدت خالل عمخلها العخلمي عخلى تنقية الرتاث اإلسالمية من
اإلسرائيخليات – و هي مرويات أهل الكتاب يف كتب التفسري و الفقه -و هذا يف ردها عخلى الشبه حول
مصادر التشريعا ت اإلسالمية اليت تثريها الدراسات االستشراقية و احلداثية ،و الكشف عن املناهج
العخلمية املستعمخلة يف هذه العمخلية و املصنفات اليت ألفت يف املوضوع و ما مدى النتائج احملققة من هذا
العمل اجلخليل.
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Abstract :
This article attempts to discuss the reading of Islamicreligiousheritage in the
modern era by spesializedresearchers. We chose the Al-Azhar School as a model of
these modern readingsbecauseitisconsedered as the leader institution in thisfield,
whichrelied on the purging of the Islamicheritagefrom the Israelites ( Isra'iliyyat) – the
israilite narratives in books of interpretation and jurisprudence In fact, we spot the light on Al-Azhar'srole in the refutation of the doubtful
opinions against the sources of Islamiclegislationraised by advanced and modern
studies ,also to appear the rearches and the methodologiesused and the extent of the
fruits of thisremarkablework.
Keywords : Israelinaratives ; Interpretation ; Prophetic ; traditions ; Heritage ;
Al-Azhar ; methodes ; Orientalism ; Modernity.
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 .1املقدمة
تعرض الرتاث التفسريي اإلسالمي إىل إعادة القراءة وفق األطر واالجتاهات الفكرية السائدة
يف جمتمعاتنا املعاصرة ،وقد أسهمت القراءة االستشراقية ثم احلداثية له يف إثارة العديد من التساؤالت
حوله ،ولعل أبرز تخلك التساؤالت متعخلقة بورود اإلسرائيخليات يف التفاسري اإلسالمية ،اليت كانت ركيزة
لخلطعن يف اإلسالم وعقائده وشرائعه ،والتأكيد عخلى أن اليهودية والنصرانية شكخلتا رافدا أساسيا
لإلسالم ومصادره وتراثه.
لقد تنبه الكثري من الباحثني واألكادمييني إىل ضرورة إعادة قراءة الرتاث التفسريي ،وكان
لألزهر الشريف مساهمات فاعخلة ورائدة يف هذا اجملال خاصة أن أهم املؤلفات اخلاصة باإلسرائيخليات
يف التفسري كانت بأقالم باحثيه.
اإلشكالية :ماهي أهمالوسائل واآلليات العخلمية األزهر يف تنقية الرتاث التفسريي من
اإلسرائيخليات؟ وكيف أسهمت أهم املؤلفات األزهرية يف تنقية الرتاث التفسريي؟
املنهج :بغرض تفكيك أطراف هذه اإلشكالية قمنا باستصدام املنهج التحخليخلي الذي يعتمد عخلى
تفكيك األفكار وإعادة بنائها وفق منطق يضمن فهم أبعادها املصتخلفة ،كما استعمخلنا املنهج االستقرائي
فقد قمنا باستقراء دور األزهر يف تنقية الرتاث التفسريي من خالل املنتوج الفكري ،واملتمثل يف رصد
أهم الرسائل العخلمية يف مرحخليت املاجستري والدكتوراه ،والعودة إىل أهم الكتب اليت أثرت إجيابا يف
مساعي األزهر الشريف حنو تنقية الرتاث ،وأسهمت يف بعث الصحوة العخلمية يف أقالم الباحثني
لخلسعي احلثيث لتنقية الرتاث التفسريي،وقد اخرتنا عينة من  3كتب ،قمنابتحخليل هذه الكتب من حيث
املضمون الفكري واملنهجي ،لنتعرف عخلى دورها يف وضع أسس تنقية الرتاث التفسريي عرب مباحث
معرفية ضرورية.
 .2متهيد :مقاربة مفاهيمية لخلتفسري ولإلسرائيخليات.
 1. 2أوال :التعريف الخلغوي واالصطالحي.
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 .1التفسري لغة :من فسر ،الفسر هو البيان .فسر الشيء يفسره وفسره أبانه ،والتفسري مثخله– وقيل
التفسري التأويل واملعنى واحد -وقوله تعاىل  ... +:وَأَحْسَنَ تَفْسِرياً " ...الفسر :كشف املغطى
والتفسري كشف املراد عن الخلفظ املشكل  ،الفَسْرُ :إظهار املعنى املعقول ...والتَّفْسِريُ يف املبالغة
كالفسر ،و التَّفْسِريُ قد يقال فيما خيت ّ:مبفردات األلفاظ وغريبها ،وفيما خيت ّ:بالتأويل ،وهلذا يقال:
تَفْسِريُ الرّؤيا وتأويخلها  .قال تعاىل ... + :وَأَحْسَنَ تَفْسِرياً"

[الفرقان.]33 /

 .2التفسري اصطالحا :اصطخلح عخلماء التفسري الكثري من االصطالحات يف تعريفهم لخلتفسري ،وجتتمع
مجيعها يف كون التفسري هو إزاحة اإلبهام عن الخلفظ املشكل ،إلفادة املعنى املطخلوب ،فهو حماولة إزالة
اخلفاء يف داللة الكالم ،فال بد أن يكون هناك إبهام يف وجه الخلفظ؛ حبيث سرت وجه املعنى ،وحيتاج إىل
حماولة واجتهاد بالغ حتى يزول اخلفاء ويرتفع اإلشكال.

وقد عرّفه أبو حيان بقوله (:التفسري هو

عخلم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلوالتها وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ومعانيها
اليت حتمل عخليها حالة الرتكيب)
 2 .2ثانيا :مقاربة مفاهيمية لإلسرائيخليات.

 1ـ مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور :لسان العرب( ،القاهرة :مطبعة بوالق711 ،ه ) ،ج ،6ص.361
 2ـ أ بو القاسم احلسني بن حممد (الراغب األصفهاني) :املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان الداودي،
ط ( ،1بريوت /دمسق :دار القخلم /الدار الشامية1412 ،ه ) ،ج ،1ص.636
3الفرقان.33/
 4ـ حممد هادي معرفة :التفسري واملفسرون يف ثوب القشيب ،ط( ،2اجلامعةالرضوية لخلعخلوم اإلسالمية1426،ه)،
ص.18-17
 5ـ أبو حيان حممد بن يوسف عخلي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي :البحر احمليط يف التفسري ( ،بريوت :دار
الفكر1420 ،ه )،ج ،1ص.10
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 .1التعريف االشتقاقي والداللي لإلسرائيخليات.


التعريف االشتقاقي :لفظ اإلسرائيخليات ،مجع مفردة إسرائيخلية) ،وهي قصة حادثة تُروَى عن

مصدر إسرائيخلي ،والنسبة فيها إىل إسرائيل ،وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو األسباط اإلثين
عشر ،وإليه ينسب اليهود ،فيقال :بنو إسرائيل ،وقد ورد ذكرهم يف القرآن منسوبني إليه يف مواضع
كثرية)  ،منها قوله تعاىلُ + :لعِنَ َّالذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي ِإسْرَائِيلَ َعخلَى لِسَانِ دَاوُودَ َوعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا َوكَانُوا يَعَْتدُونَ "[ .املائدة ] 78 :؛ وقد عرّف إسرائيل بكونه :اسم شعب أبناء
إسرائيل من نسل يعقوب الذي لقب بإسرائيل؛ وهو كخلمة عربية معناها بطل اهلل ،الذي حيارب من
أجل اهلل كما جاء يف سفر التكوين ،وعرّف أيضا بأنه كل الشعب املنحدر من يعقوب من اإلسرائيخليني؛
وأطخلق لفظ إسرائيل عخلى ممخلكة إسرائيل ،أو من األسباط العشرة املتميزة والبارزة يف ممخلكة يهودا ،كما
أطخلق عخلى ممخلكة يهودا بعد السيب البابخلي  ،أما كخلمة إسرائيخلي فأطخلق عخلى ذرية إسرائيل أو يعقوب،
اليت مسيت أوال عربانيني ،بسبب إبراهيم الذي جاء من  L’Eupharateوبعدها مسوا باليهود بسبب
سبط يهودا الذي ومنذ السيب البابخلي شعر أنه أكثر رفعة من غريه من األسباط


التعريف االصطالحي(:اإلسرائيخليات اصطالح أطخلقه املدققون من عخلماء اإلسالم عخلى

القص :واألخبار اليهودية والنصرانية اليت تسربت إىل اجملتمع اإلسالمي ،بعد دخول مجع من اليهود

 1ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ت[ ] ) ،ص .13
2 - Dictionnaire Universel Francois Et Latin,Tome 4, ( Paris : compagnie des libraires,
1752), P1601.
3 - Jean Baptiste Glaire : Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques,Toma 1,
P1101 (Paris : Librairie poussielgue frères ,1868).
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والنصارى إىل اإلسالم أو تظاهرهم بالدخول فيه)  ،ولفظ إسرائيخليات وإن كان يدل يف ظاهره عخلى
القص :الذي يروَى أصال عن مصادر يهودية ،يستعمخله عخلماء التفسري واحلديث ويطخلقونه عخلى ما هو
أوسع وأمشل من القص :اليهودي ،فهو يف اصطالحهم يتسع ليشمل «كل ما تطرّق إىل التفسري
واحلديث من أساطري قدمية منسوبة يف أصل روايتها إىل مصدر يهودي أو نصراني أو غريهما ،بل توسع
بعض املفسرين واحملدّثني فعد من اإلسرائيخليات ما دسه أعداء اإلسالم من يهود وغريهم عخلى التفسري
واحلديث من أخبار ال أصل هلا من مصدر قديم».

فاإلسرائيخليات كل ما تطرق إىل التفسري واحلديث

من أساطري قدمية منسوبة يف أصل روايتها إىل مصدر يهودي أو نصراني أو غريهما ،بل توسع بعض
املفسرين واحملَدثني فعدُّوا من اإلسرائيخليات ما دسّه أعداء اإلسالم من اليهود وغريهم عخلى التفسري
واحلديث .وأطخلق عخلماء التفسري واحلديث لفظ اإلسرائيخليات عخلى كل ذلك من باب التغخليب لخلّون .
وميكننا القول أن اإلسرائيخليات هو كل ما يعود الرتاث اإلسرائيخلي الذي جاء يف التوراة
واإلجنيل ،وأيضا الكتب التفسريية واليت يسميها اليهود « املدراشيم ،والرتجوميم» وأيضا التخلمود

ـ

التوراة الشفهية ـ وهو جمموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ،ومدنية وشروح ،وتفاسري وتعاليم،
وروايات كانت تتناقل وتدرس شفهيا من حني إىل أخر ،وهذه كخلها كانت املنابع األصخلية لإلسرائيخليات
 1ـ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري ،ط ( ، 1دمشق :دار القخلم؛ بريوت :دار الضياء ،)1970 ،ص
.73
 2ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص.14-13
 3ـ املرجع نفسه ،ص  .15و يقول ظفر اإلسالم خان ":وتخلمود فخلسطني مكتوب بالعربية أو اآلرامية الغربية ،ويشمل
عخلى ما يقرب  750000كخلمة ،و 15باملائة منها هاجادا  Haggadah ،أي القص :واحلكايات اليهودية ،وهذه
القص :اخلرافية هي أساس اإلسرائيخليات" (ظفر اإلسالم خان :التخلمود تارخيه وتعاليمه ،ط ( ،2بريوت :دار
النفائس ،)1972 ،ص.)25
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اليت زخرت بها بعض كتب التفسري ،والتاريخ ،والقص ،:واملواعظ ،وهذه املصادر إن كان فيها حق،
ففيها باطل كثري ،وإن كان فيها صدق ،ففيها كذب صراح

 .3املبحث األول :آليات األزهر الشريف يف تنقية الرتاث التفسريي من
اإلسرائيخليات
مما ال شك فيه أن لخلمؤسسات التعخليمية دورا مهما يف تقدم البحث العخلمي ،وأثرا بالغا يف
التأثري عخلى اجملتمع ،ولقد كانت جامعة األزهر الشريف عرب التاريخ احلصن املنيع الذي قام حبماية
اإلسالم والذّب عنه؛ يف أصعب األوقات وأحخلكها من تاريخ مصر والعامل كخله ،مما جعل أمري الشعراء
أمحد شوقي يقول:
ظخلمات ال ترى يف جنحها *** غري هذا األزهر السمح شهابا
قَسَما لواله مل يبـــــق بها *** رجلٌ يقـــرأ أو يـــدري كتابا
حفظ الدين مخليا ومـضى *** ينــقذ الدنيا فخلم يــمخلك ذهابا

 1ـ حممد حسني الذهيب :التفسري واملفسرون ،ج ،1ص.147
 2ـ جامعة األزهر هي أكرب جامعة يف العامل ،نشأت قبل جامعة بولينا بإيطاليا ،وتعد ثالث أقدم جامعة بعد جامعيت
الزيتونة والقرويني ،وهي املؤسسة الدينية العخلمية اإلسالمية العاملية األكرب ،وتوجد يف القاهرة عاصمة مجهوية مصر
العربية ،إضافة إىل فروعها املنتشرة يف معظم احملافظات املصرية ،متثل جامعة األزهر قبخلة املسخلمني العخلمية ،فمنذ أكثر
من ألف عام وهي منارة العخلم ،وقبخلة طالب العخلم من كل مكان لتعخلم العخلوم الشرعية والعربية والعخلوم الطبيعية
واإلنسانية ،وظخلت خالل تارخيها املديد مركزا لخلوسطية واالعتدال ،ونشر الثقافة اإلسالمية وتعاليم اإلسالم؛
وعخلماء األزهر أخرجوا لخلدنيا كخلها نتاجًا عخلميًّا تدين له البشرية حتى يومنا هذا .ينظر :موقع جامعة األزهر ،نبذة
تعريفية جبامعة األزهر ،نشر يوم  09مايو2017م ،اسرتجع يوم 2018/01 /30م؛ عن الرابط التالي:
()http://www.azhar.edu.eg/AboutUs/i
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لقد قام عخلماء األزهر الشريف خبدمة السنة املطهرة ،فهو املوضع الذي جعخله اهلل منهج حياة،
قام عخلماؤه بالوقوف والتصدي لخلظاملني والطغاة ،وقاموا بواجب حراسة الدين يف كل جماالت احلياة،
يف عخلوم الدين والدنيا عخلى السواء .
 1 .3املطخلب األول :تكخليف األزهر العخلماء بتنقية الرتاث التفسريي.
لقد شعر عخلماء األزهر منذ عقود بضرورة االلتفات لخلرتاث التفسريي بغرض تنقيته من
اخلرافات واألباطيل اليت انتشرت فيه عرب الدخيل واإلسرائيخليات ،فكان لألزهر الشريف السبق
والرّيادة يف التوجه حنو تنقية الرتاث ،فقد كُخلِّف بعض املشايخ بتأليف كتب ،ميكننا القول أنها الخلبنات
التأسيسية لتقية الرتاث التفسريي ،وقد الحظنا اعتماد جل الباحثني املعاصرين يف جمال تنقية الرتاث
التفسريي عخليها.
ويبدو أن هذه احلركة العخلمية دخخلت حيز التنفيذ يف أواخر ستينيات القرن املاضي ،مما يعين أن
األزهر الشريف اهتم بتنقية التفاسري منذ نصف قرن ،يقول حممد حسني الذهيب ( :وملا كان األزهر
الشريف هو املنارة الشاخمة اليت أقامها اهلل يف أرض الكنانة لرتشد الناس إىل معامل الدين القويم ،وكان
من واجبه أن يكشف عن الدسيسة اليت دسها أعداء اإلسالم عخليه ،ولقيت لدى كثري من العامة وبعض
اخلاصة رواجا وقبوال ،ملا كان ذلك وضعه ،وتخلك صفته ،عُهد إلي -وأنا واحد من أبنائه -أن أكتب
حبثا عن اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث؛ وهو واحد من البحوث اليت اقرتحها جمخلس البحوث
اإلسالمية باألزهر الشريف ،يف جخلسته اليت عقدها يف 16 :من شوال 1387هـ ( ،املوافق 16 :من
يناير سنة 1968م) ؛ ويقول حممد أبو شهبة ( :فقد رغّب إىل فضيخلة األستاذ الدكتور الشيخ عبد

 1ـ إبراهيم شعبان املرشدي األزهري :املُحدِّثون يف رحاب األزهر الشريف ،ط ( ،1مصر :كشيدة لخلنشر والتوزيع،
2014م) ،ص.8-7
 2ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص .6
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احلخليم حممود ،األمني العام جملمع البحوث اإلسالمية باجلامع األزهر املعمور بالعخلم والعخلماء ،أن أُؤَلِّف
كتابا أبيّن فيه اإلسرائيخليات املبثوثة يف كتب التفاسري ،مع تزييفها وبيان بطالنها ،وقد صادف هذا
البحث املفيد هوى نفسي) .
وبعد أن بدأ شيخ األزهر عبد احلخليم حممود املسرية يف اجتاه تنقية التفاسري ،وأمثر جهده بأن
صدر أهم كتابني يف هما ( اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث حملمد حسني الذهيب) و (اإلسرائيخليات
واملوضوعات يف كتب التفسري حملمد بن حممد أبو شهبة ) جاء بعده الشيخ عبد الرمحن بيصار ثم الشيخ
جاد احلق ،لكن األمر كان مكخلفا لخلغاية ،ومل جيد من ينفق عخلى مجع وإعادة طبع كل الرتاث اهلائل بعد
تنقيته ،وقد قام اجملخلس األعخلى لخلشؤون اإلسالمية بتشكيل جلنة إلعادة فح :التفاسري القدمية ،وتقرر
أن تكون البداية بتفسري النسفي ،ثم توقف العمل .
ويبدو أن األزهر استأنف مرّة أخرى العمل عخلى تنقية الرتاث التفسريي ،جاء يف تقرير نشر
جبريدة الشرق األوسط عام  2003ما نصه ( :قرر اجملخلس األعخلى لخلشؤون اإلسالمية يف األزهر وضع
خطة لتنقية كتب تفاسري القرآن الكريم من اإلسرائيخليات وتنقيتها من كل ما تتضمنه من خرافات
وأباطيل وأخبار ال أصل هلا خالل السنوات اخلمس املقبخلة) .

 1ـ حممد بن حممد أبو شهبة :اإلسرائيخليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،ط( ،4القاهرة :مكتبة السنة 1408 ،ه )،
ص .4
 2ـ إبراهيم عيسى صيدم :جهود املعاصرين يف تنقية التفسري،حبث مقدم ضمن أعمال مؤمتر " الروايات الواهية
وخطرها عخلى اإلسالم" ،املنعقد بتاريخ  2011/10/05م ،والذي نظمته كخلية أصول الدين باجلامعة اإلسالمية،
غزة ،ص ،22عن الرابط التاليhttp://dofni.iugaza.edu.ps/Ossol_Conf............................... :
 3ـ أمحد عبد اهلل :األزهر يعد خطة لتنقية كتب التفاسري من اإلسرائيخليات ،جريدة الشرق األوسط ،اجلمع ة  29شوال
 1423ه  3يناير  2003العدد 8802؛ اسرتجع يوم  23جانفي  ،2018عن الرابط التالي:
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وأما عن خطوات هذا املشروع فقد قال عنها الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس اجملخلس
األعخلى لخلشؤون اإلسالمية يف مصر يف تخلك الفرتة( :سيتم اختيار بعض كتب التفاسري املشهورة
واملتداولة بني أيدي املسخلمني وتشكيل جلان من املتصصصني ملراجعتها وحذف اإلسرائيخليات منها ثم
إعادة طبعها ونشرها وتعميمها بني املسخلمني) ؛ واقرتح أن يقوم العخلماء يف كل دولة بتنقية جمموعة من
الكتب وكشف اإلسرائيخليات اليت تشتمل عخليها وحذفها ثم القيام بإعادة طبع هذه الكتب من جديد
بعد جتريدها من هذه األباطيل وتعميم نشرها وهذا العمل يعد خدمة كبرية لإلسالم واملسخلمني .
وإضافة إىل هذا فقد أضاف األزهر مادة الدخيل يف التفسري لخلمقررات الدراسية ،فقدأشار د".
حممود محدى زقزوق" وزير األوقاف يف افتتاح الندوة احلادية والعشرين( 13 11ديسمرب 2010م)،
لخلجمعية الفخلسفية املصرية إىل أن جامعة األزهر دعت إىل إضافة عخلم جديد إىل املقررات الدراسية يف
الكخليات الدينية أطخلق عخليه عخلم(الدخيل فيالتفسري)
 2. 3املطخلب الثاني :أهم املصنفات األزهرية يف الدخيل

واإلسرائيخليات.

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=17&article=144856&issueno=8802#.Wm
8ZGq7ibm7.
 1ـ املرجع نفسه.
 2ـ عمرو عخلي بركات :جامعة األزهر تدرس تنقية التفاسري القرآنية من اإلسرائيخليات ،جريدة القاهرة يوم
،2010/12/21

موقع

مصرس،

اسرتجع

يوم

1018/01/25م،

عن

الرابط

التالي:

https://www.masress.com/alkahera/1715
 3ـ هو التفسري الذي ال أصل له يف الدين ،عخلى معين أنه تسخلل إلي رحاب القرآن الكريم عخلى حني غرة ،وعخلى غفخلة
من الزمن!!! بفعل مؤثرات معينة حدثت بعد وفاة الرسول

؛ يقع الدخيل يف صور عديدة من األحاديث

املوضوعة واألحاديث الضعيفة ،واملأثورات املنسوبة إىل الصحابة موضوعة كانت؛ أو ضعيفة السند ،ومأثورات
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تعترب اإلسرائيخليات أخطر شيء يف الدخيل عخلى العخلوم اإلسالمية  ،وقد جتخلى اهتمام األزهر
الشريف مبوضوع اإلسرائيخليات والدخيل من خالل النشاطات العخلمية املصتخلفة ،بني حماضرات
ومؤمترات وندوات فكرية وإنتاج عخلمي أكادميي ،ونظرا لصعوبة احلصول عخلى معخلومات تهتم باجلانب
الكمي لخلدراسات املهتمة بتنقية الرتاث التفسريي من الدخيل خاصة اإلسرائيخليات ،ارتأينا الرتكيز عخلى
التقييم املعريف ألهم وأبرز األعمال األكادميية اليت عاجلت هذا املوضوع – يف املبحث الالحق ،-واليت
كان هلا أثر بالغ يف بث احلركية املعرفية يف األزهر واحلفر يف الرتاث التفسريي من خالل رسائل
املاجستري والدكتوراه.
أما أهم األعمال املنجزة حول اإلسرائيخليات والدخيل من كتب ورسائل دكتوراه وماجستري يف
جامعة األزهر بفروعها املصتخلفة فنذكر منها:
 اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،حممد حسني الذهيب1968 ،م؛ ولديه كتابان مهمان أيضاهما :التفسري واملفسرون؛ واالجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن دوافعها ودفعها.
 -اإلسرائيخليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،حممد حممد أبو شهبة.

الصحابة اليت ليس لخلرأي فيها جمال ،ولكن الصحابي معروف باألخذ من اإلسرائيخليات اليت ختالف الكتاب والسنة
الثابتة ،ما وقع فيه اختالف من مأثور الصحابة اختالفا ،تضل فيه الفكرة ،وال يُهتدى إىل الصواب ،واملنسوب إىل
التابعني بأن كان موضوعا عخليهم؛ أو كان ضعيف اإلسناد أو من اإلسرائيخليات؛ املتعارض تعارضاً حقيقيا؛ حبيث ال
ميكن اجلمع معه مع املعقول القطعي ،أو الظين .وأكثر األنواع انتشارا يف كتب التفسري هي :اإلسرائيخليات
واألحاديث الضعيفة واملوضوعة( .عبد الوهاب فايد :الدخيل يف تفسري القرآن الكريم :ص14؛ و إبراهيم عبد الر
محن خخليفه :الدخيل يف التفسري :ص)33
 1ـ إبراهيم عيسى صيدم :جهود املعاصرين يف تنقية التفسري ،ص.2
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 اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري ،رمزي نعناعة ،رسالة دكتوراه ،مطبوعة. حقق العالمة الشيخ أمحد حممد شاكر ( تفسري ابن جرير الكبري إىل اآلية األربعني من سورةاألنفال ،وأكمخله شقيقه العالمة الشيخ حممود حممد شاكر ؛ وقد قاما يف هذا العمل املميز
باإلبقاء عخلى مجيع األحاديث الصحيحة ،وحذف األحاديث الضعيفة أو املعخلولة ،كما قام بنفي
كل األخبار اإلسرائيخلية وما أشبهها ،يقول أمحد شاكر ) نفيت عن كتابي من تفسريه كل
األخبار اإلسرائيخلية وما أشبهها ،فإن املؤلف رمحه اهلل قد جدبها يف مواضع كثرية من تفسريه،
وأبان عن خطخلها وضررها ،وأحنى بالالئمة عخلى روايتها وروايتها ،ورسم لنفسه خطة يف
شأنها .ومع ذلك فإنه – فيما يبدو لي -مل يستطع أن يسري عخلى ما رسم ،وغخلبه ما وجد من
الروايات يف كثري من املواطن ،فأثبت طائفة منها غري قخليخلة ،فحذفتا كخلها ،واحلمد هلل)
 قام مجاعة من األزهريني بعمل ضصم يف عدة رسائل عخلمية يف كخلية أصول الدين بالقاهرة،ومن بني هؤالء:عبد احلميد حممود حممد البطاوي ،وصالح يعقوب يوسف ،وأسامة أمحد
منصور وغريهم .
رسائل جامعة األزهر :

 1ـ إبراهيم شعبان املرشدي األزهري :املُحدِّثون يف رحاب األزهر الشريف ،ص .221-220
 2ـ أمحد شاكر :عُمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ،خمتصر تفسري القرآن العظيم،ج ،1ص.11
 3ـ إبراهيم شعبان املرشدي األزهري :املُحدِّثون يف رحاب األزهر الشريف ،ص.223
ت جبمع رسائل جامعة األزهر من مصادر عديدة:
 4ـ قم ُ
أوهلا :موقع الكشاف ،قاعدة تسجيل الرسائل اجلامعية ،كخلمات البحث :اإلسرائيخليات؛ الدخيل ،اسرتجع يومي
2018 /02 /26-25م؛ عن الرابط التالي:
http://thesis.mandumah.com/Search/Results?lookfor.
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اسم الباحث

عنوان الرسالة
الدخيل فى تفسري العز بن عبد السالم دراسة نقدية بواسطة

سامح شاكر امبابى عبد

الدرجة
العخلمية
رسالة دكتوراه

السنة
2014

الخلطيف
الدخيل ف ى تفسري الصافى لخلفيض الكاشانى من سورة (النجم

مجال عبد العخليم امحد

اآلية )19وحتى اخر سورة نوح

حممود

تنقية تاريخ الدعوة من الدخيل فى العصر العباسي األول وأثر ذلك

بيومى عبد املنعم بيومى

فى العصر احلاضر

حممد

الدخيل عخلى تفسري سورة احلج إىل آخر سورة القص :من تفسري

أمحد شطورى عبد اخلالق

امليزان لخلسيد حممد حسني الطباطبائى

حممد

الدخيل فى تفسري الصافى لخلفيض الكاشانى من اول سورة الشعراء

حممود عبد الخلطيف صاحل

اىل اخر سورة القص:

حممد

الدخيل يف تفسري مقاتل بن سخليمان من أول سورة األنفال حتى آخر

سامح شاكر امبابى عبد

سورة العنكبوت"دراسة نقدية"

الخلطيف

لدخيل فى تفسري الصافى لخلفيض الكاشانى من أول سورة اجلن إىل

حممد عخلى مصطفى

رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه
رسالة ماجستري
رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه

2014
2014
2013
2012
2011
2011

آخر سورة الناس
الدخيل فى تفسري مقاتل بن سخليمان من اول سورة االنفال حتى اخر

محودة حممد داود سند

رسالة ماجستري

2011

سورة العنكبوت"دراسة نقدية"
الدخيل يف تفسري مقاتل بن سخليمان من أول سورة الروم إىل آخر

هيثم معوض عخلي فايد

رسالة ماجستري

2011

ثانيها :إبراهيم شعبان املرشدي األزهري :املُحدِّثون يف رحاب األزهر الشريف ،ص.223 -221
ثالثها :موقع جامعة األزهر ،تاريخ االسرتجاع2018 /01 /27 :م ،عن الرابط التالي:
http://derasat.azhar.live/?page_id=462
رابعها :إبراهيم عيسى صيدم :جهود املعاصرين يف تنقية التفسري ،حبث مقدم ضمن أعمال مؤمتر " الروايات الواهية
وخطرها عخلى اإلسالم ،املنعقد بتاريخ 2011/10/05 :م ،تنظيم :كخلية أصول الدين باجلامعة اإلسالمية ،غزة،
ص ،3عن الرابط التاليttp://dofni.iugaza.edu.ps/Ossol_Conf.………………………… :
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سورة الناس
الدخيل فى تفسري ابن عادل احلنبخلى من اول سورة مريم اىل اخر

شحات حسيب الفيومى

رسالة دكتوراه

2010

سورة الناس
الدخيل فى تفسري الشيخ هود بن حمكم اهلوارى املسمى تفسري كتاب

رسالة دكتوراه

ابو اليزيد حممد محامة

2010

اهلل العزيز عرض ودراسة وتعخليق
الدخيل فى تفسري مقاتل بن سخليمان من اول سورة الروم اىل اخر

ابو سريع حممد ابو سريع

رسالة ماجستري

2010

سورة الناس
حممدزناتى

الدخيل فى تفسري مقاتل بن سخليمان من اول سورة الفاحتة اىل اخر

حممد

سورة االعراف

الرمحن

الدخيل فى تفسري القران الكريم لخلفيض الكاشانى من اول سورة

مصطفى حممد سخليمان

عبد

رسالة ماجستري
رسالة ماجستري

2010
2010

النور اىل اخر سورة الفرقان
الدخيل فى تفسري ابن عادل احلنبخلى من اول سورة الفاحتة اىل اخر

شحات حسيب الفيومى

رسالة دكتوراه

2009

سورة الكهف"
الدخيل يف تفسري الشيخ حممد األمني اهلررياملسمى  :حدائق الروح

محتو ،عماد يعقوب

رسالة دكتوراه

2008

والرحيان يف روابى عخلوم القرآن من أول...
تنقية تاريخ الدعوة من الدخيل يف عصر اخلالفة االموية واثرها يف

مصطفى ابراهيم مصطفى

العصر احلاضر

الدمريى

رسالة دكتوراه

2008

الدخيل فى تفسري ابن عطيه من اول سورة الروم اىل اخر سورة اجلاثية

منيع عبد احلخليم حممود

رسالة دكتوراه

2008

الدخيل فى تفسري الصافى"لخلفيضالكاشانى"من اول سورة احلج اىل

نادى حممود حسن

رسالة ماجستري

2009

اخر سورة املؤمنون
الدخيل فى تفسري القران البى املظفر السمعانى من اول سورة يس اىل

امحد عبده حسني

رسالة ماجستري

2007

اخر القران الكريم
الدخيل فىالرويات الواردة فى تفسري سورة االعراف من تفسريى

حممود النقراشى السيد عخلى

رسالة ماجستري

2007

االمامني ابن ابى حامت وااللوسى
الدخيل فى تفسري امساعيل حقىالربوسوىاملسمى"روحالبيان"من

عبد السالم حممود الذهبى

رسالة ماجستري

2007

سورة الفاحتة اىل اخر سورة الكهف(عرض ودراسة وتعخليق)
الدخيل فى تفسري السمرقندى املسمى (حبر العخلوم) فى الربع االول

إبراهيم عباس سخلمان عبد

من القران الكريم

الرمحن

املنهج العخلمىفى تنقية تاريخ الدعوة من الدخيل فى عصر اخلخلفاء

حممد امحد مجعة

رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه

2007
2006

الراشدين
الدخيل فى تفسري ابن كثري من اول سورة مريم حتى سورة الناس
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الدخيل فى تفسري البحر املديد البن عجيبة من اول سورة الفاحتة اىل

شكرى شفيق االخضر

رسالة ماجستري

2006

اخر سورة النساء
االسرائيخليات فى تفسري االمام عبدالرازق بن همام الصنعانى

شكرى شفيق االخضر

رسالة ماجستري

2006

الدخيل فى تفسري ابن كثري من أول سورة االعراف إىل نهاية سورة

ابراهيم عبد احلميد سالمة

رسالة ماجستري

2005

الكهف"دراسة حتخليخلية"
الدخيل فى تفسري امليزان لخلطباطبائى من أول سورة العنكبوت إىل آخر

حممود مهنى حممود

رسالة دكتوراه

2005

سورة فاطر دراسة وحتخليل
الدخيل فى تفسري ابن عطية من أول سورة الكهف اىل اخر سورة

السيد حممد دسوقى

رسالة دكتوراه

2005

العنكبوت
الدخيل فى تفسري امليزان لخلطباطبائى من أول سورة الكهف اىل اخر

حممد عبد العال شافع

رسالة ماجستري

2005

سورة االنبياء
الدخيل فى تفسري الدر املنثور لالمام احلافظ السيوطى :منأول باب

فتحى حممد حممد غريب

رسالة ماجستري

2005

قوله تعاىل فى س البقرة "واذكروا اهلل فى ايام معدودات اىل قوله
(تخلك ايات اهلل نتخلوها...
الدخيل فى تفسري امليزان لخلطباطبائى من أول سورة تبارك اىل اخر

سيد امحد سخليم

رسالة ماجستري

2004

القران الكريم
الدخيل فى تفسري امليزان لخلعالمة حممد حسني الطباطبائى من اول

امحد صاحل سيد دسوقى

رسالة ماجستري

2004

سورة فصخلت اىل اخر سورة ق
الدخيل فى تفسري امليزان لخلعالمة حممد حسني الطباطبائى من اول

عخلى أمحد فراج

رسالة ماجستري

2004

سورة يس اىل اخر سورة غافر
الدخيل فى تفسري االمام السيوطى املسمى ب(الدر املنثور)من خالل

حممد أمني ابو بكر

رسالة ماجستري

2004

سورة النساء
الدخيل فى تفسري ابن جرير الطربى من بداية اجلزء السادس عشر اىل

مجال مصطفى عبد احلميد

رسالة دكتوراه

2004

نهاية اجلزء الثانى والعشرين
ماانفرد به االمام الثعالبى من الدخيل عن الكشاف لخلزخمشرى وتفاسري

السيد امساعيل عخلى

رسالة ماجستري

2003

البيضاوىوالنفسى وابى السعود
الدخيل فى تفسري زاد املسري لإلمام ابن اجلوزى من اول سورة لقمان

حممد عبد العال شافع

رسالة ماجستري

2003

اىل اخر سورة فصخلت
الدخيل فى تفسري امليزان من أول سورة هود اىل آخر سورة ابراهيم

حممود عبد الخلطيف صاحل

رسالة ماجستري

2003

الدخيل فى تفسري املاوردى من أول سورة الفاحتة اىل اخر سورة

عبد املنعم ممدوح رماح

رسالة ماجستري

2003

الكهف
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"الدخيل فى تفسري املاوردى من أول تفسري سورة الكهف اىل اخر

أبو اليزيد أمحد حسن محامة

رسالة ماجستري

2003

سورة الناس"
الدخيل فى تفسري امليزان لخلطباطبائى من أول الكتاب اىل آخر سورة

رسالة دكتوراه

عخلى حممد نصر

2002

البقرة
الدخيل فى تفسري امليزان لخلطباطبائى من أول الكتاب اىل آخر سورة

رسالة دكتوراه

عخلى حممد نصر

2002

البقرة
الدخيل فى تفسري زاد املسري البن اجلوزى من أول سورة الفاحتة اىل

رسالة دكتوراه

أمحد حمرم الشيخ ناجى

2002

آخر سورة املائدة
الدخيل يف تفسري اإلمام القرطيب املسمى اجلامع ألحكام القرآن واملبني

حممد السيد راضي جربيل

رسالة دكتوراه

2002

ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان
الدخيل عخلى تفسري سور احلجر والنحل واالسراء من تفسري امليزان

رسالة ماجستري

حممد كامل مهران

2000

حملمد حسني الطباطبائىالشيعىاالمامى
الدخيل عخلى تفسري سورتى املائدة واالنعام من تفسري امليزان لخلسيد

حممد عبد احلافظ إبراهيم

رسالة ماجستري

2000

حممد حسني الطباطبائى
الدخيل فى تفسري امليزان لخلطباطبائى من سورتى آل عمران والنساء

مصطفى حممد سخليمان

رسالة دكتوراه

2000

أثر الفكر الدخيل عخلى العقيدة اإلسالميةفى القرن األوالهلجرى

عوض اهلل جاد حجازى

رسالة دكتوراه

1999

التفسري باملأثور لسورة إبراهيم عخليه السالم والتفسري املوضوعي هلا مع

فتحي عبد الرمحن عطية

رسالة ماجستري

1996

بيان الدخيل يف الروايات

السعدنى

الدخيل يف تفسري البغوي :من سورة الفاحتة اىل آخر سورة الكهف

اخلطيب ،فايز صاحل أمحد
النجا،

عخلى

الدخيل فى تفسري كتاب ( فتح القدير) لخلعالمة حممد بن عخلى

أبو

الشوكاني

املقصود حسني

الدخيل فى تفسري الطربى املسمى (جامع اليبان عن تأويل آي القرآن

السيد أمحد خخليل جبل

عبد

رسالة دكتوراه

1991

رسالة دكتوراه

1990

رسالة ماجستري

1990

جعفر حممد بن جرير الطربى جزء ( :تخلك الرسل ،وكل الطعام)
الدخيل يف التفسري ابن جرير

أبو بكر عخلي الصديق

الدخيل يف تفسري القرطيب

عبد اهلل هاشم إبراهيم

الدخيل يف تفسري اإلمام القرطيب املسمى اجلامع ألحكام القرآن واملبني

حممد عبد املنعم القيعي

رسالة دكتوراه

1990
1990

رسالة دكتوراه

1988

مل ا تضمنه من السنة وآي الفرقان من أول سورة مريم إىل آخر سورة
فاطر.
الدخيل فى تفسري العالمة ابن جرير الطربى

حممد أمحد يوسف القاسم

رسالة دكتوراه

1987

الدخيل واإلسرائيخليات يف تفسري ابن جرير الطربي "اجلزء األول من

عبد الفتاح إبراهيم عاشور

رسالة ماجستري

1987
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القرآن الكريم"
الدخيل يف تفسري اخلازن

عبد الباسط إبراهيم بخلبول

رسالة ماجستري

1987

الدخيل واالسرائيخليات فى تفسري الدر املنثور فى التفسري

احلسيين حممد أبو فرحة

رسالة ماجستري

1986

باملاثورلخلسيوطى
الدخيل يف تفسري حممد بن جرير الطربي "اجلزء اخلامس والسادس

عبد الستار فتح اهلل سعيد

رسالة ماجستري

1985

من القرآن الكريم"
الدخيل من تفسري ابن جرير فى تفسري اجلزء الثاني من القران الكريم

عبد الستار فتح اهلل سعيد

رسالة ماجستري

1985

الدخيل يف تفسري اخلازن من أول سورة مريم إىل آخر سورة األقحاف

أمحد السيد الكومي

رسالة دكتوراه

1984

الدخيل فى تفسري اإلمام النسفي املتوفى سنة 710ه

حممد أمحد يوسف القاسم

رسالة دكتوراه

1984

الدخيل فى تفسري اخلازن من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة التوبة

أمحد السيد الكومي

رسالة دكتوراه

1983

الدخيل فى تفسري الكشاف

محيدة ،االمني حممد االمني

رسالة دكتوراه

1983

اإلسرائيخليات و أثرها يف كتب التفسري

رمزي حممد كمال

رسالة دكتوراه

1980

الدخيل يف تفسري البحر املديد لإلمام ابن عجيبة

إبراهيم عبد احلميد سالمة

رسالة ماجستري

دون سنة

ميكننا أن نستصخل :من خالل عناوين الرسائل اجلامعية وصدورها من  1980إىل وقتنا هذا؛
أي قرابة  40سنة ،أن األزهر ميتخلك خطة واسرتاتيجية ورؤية واضحة ومنظمة ،وتوجه حمدد األهداف
لتنقية مجيع الرتاث التفسريي ،وهذا مما يؤكد ريادة هذه املنارة العخلمية؛ وهذا ما يؤكده بعض الباحثني
املعاصرين ،يقول الباحث إبراهيم عيسى صيدم  -والذي قام يف حبثه برصد الدراسات والنشاطات
املعرفية املصتخلفة يف الوطن العربي ،واليت اعتنت بتنقية التفسري ،-بأن العخلماء الذين أصخلوا هلذا العخلم
حتدثوا عن خطر اإلسرائيخليات والروايات الواهية اليت داهمت كتب التفسري وأدت إىل ضعفه ،األمر
الذي جعل الباحثني مرحخليت املاجستري والدكتوراه ينكبون عخلى كتب التفسري ،وخباصة ذات االجتاه
األثري ،لخلتحقق من الروايات الواردة فيها وحتقيقها واحلكم عخليها ،واالهتمام بدراستها متنا وسندا،
ويؤكد الباحث أن الفضل يعود ( إىل العخلماء الذين أصّخلوا لخلدراسة يف هذا االجتاه وتوجيهاتهم ،وقد
زرت مكتبة الرسائل العخلمية لكخلية أصول الدين جبامعة األزهر بالقاهرة ،واطخلعت عخلى دليل الرسائل
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العخلمية بهذا الصدد ،فوجدت طخلبة العخلم قد اشتغخلوا كثريا من كتب التفسري ،فال يكاد يوجد تفسري إال
وقد طالته أقالم الباحثني ،اجتهدوا عخليه بتمييز رواياته الضعيفة ،والوقوف عخلى اإلسرائيخليات منه
واملوضوعات ،أو دراسته وحتقيقه)
ويقول الباحث عماد يعقوب محتو ( :قد قيض اهلل هلذه األمة اإلسالمية رجاال محخلوا عخلي
عاتقهم أمانة بيان القرآن الكريم وتنقيته من اإلسرائيخليات الدخيخلة واألحاديث املوضوعة والقراءات
الشاذة واألهواء الضالة واألقوال املنحرفة أولئك هم عخلماء األزهر الشريف العامر بالعخلم واإلميان إذ
ال يزال األزهر وسيظل بإذن اهلل قبخلة العخلماء ومنارة األولياء تشد إليه الرحال ويسعي إليه الرجال
ليستقوا من معينه وينهخلوا من عخلومه .إن عخلماء األزهر الشريف حفظهم اهلل ورعاهم شعروا خبطورة
هذه اخلرافات واألساطري واالفرتاءات والقص :الكاذبة واليت دست يف كتب التفسري فكان البد من
كشف عوارها وحتذير الناس من االغرتار بها وتنقية كتب التفسري منها ملا يف ذلك من صون لكتاب اهلل
وذب عنه ودفاع عن حقائقه)

.

 .4املبحث الثاني :مقاربة معرفية استقرائية لعينات من أهم املؤلفات األزهرية حول
تنقية الرتاث التفسريي.
بعد أن تعرفنا عخلى آليات األزهر الشريف يف تنقية الرتاث التفسريي من اإلسرائيخليات،
سنحاول التعرف عخلى بعض اجلوانب املعرفية اليت قام بها عخلماء األزهر يف سبيل تنقية الرتاث
التفسريي ،وقد اخرتنا أهم وأشهر الكتب اليت تناولت موضوع اإلسرائيخليات ،ليس فقط يف األزهر

 1ـ إبراهيم عيسى صيدم :جهود املعاصرين يف تنقية التفسري،ص9
 2ـ عماد يعقوب محتو :الدخيل يف التفسري أصوله وضوابطه ،ص ،3عن الرابط التالي:
http://www.riyadhalelm.com/play-13824.html.
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الشريف ،بل يف العامل اإلسالمي ككل ،فهي أقدمها ،وتعد مصدرا مخلهما لخلعديد من الكتب والرسائل
العخلمية ،فال تكاد ختخلو رسالة عخلمية أو حبث أكادميي من هذه املراجع ،نظرا ألهميتها.
 1 .4املطخلب األول :التوصيف املنهجي لخلعينة املصتارة من املؤلفات األزهرية.
أوال:كتاب اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث.
تناول حممد حسني الذهيب مقدمة يتضح منها عالقة القرآن الكريم بغريه من الكتب السماوية وبيّن
منزلته منها  ،فبيّن مدى التوافق االختالف بني القرآن والتوراة واإلجنيل ،كما وضح أن القرآن الكريم
باعتباره خامت الكتب جاء ليجدد دعوة الكتب السماوية السابقة إىل العقيدة والشريعة ويؤكد وحدتها يف
جوهر الدعوة ،لكنه خيالفها مبا انفرد به من نظم التشريع وألوان العبادات ،وكيفية املعامالت

.

بيّن الذهيب يف الفصل األول معنى اإلسرائيخليات ،وكيف تسربت إىل التفسري واحلديث ،ومدى
خطورتها عخلى عقائد املسخلمني وقدسية اإلسالم؛ وقد اجتهد يف حتديد معنى اإلسرائيالت بناء عخلى
معطيات فكرية وواقعية ،وقد تكخلّم عن بعض الوقائع التارخيية اليت حتدد عالقة اليهود بالعرب قبل
وبعد اإلسالم ،وتكخلم عن الثقافة اليهودية السائدة يف شبه اجلزيرة العربية ،وكيف خصصوا مدارس
لدراسة موروثهم الديين ،وأماكن أخرى لخلعبادة؛ وناقش كيفية تسرب الثقافة اليهودية لخلرتاث
التفسريي اإلسالمي ،أما عن مدى خطورة اإلسرائيخليات عخلى العقائد اإلسالمية فقد بيّن أنها تُفسد
عخلى املسخلمني عقائدهم مبا تنطوي عخليه من تشبيه وجتسيم هلل سبحانه وتعاىل ،ووصفه مبا ال يخليق جبالله
وكماله ،إضافة إىل نفي العصمة عن األنبياء واملرسخلني

.

أما الفصل الثاني فبيّن من خالله أقسام اإلسرائيخليات ،وحكم روايتها وأشهر رواتها؛ فقد تكخلّم عن
أدلة املنع وأدلة اجلواز ،وحاول التوفيق بني الرأيني واخلروج إىل نتيجة تتعخلق حبكم رواية اإلسرائيخليات،

 1ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص ،7ص.18
 2ـ املرجع نفسه ،ص.2 .29 -13
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كما تناول أشهر من روى اإلسرائيخليات من الصحابة كأبي هريرة وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل ب
عمرو بن العاص وعبد اهلل بن سالم ،ومتيم الداري رضي اهلل عنهم ،وأيضا تناول التابعني مثل كعب
األحبار ،ووهب بن منبه ،ومن تابعى التابعني حممد بن السائب الكخلبى ،وعبداملخلك بن عبدالعزيز بن
جريج ،ومقاتل بن سخليمان .
تناول يف الفصل الثالث اإلسرائيخليات يف كتب التفسري واحلديث؛ تفسري الطربي (جامع البيان
يف تفسري القرآن) ،وتفسري ابن كثري (تفسري القرآن العظيم) ،وتفسري الثعخليب (الكشف والبيان عن تفسري
القرآن) ،وتفسري اخلازن ( لباب التأويل يف معاني التنزيل) ،وتفسري األلوسي (روح املعاني فى تفسري
القرآن العظيم والسبع املثاني) ،وتفسري حممد رشيد رضا (تفسري القرآن احلكيم) وشهرته (تفسري
املنار) ،ويبدو من خالل جهوده ،اطالعه عخلى مجيع التفاسري وإملامها مبناهجها املصتخلفة ،وقد بذل
جمهودا كبريا يف تبيني مقدار ما وقع فيها من اإلسرائيخليات

.

ثانيا :كتاب اإلسرائيخليات واملوضوعات يف كتب التفسري.
اعتمد أبو شهبة يف كتابه ،عخلى مقدمات بيّن من خالهلا معنى التفسري والتأويل واإلسرائيخليات
واملوضوعات ،واملنهج الذي جيب أن يتبع يف تفسري القرآن ،كما تناول التفسري باملأثور وأقسامه،
والتفسري بالرأي واالجتهاد املقبول منه واملردود ودخول الوضع واإلسرائيخليات يف التفسري باملأثور،
وأسباب ذلك وما وجه إىل هذا النوع من التفسري من نقد ،واآلثار السيئة اليت خخلفتها هذه
اإلسرائيخليات واملوضوعات يف كتب التفسري.
كما قام بعرض جملهودات حفاظ احلديث ،وأئمة النقد ،والتعديل والتجريح يف التنبيه إىل
املوضوعات واإلسرائيخليات يف كتب التفسري ،وتناول أشهر كتب التفسري باملأثور.

 1ـ املرجع نفسه  ،ص.94-35
 2ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص .2.172-165
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ثم شرع يف اإلبانة عن اإلسرائيخليات والكشف عن املوضوعات يف كتب التفسري ،سواء منها ما
اخت :بالتفسري باملأثور ،أو ما مجع فيها بني املأثور وغريه ،أو ما غخلب عخليها التفسري بالرأي واالجتهاد.
وقد تناول اإلسرائيخليات واملوضوعات ،وحاول ردها من جهة العقل والنقل .
يذكر أبو شهبة بأن منهجه يف رد اإلسرائيخليات ينطخلق من التأسي جبهابذة ( العخلماء من حفاظ
احلديث ،وأئمة النقد الذين إليهم املرجع يف التصحيح والتضعيف والتمييز بني الغث والسمني،
واملقبول واملردود ،ومجعوا بني املعقول واملنقول ،وكذلك غريهم ممن ليسوا من حفاظ احلديث ،ولكنهم
تناولوا إبطال بعض هذه اإلسرائيخليات ،واملوضوعات ،من جهة العقل والنظر ،وأزيد عخلى ما ذكروه ما
استفدناه من العخلوم احلديثة ،وما استجد من نظريات عخلمية مستقرة مل تكن معروفة يف عصورهم وما
منَّ اهلل به عخلى من دراساتي القرآنية ،واحلديثية ،ثم أنبه عخلى مواضعها وأماكنها يف كتب التفسري اليت
ذكرتها ،من غري رد هلا ون :عخلى بطالنها وتهافتها ،أو التحذير منها ،حتى يكون القارئ هلذه التفاسري
عخلى بينة من حقيقة هذه املرويات ،وعخلىحذر من االغرتار بها وتصديقها).
ثالثا :كتاب اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري.
تناول رمزي نعناعة مراحل التفسري منذ نشأته إىل أن مت تدوينه؛ كما تناول عالقة القرآن بالكتب
السماوية األخرى ومنزلته منها ،كما عرّف بالتوراة واإلجنيل وتطرق إىل ما ناهلما من حتريف .وقد
خص :الباب األول من كتابه لخلتعريف باإلسرائيخليات وأقسامها وحكم روايتها مستعرضا أدلة املنع
وأدلة اجلواز ،وانتهى إىل التوفيق بينهما ،ورجّح جواز روايتها مشروطا بقيود

.

 1ـ حممد بن حممد أبو شهبة :اإلسرائيخليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،ص .10
 2ـ املرجع نفسه،ص.11
 3ـ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري ،ص .442-441
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كما بيّن كيفية امتزاج اإلسرائيخليات بالثقافة اإلسالمية ،وسبل تسرب اإلسرائيخليات إىل تفسري
القرآن الكريم ،فأعطى حملة تارخيية عن هجرة اليهود إىل جزيرة العرب ،وبيّن الدور الذي لعبوه بعد
استقرارهم فيها وأثر ثقافتهم يف العرب قبل اإلسالم وبعده ،ثم عرّج عخلى طرق تسرب الثقافة
اإلسرائيخلية إىل الثقافة اإلسالمية ،وبني كيف تعدى األثر كتب التفسري إىل كتب التاريخ واملذاهب
الكالمية.
وتناول يف الباب الثاني احلديث عن اإلسرائيخليات يف دور الرواية ،وموقف الصحابة من روايتها ،ودفع
عنهم الشبه الطاعنني الذين اتهموهم بالتوسع يف رواية اإلسرائيخليات واالخنداع بروايتها من مسخلمي
أهل الكتاب ،كما تناول مسخلك من اشتهر برواية اإلسرائيخليات من الصحابة يف الرواية ،كابن عباس
وأبي هريرة وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وعبد اهلل بن سالم وتيم الدارمي ،واهتم برد التهم عنهم.
كما عرض ملوقف التابعني من اإلسرائيخليات وركز عخلى اثنني من رواتها وهما :كعب األحبار ،ووهب
بن منبه .وأما تابعو التابعني فتناول ثالثة منهم هم ابن جريج ،والكخليب ،وابن إسحاق؛ وأوضح
موقفهم من رواية اإلسرائيخليات

.

أما الباب الثالث فصصصه لإلسرائيخليات يف كتب التفسري وبيّن أن املفسرين من عهد ابن جري
الطربي إىل حممد رشيد رضا قد وقعوا يف رواية اإلسرائيخليات ،ولكن عخلى تفاوت بينهم يف ذلك بني
قخلة وكثرة ،كما بيّن موقف عدد من املفسرين من رواية اإلسرائيخليات يف تفاسريهم وهذا بعرض مناذج
مما أوردوه منها يف كتبهم ،مع نقدها متنا وسندا.
أما الباب الرابع :فقد عقد رمزي نعناعة فيه موازنة بني اإلسرائيخليات يف كتب التفسري وبني
مصادرها يف أسفار أهل الكتاب ،كما حتدث عن املستشرقني واإلسرائيخليات ،واخنداع بعض املثقفني من
املسخلمني بكتابات املستشرقني.

 1ـ املرجع نفسه ،ص .443
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ونستصخل :من خالل منحى هذه العينة الكتب األزهرية ،اشرتاكها يف أمرين مهمني:
األمر األول :تقديم شق نظري بينوا من خالله أهمية عخلم التفسري ،وأقسام التفسري؛ التفسري
باملأثور والتفسري بالرأي ،كما يبنوا أنواع التفسري باملأثور؛ تفسري القرآن بالقرآن ،وتفسري القرآن بالسنة
وتفسري القرآن بأقوال الصحابة ،وأقوال التابعني.
كما تناولوا بالدراسة أسباب الضعف يف التفسري باملأثور وبينوا أنه وال إشكال يف تفسري القرآن
بالقرآن والقرآن بالسنة واألحاديث الصحيحة؛ أما تفسري الصحابة والتابعني وهي أكثر من أن حتصى،
ففيها الصحيح واحلسن والضعيف واملوضوع واإلسرائيخليات اليت تشتمل عخلى أساطري وخرافات
وأكاذيب بين إسرائيل ،وقد اندست إىل الكتب اإلسالمية ،والسيما كتب التفسري وأصبحت ركاما غثا
جمموعا من هنا وهناك  ،وأمجعوا عخلى أن أهم األسباب هي :الكيد لإلسالم ،التعصب املذهيب،
القُصّاص ،وروايات بعض املتصوفة والزهاد ،والنقل عن أهل الكتاب الذين أسخلموا ،والنقل عن
الصحابة دون إسناد ،ومن غري التحري عن روايتها.
كما تناول الكُتَّاب التأصيل التارخيي لدخول اإلسرائيخليات لخلثقافة العربية بكثري من االعتناء،
وبالعودة ملصادر تارخيية مهمة.
األمر الثاني :تقديم شق تطبيقي قام من خالله كل كاتب مبحاوالت لتنقية الرتاث التفسريي من
اإلسرائيخليات ،ولكل كاتب منهجه اخلاص ،لكن ما ميكن أن نستصخلصه من هذه اإلسهامات التطبيقية
أثرها الواضح واجلخلي يف األعمال الالحقة ،خاصة رسائل املاجستري والدكتوراه.
 2 .4املطخلب الثاني :مقاربة استقرائية لخلبعد التحسيسي بأهمية تنقية الرتاث يف وقتنا املعاصر.
أوال :دوافع األزهر والعخلماء األزهريني لتنقية الرتاث التفسريي.

 1ـ حممد بن حممد أبو شهبة :املرجع السابق ،ص 86؛ وحممد حسني الذهيب :التفسري واملفسرون ،ج ،1ص.140
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من خالل مطالعتنا لخلمراجع املشار إليها ،وجدنا أن أهم الدوافع اليت جعخلت أصحابها يؤلفون
يف موضوع اإلسرائيخليات يف الرتاث التفسريي هي دوافع متس بروح الدين اإلسالمي هلذا انربوا لخلدفاع
عنه من خالل السعي لتنقية الرتاث:
 -1التشكيك يف أصالة عخلم التفسري ،واتهام الصحابة بالتوسع يف استعمال اإلسرائيخليات.
تناول الباحثون تشكيك املستشرقني وعخلى رأسهم جولد تسيهر يف أصالة هذا العخلم وأن
السخلف نظر إليه نظرة ريبة ،يقول جولد تسيهر (:عندما ننظر إىل الكثرة الضصمة املتشعبة من الكتب
املؤلفة يف تفسري القرآن ،فإنه من العسري عخلينا أن نفهم ،من أول األمر كيف أن هذا النوع من النظر
والتأليف مل يصادف تشجيعا يف األوساط الدينية يف اإلسالم قدميا وحدثا فحسب ،بل إن العخلماء
والفقهاء قد حذروا من ذلك غاية التحذير .ولدينا شواهد من القرن الثاني اهلجري تدل عخلى أن
االشتغال بالتفسري كان ينظر إليه بعني الريبة ،وأن الرأي إزاء هذا العمل كان مصحوبا باملقاومة له
والفزع منه؛ فقد روي أن القاسم بن أبي حممد بكر ،وسامل بن عبد اهلل بن عمر كانا يعظمان القول يف
تفسري القرآن ويعدّانه أمرا خطريا)

.

كما تناول الباحثون اتهام جولد تسيهر ابن عباس بتوسعه عن األخذ عن أهل الكتاب ،خمالفا
ما وورد من النهي يف حديث رسول اهلل صخلى اهلل عخليه وسخلم (:ال تصدقوا أهل الكتاب وال
تكذبوهم)

وذكره أن ابن عباس كان يرجع يف تفسريه لخلقرآن إىل رجل يسمى أبا اجلخليد غيالن بن

 1ـ اجنس جولد تسيهر :املذاهب اإلسالمية يف التفسري ،ص .59
 2ـ البصاري :عن أبي هريرة ،التَّوحيد؛ باب ما جيوز من تفسري التَّوراة وغريها من كتب اهلل بالعربيَّة وغريها لقول اهلل
تعاىل َ ... +فأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْخلُوهَا إِنْ ُك ْنتُمْ صَادِقِنيَ "؛ ح ،7541ص .1499ويف موضعٍ آخر يبيِّن لنا سبب عدم
التَّصديق والتَّكذيب فقال صخلَّى اهلل عخليه وسخلَّم« :ال تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ فإنَّهم لن يهدوكم وقد ضخلُّوا؛
فإنَّكم إمَّا أن تصدِّقوا بباطلٍ أو تكذِّبوا حبقٍّ»( .أمحد يف املسند عن جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل تعاىل عنه:
(.)338/3
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فروة األزدي ،وكعب األحبار وعبد اهلل بن سالم ،وأهل الكتاب عموما ،وابن عباس حذّر الناس يف
أقواله من الرجوع إليهم ؛ وقد سعى الكتاب األزهريني إلثبات أصالة عخلم التفسري

والرّد عخلى

االتهامات املوجهة لخلصحابة خاصة عبد اهلل بن عباس ،بطرق وآليات خمتخلفة .
 -2االدعاء أن القرآن مصدره اليهودية والنصرانية:
ظهر يف آلونة األخرية اهتماما خاصا من املستشرقني بنشر مؤلفات عخلماء اإلسالم األقدمني،
مما يتعخلق بالقرآن الكريم وعخلومه من كتب القراءة والرسم ،وشواذ القراءات ،وكتب الطبقات ،يقول
حممد زاهد الكوثري ( :بل يواصخلون سعيهم يف ذلك ويف نشر ما لألقدمني من املؤلفات يف الفقه
واحلديث والخلغة ،إىل غري ذلك من املشرقيات ،ومسعى أغخلبيتهم ينمّ عن قصدهم إلحياء عهد
الصخليبيني بطريقة أخرى يف احلمالت املمتخلئة تعصبا وجهال حنو النور الوضّاء الذي أشرق من القرآن
الكريم عخلى هذه الكرة املظخلمة حتى استنارت البصائر بذلك النور الوهاج،فدخل الناس يف دين اهلل
أفواجا،فتبدلت األرض غري األرض ،وغاية هذا الفريق مكشوفة جدا مهما تظاهروا مبظهر البحث
العخلمي الربيء كذبا وزورا وخداعا)
لقد نظر املستشرقون يف كتب احلديث والتفسري والتاريخ وحاولوا تصيّد ما فيها من الروايات
الواهية ،واإلسرائيخليات املدسوسة ،بغرض تشويه اإلسالم متظاهرين مبظهر املوضوعية العخلمية ،
 1ـ جولد تسيهر :املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن ،ص .67-65
 2ـ أبو شهبة ،ص.31
 3ـ أبو شهبة :اإلسرائيخليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،ص63؛ رمزي نعناعة:اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب
التفسري168 -126 ،؛ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص.60
 4ـ حممد زاهد الكوثري :مقاالت الكوثري ،ص.35
 5ـ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري،ص.386
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وقد تشبثوا يف كل ما خي :النيب صخلى اهلل عخليه وسخلّم ببعض النصوص الواردة يف كتب التفسري أو
التاريخ ،وافرتضوا صحتها رغم بطالنها وحاولوا استغالهلا يف ترويج مفرتياتهم ؛ يقول جولد تسيهر
( فال يوجد يف كتاب تشريعي -اعرتفت به طائفة دينية اعرتافا عقديا عخلى أنه ن :منزل أو موحى به-
من االضطراب وعدم الثبات كما جند يف ن :القرآن ،ويف مجيع الشوط القديم لخلتاريخ اإلسالمي مل
حيرز امليل إىل التوحيد العقدي لخلن :إال انتصارات طفيفة) ؛ يقول جولد تسيهر  (:أخذ حممد يف
إحدى السور املكية قصة التوراة دون تسمية االبن املعني لخلتضحية) ؛ كما يقول أيضا( :فتبشري النيب
العربي ليس إال مزجيا منتصبا من معارف وآراء دينية؛ عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر
اليهودية واملسيحية وغريها) ؛ وقال أيضا( :ولقد أفاد من تاريخ العهد القديم وكان ذلك يف أكثر
األحيان عن طريق قص :األنبياء) ؛ وقال أيضا( :وقد كانوا – يقصد أحبار اليهود ورهبان
النصارى -أساتذة له)
أما املستشرق الفرنسي بالشري Blachereفريى أن التشابه احلاصل يف القص :القرآني مع
القص :اليهودي املسيحي يعزز بشرية القرآن وتأثره بالعوامل اخلارجية ،خاصة أنه قد استنتج هذا
ال تأثري املسيحي يعزز بشرية القرآن وتأثره بالعوامل اخلارجية ،خاصة أنه قد استنتج هذا التأثري املسيحي

 1ـ املرجع نفسه ،ص.395
 2ـ جولد تسيهر :املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن ،ص .5-4
 3ـ املصدر نفسه،ص .99
 4ـ اجناس جولد تسيهر:العقي دة والشريعة يف اإلسالم ،ترمجة :حممد يوسف موسى ،عخلي حسن عبد القادر ،عبد العزيز
عبد احلق ،ط ( ،2مصر :دار الكتاب العربي ،ت[ ]) ،ص.12
 5ـ املصدر نفسه ،ص .15
 6ـ املصدر نفسه ،ص .20
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واضحا يف السور املكية األوىل ،والناتج عن تخلك العالقات املستمرة اليت كانت تربط بني مؤسس
اإلسالم والفقراء املسيحيني مبكة ؛ وقد ألّفسيدرسكي Siderskeyكتابا أطخلق عخليه ( أصول
األساطري اإلسالمية يف القرآن ويف سري األنبياء

حاول أن يرجع القص :القرآني إىل املصادر

اليهودية واملسيحية وتناول قصة خخلق آدم ونزوله من اجلنة ،وقصة إبراهيم وقصة يوسف وموسى
وداود وسخليمان ،وعيسى -عخليهم السالم -وحاول إرجاع كل آية تناولت إحدى هذه القص :إىل
كتاب األجاداه Aggadahالعربي واألناجيل املسيحية املصتخلفة

.

لقد أدرك الباحثون مدى أهمية التعرف عخلى شبهات املستشرقني ،ومدى تأثري اإلسرائيخليات يف
التشكيك يف مصدرية القرآن الكريم ،تقول الكاتبة أمال ربيع  (:فقد شغخلت قضية اإلسرائيخليات كثريا
من الباحثني فقد هاهلم ما رأوه يف كتب التفسري املتوافرة بني املسخلمني من روايات إمثها أكرب من
نفعها ،فصنفوا العديد من الكتب والبحوث اليت تبني خطورة الظاهرة ،وبينوا بعض مظاهرها يف كتب
التفسري ،ووقفوا عند أسس معينة وخمتخلفة لقياس وحتديد أحجام الروايات حسبما توافر من عخلم)

؛

وقد اجتهد عخلماء األزهر يف ختصي :مباحث من كتبهم لعرض ورد شبهات املستشرقني ،وأبدعوا يف
ذلك ؛ وهم عخلى قناعة أن املسخلمني يف أمس احلاجة ملثل تخلك الدراسات :يقول حممد بن حممد بن
شهبة ( :ألني أعخلم شدة حاجة املسخلمني إىل مثل هذا املؤلّف الذي يذُبُّ عن كتاب اهلل تعاىل ما عخلق

 1ـ ساسي سامل احلاج :نقداخلطاب االستشراقي -الظاهرة االستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية ،ج 1ص .269
 2ـ العنوان األصخلي لخلكتابLes origines musulmanes dans le Coran et dans les vies de [....... :
.]prophètes
 3ـ ساسي سامل احلاج :الظاهرة االستشراقية ،ج ،1ص.327
 4ـ آمال حممد عبد الرمحن ربيع :اإلسرائيخليات يف تفسري الطربي دراسة يف الخلغة واملصادر العربية ،ص.7
 5ـ انظر؛ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري ،ص .426 -384
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بتفسريه من األباطيل ،واخلرافات واألكاذيب اليت كادت تطغى عخلى التفسري الصحيح لكتاب اهلل
تعاىل ،وختفي الكثري من جالله ومجاله ،وهدايته اليت هي أقوم اهلدايات)
ثانيا :عوامل خطورة اإلسرائيخليات عخلى عقول املسخلمني وعقائدهم (آثار اإلسرائيخليات).
أدرك الباحثون األزهريون مدى خطورة اإلسرائيخليات ،هلذا اهتموا باإلحاطة جبميع جوانب
اخلطورة ،وميكن تخلصي :خطورة التفاسري غري املنقحة عخلى العقول اإلسالمية يف التالي:
 بعض كتب التفسري اليت نالت ونال مؤلفوها شهرة واسعة ،كابن جرير وابن كثري حتتوي عخلى
اإلسرائيخليات ،وكان بعض ما فيها مادة خصبة يستمد منها أعداء اإلسالم ،ومن سار يف ركبهم طعونهم
عخلى اإلسالم ،وعخلى كتاب اهلل ،وسنة نبيه صخلى اهلل عخليه وسخلم

.

 حَسُن ظن املسخلمني بأكثر كتب التفسري ،وتخلقوا بالقبول كل ما فيها ،لكن يف بعض تخلك الكتب ما
يفسد عقيدة املسخلمني ويشوش أفكارهم ،وعذرهم يف ذلك أنها ال زالت تُدرس يف األزهر الشريف
وغريه من اجلامعات اإلسالمية ،وأن أحدا من املسخلمني مل ينبه عخلى أنها حتتوي عخلى أباطيل وأضاليل،
وكل ما حذّروا منه تفاسري حمدودة ،كتفسري مقاتل بن سخليمان ،وتفسري أبي إسحاق الثعخليب ،وتفسري
البغوي ،وتفسري اخلازن

.

 فتحت اإلسرائيخليات لخلمبشرين واملستشرقني منفذا ينفذون منه إىل الطعن يف الشريعة الغراء ،ويف
الرسول صخلى اهلل عخليه وسخلم ،فقد اختذ املستشرقون من هذه اإلسرائيخليات املبثوثة يف كتب التفسري

 1ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص .169
 2ـ .169املرجع نفسه ،ص.169
 3ـ املرجع نفسه ،ص.169
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دعامة من دعائم منهجهم يف البحث لتشويه مسعة اإلسالم عن قصد ،وومسه مبيسم اجلهل واخلرافات
حتى جيعخلوا منها حاجزا بني اإلسالم من يريد أن يعتنقه ،وأيضا لتنفري املسخلمني من اإلسالم .
 استهوت حبوث املستشرقني املبنية عخلى الروايات الباطخلة اليت رواها املفسرون واإلخباريون بعض
الكتاب املعاصرين الذين مل يتسخلحوا مبعرفة حقيقية لخلدين ،وحقيقة هذه الروايات الدخيخلة عخلى
اإلسالم ،فساروا عخلى نهج املستشرقني يف االستصفاف بالدين والغض من شانه ،وقد وردت هذه
املفرتيات باسم العخلم واحلرية البحثية واملوضوعية العخلمية ،يقولرمزي نعناعة" :وقد قام بعض األجخلة
من عخلماء األزهر باجلهاد يف هذا امليدان فخلهم من اهلل اجلزاء ،ومن املسخلم الغيور كل تقدير وإجالل"
 مل ينتبه الكثري ممن ليسو من أهل احلديث واملتفرغني له إىل اإلسرائيخليات واغرتوا بها وأوردوها يف
احتجاجاتهم ومناظراتهم ومؤلفاتهم ،وهذا يشكل خطرا عخلى الدين وأهخله ،ألن مجهور الناس
وعامتهم تقبخلوا اإلسرائيخليات عخلى أنها من الدين ،وأداعوها بني الناس ،وقد ساعد عخلى ذلك وجودها
يف كتب مشهورة ،مؤلفوها أجالء ،كما أن ضعف دراسة السنة واجلهل بأحوال الرواة أدى إىل
انتشارها ،فبقيت راسصة يف النفوس ،وقد صعب عخلى اهلداة واملصخلحني انتزاع هذه األباطيل من
العقول .
 اعتربت اإلسرائيخليات عقبات يف سبيل التقدم الفكري اإلسالمي ،فقد شغخلت العخلماء بتصخلية
الطريق منها ،فكان همهم الوقوف لخلتنبيه عخلى خطئها والتحذير من خطرها ،فاهتموا ببيان األحاديث
املوضوعة وصنفوا مؤلفات قيمة ،كما ألفوا يف قواعد القبول والرد لخلمرويات وقواعد اجلرح والتعديل
لخلرواة.

 1ـ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري ،ص . 428
 2ـ املرجع نفسه ،ص . 428
 3ـ املرجع نفسه ،ص . 429
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 أحلقت اإلسرائيخليات بالتفسري الصحيح آلي الكتاب الكريم ،زعزعة واضطرابا ،وقد شغخلت أذهان
املسخلمني حبيث صار جل أسئخلتهم ملن يشتغل بالقرآن من العخلماء عنها ،حتى كادت تغطي عخلى ما يف
القرآن من مبادئ وأحكام ،هي جوهر القرآن الذي فيه اهلدى والذكرى واملوعظة.
 مزقت املسخلمني شيعا وأحزابا ،فقد بث اليهود عقائد ليست من جوهر اإلسالم ودسوا أحاديث
موضوعة ،مما أثار موجة من اجلدل والتعصب الذميم بني املسخلمني .
 3 .4املطخلب الثالث :مقاربة استقرائية لخلبعد االستشرايف اخلاصبشروط التفسري ،وواجب
العخلماء واملؤسسات لتنقية الرتاث التفسريي.
أوال :شروط وضوابط املفسر لتنقية الرتاث التفسريي من اإلسرائيخليات.
حددت عينة الكتب األزهرية اليت تناولت موضوع اإلسرائيخليات يف التفسري ،عدّة ضوابط جيب عخلى
املفسر التقيد بها يف سبيل تنقية الرتاث التفسري ،نخلصصها يف التالي:
 جيب عخلى املفسر أن يكون يقظا وناقدا إىل غاية ما يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستصخل:
من هشيم اإلسرائيخليات ما يناسب روح القرآن ويتفق مع النقل الصحيح والعقل السخليم .
 ال جيوز لخلمفسر أن يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان يف سنة النيب صخلى اهلل عخليه وسخلم بيان
جململ القرآن

 ،أو تعيني ملبهمه ،فمثال حيث جد حديث صحيح عن رسول اهلل صخلى اهلل عخليه وسخلم

 1ـ املرجع السابق ،ص . 429
 2ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص165؛ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب
التفسري ،ص.434
 3ـ املرجع السابق ،ص.165
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د.صاحل بومجعة د.آسيا شكريب

يعيّن أن الذبيح هو إمساعيل فال جيوز الذهاب إىل ما رُوي عن مصادر يهودية أو إسالمية دسّها اليهود
من أنه إسحاق عخليه السالم

.

 جيب عخلى املفسر أن يراعي أن الضروري يقتدر بقدر احلاجة ،فال يذكر يف تفسريه شيئا من
اإلسرائيخليات املوثوق بها إال بقدر ما يقتضيه بيان اإلمجال

؛ ليحصل التصديق بشهادة القرآن فيكُف

الخلسان عن الزيادة .
 إذا اختخلف املتقدمون يف شيء وكثرت أقواهلم ونقوهلم ،فال مانع من نقل املفسر لألقوال كخلها مع
التنبيه عخلى الصحيح منها وإبطال الباطل ،وليس له أن حيكي اخلالف ويطخلقه دون تنبيه عخلى الصحيح
من األقوال من باطخلها ،ويستحسن لخلمفسر أن ميسك عما ال طائل حتته مما يُعد صارفا عن القرآن
الكريم وشاغال عن التدبر يف حكمه وأحكامه .ومن العخلماء املتأخرين من يرى أنه من اخلري لخلمفسر أن
يعرض كل اإلعراض عن رواية ما ال جيزم بصحته من اإلسرائيخليات ،وأن ُنجَنَّب كتاب هذا الذي ال
نعرف إن كان صدقا أم كذبا ،ومن أشهر من قال بهذا الرأي الشيخ أمحد شاكر ،حيث قال يف كتابه (
عمدة التفسري) ـ تعخليقا عخلى ما ذهب ابن كثري يف تفسريه ،تبعا لشيصه ابن تيميةـ من جواز حكاية ما
سكت عنه شرعنا ،وكان حمتمال لخلصدق والكذب

مستندا لقوله عخليه الصالة والسالم ( :حدثوا عن

 1ـ املرجع السابق ،ص.165
 2ـ املرجع نفسه ،ص.165
 3ـ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري ،ص.435
 4ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص .167
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بقوله  " :إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس دليل عخلى صدقه وال كذبه

شيء ،وذكر ذلك يف تفسري القرآن وجعخله قوال أو رواية يف معنى اآليات ،أو يف تفصيخلما أمجل منها
شيء آخر ،ألن يف إثبات مثل ذلك جبواز كالم اهلل ما يوهم أن هذا الذي ال نعرف صدقه وال كذبه
مبيّن ملعنى قول اهلل سبحانه ،ومفصل ملا أُمجل فيه ،وحاشا هلل ولكتابه من ذلك"
 جيب عخلى املفسر أن ينهج منهجا معتدال ليس فيه إفراط وال تفريط يف موقفه من القص :القرآني،
وهذا بالوقوف عند ما ورد يف القرآن الكريم مع االحتفاظ بداللة األلفاظ الخلغوية عخلى معانيها وإفادتها
لواقع هي تعبري صحيح عنه ،دون تزيّد عخليه مبا مل يرد فيه ،باالعتماد عخلى روايات ال يند هلا كما فعل
املفرطون ،ودون حتيف ملعانيها باعتبار أن الكالم ختييل ال يعرب عن الواقع ،ودون صرف األلفاظ عن
معانيها الوضعية إىل معان أخرى ،من غري صارف مينع إجراء الكالم عخلى ظاهره كما فعل املؤولون
الذين حرفوا كثريا من القرآن عن مواضعه .
ثانيا :توصيات خبصوص تنقية الرتاث التفسريي من اإلسرائيخليات.
 يقول رمزي نعناعة بأن نقد اإلسرائيخليات املركومة من التفسري النقخلي البد أن تكون وفق قواعد
نقد الرواية متنا وسندا ،يستبعد منها الكثري الذي ال يستحق البقاء ( ،ولست أظن أن هذا العمل الشاق

 1ـ البصاري :عن عبد اهلل بن عمرٍو ،أحاديث األنبياء ،بابُ ماذكر عن بين إسرائيل ،ح .3202وفيه زيادةٌ يف ن ٍّ:آخر:
"حدِّثوا عن بين إسرائيل وال حرج؛ فإنَّه كانت فيهم األعاجيب" األلباني يف السخلسخلة الصحيحة برقم ،2926
(.)2926/6
 2ـ أمحد شاكر :عُمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ،خمتصر تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص.15
 3ـ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري.436-435 ،
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املضين يستطيع أن يقوم به فرد وحده ،بل ال بد من مجاعة كبرية تتفرغ له ويتسع أمامها الزمن ،وتتوفر
لديها مجيع املصادر واملراجع اليت تتعخلق باملوضوع املتصل به .
 ختريج األحاديث الواردة يف كتب التفسري كما فعل احلافظ الزيخلعي يف كتابه) نصب الراية يف ختريج
أحاديث اهلداية( ،وكما فعل أيضا ابن حجر يف كتابه) الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف)،
وميكن بهذه الطريقة متييز اخلبيث من الطيب.
 إلقاء احملاضرات اليت تنبه األذهان إىل خطر اإلسرائيخليات ،كما جيب أن تتم مراقبة األئمة واخلطباء
والقصاص واملتصوفة ممن يكثرون من استعمال اإلسرائيخليات بغرض استمالة العامة ،إضافة إىل مراقبة
الكتب اليت تدرس يف دور العخلم ومعاهده ،خاصة كتب التفسري والوعظ والتصوف وحنوها؛ وجيب أن
يتوىل املراقبة جمموعة من كبار العخلماء ذوي االختصاص .
 إعادة طبع كتب السنة املعتمدة خاصة تخلك اليت نبهت عخلى املوضوعات واإلسرائيخليات ،وأن حيقق
وينشر القسم الذي مازال خمطوطا منها وجمهوال لكثري من الباحثني.
 أن تؤلف كتب أو رسائل عخلمية جتمع فيها اإلسرائيخليات املوجودة يف كتب التفسري لخلتنبيه إىل زيفها،
وقد اقرتح رمزي نعناعة أن تؤلف رسالة خاصة تستقصى فيها اإلسرائيخليات املوجودة يف تفسري
الثعخليب ،وأخرى يستقصى فيها ما يف تفسري اخلازن ،وهكذا؛ وبهذه الطريقة جنمع مجيع اإلسرائيخليات يف
كتب التفسري ليتحاشى الناس مسومها.
 ويقرتح رمزي نعناعة عخلى طالب الدراسات العخليا يف كخلية أصول الدين أن تعاجل رسائخلهم اليت
يتقدمون بها لخلحصول عخلى مؤهل عخلمي عال موضوع اإلسرائيخليات يف التفسري؛ ويقول يف هذا

 1ـ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري ،ص.439
 2ـ املرجع نفسه ،ص .439
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اخلصوص( :وبهذا كون األزهر الشريف قد أسدى لإلسالم واملسخلمني أجل خدمة ،وقام بأقدس
واجب عخليه حنو دينه ،وليس سوى األزهر من نعخلق عخليه آمالنا ورجاءنا) .
أما حممد حسني الذهبيفريى أن واجب العخلماء كافة وواجب عخلماء األزهر خاصة عظيم حنو كتاب اهلل
وسنة نبيه ،وحدد هذا الواجب يف النقاط التالية:
 إعادة نشر كتب احلديث وتنقيحها من األحاديث الغريبة:يرى الذهيب أن هناك جمهودات عظيمة قام
بها عخلماء احلديث لتنقية احلديث وجتريده من الدخيل والعخليل ،فقيّموا األحاديث وحكموا عخليها ،
فكان نتيجة ذلك أن تخلقى الناس الصاحل منها بالقبول ،وغري الصاحل رفضوه رفضا باتا ،وقد صنفوا يف
املوضوعات مصنفات كثرية قيمة فتحت عيون الناس عخلى ما دُسَّ عخلى احلديث من أكاذيب وأباطيل،
ويرى حممد حسني الذهيب أن (الواجب األهم عخلى عخلماء املسخلمني اليوم حنو كتب احلديث ،قد حتمّخله
عنهم أسالفهم من احملدثني ،ومل يبق عخليهم إال واجب آخر له أهميته وهو إعادة طبعها طبعا جيدا
منسقا ،مع حل مشكالت األحاديث اليت فيها غرابة ،واليت يظن بعض الناس أنها ال أصل هلا ،كحديث
جميء مخلك املوت إىل موسى عخليه السالم ليقبض روحه ،ولطم موسى عخليه السالم له لطمة فقأت عينه،
ورد اهلل عخلى املخلك عينه سخليمة كما كانت) ؛ وقد ذكر حممد حسني الذهيب أن لخلمجخلس األعخلى
لخلشؤون اإلسالمية باجلمهورية العربية فضال يف طباعة املصادر املعتربة من أمهات كتب السنة ،حيث
بدأ الطباعة بطريقة مهذبة ومنسقة ،وقام بعض عخلماء األزهر بالتعخليق عخليها بتعخليقات قيمة.
 واجب عخلماء املسخلمني عامة وعخلماء األزهرخاصة:يقوحملمد حسني الذهيب ( واجب جممع البحوث
اإلسالمية يف األزهر الشريف ،وقد حوى من كل قطر إسالمي أفضل عخلمائه  ..واجبه أن يتجرد هلذه
املهمة البالغة األهمية ،مهمة جتريد كتب التفسري من هذا اهلشيم املركوم من اإلسرائيخليات).
 1ـ رمزي نعناعة :اإلسرائيخليات وأثرها يف كتب التفسري ،ص .440
 2ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص.168 -167
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ويرى حممد حسني الذهيب أن هذه املهمة ميكن القيام بها عخلى وجه من الوجوه اآلتية:
 -1أن يوكل لكل قطر إسالمي جمموعة من كتب التفسري ليجردها عخلماؤه من اإلسرائيخليات ،وكل ما
حتوي من املوضوعات ،كاألحاديث اليت أردها بعض املفسرين يف سور القرآن ،ثم تطبع هذه التفاسري
عخلى نفقته اخلاصة حكومة أو شعبا.
 -2أن يوكل إىل عخلماء كل قُطر إسالمي مهمة التعخليق عخلى جمموعة من كتب التفسري وبيان ما فيها من
إسرائيخليات وموضوعات وإبطال كل ذلك ،وتطبع هذه التفاسري إضافة إىل التعاليق عخلى نفقة كل قُطر.
 -3أن يعهد معهد البحوث اإلسالمية إىل الباحثني والعخلماء بكتابة تفسري لخلقرآن الكريم خيخلو من
اإلسرائيخليات واألباطيل ويعمم نشره يف مجيع األقطار سواء كانت إسالمية أم غري إسالمية.
 -4أن يعهد معهد البحوث اإلسالمية إىل جلان من الباحثني والعخلماء األكفاء بدراسة كل ما لدينا من
كتب التفسري دراسة شامخلة تكشف عن كل دخيل عخلى كتاب اهلل تعاىل ،كما تبيّن أباطيل اإلسرائيخليات
وخرافاتها ،وحتذّر من تصديق ذلك وقبوله ،وجيب أن ينشر هذا اجملهود يف كتب تتداول يف األوساط
العخلمية.يقول الذهيب  ":وعخلى جممع البحوث اإلسالمية بعد ذلك أن يُجند من خيتار من أعضائه وغري
أعضائه من يوكل إليهم التنفيذ ،وإذا متّ ذلك  ...يكون األزهر الشريف -قبخلة العخلم ومنارة اإلسالم-
قد أدى أقدس واجب ،وقام بأجل عمل"

.

أما حممد بن حممد بن شهبة فريى أن تنقية التفاسري من اإلسرائيخليات ليس باألمر اهليّن الذي يقوم به
فرد واحد ،بل حيتاج إىل جهود مجاعية متعاونة ومتضافرة من متصصصني يف األصخلني الشريفني القرآن
والسنة ،وعخلومهما من العخلوم اإلسالمية ،حبيث يكون هلم إملام بالتقدم العخلمي يف الطب والفخلك وعخلم
سنن اهلل الكونية ،باإلضافة إىل العخلوم اإلنسانية كعخلم االجتماع وعخلم النفس وعخلم األجناس وحنوها،
حتى يتمكنوا من تأييد بطالن اإلسرائيخليات ،ويتم هلم نقدها من حيث السند واملنت ،من جهة النقل

 1ـ حممد حسني الذهيب :اإلسرائيخليات يف التفسري واحلديث ،ص .171-170
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والعقل والعخلم ،وبهذه الطريقة ميكنهم إضافة إىل ما ذكره األقدمون يف نقدها جديدا من النقد جديدا
من العخلم .

 .5اخلامتة
ويف نهاية هذا البحث خنخل :لخلنتائج والتوصيات التالية:
 لألزهر الفضل األكرب فتح باب تنقية الرتاث التفسريي يف وقتنا املعاصر ،وفق إسرتاتيجية هادفة
ومتواصخلة ،وقد ألفت العديد من الكتب والرسائل األكادميية سواء يف مرحخلة املاجستري أو الدكتوراه؛
منذ نصف قرن إىل يومنا هذا وقد خصصت الدراسات لتنقية الرتاث التفسريي من الدخيل
واإلسرائيخليات ،وال شك أن املؤلفات األوىل واليت تناولناها بالدراسة كان هلا التأثري البالغ يف املنتوج
العخلمي اخلاص بتنقية الرتاث التفسريي يف مصر والعامل اإلسالمي بأسره.
 يعترب تنقية الرتاث اإلسالمي من اإلسرائيخليات من أجل األعمال اليت يقوم بها العخلماء و املؤسسات
األكادميية  ،كما هي مسؤولية مجيع املؤسسات العخلمية يف الدول اإلسالمية ،و ليس األزهر واحده من
يتحمل مسؤولية هذا العمل.
 إن تنقية الرتاث اإلسالمي من اإلسرائيخليات سيكون له أثر عظيم عخلى النشء اجلديد حيث جيعخله
يكتسب عقيدة سخليمة و فقه أصحيح ،و سخلوك قويم
والتوصيات اليت نقرتحها ،إضافة إىل ما قدمه عخلماء األزهر يف توصياتهم املذكورة يف ثنايا
البحث:
 مجع اإلسرائيخليات من كتب التفاسري عامة وتدوينها يف موسوعة اإلسرائيخليات وتبيني أوجه بطالنها.
 استثمار التكنولوجيا احلديثة ومنصات التواصل االجتماعي املصتخلفة ،لخلتحذير من خطر
اإلسرائيخليات عخلى عقيدة املسخلم.
 1ـ حممد بن حممد أبو شهبة :اإلسرائيخليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،ص.6-5
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 تصميم مواقع تهتم بالتعريف باإلسرائيخليات وخطرها عخلى العقيدة اإلسالمية؛ مع االهتمام جبمع
الكتب والرسائل العخلمية ووضعها باملوقع لالستفادة منها.
 حث اجلامعات الباحثني والدارسني خلوض غمار هذه الدراسات؛ والعمل عخلى نشر الكتب احملققة
خارج نطاق الوطن ،مع ترمجتها لخلغات املصتخلفة.
 تدريس مادة تهتم ببيان نشأة اإلسرائيخليات وموقف اإلسالم منها وخطورتها وحماربتها والرد عخليها،
يف الكخليات واملعاهد املتصصصة يف الدراسات والعخلوم اإلسالمية.
 تشكيل فرق حبث تتكون من العخلماء واملتصصصني يف جماالت التفسري واحلديث وحتقيق النصوص
وعخلماء اليهودية والخلغات الشرقية لتقوم بتمحي :ونقد اإلسرائيخليات.
 التنسيق بني جامعات العامل اإلسالمي لخلعمل عخلى تبادل املنتوج املعريف اخلاص بتنقية الرتاث
التفسريي.
 كما نرجو أخريا من األزهر الشريف إتاحة االطالع عخلى الرسائل العخلمية اخلاصة بتنقية الرتاث
التفسريي ليستفيد منها الباحثون يف العامل اإلسالمي ككل.
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 .6املصادر واملراجع
 -1اإلمجاع؛ ألبي بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،حتقيق :أبو عبد األعخلى خالد بن حممد
بن عثمان ،مصر :دار اآلثار لخلنشر والتوزيع ،ط1425( :1هـ 2004 -م).
 -2أحكام القرآن؛ لخلجصاص أمحد بن عخلي أبي بكر الرازي احلنفي ،ت(370هـ) ،حتقيق :عبد
السالم حممد عخلي شاهني ،بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط1415( :1هـ 1994 -م).
 -3اختالف الفقهاء؛ ألبي عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج املَرْ َوزِي ،ت(294هـ) ،حتقيق :الدكتور
حممد طاهر حكيم ،الرياض :أضواء السخلف ،ط1420( :1هـ2000-م)
 -4االختيار لتعخليل املصتار؛ألبي الفضل جمد الدين عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصخلي البخلدحي،
ت(683هـ) ،وعخليها تعخليقات :الشيخ حممود أبو دقيقة ،القاهرة :مطبعة احلخليب ،ط1356( :هـ -
1937م).
 -5إرشاد الساري لشرح صحيح البصاري؛ ألبي العباس شهاب الدين أمحد بن حممد
القسطالنيالقتييب املصري ،ت(923هـ) ،مصر :املطبعة الكربى األمريية ،ط1323( :7هـ).
 -6أساس البالغة؛ألبي القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري جار اهلل ،ت(538هـ) ،حتقيق:
حممد باسل عيون السود ،بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط1419( :1هـ 1998-م).
 -7أسنى املطالب يف شرح روض الطالب؛ألبي حييى السنيكيزكريا بن حممد ،زين الدين،
ت(926هـ) ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -8اإلشراف عخلى نكت مسائل اخلالف؛ القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن عخلي بن نصر البغدادي
املالكي،ت(422هـ) ،حتقيق :احلبيب بن طاهر ،دار ابن حزم ،ط1420( :1هـ 1999-م)
 -9أعالم احلديث (شرح صحيح البصاري)؛ أبو سخليمان محد اخلطابي (ت  388هـ) ،حتقيق :د .حممد
بن سعد آل سعود ،جامعة أم القرى (مركز البحوث العخلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي)،
ط 1409(:1هـ 1988 -م).
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 -10األم؛لخلشافعي أبي عبد اهلل حممد بن إدريس القرشي املكي ،ت(204هـ)،بريوت :دار املعرفة ،ط:
(1410هـ 1990 -م).
 -11اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (مطبوع مع املقنع)؛لعالء الدين أبي احلسن عخلي بن
سخليمان املَرْداوي ،ت(885هـ) ،حتقيق :د عبد اهلل الرتكي ود عبد الفتاح احلخلو ،القاهرة :هجر
لخلطباعة ،ط1415( :1هـ 1995 -م).
 -12البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛لزين الدين ابن جنيم املصري ،ت(970هـ) ،ومعه :تكمخلة البحر
الرائق حملمد بن حسني الطوري ،ت(بعد 1138هـ) ،ومنحة اخلالق البن عابدين ،القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،ط ،2دون تاريخ.
 -13حبر املذهب (يف فروع املذهب الشافعي)؛لخلروياني ،أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل،
ت(502هـ) ،حتقيق :طارق فتحي السيد ،بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط1429( :1هـ -
2009م)
 -14البحر احمليط يف التفسري؛ألبي حيان حممد بن يوسف ،أثري الدين األندلسي ،ت(745هـ)،حتقيق:
صدقي حممد مجيل ،بريوت :دار الفكر ،ط1420( :هـ 2000 -م).
 -15بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع؛لعالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني احلنفي،
ت(587هـ) ،بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط1406( :2هـ 1986 -م).
 -16بداية اجملتهد ونهاية املقتصد؛ اإلمام القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد القرطيب،
ت(595هـ) ،حققه وعخلق عخليه وخرج أحاديثه :ماجد احلموي ،بريوت :دار ابن حزم ،ط:1
(1416هـ 1995 -م)
 -17بداية احملتاج يف شرح املنهاج؛ألبي الفضل بدر الدين حممد بن أبي بكر األسدي الشافعي ابن
قاضي شهبة ،ت(874هـ) ،حتقيق :أنور بن أبي بكر الشيصي الداغستاني ،جدة :دار املنهاج،
ط1432( :1هـ 2011 -م).
 -18البناية شرح اهلداية؛ألبي حممد حممود بن أمحد بدر الدين العينىـي ،ت(855هـ) ،بريوت :دار
الكتب العخلمية ،ط1420( :1هـ 2000 -م).
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 -19البيان يف مذهب اإلمام الشافعي؛ ألبي احلسني حييى بن أبي اخلري بن سامل العمراني اليمين
الشافعي ،ت(558هـ) ،حتقيق :قاسم حممد النوري ،جدة :دار املنهاج ،ط1421( :1هـ -
2000م)
 -20تاج العروس من جواهر القاموس؛ألبي الفيض حممد بن حممد احلسيين ،املخلقب مبرتضى
الزَّبيدي ،ت(1205هـ)،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -21التبصرة؛ألبي احلسن عخلي بن حممد الربعي ،املعروف بالخلصمي ،ت(478هـ) ،حتقيق :الدكتور
أمحد عبد الكريم جنيب ،قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1432( :1هـ -
2011م).
 -22تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشخليب؛ لفصر الدين الزيخلعي ،عثمان بن عخلي احلنفي،
ت(743هـ) ،واحلاشية :لشهاب الدين أمحد الشخليب ،ت(1021هـ) ،بوالق ،القاهرة :املطبعة
الكربى األمريية ،ط1313( :1هـ).
 -23حتبري املصتصر (وهو الشرح الوسط عخلى خمتصر خخليل يف الفقه املالكي)؛ تاج الدين بهرام بن
عبد اهلل الدمريي ،ت(803هـ) ،حتقيق :د أمحد جنيب،ود حافظ خري ،مركز جنيبويه
لخلمصطوطات ،ط1434( :1هـ 2013 -م).
 -24حتفة احملتاج يف شرح املنهاج؛ألمحد بن حممد ابن حجر اهليتمي ،مصر :املكتبة التجارية الكربى،
ط1357( :هـ 1938 -م) ،ثم صورتها :بريوت :دار إحياء الرتاث العربي ،دون طبعة ودون
تاريخ).
 -25تفسري الطربي (جامع البيان يف تأويل القرآن)؛ حملمد بن جرير ،أبو جعفر الطربي ،ت(310هـ)،
حتقيق :أمحد حممد شاكر ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1420( :1هـ 2000 -م).
 -26تفسري القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن)؛ ألبي عبد اهلل حممد بن أمحد مشس الدين القرطيب،
ت(671هـ) ،حتقيق :أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش ،القاهرة :دار الكتب املصرية ،ط:2
(1384هـ 1964 -م).
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 -27التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي؛ حمليي السنة ،أبي حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي،
ت(516هـ) ،حتقيق :عادل عبد املوجود ،وعخلي معوض ،بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط:1
(1418ه – 1997م).
 -28تهذيب الخلغة؛ ألبي منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،ت(370هـ) ،حتقيق :حممد
عوض مرعب ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربي ،ط1421( :1هـ 2001 -م).
 -29اجلامع ملسائل املدونة؛ألبي بكر حممد بن عبد اهلل بن يونس التميمي الصقخلي ،ت(451هـ)،
حتقيق :جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه يف جامعة أم القرى ،بريوت :دار الفكر ،ط:1
(1434هـ 2013 -م).
 -30اجلوهرة النرية؛ ألبي بكر بن عخلي بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي،
ت(800هـ) ،املطبعة اخلريية ،ط1322( :1هـ).
 -31حاشية الدسوقي عخلى الشرح الكبري؛حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،ت(1230هـ)،
بريوت :دار الفكر ،دون طبعة ودون تاريخ.
-32 -32الذخرية؛ ألبي العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي الشهري بالقرايف،
ت(684هـ)،حتقيق :حممد حجي ،سعيد أعراب ،حممد بو خبزة ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
ط1414( :1هـ 1994 -م).
 -33رد احملتار عخلى الدر املصتار البن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
احلنفي ،ت(1252هـ) ،بريوت :دار الفكر ،ط1412( :2هـ 1992 -م).
 -34روضة الطالبني وعمدة املفتني؛ ألبي زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي ،ت(676هـ)،
حتقيق :زهري الشاويش ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1412( :3هـ 1991 -م).
 -35سنن ابن ماجة؛ أبي عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد ،ت(273هـ) ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي،مصر :دار إحياء الكتب العربية ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -36سنن أبي داود؛ سخليمان بن األشعث األزدي السجستاني ،ت(275هـ) ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،صيدا ،بريوت :املكتبة العصرية ،دون طبعة ودون تاريخ.
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 -37سنن الرتمذي؛ حممد بن عيسى بن سَوْرة ،أبو عيسى ،ت(279هـ) ،حتقيق:أمحد حممد شاكر،
وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض ،مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
احلخليب ،ط1395( :2هـ 1975 -م).
 -38السنن الكبري؛ألبي بكر أمحد بن احلُسَني البيهقي،ت(458هــ) ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد
احملسن الرتكي ،مركز هجر لخلبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،ط1432( :1هــ -
2011م).
 -39شرح التخلقني؛ ألبي عبد اهلل حممد بن عخلي بن عمر التَّمِيمي املازري املالكي،
ت(536هـ)،حتقيق :مساحة الشيخ حممَّد املصتار السّالمي ،بريوت :دار الغرب اإلِسالمي ،ط:1
(2008م).
 -40شرح الزُّرقاني عخلى خمتصر خخليل ،ومعه :الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني؛ لعبد الباقي بن
يوسف الزرقاني املصري ،ت(1099هـ)،اعتنى به :عبد السالم حممد أمني ،بريوت :دار الكتب
العخلمية ،ط1422( :1هـ 2002 -م).
 -41شرح خمتصر خخليل لخلصرشي؛ حملمد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل ،ت(1101هـ)،
بريوت :دار الفكر ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -42شرح خمتصر الطحاوي؛ألمحد بن عخلي أبي بكر الرازي اجلصاص احلنفي ،ت(370هـ) ،حتقيق:
أ .د .سائد بكداش وغريه ،دار البشائر اإلسالمية ودار السراج ،ط1430( :1هـ 2010 -م)
 -43شرح املنهج املنتصب إىل قواعد املذهب؛ أمحد املنجور ،ت(995هـ) ،حتقيق :حممد الشيخ حممد
األمني ،أصل الكتاب أطروحة دكتوراة (اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة) ،دار عبد اهلل
الشنقيطي ،دون طبعة ودون تاريخ.
-44الصحاح (تاج الخلغة وصحاح العربية)؛ألبي نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارابي،
ت(393هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،بريوت :دار العخلم لخلماليني ،ط1407( :4هـ -
1987م).
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-45صحيح البصاري؛ حملمد بن إمساعيل أبي عبداهلل البصاري اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السخلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،ط:1
(1422هـ 2002 -م).
 -44صحيح مسخلم؛ ملسخلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،ت(261هـ) ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربي ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -45العدة شرح العمدة؛ألبي حممد عبد الرمحن بن إبراهيم ،بهاء الدين املقدسي ،ت(624هـ)،
القاهرة :دار احلديث ،ط1424( :هـ 2003 -م).
 -46عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة؛ألبي حممد جالل الدين عبد اهلل بن جنم بن شاس
السعدي املالكي ،ت(616هـ) ،حتقيق :أ .د .محيد بن حممد حلمر ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،ط1423( :1هـ 2003 -م).
 -47الغريبني يف القرآن واحلديث؛ألبي عبيد أمحد بن حممد اهلروي ،ت(401هـ) ،حتقيق :أمحد فريد
املزيدي ،قدم له وراجعه :أ .د .فتحي حجازي ،السعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط:1
(1419هـ 1999 -م).
 -48فتاوى الخلجنة الدائمة لخلبحوث العخلمية واإلفتاء  ،مجع وترتيب أمحد الدريش،الرياض  :الرئاسة
العامة الدارات البحوث العخلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد1990( ،م) .
 -49فتح الباري شرح صحيح البصاري؛ ألمحد بن عخلي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،
حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،تعخليق :عبد العزيز بن باز ،بريوت:
دار املعرفة ،ط1379( :هـ).
 -50فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبري؛ وهو شرح لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي ألبي
حامد الغزالي ،ت505 :هـ)؛لعبد الكريم بن حممد الرافعي القزويين ،ت(623هـ) ،بريوت :دار
الفكر ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -51الفروق (أنوار الربوق يف أنواء الفروق)؛ لخلقرايف أبي العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس،
ت(684هـ) ،بريوت :عامل الكتب ،دون طبعة ودون تاريخ .ومعه( :إدرار الشروق عخلى أنوار
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الفروق)؛ حاشية البن الشاط قاسم بن عبد اهلل ،ت(723هـ) .و(تهذيب الفروق والقواعد
السنية يف األسرار الفقهية) لخلشيخ حممد بن عخلي،ت(1367هـ).
 -52القاموس احمليط؛جملد الدين أبي طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ت(817هـ) ،حتقيق:
مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالةبإشراف :حممد نعيم العرقسُوسي ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1426( :8هـ 2005 -م).
 -53القواعد النورانية الفقهية؛لتقي الدين أبي العباس أمحد بن عبد احلخليم ،ابن تيمية احلراني احلنبخلي
الدمشقي ،ت(728هـ)،حتقيق :د أمحد بن حممد اخلخليل ،السعودية :دار ابن اجلوزي ،ط:1
(1422هـ 2002م).
 -54الكايف يف فقه اإلمام أمحد؛ألبي حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد اجلماعيخلي املقدسي احلنبخلي،
الشهري بابن قدامة املقدسي ،ت(620هـ)،بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط1414( :1هـ -
1994م).
 -55الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ لخلزخمشري أبي القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،جار
اهلل ،ت(538هـ)،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط1407( :3هـ 1987 -م).
 -56كشاف القناع عن منت اإلقناع؛ملنصور بن يونس بن صالح الدين البهوتىاحلنبخلى،
ت(1051هـ) ،بريوت :دار الكتب العخلمية ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -57املبدع يف شرح املقنع؛ألبي إسحاق إبراهيم بن حممد ،ابن مفخلح ،برهان الدين ،ت(884هـ)،
بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط1418( :1هـ 1997 -م).
 -58املبسوط؛ لخلسرخسي حممد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة ،ت(483هـ) ،بريوت :دار
املعرفة ،ط1414( :هـ)
 -59منت اخلرقي عخلى مذهب أبي عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباني؛ألبي القاسم عمر بن احلسني بن
عبد اهلل اخلرقي ،ت(334هـ) ،دار الصحابة لخلرتاث ،ط1413( :هـ 1993 -م).
 -60جممع األنهر يف شرح مخلتقى األحبر؛ عبد الرمحن بن حممد بن سخليمان املدعو بشيصي زاده ،يعرف
بداماد أفندي ،ت(1078هـ) ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربي ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
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 -61اجملموع شرح املهذب (مع تكمخلة السبكي واملطيعي)؛ألبي زكريا حميي الدين حييى بن شرف
النووي ،ت(676هـ) ،بريوت :دار الفكر ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -62احملكم واحمليط األعظم؛ألبي احلسن عخلي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،ت(458هـ) ،حتقيق:
عبد احلميد هنداوي ،بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط1421( :1هـ 2000 -م).
 -63احملخلى باآلثار؛ ألبي حممد عخلي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري،
ت(456هـ) ،بريوت :دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 -64املصتصر الفقهي؛ البن عرفةأبي عبد اهلل حممد بن حممد الورغمي التونسي املالكي،
ت(803هـ) ،حتقيق :د حافظ عبد الرمحن حممد خري ،مؤسسة خخلف أمحد اخلبتور لألعمال
اخلريية ،ط1435( :1هـ 2014 -م).
 -65خمتصر املزني (مطبوع مخلحقاً باألم لخلشافعي)؛إلمساعيل بن حييى ،أبي إبراهيم املزني ،ت
(264هـ) ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1410( :هـ 1990 -م).
 -66املدونة؛ لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني ،ت(179هـ)،بريوت :دار
الكتب العخلمية ،ط1415( :1هـ 1994 -م).
 -67مسند الفاروق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وأقواله عخلى أبواب العخلم؛ألبي الفداء إمساعيل
بن عمر بن كثري القرشي ،ت(774هـ) ،حتقيق :إمام بن عخلي ،الفيوم مصر :دار الفالح ،ط:1
(1430هـ 2009 -م).
 -68املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري؛ألبي العباس أمحد بن حممد بن عخلي الفيومي ثم
احلموي،ت(حنو 770هـ) ،بريوت :املكتبة العخلمية ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -69املعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة لخلمؤسسات املالية اإلسالمية .
 -70املعونة عخلى مذهب عامل املدينة (اإلمام مالك بن أنس)؛ألبي حممد عبد الوهاب بن عخلي بن نصر
الثعخليب البغدادي املالكي ،ت(422هـ)،حتقيق :محيش عبد احلق ،مكة املكرمة :املكتبة التجارية،
مصطفى أمحد الباز.
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 -71املغرب يف ترتيب املعرب؛ ألبي الفتح ناصر بن عبد السيد ،برهان الدين اخلوارزمي املطرِّزي،
ت(610هـ) ،بريوت :دار الكتاب العربي ،دون طبعة ودون تاريخ.
 -72املغين؛ البن قدامة أبي حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد اجلماعيخلي املقدسي ثم الدمشقي
احلنبخلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي ،ت(620هـ) ،القاهرة :مكتبة القاهرة،ط1388( :هـ -
1968م).
 -73مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج؛ لشمس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين
الشافعي ،ت(977هـ)،بريوت :دار الكتب العخلمية ،ط1415( :1هـ 1994 -م).
 -74مقاييس الخلغة؛ألبي احلسني أمحد بن فارس القزويين الرازي ،ت(395هـ)،حتقيق :عبد السالم
حممد هارون ،بريوت :دار الفكر ،ط1399( :هـ 1979 -م).
 -75املقدمات املمهدات؛ألبي الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،ت(520هـ) ،حتقيق :الدكتور
حممد حجي ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1408( :1هـ 1988 -م).
 -76املنتقى شرح املوطأ؛ألبي الوليد سخليمان بن خخلف التجييب القرطيب الباجي األندلسي،
ت(474هـ) ،جوار حمافظة مصر :مطبعة السعادة ،ط1332( :1هـ)( .ثم صورتها القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،ط :2دون تاريخ).
 -77املنهاج شرح صحيح مسخلم بن احلجاج؛ ألبي زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي،
ت(676هـ) ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربي ،ط1392( :2هـ).
 -78مواهب اجلخليل يف شرح خمتصر خخليل؛ لشمس الدين أبي عبد اهلل حممد بن حممد الطرابخلسي
املغربي ،املعروف باحلطاب الرُّعيين املالكي ،ت(954هـ) ،بريوت :دار الفكر ،ط1412( :3هـ
 1992م). -79موطأ اإلمام مالك؛ مالك بن أنس بن مالك األصبحي املدني ،ت(179هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربي1406( ،هـ1985-م) .
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 -80النهاية يف غريب احلديث واألثر؛جملد الدين أبي السعادات املبارك بن حممد الشيباني اجلزري ابن
األثري ،ت(606هـ) ،حتقيق :طاهر الزاوىوحممود الطناحي ،بريوت :املكتبة العخلمية ،ط:
(1399هـ 1979-م).
 -81نهاية املطخلب يف دراية املذهب؛ ألبي املعالي عبد املخلك بن عبد اهلل اجلويين ،ركن الدين ،املخلقب
بإمام احلرمني ،ت(478هـ) ،حتقيق :أ د عبد العظيم حممود الديب ،جدة :دار املنهاج ،ط:1
(1428هـ 2007 -م).
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