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ملخص البحث
الحمد هلل الذي جعل كتابو المبين كافبلً ببيان األحكاام ااامبلً لماا اارعو لعبااده مان
الحبلل والحرام مرجعاً لؤلعبلم عند تفاوت األفهام.
والصاابلة والساابلم علااز ماان اارل إليااو الااروح األمااين بكاابلم رب العااالمين محمااد ساايد
المرسلين وخاتم النبيين وعلز آلو المطهرين وصحبو المكرمين وبعد:
فان القاضي البيضاوي رحمو اهلل أجل من أن يعرف بو وبحثي ىذا منصب علز موقفو

ماان الروايااات اإلساارائيلي التااي تعاارف ب هااا القصا أو األسااطورة أو الحادأا التااي تاارو عاان أىاال
الكتاب وغالبيتهم من اليهود.
فااتمل البحث علز مقدم بينت فيها سبب اختياري للموضوع والمنهج الذي سلكتو

في البحث وأىميتو ما ذكار خطا البحاث ومبحثاين تناولات فاي المبحاث األول :عان القاضاي
البيضااوي وخصصااتو بدراسا سابو و ساابتو ومولااده و دا تو وعقيدتاو ومذىبااو وم لفاتااو ووفاتااو

فكا ت ىذه الدراس في خمس مطالب.
وأم ااا المبح ااث الث ااا ي :فك ااان منص ااباً عل ااز موق اال القاض ااي البيض اااوي رحم ااو اهلل م اان

الرواي ا ااات اإلس ا اارائيلي  .فتناول ا اات في ا ااو تعريا ا ال اإلس ا اارائيليات وم ا اانهج المفس ا اارين ف ا ااي روايا ا ا
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اإلساارائيليات ودرساات اإلساارائيليات فااي قص ا إفساااد بنااي إساارائيل وقص ا ىاااروت وماااروت
وقص النبي سليمان عليو السبلم وقصا ابناي آدم ( ىابيال وقابيال ) وقصا زيناب بنات جحا

رضااي اهلل عنهااا وقص ا الارا ياات فتناولاات رأي البيضاااوي أاام أعقبتااو بقااول المفساارين ماان أىاال
التحقياات وفناادت كاال ىااذه الروايااات البايلا التااي لاايذ لهااا أصاال فجااا ىااذا المبحااث علااز ساات

مطالب أم ختمت ىذه الدراس بخاتم تناولت فيها أىم ما توصلت إليو في البحث من تاائج

وصلز اهلل علز سيد ا محمد وعلز آلو وصحبو وسلم تسليماً كثيراً.

المقدمة
الحماد هلل الاذي جعال كتاباو المبااين كفايبلً ببياان األحكاام اااامبل لماا اارعو لعبااده ماان

الحاابلل والحاارام مرجعااا لؤلعاابلم عنااد تفاااوت األفهااام وتباااين األقاادام وتخااالل الكاابلم قايعااا

للخصام اافيا للسقام فهو العروة الوأقز التي من تمسك بها فاز بدرك الحت القويم والجادة

الواضح التي مان سالكها فقاد ىادي إلاز الصاراط المساتقيم فا ي عباارة تبلاد أد از ماا يساتحقو
كبلم الحكيم من التعظيم وأي لفظ يقوم ببعض ما يليت بو من التكريم والتفخيم.

والصاابلة والساابلم علااز ماان اارل إليااو الااروح األمااين بكاابلم رب العااالمين محمااد ساايد
المرسلين وخاتم النبيين وعلز آلو المطهرين وصحبو المكرمين وبعد:
فااان ااارف العلااوم علااز قاادر ااارف المعلااوم وان علاام كتاااب اهلل تعااالز أمااتن العلااوم

حباال وأرسخها جباال وأجملها آأاراً وأسطعها أ واراً وىو العلام الاذي جعال للدارع قوامااً
وصارت كل العلوم لو خداماً .

وان من أجل علوم القرآن ماا يا دي إلاز فهام معا ياو ويكدال عان مقاصاده ومرامياو
ويبين للناس بعض أسراره ويظهر ايااً من وجوه إعرابو وأ واره.
وماان يااوم أن أعطاات أمااار الاادعا المبااارك لحباار األما الصااحابي الجلياال عبااد اهلل اباان

عباس رضي اهلل عنهما عندما دعا لو الرسول صلز اهلل عليو وسلم( :اللهم فقهو في الدين وعلمو
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الت ويل) (ٔ) من يومها وجا بعد القطر سايل فجاا مجاىاد بان جبار رحماو اهلل بتفسايره وكاان مان
أوأت أصحاب ابن عباس ولذا اعتمد عليو اإلمامان الدافعي والبخاري رضي اهلل عنهما.
أاام جااا اإلمااام اباان جرياار الطبااري وكتااب تفساايره ب سااا يد عاان اباان عباااس ومجاىااد

وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرم والضحاك وعان جماعا مان الصاحاب مانهم :عباد
اهلل بن مسعود وأبو ىريرة وابن عمر وغيرىم.
وبعااد اباان جرياار الطبااري ااااتهر جماع ا ماان المفساارين ماانهم أبااو الليااث الساامرقندي

والثعلبااي والواحاادي والماااوردي واباان كثياار الدمدااقي وآخاارون وكلهاام مجتهااد ما جور رحمهاام اهلل
جميعا .وَضر وجوىهم وألحقنا بهم في الصالحين.
واليااوم تداارن علينااا ااامذ مداارق الضاايا لتفسااير آيااات اهلل للحااافظ العبلم ا فريااد

دى ااره ودرة عص ااره وقم اار المفس اارين وان كث ااروا بع ااد ذل ااك المفس اار الم اااىر والفقي ااو الب ااارع
والمتكلم الفذ القاضي البيضاوي رحمو اهلل.

ولماا كااان قااد ساابقني فااي الكتابا عاان ماانهج ىااذا المفساار فااي تفساايره ماان ساابقني مثاال

دراسا الاادكتور يوساال أحمااد علااي عاان أيروحتااو المقدما لنياال درجا الاادكتوراه فااي التفسااير ماان

جامع ا أم القاار فااي عااام ٓ ٜٜٔم والموسااوم ب ا ا( :البيضاااوي ومنهجااو فااي التفسااير) ودراس ا

الطالااب د ا ت صاابلح الاادين حسااين الاادوري عاان رسااالتو المقدم ا لنياال درج ا الماجسااتير فااي
التفساير مان جامعا بااداد ا كليا العلاوم اإلسابلمي فاي عاام ٓ ٜٜٔم والموساوم ب ا( :البيضااوي

ومنهجاو فااي التفسااير) فسااوف أقتصار فااي ىااذا البحااث علااز موقفاو ماان الروايااات اإلساارائيلي فااي
تفسيره وذلك لعظم خطر اإلسرائيليات في كتب التفسير.
فلقااد حااارب اإلساابلم الباادع والضاابلالت وأمر ااا اهلل عاار وجاال أن لاارم يرياات الحاات
و دع يريت الضبلل.
وأمر اا رساول اهلل صاالز اهلل علياو وسالم أن خااذ دينناا مان منابعااو األصايل وأن ساالك

سبيل الهداي وحذر ا مان إتبااع سانن مان قبلناا وتقليادىم وحاذر ا أيضااً أن حادث فاي اإلسابلم
أمراً ليذ فيو أصبلً.
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وقد أكد ىذه المعا ي كثير من المفسرين من خبلل تفاسيرىم ودعوا إلز محارب البدع

التي يسلكها المسلمون اليوم وما أكثرىا بعد أن ابتعدوا عن المنهل األصيل لداريعتهم وغارتهم
وساوس الديطان.
ومن البدع التي أحدأت فاي كتاب التفساير الرواياات اإلسارائيلي ومصادر الكلما ىاي

جم مفرده (إسرائيلي ) والنسب إلز :إسرائيل أبي بني إسرائيل اليهود وىو يعقوب بن إسحان
بن إبراىيم عليهم وعلز بينا الصبلة والسبلم.
وتعني ما ينسب إلز بني إسرائيل أو اليهود والواق أن اإلسرائيليات لم يكن مصدرىا
اليهود فقط وإ ما معهم النصار .
وفااي اصااطبلح المفساارين والمحاادأين اااملت حتااز القصااي واألسااايير التااي دخلاات
الحديث والتفسير .وىي غريب عليو وان لم يكن مصدرىا يهودياً وال صرا ياً.
والتاليااب جااا ماان أن اليهااود ابتاادأوا دسااهم فااي األيااام األولااز التااي دخاال اإلساابلم
المدين المنورة أي :في أول ساعات احتكاكهم بو.
زد علز ذلك أن األيام األولز لئلسابلم لام يكان ىنااك أي أأار صارا ي أو غيار يهاودي
في الثقاف العربي واإلسبلمي .
أمااا عاان أسااباب دخااول اإلساارائيليات إلااز التفسااير فهااو أن الرسااول صاالز اهلل عليااو

وسلم أذن بالرواي عنهم بعد أن حاذر مان االعتقااد بماا يخاالل الداريع والتنبياو علاز أ هاا مان
منسوخو فما بقي غير ذلك ال خوف علز المسلمين من روايتو.
كذلك جد في القرآن الكريم ما ىو مبهم من المعلومات المذكورة عن أىل الكتاب

ولماا كاا وا ماان المسالمين جعال المساالمون يسا لو هم عان التفاصاايل فرويات عانهم أاام دو ات ما
التفسير

وىناك سبب آخر وىو أن العرب لم يكو وا أىال كتااب وال علام وإ ماا غلبات علايهم

الب ااداوة واألميا ا وإذا تد ااوقوا إل ااز معرفا ا ا ااإ مم ااا تتد ااون إلي ااو النف ااوس البد ااري ف ااي أس ااباب
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المكو ات وبد الخليقا وأساباب الوجاود فم ماا يسا لون عناو أىال الكتااب قابلهم ويساتفيدون
منهم وىم أىل التوراة من اليهود ومن تب دينهم من النصار .
كمااا أن ماان أسااباب دخولهااا فااي التفسااير إساابلم قساام ماانهم فاااليهود الااذين أساالموا
أدخلوا ىذه الثقاف التي ال عبلق لها فيو.
أما عن أأر ىذه الروايات علز كتب التفسير فان من آأارىا أن التفاسير التي تعنز بهاا

ينبو القارئ لها في غمرتها فيضي منو التدبر واالعتبار بالقرآن الكريم وإ ها تضي حتز األحكام
إذ يكون االلتفات لها في التفاسير التي تعني باإلسرائيليات يسيراً ال يلفت النظر.
إن المصدر الرئيسي لئلسرائيليات ىو التوراة واإل جيال الموجاودان باين أيادي النااس

وفيهمااا ماان التحرياال اااإ كثي ار وفيهمااا أيض ااً ماان القصااي التااي ال تلياات باااهلل ساابحا و وتعااالز
وتحط من قيم األ بيا عليهم الصبلة والسبلم اإ كثير.

ىاذا وان ت أيرىاا علاز التفساير كاان بالاااً فم هاا غارت لكثرتهاا أغلاب التفاساير حتاز لام

ينج منها أي تفسير من التفاسير القديم .

وأغلب ما يرو من اإلسرائيليات في التفاسير التي يدقت أصحابها عنها وعماا ياوردوه

فيها فان تركوىا فلعلمهم أ ها مما ال يضر الجهل وال ينف العلم بها أم إ ها معلومات عاما ال
يضر تصديقها.
كاساام كلااب أصااحاب الكهاال و ااوع بااات عصااز موسااز عليااو الساابلم ولااون الااذئب
الذي اتهمو أخوة يوسل عليو السبلم ب كل يوسل وىكذا.......
فجاار اهلل اإلمااام البخاااري رحمااو اهلل وماان سااايره أحساان الجاارا علااز بااذىم تلااك
الروايات وااترايهم الصح في المرويات فقد جنت اآلأار المنكرة علز األم أ كر اآلأار.
والقاضاي البيضااوي رحماو اهلل يالمااا حادث فساو بتا ليل تفساايرا للقارآن الكاريم فقااال
رحمو اهلل:

ٕٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٔٔٓ)

المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي

(ولطالما أحدث فسي ب ن أصنل في ىذا الفن كتابا يحتوي علز صفوة ما بلاني من

عظمااا الصااحاب وعلمااا التااابعين وماان دو هاام ماان الساالل الصااالحين وينطااوي علااز كاات

بارع ولطائل رائع استنبطتها أ ا ومن قبلي من أفاضال المتا خرين وأماأال المحققاين ويعارب

عن وجوه القرا ات المدهورة المعروة إلز األئم الثما ي المدهورين والدواذ المروي عن القرا

المعتباارين إال أن قصااور بضاااعتي يثبطنااي عاان اإلقاادام ويمنعنااي عاان اال تصاااب فااي ىااذا المقااام
حتز سنح لي بعد االستخارة ماا صامم باو عرماي علاز الداروع فيماا أردتاو واإلتياان بماا قصادتو
اويا أن أسميو بعد أن أتممو( :أ وار التنريل وأسرار الت ويل) (ٕ).

وتفسير القاضي البيضااوي رحماو اهلل رزن مان عناد اهلل سابحا و وتعاالز بحسان القباول

عنااد جمهااور األفاضاال والفحااول فعكفااوا عليااو بالاادرس والتحدااي فماانهم ماان علاات تعليقا علااز
سورة منو ومنهم من حدز تحدي تام ومنهم من كتب علز بعض مواض منو أم إن من ىذه
الحوااي ما يريد عدده علز األربعين وأاهر ىذه الحوااي وأكثرىا تداوالً و فعاً :حااي قاضي
زاده وحااي الدهاب الخفاجي وحااي القو وي.
وجمل القول فالكتاب مان أمهاات كتاب التفساير التاي ال يساتاني عنهاا مان يرياد أن
يفهم كبلم اهلل تعالز ويقل علز أسراره ومعا يو وىو مطبوع عدة يبعات ومتوسط في حجمو.
أما عن الدواف التي دفعتناي للكتابا فاي ىاذا الموضاوع فاان مان أعظمهاا علاز اختياار

ىذا الموضوع :ىو إيما ي ب ن ىذا العمل الذي س قوم بو في ىاذا البحاث ماا ىاو إال إساهام مناي
في خدم كتاب اهلل تعالز وقيام مني ببعض الواجب حو ىذا الكتاب الكاريم الاذي يحمال فاي

آياتو الدعوة إلز الحت والخير ويحقت للناس السعادة في د ياىم وأخراىم فمن الواجاب عليناا
حاان الباااحثين فااي مجااال الدراسااات القرآ ي ا أن وجااو األ ظااار دائمااً إلااز القاارآن وأن جااذب
اىتمام الناس إليو باألساليب المختلف ومن جملتها تسليط األضوا علز الجهاود العظيما التاي
قااام بهااا علمااا اإلساابلم لتفسااير ىااذا الكتاااب وااارح آياتااو البينااات لهااذا قماات باختيااار ىااذا
الموضوع لكي أبين موقل القاضي البيضاوي مان الرواياات اإلسارائيلي ولكاي أساهم بنصايب فاي

خدم التفسير وبالتالي في خدم كتاب اهلل تعالز.
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ومما اجعني علز ارتياد ىذا الموضوع كذلك أ ني لم أجد من قام بمثل ىذه الدراس

عن القاضي البيضاوي رحمو اهلل وموقفو من اإلسرائيليات في تفسيره اللهم إال تفاً صايرة مبعثرة

ىنا وىناك في كتب التفسير والدراسات القرآ ي  .ولم أعثر علز كتاب تعرض للقاضي البيضااوي
رحمو اهلل علز وجو الخصوص في ىذا المجال.

منهج البحث:
ساايلحظ القااارئ الطريق ا التااي ساالكتها فااي بحثااي وىااي ماانهج االسااتقرا فاسااتقرأت

جمي ا مااا تناولااو القاضااي البيضاااوي رحمااو اهلل ماان الروايااات اإلساارائيلي فاااخترت سااتاً ماان ىااذه

الرواياات علااز ساابيل توضاايح موقفااو ماان الروايااات اإلساارائيلي فااذكرت موقاال القاضااي البيضاااوي
رحمو اهلل وأعقبتو بالتفسير الصحيح لآلي أو القص .

أىمي البحث:
أما عن أىمي ىذه الدراس فتعود إلز:
ٔ) إن صاحب التفسير عبلما ااهد لاو الم رخاون وعلماا التاراجم بساع علماو واامولي ظرتاو
وتبحره في علوم التفسير والفقو وغيرىا من العلوم.
ٕ) إن تفسير البيضاوي وما احتواه مان مباحاث وفناون ااتز صاورة للحالا العلميا الساائدة فاي
عصره إذ يعكذ حال العلم ومكا العلما التي كا ت في ذلك العصر كما يعكذ الاروح
العلمي التي كان عليها علما عصره.
ٖ) لعظاام خطاار الروايااات اإلساارائيلي وتسااربها إلااز كتااب التفسااير رأياات لراماااً علااز يلب ا العلاام
والباااحثين أن يبحثااوا عنهااا ويبينوىااا للقااارئ ويحااذروا منهااا .ومااا أكثاار الروايااات اإلساارائيلي
الدائع التي ليذ لها أصل.
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ٗ ) إن أكثر ما يلفت النظر في تعقب ىذه اإلسارائيليات ىاي مساها بمقاام النباوة واارف األ بياا

عليهم السبلم والتي تخالل في مجملها أساس العقيدة اإلسبلمي في فرع النبوات كعصم
األ بيا عليهم السبلم وتنرىهم عن الكذب والخيا وسائر الذ وب والمعاصي.
وتطااال ىااذه اإلساارائيليات مقااام كبااار األ بيااا أمثااال إبااراىيم وموسااز ويعقااوب ويوساال

وداود وسليمان عليهم السبلم بل حتز خاتم األ بيا والمرسلين محمد صلز اهلل عليو وسلم لم
يسلم منها وىذا ما سنجده واضحاً عند تعرضنا لقص زواجو صلز اهلل عليو وسلم برينب بنات

جحا

رضاي اهلل عنهاا ممااا كاان ينبااي علااز المفسارين أن ينا وا ب فساهم عاان الخاوض فاي مثاال

ىذه المخالفات البين وأن يلترموا منهج القرآن الكريم في الرف من ا هم وتقديذ مكا تهم.

خط البحث:
ااتمل البحث علز مقدم ومبحثين وخاتم .
أما المقدم فتناولت فيها فضل علام التفساير علاز ساائر العلاوم وبينات سابب اختيااري
للموضوع م بيان منهج البحث وأىميتو وخطتو.
والمبحث األول :القاضي البيضاوي مولده و د تو ووفاتو.
وااتمل علز خمس مطالب:
المطلب األول :سبو و سبتو.
المطلب الثا ي :مولده و د تو.
المطلب الثالث :عقيدتو ومذىبو.
المطلب الراب  :م لفاتو.
المطلب الخامذ :وفاتو.
والمبحث الثا ي :موقل القاضي البيضاوي من اإلسرائيليات في تفسيره.
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وااتمل علز تمهيد وست مطالب:
التمهيد وااتمل علز فرعين:
الفرع األول :تعريل اإلسرائيليات.
الفرع الثا ي :منهج المفسرين في رواي اإلسرائيليات.
المطلب األول :اإلسرائيليات في قص إفساد بني إسرائيل.
المطلب الثا ي :اإلسرائيليات في قص ىاروت وماروت.
المطلب الثالث :اإلسرائيليات في قص النبي سليمان عليو السبلم.
المطلب الراب  :اإلسرائيليات في قص ابني آدم (قابيل وىابيل).
المطلب الخامذ :اإلسرائيليات في قص الارا يت.
الخاتم  :وااتملت علز أىم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
أم جا ت المصادر والمراج ورتبتها علز الحروف الهجائي .
وأس ل اهلل تعالز أن يجعل ىذا العمل المضني الذي بذلتو في إخراج ىذا البحاث فاي

أااوب قداايب يانااي ماان يالعااو عاان يلااب غيااره وأس ا ل اهلل تعااالز أن يجعاال ذلااك فااي صااحائل
أعمااالي وأن يجعلااو خالصااا لوجهااو الكااريم وأن يحداار ا م ا أىاال التفسااير الصااادقين وأن ينااور

قلوبنااا وأن يجعلنااا وإياااىم فااي الفااردوس األعلااز م ا النبيااين والصااديقين والدااهدا والصااالحين
وحسن أولاك رفيقا والحمد هلل رب العالمين.
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المبحث األول
القاضي البيضاوي مولده ونشأته ووفاته
وااتمل علز خمس مطالب:
المطلب األول :سبو و سبتو.
المطلب الثا ي :مولده و د تو.
المطلب الثالث :عقيدتو ومذىبو.
المطلب الراب  :م لفاتو.
المطلب الخامذ :وفاتو.
المطلب األول
نسبه ونسبته
(ىااو عبااد اهلل باان عماار باان محمااد باان علااي أبااو الخياار قاضااي القضاااة اصاار الاادين

البيضاوي)(ٖ).

و ساب إلاز المدينا البيضاا ا بفاتح الباا ا وىاي مدينا قارب اايراز باببلد فاارس .قيال:

سميت البيضا ألن لها قلع بيضا تبين من بعد وكان اسمها في أيام الفرس دار صافيد فعربات
بالمعنز (ٗ).

وقد ااارك البيضااوي فاي سابتو إلاز البيضاا عادد مان العلماا أصاحاب التا ليل مانهم
القاضي أبو بكر البيضاوي وىو محمد بن أحمد بن العباس الفارسي.
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قال اإلمام األسنوي رحمو اهلل( :كان إماماا جلايبل لاو الرتبا وكاان يعارف بالداافعي .لاو

كتاب التبصرة في الفقو واألدل في تعليل مسائل التبصرة والتذكرة في ارح التبصرة واإلرااد
وقد عده السبكي في الطبق الرابع ) (٘).

(وق ااد حص اال اا ااتباه عن ااد بع ااض الما ا رخين حي ااث أس ااند إل ااز القاض ااي اص اار ال اادين

البيضاوي بعض م لفات القاضي أبو بكر البيضاوي)(.)ٙ

المطلب الثاني
مولده ونشأته
(لقااد غاااب عاان الم ا رخين ت ا ريم ماايبلده فلاام يااذكروه فااي كتاابهم ولاام يداار أحااد ماان

المترجمين إلز ت ريم والدتو ولكن علز التقريب فهو مان علماا القارن السااب ووالدتاو غالبااً فاي

أوائل القرن الساب أو أواخر القرن السادس)(.)ٚ
قال اإلمام الداوودي رحمو اهلل:

(ولااي قضااا القضاااة بداايراز ودخاال تبرياار و ااا ر بهااا وصااادف دخولااو إليهااا مجلااذ

درس قاد عقاد بهاا لابعض الفضاابل فجلاذ القاضاي اصار الادين فااي أخرياات القاوم بحياث لاام
يعلم بو أحد فذكر المدرس كت زعم أن أحدا من الحاضرين ال يقدر علز جوابهاا ويلاب مان

القوم حلها والجواب عنها فان لم يقدروا فالحل فقط فان لم يقدروا فمعادتها فلما ا تهز من

ذكرىا ارع القاضي اصر الدين في الجواب فقال لو ال أسم حتز أعلم أ ك فهمتها فخيره
بين إعادتها بلفظها أو معناىا فبهت المدرس وقال :أعدىا بلفظهاا ف عادىاا أام حلهاا وباين أن

فااي تركيبااو إياىااا خلاابل أاام أجاااب عنهااا وقابلهااا فااي الحااال بمثلهااا ودعااا الماادرس إلااز حلهااا

فتعااذرت علي ااو ف قام ااو ال ااوزير ف ااي مجلس ااو وأد اااه إلااز جا ب ااو وس ا لو م اان أ اات أ فا ا خبره أ ااو
البيضاااوي وأ ااو جااا فااي يلااب القضااا بداايراز ف كرمااو وخل ا عليااو فااي يومااو ورده وقضاايت

حاجتو) (.)ٛ
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المطلب الثالث
عقيدته ومذهبه
(كااان البيضاااوي متكلمااا أاااعريا متصااوفا اااافعي المااذىب هاار ذلااك فااي كتاباتااو فااي
التفسير وغيرىا من العلوم التي كتب فيها كالفقو والمنطت والعقيدة.
ففي علم الكبلم ألل كتاب الطوال واإليضاح ومصباح األرواح وغيرىاا فكتاباو يوالا
األ وار قال فيو األسنوي ىو كتاب دقيت للااي وأجل مختصر صنل في علم الكبلم.
وقااد هاار علاام الكاابلم والعقياادة األاااعري فااي تفسااير البيضاااوي هااورا بينااا فقااد كااان

يجاانح إلااز مااذىب الت وياال فااي تفسااير اآليااات التااي فيهااا ذكاار الصاافات الخبري ا عاان المااولز عاار

وجل)(.)ٜ

المطلب الرابع
مؤلفاته
ذكرت كتب التراجم أن القاضي البيضاوي اصر الدين عبد اهلل بن عمر بن محمد بن

علي ترك كثيراً مان الم لفاات والمصانفات فاي مختلال العلاوم وأضااف إلاز المكتبا اإلسابلمي

تراأ ااً كااان إعجاااب العلمااا وأفاااد منااو كثيااراً ماان يلب ا العلاام ورواد المعرف ا وقااد ااااتملت ىااذه
الم لفات علز كتب واروح.

قال اإلمام الحافظ امذ الدين محمد بن علي الداوودي رحمو اهلل:
(كان إماماً عبلم ً عارفاً بالفقو والتفسير واألصلين والعربيا والمنطات ظااراً صاالحاً
متعبداً زاىداً اافعياً .
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ص اانل (مختص اار الكد اااف) (المنه اااج ف ااي األص ااول) (ا اارحو) أيض ااا (مختص اار اب اان
الحاجب في األصول) (ارح المنتخب في األصول) لئلمام فااخر الدين
(الااي ا القصااو ) فااي الفقااو (الطوال ا ) فااي الكاابلم (ااارح الكافي ا ) الباان الحاجااب

(ارح المصابيح) وغير ذلك) (ٓٔ).

والمبلحظ علز ىذه الم لفات أن القاضاي البيضااوي رحماو اهلل كاان متقنااً لكثيار مان

العلوم الدرعي كالتفسير واألصول والمنطت والعقيدة والفقو ولاوال إتقا او ماا ألال ىاذه الم لفاات
وما ذاع صيتو في اآلفان.
المطلب الخامس
وفـاته
قال اإلمام الداوودي ا رحمو اهلل ا:
(مات سن خمذ وأما ين وستمائ بتبرير كذا ذكره الصفدي ا رحمو اهلل ا.
وقال ابن السبكي ا رحمو اهلل ا :سن إحد وتسعين) (ٔٔ).
وقال االسنوي ا رحمو اهلل ا :سن إحد وتسعين وستمائ (ٕٔ).
وقاال ابان كثيار ا رحماو اهلل ا فاي ت ريخاو (ٖٔ) والخوا سااري ا رحماو اهلل ا (ٗٔ) وجمهاور
الم رخين ا رحمهم اهلل ا توفي سن خمذ وأما ين وستمائ .
(ولتباااين ىااذه األقااوال فااي ت ا ريم وفاتااو حيااث ال يمكاان التاارجيح فااالمعمول عليااو ىااو

األخذ بقول جمهور الم رخين أ و توفي عام خمذ وأما ين وستمائ واهلل أعلم بالصواب)(٘ٔ).
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المبحث الثاني
موقف القاضي البيضاوي من اإلسرائيليات في تفسيره
وااتمل علز تمهيد وست مطالب:
التمهيد وااتمل علز فرعين:
الفرع األول :تعريل اإلسرائيليات.
الفرع الثا ي :منهج المفسرين في رواي اإلسرائيليات.
المطلب األول :اإلسرائيليات في قص إفساد بني إسرائيل.
المطلب الثا ي :اإلسرائيليات في قص ىاروت وماروت.
المطلب الثالث :اإلسرائيليات في قص النبي سليمان عليو السبلم.
المطلب الراب  :اإلسرائيليات في قص ابني آدم (قابيل وىابيل).
المطلب الخامذ :اإلسرائيليات في قص الارا يت.
التمهيد  /الفرع األول
تعريف اإلسرائيليات
( اإلسرائيليات جم إسرائيلي سب إلز إسارائيل بان يعقاوب وىاي القصا أو األساطورة

أو الحادأ ترو عن أىل الكتاب وغالبيتهم من اليهود)(.)ٔٙ

واإلسرائيليات من احي القبول والرد تنقسم علز أبلأ أقسام:
قال اإلمام ابن كثير رحمو اهلل:
(ولكاان ىااذه األحاديااث اإلساارائيلي تااذكر لبلستدااهاد ال لبلعتضاااد فم هااا علااز أبلأ ا
أقسام:
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أحدىا :ما علمنا صحتو مما ب يدينا مما يدهد لو بالصدن فذاك صحيح.
والثا ي :ما علمنا كذبو بما عند ا مما يخالفو.
والثالث :ما ىو مسكوت عنو ال من ىذا القبيل وال من ىذا القبيل فبل من بو وال كذبو ويجوز
حكايتو ...وغالب ذلك مما ال فائدة فيو تعود إلز أمر ديني ولهذا يختلل علماا أىال الكتااب
فااي ىااذا كثياارا .وي ا تي عاان المفساارين خاابلف بساابب ذلااك كمااا يااذكرون فااي مثاال ىااذا :أسااما
أصحاب الكهل ولون كلبهم وعددىم..
وعصا موسز من أي الدجر كا ت .وأساما الطياور التاي أحياىاا اهلل إلباراىيم وتعياين

البعض الذي ضرب بو القتيل من البقرة و وع الدجرة التي كلم اهلل منهاا موساز إلاز غيار ذلاك
ممااا أبهمااو اهلل تعااالز فااي القاارآن ممااا ال فائاادة فااي تعيينااو وتعااود علااز المكلفااين فااي دياانهم وال

د ياىم)(.)ٔٚ

وقال الدكتور رمري عناع :
(وق ااد أيل اات العلم ااا لف ااظ االس اارائيليات عل ااز ك اال م ااا دخ اال م اان الثق ااافتين اليهوديا ا

والنصرا ي إلاز كتاب المفسارين مان قصاي وأخباار وقاد ساميت اسارائيليات مان بااب التالياب
للجا ب اليهودي علز الجا ب النصرا ي والجا ب اليهودي ىو الذي ااتهر أمره لكثرة اليهود

في جريرة العرب و هور أمرىم وادة اختبليهم بالمسلمين من مبدأ هور اإلسبلم إلز بسط
فوذه علز كثير من ببلد العالم ودخل الناس فيو أفواجا) (.)ٔٛ
قال الديم الدكتور محمد حسين الذىبي رحمو اهلل:
(واليهود كا وا أكثر أىل الكتاب صل بالمسلمين وأقافتهم أوس من أقافات غيرىم

وحيلهم التي يصلون بها إلز تداويو جماال اإلسابلم مااكرة خادعا وعباد اهلل بان ساب رأس الفتنا

والضاابلل وماان ورائااو ساابايون كثياار تظاااىروا باإلساابلم وتلفعااوا بالتدااي آلل البياات إمعا ااا فااي
المكاار والخااداع ليعيثااوا بااين المساالمين فساااداً وفااي عقائاادىم ومقدساااتهم إفساااداً كااان لهاام
صاايب كبياار ماان ىااذا الهداايم المركااوم ماان االساارائيليات الدخيل ا علااز تفسااير كتاااب اهلل وساان
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رسااولو صاالز اهلل عليااو وساالم جج وماان أجاال ى اذا كلااو غلااب اللااون اليهااودي علااز غيااره ماان ألااوان

الدخيل علز التفسير والحديث ف يلت عليو كلو لفظ االسرائيليات) (.)ٜٔ
وقال األستاذ أحمد موسز سالم:

( لقد تحقت منذ البداي إمكان التحالل بين اليهود والفرس ا األصدقا من أيام كورش

لكاي يعملااوا معااا ماان داخاال المجتما اإلساابلمي علااز تطوياات اال تصااار العربااي الكاماال والمفاااجإ

باإلسبلم وعلز تعويت مسارات العرب بو والعمل علز ترييل وتاوىين وتعطيال صوصاو ومبادئاو

بالتفسااير والت وياال والوض ا وتلفياات الحكايااات واألسااايير .وىكااذا لاام يلبااث اليهااود أن دااطوا
لممارسا خباارتهم فااي تضااليل الدااعوب الداارقي المساايحي قباال اإلساابلم بمااا أذاعااوه بياانهم عاان

عجائبيااات وأسااطورات ت ا ريخهم الااديني ومااا اعتااادوا فثااو ماان الاادعايات حااول علااوم السااحر
واستخدام الجن وتحريك القو الكامن في الحروف واألرقام والتتمات الاريب في الظبلم.

وىكذا في دول من أخبلط الدعوب والنظم الفكري واللاوي والتراث المتناقض بين

الناور والظلما والوضاوح والعجما ا اختاار اليهاود مجاال عملهام المفضال وىاو تحويال (الخبار)
الصادن إلز خراف مثيرة تسمعها فاات حديث العهد باإلسابلم قاد أأارتهاا ا تصاارات العارب باو

وحبب إليها العلم بما ورا ىذا الدين المنتصر في أىلو والمنتصر بكتابو والمنتصر بآيا أخار

عظيما اإلأااارة وىااي ا طبااان عماال الااداعي علااز الاادعوة وتجسااد حقااائت اإليمااان فااي الم ا من
واتساع بيان اللا التي ينطت بها المنتصرون للدالل علز كل ىذه اآليات الحي إلز مد بعيد..
وىكذا وقفت أعداد كبيرة من المثارين بالحياة الحرة الجديادة الفياضا مان عطاا الاو

حت في حياة المسلمين العرب من أصحاب رسول اهلل الذي لم يعرف األعاجم من ىاو ولام
تسعد أعينهم برؤيتو ا وقفوا في فضول األعمز الذي أبصر والرقيت الذي تحرر ليسمعوا أقاوال

وتريدات أولاك المتهودة واليهود من ى ال (القصاصين) الذين أعادوا فتح مخازن االسرائيليات
األسطوري بكال قوالبهاا وأىادافها وصاياها ليعيادوا صاياغتها (إسابلمياً ) أي باساتخدام األساما
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اإلس اابلمي والمص ااطلحات القرآ يا ا والقص ااي القرآ ااي ..لمحاولا ا الفت ااك ب اااتران المس االمين
وسبلم اعتقادىم وصح معتقداتهم..
لقد فتح اليهود بكل دوة الطفيلي الكامن الذي أتيحت لو عرة من عائلو ا ذلك القبو

السري المداهور مناذ (الساامري) لخارائن أكااذيبهم علاز اهلل وعلاز البدار وأخاذوا يملااون بهاا
أفااواه القصاصااين الكذب ا ليداابعوا حاج ا المثااارين بالاادين الجديااد وحااديثي الااتعلم لهااذه اللا ا

المبينا والداااعرة ا بكاال مااا يعماال فاايهم ماان الخرافااات واألسااايير واألكااذوبات عماال الخماار..
وعمل السحر..
والتاراث الضااخم الااذي تركتااو عصااور التاادوين ماان كتااب التا ريم والتفسااير والحااديث ال

ترال تدهد علز ما اجترحتو االسرائيليات في تدتيت المسلمين إلز اليوم وتعويت وحدة العارب

علز أرضهم وحول دينهم الواحد وكتابهم الواحد في ياع إلههم الواحد) (ٕٓ).
وقال الديم محمد بن صالح العثيمين رحمو اهلل:

(االسرائيليات من القصي يجب الحذر منها خصوصاا إذا كا ات تتضامن عيباا أو لمارا

ألحد األ بيا مثل قص سليمان وقص داود وما أابو ذلك) (ٕٔ).
وقال الدكتور مساعد مسلم:

( جاد كثياراً مان التفاسااير تنباو علاز االسارائيليات إن روتهااا كاإلماام الطباري واآللوسااي

ويناقدو ها أحيا اً ولكان حتاز الطباري لام يسالم مان قسام مان االسارائيليات التاي لام ينباو عنهاا
وان قلت في تفسيره.
وماان آأارىااا أن التفاسااير التااي تعنااز بهااا ينبااو القااارئ لهااا فااي غمرتهااا فيضااي منااو التاادبر

واالعتبااار بااالقرآن الكااريم وإ هااا تضااي حتااز األحكااام إذ يكااون االلتفااات لهااا فااي التفاسااير التااي
تعنز باإلسرائيليات يسيرا ال يلفت النظر.
ىذا وان ت أيرىا علز التفسير كان بالاا فم ها غرت لكثرتها أغلب التفاسير حتز لم ينج
منها أي تفسير من التفاسير القديم .
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وأغلب ما يرو من االسرائيليات في التفاسير التاي يادقت أصاحابها عنهاا وعماا ياوردوه

فيها فان تركوىا فلعلمهم أ ها مما ال يضر الجهل وال ينف العلام بهاا أام إ هاا معلوماات عاما ال

يضر تصديقها) (ٕٕ).

وىكذا علمنا بهذا التمهيد الموجر ما ىاي االسارائيليات وكيال تساربت إلاز ت ريخناا

ولم يبت لنا إال أن بين منهج المفسرين في رواي االسرائيليات وموقل القاضاي البيضااوي رحماو
اهلل منها في تفسيره .والذي كان مقبل لهاا وال يوردىاا إال اادرا وساوف يتباين لناا ذلاك مان خابلل

المطالب اآلتي .
الفرع الثاني
منهج المفسرين في رواية االسرائيليات
إذا مااا أرد ااا أن قساام كتااب التفسااير علااز حسااب مناىجهااا فااي روايا اإلساارائيليات
وسكوتها عنها أو قدىا لها لوجد اىا أ واعاً مختلف وىي علز النحو اآلتي:
(القس اام األول :فمنه ااا كت ااب تع اارض لئلس اارائيليات في ااذكر فيه ااا م لفوى ااا ك اال م ااا عن اادىم منه ااا
مقبوال كاان أو غيار مقباول ولكانهم يساندون ماا يارو مان ذلاك إلاز رواتاو إساناداً تامااً تااركين
ً
لقارئيها والنا رين فيها ا غالباً ا مهم قادىا عمابلً بالقاعادة المقاررة لاد علماا الحاديث( :مان

أسند لك فقد حملك) (ٖٕ).

القساام الثااا ي( :ومنهااا كتااب تعاارض لئلساارائيليات فترويهااا ب سااا يدىا ولكاان ال يكتفااي أصااحاب
ىااذه الكتااب بااذكر األسااا يد خروجااا م ان العهاادة باال إ هاام يتعقبااون مااا يروو ااو منهااا بالنقااد الااذي

يكدل عن حقيقتها وقيمتها أل هم يرون من تمام الخروج من العهدة أن ينقدوىا ب فسهم قادا

صريحا ألن في الناس من ال يعرف أساليب قد الرواي فبل ينفعو ذكر اإلسناد وحده وال يفياده
وإ ما ينفعو ويفيده النقد الصريح ممن لهم القدرة علز النقد) (ٕٗ).
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القسام الثالاث( :ومنهاا كتاب تاذكر اإلسارائيليات وال تساندىا وىاي حاين تاذكرىا ال تقصاد ا فاي
األعم األغلب ا إال بيان ما فيهاا مان زيال وبايال وك ماا ظار أصاحاب ىاذه الكتاب فاي تفاساير
من سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فيها لينبهوا علز خطاو وفساده حتز ال ياتر بو من ينظارون فاي
ىذه الكتب ويرون ألصحابها من المكا العلمي ما يجعلهم يصدقون كل ما جا فيها) (ٕ٘).

القسم الراب ( :ومنها كتب تذكر اإلسرائيليات وال تسندىا ولكنها ا أحيا اً ا تدير إلاز ضاعل ماا
ترويو بذكره بصيا التمريض (قيل) وأحيا ا تصرح بعدم صحتو وأحيا ا تروي ما تروي من ذلاك
أم تمر عليو دون أن تنقده بكلم واحدة علز ما في بعض ذلك مان بايال يصال أحيا اا إلاز حاد

القدح في األ بيا و في العصم عنهم) (.)ٕٙ

القسم الخامذ( :ومنها كتب تذكر من اإلسرائيليات كل ااردة وواردة وال تستند ايااً من ذلك

مطلقاً وال تعقب عليو بنقده وبيان ما فيو من حت وبايل ك ما كل ما يذكر فيها من ذلك مسلم
لد أصحابها رغم ما في بعضها من سخل اىر يصل أحيا ا إلز درج الهذيان وأحيا ا أخر

يصل إلز خطا الرأي وفساد العقيدة) (.)ٕٚ

القساام السااادس( :ومنه ااا كتااب وجااد ا أصا احابها يحملااون حملا ا اااعوا عل از م اان ساابقهم م اان
المفسرين الذين تطرقوا في تفاسيرىم إلز اإلسرائيليات وي خذىم الحماس أحيا ا إلز حاد النيال

ماانهم ومماان ساابوا إليااو ىااذه اإلساارائيليات ولااو كااان ماان خيااار الصااحاب أو التااابعين وما ذلااك
جااده  -أحيا اًاا كثياارة – ينرلاات ىااو أيضاااً إلااز روايا اإلساارائيليات كمااا ا رلاات إليهمااا غيااره وباادون

تعليت عليها ك ما ير مصدره الذي اخذ عنو واستمد منو صادقا ال يكذب وصحيحا أم تصل

إليو يد التحريل والتبديل) (.)ٕٛ

أعتقد أ نا بهذا التعريج وقفنا علز منهج المفسرين في روايا اإلسارائيليات ولقاد كاان

لهذه اإلسرائيليات التي أخذىا المفسرون عن أىل الكتاب وارحوا بها كتاب اهلل تعاالز أأار ساإ

في التفسير ذلك ألن األمر لم يقل علز ما كان عليو في عهد الصحاب رضوان اهلل عليهم بل

زادوا علز ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقاً وان كذباً بل ودخل ىذا النوع من التفسير كثير
من القصي الخيالي المخترع مما جعل النا ر في كتب التفسير التي ىاذا اا ها يكااد ال يقبال
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المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي

ا اايااً مم ااا ج ااا فيه ااا العتق اااده أن الك اال م اان ٍ
واد واح ا ٍاد .وف ااي الح اات أن المكث اارين م اان ى ااذه
اإلسرائيليات وضعوا الدوك في يريت المدتالين بالتفسير وذىبوا بكثير مان األخباار الصاحيح

بجا ب مارووه من قصي مكذوب وأخبار ال تصح كما أن سب ىذه اإلسرائيليات التي اليكاد
يصح اإ منها إلز بعض من آمن من أىل الكتاب جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين االتهاام

والريب .
المطلب األول
اإلسرائيليات في قصة إفساد بني إسرائيل
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قال القاضي البيضاوي رحمو اهلل في معرض تفسيره لهذه اآليات:

(ذلاك با ن سالط اهلل علاايهم الفارس ماارة أخار فاااراىم ملاك باباال مان ملااوك الطوائاال

اسمو (جودرز) وقيل( :حردوس) قيل :دخال صااحب الجاي

ماذبح قارابينهم فوجاد دماا يالاي

فسا لهم عناو فقااالوا :دم قرباان لام يقباال مناا فقااال :ماا صادقو ي فقتاال علياو ألوفاا ماانهم فلام يهاادأ

الدم أم قال إن لم تصدقو ي ما تركت منكم أحدا فقالوا :ا و دم يحياز فقاال لمثال ىاذا يناتقم

ربكم منكم أم قال :يا يحيز قد علم رباي ورباك ماا أصااب قوماك مان أجلاك ف ىادأ بامذن اهلل
تعالز قبل أن ال أبقي أحدا منهم فهدأ) (ٖٓ).

وقال اإلمام ابن كثير رحمو اهلل وىو يفسر ىذه اآلي :

ٖٗ

القاضي البيضاوي وموقفو من اإلسرائيليات في تفسيره
د .أحمد قاسم عبد الرحمن محمد

(وقااد رو اباان جرياار فااي ىااذا المكااان حااديثا أساانده عاان حذيف ا مرفوعااا مطااوال وىااو

حاديث موضااوع ال محالا ال يسااتريب فاي ذلااك مان عنااده أد از معرفا بالحاديث والعجااب كاال
العجب كيل راج عليو م جبلل قدره وإمامتو وقد صارح اايخنا الحاافظ العبلما أباو الحجااج

المري رحمو اهلل ب و موضوع مكذوب وكتب ذلك علز حااي الكتاب.
وقد وردت في ىذا آأار كثيرة إسرائيلي لم أر تطويل الكتاب بذكرىا ألن منها ما ىاو

موضوع ومن وض بعض ز ادقتهم ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا و حن في غني عنها

وهلل الحمد .وفيما قي اهلل علينا في كتابو غني عما سواه من بقي الكتب قبلو ولام يحوجناا اهلل
وال رسولو إليهم) (ٖٔ).

والمبلحااظ أن القاضااي البيضاااوي رحمااو اهلل قااد اكتفااز بااذكر ىااذه الرواي ا فقااط ولاام

يتعداىا إلز غيرىا من الروايات اإلسرائيلي والاذي يفات كتاب التفساير فا او يجادىا ملياا بمثال
ىذه الرواي وغيرىاا كثيار مان الرواياات التاي ال تجار إلاز فا  .وتراأناا اإلسابلمي الخالاد غناي عان

مثل ىذه الروايات.
المطلب الثاني
اإلسرائيليات في قصة هاروت وماروت
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َح ٍد َحتز يَا ُقوالَ إِ َما َ ْح ُن فِ ْتانَ ٌ فَبلَ تَ ْك ُف ْر فَايَتَا َعل ُمو َن ِم ْنا ُه َما َما يُا َف َرقُو َن بِ ِو بَا ْي َن ال َْم ْرِ َوَزْو ِج ِو َوَما
م ْن أ َ
ضآ َر ِ ِ
ِ
ض ُرُى ْم َوالَ يَن َف ُع ُه ْم َولَ َق ْد َعلِ ُمواْ ل ََم ِن ا ْاتَا َراهُ َما
َح ٍد إِال بِِم ْذ ِن الل ِّو َويَاتَا َعل ُمو َن َما يَ ُ
ين بِو م ْن أ َ
ُىم ب َ َ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ٍ ِ
آمنُااواْ
س ُاه ْم لَا ْاو َكاا ُواْ يَا ْعلَ ُماو َن ٕٓٔ} َولَا ْاو أَ ا ُه ْام َ
ذ َماا َاا َارْواْ باو أَ ُف َ
لَاوُ فاي اآلخا َارة م ْان َخابلَن َولَبا ْا َ
واتا َقوا لَمثُوب ٌ َمن ِع ِ
ند اللو َخ ْيا ٌر ل ْو َكا ُواْ يَا ْعلَ ُمو َن) (ٕٖ).
ْ َ َ ْ
قال اإلمام البيضاوي رحمو اهلل:

(ىما ملكان أ رال لتعليم السحر ابتبل من اهلل للناس وتمييرا بينو وباين المعجارة .وماا

روي أ هما مثبل بدرين وركب فيهماا الداهوة فتعرضاا ألمارأة يقاال لهاا( :زىارة) فحملتهماا علاز
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المعاصي والدرك أم صعدت إلز السما بما تعلمت منهما فمحكي عن اليهود ولعلو من رماوز
األوائل وحلو ال يخفز علز ذوي البصائر) (ٖٖ).

قااال األسااتاذ يوساال أحمااد علااي الااذي كتااب أيروح ا دكتااوراه عاان اإلمااام البيضاااوي
ومنهجو في التفسير كما أارت في المقدم :
(وخبر ىااروت ومااروت منقاول مان كتاب بناي إسارائيل كماا قاال ابان كثيار بعاد أن أورد

بعض الروايات عن ابن جرير وابن أبي حاتم فكلها ترجا إلاز كعاب األحباار قلهاا مان كتاب بناي

إسرائيل) (ٖٗ).

وقال اإلمام الماتريدي رحمو اهلل:
(أم اختلل في ىاروت وماروت:
فقال الحسن :لم يكو ا ملكين ولكنهما كا ا رجلاين فاساقين متماردين .وذلاك أن اهلل
(ٖ٘)

صااو َن اللااوَ َمااا أ ََما َارُى ْم)
عاار وجاال وصاال مبلئكتااو بالطاع ا لااو واالئتمااار ب ا مره بقولااو(:ال يَا ْع ُ
وكقولوَ ( :ال يَ ْسبِ ُقوَوُ بِالْ َق ْو ِل )ٖٙ( )...وكاذلك يقاول الحسان :أ او ( )ٖٚلام يكان مان المبلئكا  .أام
عارض فسو بقولهما( :فبل تكفر) فقال :أ ا المخبر بمثلو إذا عرف ولوع السام لو وبما يعرض
مثلو علز العلم منو أ و يفعل وال يرتدع عن ذلك يقال ذلك ترغيبا منو .واهلل أعلم.
ومنهم من يقول :كا ا ملكاين .لكنهماا علماا االسام األعظام .فيقضايان باو الحاوائج إلاز
أن حل بهما ما حل.
أم اختلل بعد ىذا علز أوجو:
قال بعضهم :لم يكن ذلك منهما سحر بل ىو تعويذ الفري يقدر عليو.
وقال قائلون :ما أ رل علز الملكين أ رل كبلما حسنا صاوابا لكناو خلاط بالاذي فاثهم

الديطان فصار سحرا.

وقاال آخارون :بلاز كاان ىاو فاي فسااو ساحر يعلماان النااس ذلاك لكناو ال ينهاز عاان

تعليمو وال يكفر الذي يعلم إ ما ينهز عن االعتقاد لاو .فكاان كاالكفر الاذي يعلام ال ينهاز عان
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ذلااك .أل ااو مااا لاام يعلاام لاام تعلاام قبحااو وفساااده .ولكاان إ مااا ينهااز عاان االعتقاااد فااي تعلمااو واهلل
أعلم)(.)ٖٛ

وبااذلك يتبااين لنااا أن القاضااي البيضاااوي رحمااو اهلل لاام ينجاارف ورا اإلساارائيليات باال
ضرب صفحا عنها.
أقوال المحققين في القص
ٔ) قال القاضي عياض رحمو اهلل:
(وما ذكره أىل األخبار و قلو المفسرون في قص ىاروت وماروت لم يارد فياو ااإ إال

سقيم وال يصح عن رسول اهلل صلز اهلل عليو وسلم وليذ ىو ايااً ي خذ بالقياس) (.)ٖٜ
ٕ) وقال اإلمام ابن الجوزي رحمو اهلل:

(و ي الدهاب العراقي علز أن مان اعتقاد فاي ىااروت ومااروت أ هماا ملكاان يعاذبان

علز خطياتهما فهو كافر باهلل العظيم) (ٓٗ).

ٖ) وقال الدكتور أبو اهب الذي كتب عن اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير:
(وكذلك حكي بوض المرفوع من ىذه القص الحافظ عماد الدين ابن كثير وأما ماا

لاايذ مرفوعاااً فبااين أن مند ا ه روايااات إساارائيلي أخااذت عاان كعااب وغيااره ألصااقها ز ادقا أىاال
الكتاب باإلسبلم) (ٔٗ).

من كل ما مر يتبين لنا أن اإلمام البيضاوي رحمو اهلل كان مقبلً من رواي اإلسرائيليات

وتضاامينها فااي تفساايره قياساااً علااز بعااض المفساارين الااذين ضاامنوا تفاساايرىم ىااذه الروايااات التااي
تحوي الريل والكذب في داخلها وما ىي إال معااول ىادم لهاذا التاراث التااريخي الاذي تركاو لناا

أجداد ا العظام.
المطلب الثالث
اإلسرائيليات في قصة النبي سليمان (عليه السالم)
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ِ ِ
ب
ااب ٖٗ} قَا َ
اال َر َ
سااداً أُاام أََا َ
قااال تعااالزَ ( :ولَ َق ا ْد فَاتَانااا ُس الَْي َما َن َوأَلْ َق ْيانَااا َعلَااز ُك ْرس ايَو َج َ
ا ْغ ِفر لِي وى ِ
ِ ِ
اب)(ٕٗ).
َح ٍد َم ْن بَا ْع ِدي إِ َ
ك أَ َ
ت ال َْوى ُ
ب لي ُملْكاً ال يَنبَاي أل َ
ْ ََ ْ
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قال القاضي البيضاوي رحمو اهلل:
(وأ هر ما قيل فيو ما روي مرفوعاً ( :أ و قال( :أليوفن الليل علز سابعين امارأة تا تي

كل واحدة بفارس يجاىد في سبيل اهلل ولم يقل إن اا اهلل فطاف عليهن فلم تحمال إال امارأة

جا ت بدت رجل فو الذي فذ محمد بيده لو قال إن اا اهلل لجاىدوا فرسا اً ) (ٖٗ).
أم يضيل اإلمام البيضاوي رحمو اهلل قولو:

(وقياال :ولااد لااو اباان فاجتمعاات الداايايين علااز قتلااو فعلاام ذلااك فكااان يااادوه فااي

السحاب فما اعر بو إال أن ألقي علز كرسيو ميتا فتنبو علز خطاو ب ن لم يتوكل علز اهلل.

وقيل :أ و غرا صيدون من الجرائر فقتل ملكها وأصاب ابنتو (جارادة) ف حبهاا وكاان ال

يرق ا دمعهااا جرع اا علااز أبيهااا ف ا مر الداايايين فمثلااوا لهااا صااورتو فكا اات تااادو إليهااا وتااروح م ا

والئدىا يسجدون لها كعادتهن في ملكو ف خبره آصل فكسر الصورة وضرب المرأة وخرج إلز
الفبلة باكيا متضرعا وكا ت لو أم ولد اسمها أمينا إذا دخال للطهاارة أعطاىاا خاتماو وكاان ملكاو

فيو ف عطاىا يوما فتمثل لها بصورتو ايطان اسمو (صخر) وأخذ الخااتم وتخاتم باو وجلاذ علاز

كرسيو فاجتم عليو الخلت و فذ حكمو في كل اإ إال في سائو (ٗٗ) وغير سليمان عن ىياتو

ف تاىا لطلب الخاتم فطردتو فعرف أن الخطيا قد أدركتو فكان يدور علز البيوت يتكفل حتز

مضااز أربعااون يومااا عاادد مااا عباادت الصااورة فااي بيتااو فطااار الداايطان وقااذف الخاااتم فااي البحاار
فابتلعتو سمك فوقعت في يده فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم بو وخر ساجدا وعاد إليو الملك

فعلز ىذا الجسد (صخر) سمي بو وىو جسم ال روح فيو أل و كاان متماثبل بماا لام يكان كاذلك

والخطيا تاافلو عن حال أىلو ألن اتخاذ التماأيل كان جائرا حيناذ وساجود الصاورة بايار علماو

ال يضره)(٘ٗ).

ولقااد رو اإلمااام السااخاوي رحمااو اهلل مثاال ىااذه الروايااات اإلساارائيلي فااي تفساايره أاام

قال عقبها( :ولقد أبز العلما المتقنون قبولو وقالوا :كيل يتصور تسليط كافر جناي علاز ساا

سليمان أ وياتمكن مان ويااهن أ وماا روي مان االساتافار مان ساليمان فهاو مان تقصايره فاي عادم

كدل أحوال بيتو حتز يعبد الديطان فيها وىو ال يدعر وأما اتخاذ التماأيل فاي منرلاو فيجاوز
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المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي
دااا ُ ِماان
ومنااو قولااو( :ي ْع َملُااو َن لَااوُ َمااا يَ َ

أن تختلاال فيااو الداارائ فيجااوز فااي اااريع دون أخاار
يب) ( .)ٗٙوأما السجود لاير اهلل تعالز فبل ظن أن بيا ي ذن فيو وإذا كاان بايار علماو فابل
م َحا ِر َ
ِ ِ
سااداً) اااب عاان معنااز إ اب ا الداايطان منابااو بااواً اااىراً  .قاادم
لااوم عليااو ( َوأَلْ َق ْيانَااا َعلَااز ُك ْرس ايَو َج َ
االستافار علز استيهاب الملك جريا علز عادة األ بيا والصالحين في تقديمهم أمر دينهم علز
أمر د ياىم وال يستهلون في أمر آخرتهم) (.)ٗٚ

وذكر حوا من ىذه الروايات اإلمام الواحدي رحمو اهلل في تفسيره فقاال عقاب قولاو
ِ ِ
سداً) ( )ٗٛايطا ا تصور في صورتو وذلك أ و تاروج امارأة وىويهاا
تعالزَ ( :وأَلْ َق ْيانَا َعلَز ُك ْرسيَو َج َ
وعبدت الصنم في داره باير علمو فنرع اهلل ملكاو أياماا وسالط اايطا ا علاز مملكتاو أام تااب
سليمان وأعاد اهلل عليو ملكو فس ل اهلل أن يهب لو ملكا يدل علز أ و غفر لو ورد عليو ما رع

منو) (.)ٜٗ

وأورد اإلمام الدوكا ي رحمو اهلل بعض الروايات في ابتبل النباي ساليمان علياو السابلم

منهاا( :وقيال أن ساابب الفتنا أ او تااروج ساليمان امارأة يقااال لهاا جارادة وكااان يحبهاا حباا اااديدا

فاختصاام إليااو فريقااان :أحاادىما ماان أىاال جاارادة ف حااب أن يكااون القضااا لهاام أاام قضااز بياانهم

بالحت.
وقيل :أن السبب أ و احتجب عن الناس أبلأ أيام ال يقضي بين أحد.
وقيل :أ و تاروج (جارادة) ىاذه وىاي مدارك أل او عارض عليهاا اإلسابلم فقالات :اقتلناي
وال أسلم.
وقال كعب األحبار :أ و لما لم الخيل بالقتل سلب ملكو.
وقال الحسن :أ و قارب بعض سائو في اإ من حيض أو غيره.
وقيل :أ ااو أماار أن ال يتروج اماارأة إال من بني إسرائيل فتروج امرأة من غيرىم) (ٓ٘).
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والمبلحااظ علااز الروايااات التااي أوردىااا القاضااي البيضاااوي رحمااو اهلل فااي قص ا النبااي

ساليمان علياو الساابلم أ او اقتصار علااز بعاض الروايااات اإلسارائيلي وجاا بالحااديث الصاحيح ولاام

يتوس مثل غيره مان المفسارين فاي ذكار الرواياات اإلسارائيلي ومانهم مان ا جارف ورا ىاا وجعال

جل تفسيره من ىذه الخرافات البايل التي ما ىي إال من سيج خيال اليهود الفاسد وأفكارىم
الهدام  .ودسائسهم التي تكاد ال تنتهي وال تحدىا حدود.
ولوال تصدي أولاك األئم خال الروايات الرائف واألراجيل البايل التي تعرفها أبوان

يهود لما وقل ذلك السيل وىذا المد المنجرف إلاز بااين ت ريخناا الخالاد .الاذي كاان وال يارال
يفخر بو أحفاده.
وخبلص الرد علز ما ذكر في ىذه القص ىو كما قال القاضي عياض رحمو اهلل:
(وال يصح ما قلو اإلخباريون من تدبو الديطان بو وتسلطو علز ملكاو وتصارفو فاي

أمت ااو ب ااالجور ف ااي حكم ااو ألن الد اايايين ال يس االطون عل ااز مث اال ى ااذا وق ااد عص اام األ بي ااا م اان

مثلو)(ٔ٘).

(وأراد بنو إسرائيل أن يجعلوا األ بياا أكثار معصاي مان غيارىم فكيال بساليمان صالز

اهلل عليو وسلم وم ما أوتي من سلطان أن يخفز عليو أمر عبادة غير اهلل فاي بيتاو وكيال عارف

آصل ذلك الخبر أ ج) (ٕ٘).

المطلب الرابع
اإلسرائيليات في قصة ابني آدم (قابيل وهابيل)
قااال تعااالز( :واتْاال علَااي ِهم َابا َ ابانااي آدم بِااالْح َت إِ ْذ قَاربااا قُاربا ااً فَاتا ُقبَا ِ
َحا ِاد ِى َما َولَا ْام
ال ماان أ َ
َ ُ َ ْ ْ َ َْ ْ َ َ َ
َ َْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اك قَا َ ِ
اطت إِلَااي يَا َد َك
اآلخا ِر قَا َ
اال َألَقْاتُالَنا َ
سا َ
يُاتَا َقبا ْال ِما َان َ
ال اللّااوُ ما َان ال ُْمتقا َ
اين  }ٕٚلَااان بَ َ
اال إ َمااا يَاتَا َقبا ُ
ِ ٍِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َخ ُ
اك َألَقْاتُالَ َ
ي إِل َْي َ
اك إَِاي أ َ
ااف اللّاوَ َرب ال َْعاالَم َ
ين  }ٕٛإ َاي أُ ِريا ُد أَن تَابُاو َ
لتَا ْقتُالَني َما أََاْ ببَاسط يَد َ
ت لَو َا ْفسو قَا ْتل أ ِ
ِ
ِِ
َص َح ِ
َخ ِيو
اب النا ِر َو َذلِ َ
بِِمأْ ِمي َوإِأْ ِم َ
ك فَاتَ ُكو َن م ْن أ ْ
ك َج َرا الظالم َ
ين  }ٕٜفَطَو َع ْ ُ ُ ُ َ
ِ
ِ
اث فِاي األ َْر ِ
ال يُا َاوا ِري َس ْاو ةَ
ث اللّوُ غُ َراباً يَا ْب َح ُ
ين ٖٓ} فَابَا َع َ
ض لِيُ ِريَاوُ َك ْي َ
فَا َقتَالَوُ فَ ْ
َصبَ َح م َن الْ َخاس ِر َ
ٓ٘
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ِِ
ِ
ِ
أِ
ت أَ ْن أَ ُكاو َن ِمثْال َى ا َذا الْاُار ِ
ين)
َخ ِيو قَ َ
َع َج ْر ُ
ال يَا َويْالَتَا أ َ
ي َس ْاو ةَ أَخاي فَ ْ
َصابَ َح م َان الناادم َ
اب فَا َُوا ِر َ
َ
َ

(ٖ٘).

قال اإلمام القاضي البيضاوي رحمو اهلل:
( ابني آدم قابيال وىابيال أوحاز اهلل سابحا و وتعاالز إلاز آدم أن ياروج كال واحاد منهماا

توأم اآلخر فسخط منو قابيل ألن توأمتو كا ت أجمال فقاال لهماا آدم :قرباا قربا اا فمان أيكماا

قبل تروجها فقبل قربان ىابيل ب ن رلت ار ف كلتو فازداد قابيال ساخطا وفعال ماا فعال .وقيال:

كااان قابياال صاااحب زرع وقاارب أردأ قمااح عنااده وىابياال صاااحب ضاارع وقاارب جماابل ساامينا
(فَاتا ُقبَل ِمن أ ِ ِ
اآلخ ِر) أل و سخط حكم اهلل سبحا و وتعالز ولم يخلي الني
َم يُاتَا َقب ْل ِم َن َ
َ
َحدى َما َول ْ
ُ َ

اك) توعاده بالقتال لفارط الحساد لاو علاز تقبال
في قربا و وقصاد إلاز أخاذ ماا عناده (قَ َ
اال َألَقْاتُالَن َ
ِ
ِ
اين) فاي جواباو أي إ ماا أتيات مان قبال فساك بتارك
قربا و ولذلك (قَ َ
ال إِ َما يَاتَا َقب ُل اللّاوُ م َان ال ُْمتق َ
التقااو ال ماان قبلااي فلاام تقتلنااي وفيااو إاااارة إلااز أن الحاسااد ينبااي أن ياار حرما ااو ماان تقصاايره
ويجتهد في تحصيل ما باو صاار المحساود محظو اا ال فاي إزالا حظاو فاان ذلاك مماا يضاره وال

ينفعو وأن الطاع ال تقبل إال من م من متت.
وقيل :كان ىابيل أقو منو ولكان تحارج عان قتلاو واستسالم لاو خوفاا مان اهلل سابحا و
وتعالز ألن الدف لم يبح بعد أو تحريا لما ىو األفضل.
وروي أ و لما قتلو تحير في أمره ولم يدر ما يصن باو إذ كاان أول ميات مان بناي آدم

اال
فبعث اهلل غرابين فاقتتل فقتل أحدىما اآلخر فحفر لو بمنقاره ورجليو أم ألقاه في الحفرة (قَ َ
اب فَا ُوا ِري سااو ةَ أ ِ
ِ
َخااي) أي :ال أىتاادي إلااز مثاال مااا
َع َجا ْار ُ
يَااا َويْالَتَااا أ َ
ال َى ا َذا الْاُا َار ِ َ َ َ ْ
ت أَ ْن أَ ُكااو َن مثْا َ
ِِ
ِ
ين) علز قتلو لما كابد فياو مان التحيار فاي أماره وحملاو علاز رقبتاو
اىتد إليو (فَ ْ
َصبَ َح م َن النادم َ
سن أو أكثر علز ماا قيال وتلماذه للااراب واساوداد لو او وتباري أبوياو مناو إذ روي أ او لماا قتلاو
أسااود جسااده فس ا لو آدم عاان أخيااو فقااال :مااا كناات عليااو وكاايبل فقااال :باال قتلتااو ولااذلك اسااود
جسدك وتبرأ منو ومكث بعد ذلك مائ سن ال يضحك وعدم الظفر بما فعلو من أجلو)(ٗ٘).
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ولقد أورد اإلمام ابن كثير رحمو اهلل روايات كثيرة في ىذا المجال وجلهاا ما خوذة عان
ابن جرير وابن أبي حاتم وقال عند هاي تفسير اآلي :
(قال علي بن أبي يالب :لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال:
تايرت الببلد ومن عليها
فلون األرض مابر قبيح
تاير كل ذي لون ويعم
وقل بداا الوجو المليح
ف جيب آدم عليو الصبلة والسبلم:
أبا ىابيل قد قتبل جميعا
وصار الحي بالميت الذبيح
وجا بدره قد كان منو
علز خوف فجا بها يصيح
والظاىر أن قابيل عوجل بالعقوب كما ذكره مجاىد وابن جبير أ و علقت ساقو بفخذه
إلز يوم القيام وجعل اهلل وجهو إلز الدمااذ حيث دارت عقااوب لو وتنكايبل
بو) (٘٘).
ىل اآلي تتحدث عن ابني آدم لصلبو أم من ذريتو أ
(ااتبو علز البعض أن اآلي ال تتحدث عن ابني آدم لصلبو حيث ا و تحدث عن بني

إسرائيل مباارة وكا ت الحادأ سببا في أ و كتب علز بني إسرائيل:

اذ أَو فَس ٍ
ِ
ااد فِاي األ َْر ِ
ااس َج ِميعااً) فقاالوا:
ال الن َ
(أَ وُ َمن قَاتَ َل َا ْفسااً باَْيا ِر َا ْف ٍ ْ َ
ض فَ َك َ َماا قَاتَ َ
إذن ابني آدم ليسا من صلبو ولكن ىما رجبلن من بني إسرائيل.
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الجواب:
أوالً  :إن كا ااا ماان بنااي إساارائيل فكياال لاام يعاارف األخ كياال ياادفن أخاااه إلااز أن أرساال اهلل لااو
الاراب ليعلمو كيل يواري سوأة أخيو أج
أا ياً  :قال اهلل عار وجال :ابناي آدم والتخصايي ىناا لايذ عبثاا فكلناا أبناا آدم فلاو قاال عان
موساز صالز اهلل عليااو وسالم فااي قصاتو ما فرعاون أ او أرساال إلاز فرعااون ابناا ماان أبناا آدم لمااا

اختلل في ذلك أحد ولكن ذكر ابني آدم ىنا يفيد أ هما ابنا آدم لصلبو.
أالثااا ًً :ساايان القصا يحماال علااز أ همااا ابنااا آدم لصاالبو أمااا ذكاار بنااي إساارائيل فهااذا ماان جها

المناسااب فااان القتاال كثاار فااي بنااي إساارائيل وأحيااوا ساان اباان آدم فااي قتاال أخيااو فكااا وا يقتلااون
النبيااين والصااالحين فلمااا كثاار القتاال فاايهم ذكاارىم اهلل ساابحا و بعااد قصا ابنااي آدم ليخبر ااا أن
القتل لم يكثر والحقد بين األخوة إال علز يد بني إسرائيل)(.)٘ٙ
والمس ل محل خبلف بين المفسرين:
قال اإلمام الدوكا ي رحمو اهلل:
(وقااد اختلاال أىاال العلاام فااي ابن ااي آدم المااذكورين ىاال ىمااا لصاالبو أم ال أ ف ااذىب

الجمهور إلز األول .وذىب الحسن والضحاك إلز الثا ي) (.)٘ٚ

والا اارأي الا ااراجح ىا ااو رأي جمها ااور المفسا اارين رحمها اام اهلل تعا ااالز .وىا ااو أن ابنا ااي آدم
المذكورين ىما لصلبو.
الرأي الراجح في ىذه القص
(لم ي تنا ي صريح يدل علاز أن اسامي ابناي آدم ىاو (قابيال وىابيال) بال وردت فاي

التوراة في سفر التكوين( :قايين وىابيل)) (.)٘ٛ
فورد في التوراة ما صو:
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(واضط ااج آدم ما امرأتااو حااوا فحملاات وولاادت قااايين .فقالاات( :رزقنااي الاارب ابنااا)

وعادت فولدت أخاه ىابيل.)ٜ٘( ).....

(ولم يارد عان النباي صالز اهلل علياو وسالم ذكار اسام ابناي آدم بال الصاحيح أن النباي
صلز اهلل عليو وسلم قال عنهما كما قال القرآن :ابني آدم.
ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن أباي موساز األااعري رضاي اهلل عناو قاال :قاال

رسول اهلل صلز اهلل علياو وسالم( :إن باين يادي السااع فتناا كقطا الليال المظلام يصابح الرجال

فيهاا م منااا ويمسااي كااافرا ويمساي م منااا ويصاابح كااافرا القاعااد فيهاا خياار ماان القااائم والمااااي
فيها خير من الساعي فكساروا قسايكم وقطعاوا أوتااركم واضاربوا سايوفكم بالحجاارة فاان دخال

(يعني علز احد) ماانكم فليكن كخير ابني آدم) (ٓ.)ٙ

الخاتمة
لقد صاحبت القاضي البيضاوي رحمو اهلل أكثر من أربع أاهر حاولت من خبللهاا أن
أتعرف علز حياتو وعلز د تو وم لفاتو وسن وفاتو.
كما حاولت في ىذه المدة أن أكدل عن موقفو من الروايات اإلسرائيلي في كتابو
(أ وار التنريل وأسرار الت ويل) وكان من تيج ىذه المصاحب وىذه الدراس كتاب ىاذا
البحث المتواض الذي جا في مبحثين.
وبعد المطاف في البحث وصلت إلز الخاتم والتي أدون فيها أىم ما توصلت إليو من
تائج وعلز النحو اآلتي:
ٔ) ولد القاضي اصار الادين البيضااوي رحماو اهلل فاي بلادة البيضاا التابعا لمنطقا اايراز وقاد
غاب عن الم رخين ت ريم ميبلده.
ٕ) تباينت آرا العلما وأقوالهم في ت ريم وفاتو حيث ال يمكن أن رجح رأيا علز رأي إال أ نا
سنعمل بقول جمهور الم رخين إلز أ و توفي عام خمذ وأما ين وستمائ واهلل أعلم.
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ٖ) لقد حصل ااتباه عند بعض الم رخين حيث أسند إلز القاضي اصر الدين البيضاوي رحمو
اهلل بعض م لفات القاضي أبو بكر البيضاوي رحمو اهلل.
ٗ) لقد ااحنت كتاب التفساير بالما أور وابتليات باألحادياث اإلسارائيلي وال ااك أن المحاذور
منها ىو النوع الثا ي مما يكذبو الدارع بما عند ا مما يخالفو.
وقد ااتمل تفسير القاضي البيضاوي رحمو اهلل علز قول من اإلسرائيليات كما ذكر ا.

وبالطب فقاد أورد غيار البيضااوي رحماو اهلل ىاذه القصاي بال ذكار غرائاب وعجائاب لام يوردىاا

البيضاوي رحمو اهلل .. .بل تجاوز األمر حده حين سبت بعض ىذه األخباار إلاز الرساول محماد
صلز اهلل عليو وسلم.
وال ااك أن تلااك األخباار موضااوع مهماا بلااات فااي ساندىا وقااد اي أئما الحااديث

علااز ذلااك .والحقيق ا أن القاضااي البيضاااوي رحمااو اهلل لااو لاام يتاااب المفساارين فااي قاال ى ااذه
اإلسرائيليات واألخبار الموضوع لكان خيراً لو.
٘) كان اإلمام البيضاوي رحمو اهلل مقبلً من إيراد الرواياات اإلسارائيلي فاي تفسايره مقار ا باياره
من المفسرين.
 )ٙأحيا ا عند إيراده الرواي اإلسرائيلي يدير إلز أن ىذا الكابلم محكاي عان اليهاود مثال كعاب
األحبار الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسبلمو.
 )ٚوأحيا ا يدير إلز أن ىذا التفسير م خوذ عن ز ادق أىل الكتاب.
 )ٛالحقيق ا أحيا ااا ال أراه ياارد علااز الروايااات اإلساارائيلي الاارد الااذي يااثلج الصاادر باال يكتفااي
بميرادىا دون الرد عليها وك و موافت لهاا وخصوصااً ماا وجاد اه فاي قصا زواج النباي صالز
اهلل عليو وسلم برينب بنت جح

رضي اهلل عنها.

 )ٜأحيا ا يقتصر علز بعض الروايات اإلسرائيلي ويضرب صفحاً عن بعضها وال يتوس فيها بال
يكت اال ب ااذكر روايت ااين أو أ اابلث .بينم ااا أغل ااب المفس اارين ي ااورد جميا ا الرواي ااات وان كا اات

إسرائيلي وقد يناقدها.
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ٓٔ) لقد رأيتو أحيا اً يرد علز الرواي ب قوال العلما وىذا ما وجد اه واضحاً عند تفسيره (لقص
الارا يت) فقال في هايتها( :وىو مردود عند المحققين.)................
ٔٔ) و خلي مان ىا ذا كلاو إلاز أن اتجااه اإلماام البيضااوي رحماو اهلل فاي التفساير بالما أور أدخال
إلز تفسيره األخبار اإلسرائيلي الموضوع واألخبار الضعيف الواىيا علاز اىتماماو وعنايتاو

باألحاديااث والساان النبوي ا المطهاارة ولعاال الااذي ساالك بااو ىااذا الطرياات اتجاااه المفساارين

السابقين المعنيين بالم أور إلز إيراد وذكر تلك األخبار والحكايات اإلسارائيلي ويمكان أن
سمي منهجو بالمنهج العقلي في التفسير أو الكتاب التاي عنيات باالرأي الجاائر كماا أيلات

ذلااك الداايم محمااد حسااين الااذىبي رحمااو اهلل فااي أيروحتااو التااي حصاال بهااا علااز مرتب ا ا

الدكتوراه والموسوم با( :التفسير والمفسرون).

وأخيااراً أقااول ىااذا جهااد المقاال فااان كااان صااواباً فماان اهلل وان أخط ا ت فمنااي وماان

الديطان فكل بني آدم خطاا وخيار الخطاا ين التاوابين وصالز اللهام علاز سايد ا محماد وعلاز
تسليما كثيراً دائماً أبداً إلز يوم الدين ما الح في غست علم وساح فاي ورن
ً
آلو وصحبو وسلم

قلم.

هوامش البحث
ٔ) صااحيح أخرجااو :أحمااد فااي مساانده ٗ  ٕٕ٘ /باارقم ( )ٕٖٜٚبتحقياات الداايم اااعيب
األر وط وفريقو.

ٕ) مقدم تفسير البيضاوي ٔ.ٖ/
ٖ) يبقاات المفساارين ا الحااافظ اامذ الاادين محماد باان علاي الااداوودي ٔ .ٕٗٛ /وتنظاار
ترجمتو في :يبقات الدافعي ا اإلمام أبو بكر أحمد بن محماد بان قاضاي ااهب الدمداقي

ٕ ٕٔٚ /واذرات الذىب في أخبار من ذىب ا اإلمام أبو الفابلح عباد الحاي بان عمااد
الحنبلااي ٖ ٖٜٕ /وكداال الظنااون عاان أسااامي الكتااب والفنااون ا مصااطفز باان عبااد اهلل
القساطنطيني الروحاي الحنفاي ٔ ٔٚٙ /ويبقاات الداافعي ا لئلماام األسانوي ٕٖٔٛ /
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وباي ا الوعاااة ا اإلمااام ج ابلل الاادين الساايويي ٕ ٘ٓ /وروضااات الجنااات ٖ٘ٔٙ /
والموسوع الميسرة ٕ.ٖٔٚٛ /
ٗ) معجم البلدان ا ا ياقوت الحموي ٕ.ٖٖ٘ /
٘) يبقات الدافعي الكبر ا اإلمام االسنوي ٜٗٙ /ا ٕٓٔ.
 )ٙالبيضاوي ومنهجو في التفسير ا يوسل أحمد علي ٛ :أيروح دكتوراه مجازة من جامعا
أم القر ا مك المكرم ا مطبوع علز اآلل الكاتب ا ٜٜٓٔم.
 )ٚالبيضاااوي ومنهجااو فااي التفسااير ا يوساال أحمااد علااي ٔٓ :أيروحا دكتااوراه مجااازة ماان
جامع أم القر ا مك المكرم ا مطبوع علز اآلل الكاتب ا ٜٜٓٔم.
 )ٛيبقات المفسرين ا الحافظ امذ الدين محمد بن علي الداوودي ٕٔٗٛ /ا .ٕٜٗ
 )ٜالبيضاااوي ومنهجااو فااي التفسااير ا يوساال أحمااد علااي ٕٔ :أيروحا دكتااوراه مجااازة ماان
جامع أم القر ا مك المكرم ا مطبوع علز اآلل الكاتب ا ٜٜٓٔم.
ٓٔ) يبقات المفسرين ا الحافظ امذ الدين محمد بن علي الداوودي ٔ.ٕٗٛ /
ٔٔ) المصدر فسو ا ٔ.ٕٜٗ /
ٕٔ) يبقات الدافعي ا اإلمام االسنوي ٔ.ٕٖٛ /
ٖٔ) البداي والنهاي ا اإلمام ابن كثير ٖٔ.ٖٜٓ /
ٗٔ) روضات الجنات ٘.ٖٔٗ /
٘ٔ) البيضاااوي ومنهجااو فااي التفسااير ا يوساال أحمااد علااي ٔٗ :أيروحا دكتااوراه مجااازة ماان
جامع أم القر ا مك المكرم ا مطبوع علز اآلل الكاتب ا ٜٜٓٔم.
 )ٔٙدائرة المعارف اإلسبلمي ٘ ٖ٘ٔ /تعليت :األستاذ أمين الخولي ا تحت مادة( :تفسير).
 )ٔٚمقدم تفسير القرآن العظيم ا اإلمام ابن كثير ٔ.ٚ/
 )ٔٛاإلسرائيليات وأأرىا في كتب التفسير ا الدكتور رمري عناع ٚٔ :ا ٕ.ٚ
٘ٚ
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 )ٜٔاإلسرائيليات في التفسير والحديث ا المرحوم الديم الدكتور محمد حسين الذىبي.ٔ٘ :
ٕٓ) قصااي القاارآن فااي مواجها أدب الروايا والمساارح ا األسااتاذ أحمااد موسااز سااالم ٕٚٗ :ا
٘.ٕٚ
ٕٔ) ارح أصول في التفسير ا الديم العبلم محمد بن صالح العثيمين.ٕٓٙ :
ٕٕ) أأر التطور الفكري في التفسير ا الدكتور مساعد مسلم آل جعفرٕٔٗ :ا ٕ٘ٔ.
ٖٕ) اإلسرائيليات في التفسير والحديث ا المرحوم الديم الدكتور محمد حسين الذىبي.ٜ٘ :
ٕٗ) المصدر فسوٜ٘ :ا .ٜٙ
ٕ٘) المصدر السابت.ٜٙ :
 )ٕٙالمصدر السابت.ٜٙ :
 )ٕٚالمصدر السابت.ٜٙ :
 )ٕٛالمصدر السابت.ٜٙ :
 )ٕٜسورة اإلسرا ا اآلياتٗ :ا.ٛ
ٖٓ) أ وار التنريل وأسرار الت ويل ا اإلمام البيضاوي ٔ.٘ٙ٘ /
ٖٔ) تفسير القرآن العظيم ا اإلمام ابن كثير ٖ ٕٙ/وينظر :تفسير جام البيان ا اإلمام الطبري
 ٖٓ /ٜالحديث رقم (.)ٕٕٓ٘ٛ
ٕٖ) سورة البقرة ا اآلي .ٕٔٓ :
ٖٖ) أ وار التنريل وأسرار الت ويل ا اإلمام البيضاوي ٔ.ٜٚ/
ٖٗ) البيضاااوي ومنهجااو فااي التفسااير ا يوساال أحمااد علااي ٕٔٗ:أيروحا دكتااوراه مجااازة ماان
جامعا أم القار ا مكا المكرما ا مطبوعا علاز اآللا الكاتبا ا ٜٜٓٔم .وينظار :تفساير
القرآن العظيم ا اإلمام ابن كثير ٖٔٔٗ /ا ٓٗٔ.

ٖ٘) سورة التحريم ا من اآلي .ٙ :
٘ٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٔٔٓ)

المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي

 )ٖٙسورة األ بيا ا .ٕٚ
 )ٖٚأي :إبليذ.
 )ٖٛت ويبلت أىل السن ا اإلمام الماتريديٕٓ٘ :ا .ٕٓٙ
 )ٖٜاإلساارائيليات والموضااوعات ا أبااو عبااد الاارحمن المصااري والساايد باان أحمااد أبااو ساايل:
ٔٓٔ.
ٓٗ) المصدر فسو.ٔٓٔ :
ٔٗ) المصدر السابت ٔٓٔ :ا ٕٓٔ.
ٕٗ) سورة ص ا اآليتانٖٗ :وٖ٘.
ٖٗ) أ وار التنريل وأسرار الت ويل ا اإلمام البيضاوي ٕ .ٖٕٔ /والحديث أخرجو :البخاري ٕ/

ٖ ) ٖٕٗٗ(ٖٙعن أبي ىريرة بو .باب قولو تعاالز (ووىبناا لاداود ساليمان عام العباد ا او
أواب).

ٗٗ) قال اإلمام السخاوي رحمو اهلل( :وس ل آصل سا ساليمان فقلان :ماا يادع امارأة مناا فاي
دمهااا وال ياتساال ماان جناب ا  .وقياال :باال فااذ حكمااو فااي كاال اااإ إال فااي النسااا ) تفسااير
القرآن العظيم ا اإلمام علم الدين السخاو ٕ.ٕٕٕ /
٘ٗ) أ وار التنريل وأسرار الت ويل ا اإلمام البيضاوي ٕ.ٖٕٔ /
 )ٗٙسورة سب ا من اآلي .ٖٔ :
 )ٗٚتفسير القرآن العظيم ا اإلمام علم الدين السخاو ٕ .ٕٕٕ /
 )ٗٛسورة ص ا من اآلي .ٖٗ :
 )ٜٗالوجير في تفسير الكتاب العرير ا اإلمام أبو الحسن الواحدي ٕٜٕٖ /ا ٕٗ.ٜ
ٓ٘) فتح القدير ا اإلمام الدوكا ي ٕ ٖ٘٘ /ا .ٖ٘ٙ
ٜ٘
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ٔ٘) الدافا بتعرياال حقاون المصااطفز صالز اهلل عليااو وسالم ا القاضاي عياااض ٖٜٕ :وا ظاار:
اإلساارائيليات والموضااوعات ا أبااو عبااد الاارحمن المصااري والساايد باان أحمااد أبااو ساايل:

ٕٔٛا .ٕٜٔ
ٕ٘) اإلساارائيليات والموضااوعات ا أبااو عبااد الاارحمن المصااري والساايد باان أحمااد أبااو ساايل:
.ٕٜٔ
ٖ٘) سورة المائدة ا اآلياتٕٚ :ا ٖٔ.
ٗ٘) أ وار التنريل وأسرار الت ويل ا اإلمام البيضاوي ٕٖٔٙ /ا ٗ.ٕٙ
٘٘) تفسير القرآن العظيم ا اإلمام ابن كثير ٕ.ٗٙ /
 )٘ٙاإلساارائيليات والموضااوعات ا أبااو عبااد الاارحمن المصااري والساايد باان أحمااد أبااو ساايل:
٘ٔٔ.
 )٘ٚفتح القدير ا اإلمام الدوكا ي ٔ.ٗٙ٘ /
 )٘ٛاإلساارائيليات والموضااوعات ا أبااو عبااد الاارحمن المصااري والساايد باان أحمااد أبااو ساايل:
ٗٔٔ.
 )ٜ٘العهد القديم (التوراة) ا السفر :التكوين اإلصحاح( ٗ :قاايين وىابيال) الفقارة ٕ :و ٖ
الصفح .٘ :
ٓ )ٙأخرجو :أبو داود ٕ )ٕٜٗ٘(ٕ٘ٓ /وأحمد في مسنده ٗ .)ٜٔٚٗ٘( ٗٔٙ /وا ظر:
اإلساارائيليات والموضااوعات ا أبااو عبااد الاارحمن المصااري والساايد باان أحمااد أبااو ساايل:

ٗٔٔ.
ٔ )ٙسورة األحراب ا اآلي .ٖٚ :
ٕ )ٙأ وار التنريل وأسرار الت ويل ا اإلمام البيضاوي ٕٕٗٙ /ا .ٕٗٚ
ٖ )ٙينظر :المفهم لما أاكل من تلخيي كتاب مسلم ٔ.ٗٓٙ /
ٗ )ٙتفسير القرآن العظيم ا اإلمام ابن كثير ٖ.ٗ٘ٚ /
ٓٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٔٔٓ)

المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي

٘ )ٙلباب النقول في أسباب النرول ا اإلمام السيويي.ٖٖٓ :
والحااديث أخرجااو :البخاااري ٖ)ٗٚٛٚ(ٕٗٓ /باااب قولااو تعااالز( :وتخفااي فااي فسااك مااا اهلل
مبديو وتخدز الناس واهلل أحت أن تخداه).
 )ٙٙلباب النقول في أسباب النرول ا اإلماام السايويي .ٖٖٓ :والحاديث أخرجاو :الحااكم فاي
المستدرك ٕ ٕٗ٘ /وصححو ووافقو الذىبي.
 )ٙٚالتحقيت فيما ساب للنباي صالز اهلل علياو وسالم مان زواجاو بريناب بنات جحا
عنها ا أحمد بن عبد العرير القصيرٜ :آٔ.

رضاي اهلل

 )ٙٛوىما :اإلمام القريبي صاحب التفسير وأباو العبااس القريباي صااحب المفهام لماا أااكل
من تلخيي كتاب مسلم.

 )ٜٙالتحقيت فيما ساب للنباي صالز اهلل علياو وسالم مان زواجاو بريناب بنات جحا
عنها ا أحمد بن عبد العرير القصير.ٔٓ :

رضاي اهلل

ٓ )ٚالمصدر فسو.ٖٔ :
ٔ )ٚسورة األحراب ا اآلي .ٖٙ
ٕ )ٚسورة األحراب ا من اآلي .ٖٚ :
ٖ )ٚاإلساارائيليات والموضااوعات ا أبااو عبااد الاارحمن المصااري والساايد باان أحمااد أبااو ساايل:
ٖٕٚا ٗ.ٕٚ
ٗ )ٚسورة يوسل ا من اآلي .ٖ :
٘ )ٚسورة األحراب ا من اآلي .ٗٓ :
 )ٚٙسورة األحراب ا من اآلي .٘ :
 )ٚٚأحكام القرآن ا اإلمام ابن العربي ٖ٘ٚٙ /ا .٘ٚٚ
ٔٙ
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 )ٚٛالارا ياات( :المااراد بهااا ىااا ىنااا األصاانام وىااي فااي األصاال الااذكور ماان يياار المااا واحاادىا
غر ااون وغر ي اات س اامي ب ااو لبياض ااو وقي اال :ى ااو الكرك ااي والار ااون أيض اااً الد اااب الن اااعم
األبيض وكا وا يرعمون أن األصنام تقربهم من اهلل وتدف لهم فدبهت بالطيور التاي تعلاو
في السما وترتف ).
النهاي في غريب الحديث ا اإلمام ابن األأير ٖ.ٖٙٗ /
وقال اإلمام الدوكا ي رحمو اهلل:
(وقد قيل في ت ويل اآلي  :أن المراد بالارا يت المبلئك ويرد بقولو:
(فينسم اهلل ما يلقي الديطان) أي :يبطلو وافاع المبلئك غير بايل ).
ا ظر :فتح القدير ا اإلمام الدوكا ي ٕ.ٔٙٓ /
 )ٜٚسورة الحج ا اآلي .ٕ٘ :
ٓ )ٛسورة النجم ا من اآلي .ٔ :
ٔ )ٛسورة النجم ا اآلي .ٕٓ :
ٕ )ٛالبيت :لكعب بن مالك يرأاي عثماان بان عفاان رضاي اهلل عنهماا .وفياو يقاول الدااعر :لقاد
أقبال علااز كتاااب اهلل أول ليلا باالتبلوة وكااان فااي تبلوتااو كاداوود رضااي اهلل عنااو فااي اتااااده
وترساالو ..والداااىد فيااو مجااإ التمنااي بمعنااز الااتبلوة وقااد سااان المفساار البياات مرتبطااا
بتفسير قولو تعالز( :إال إذا تمنز ألقز الديطان في أمنيتو) ومعنز علاز رسال :علاز مهال.

ا ظاار :تاااج العااروس ا الربياادي مااادة( :منااي) والعااين ا للخلياال باان أحمااد الفراىياادي /ٛ

ٓ ٖٜولساان العارب ا ابان منظاور ماادة (مناي) والفاائت ا اإلماام الرمخداري ٖٖٜٕ /

وتفسير الكداف لو ٖ ٕٖٕ /وتفسير القريباي ٕ ٛ /وتفساير القارآن العظايم ا اإلماام
السخاوي ٔ ٘ٛٔ /والتفسير الكبير ا اإلمام الرازي ٖٕ ٗ٘ /وتفسير القارآن العظايم ا

اإلمام ابن كثير ٖ.ٕٔٚ /
ٖ )ٛسورة الحج ا من اآلي .ٕ٘ :
ٕٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٔٔٓ)

المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي

ٗ )ٛأ وار التنريل وأسرار الت ويل ا اإلمام البيضاوي ٕ.ٜٖ /
٘ )ٛالاوجير فاي تفساير الكتااب العريار ا اإلماام الواحادي ٕ ٖٚٚ /ا  ٖٚٛوأساباب النارول ا
اإلمام الواحدي.ٕٖٛ :
 )ٛٙتفسير الكداف ا اإلمام الرمخدري ٖٕٖٔ /ا ٕٖٕ.
 )ٛٚفتح القدير ا اإلمام الدوكا ي ٕ.ٜٔ٘ /
 )ٛٛتفسير القرآن العظيم ا اإلمام السخاوي ٔ٘ٛٔ /ا ٕ.٘ٛ
 )ٜٛأحكام القرآن ا اإلمام ابن العربي ٖ.ٖٖٓ /
ٓ )ٜالدفا بتعريل حقون المصطفز صلز اهلل عليو وسلم ا القاضي عياضٖ٘ٚ :ا .ٖ٘ٛ
ٔ )ٜالمصدر فسوٖ٘ٔ :ا ٕٖ٘.
ٕ )ٜأحكام القرآن ا اإلمام الكيا الهراسي ٗ.ٕٖٛ /
ٖ )ٜصب المجا يت ا اإلمام األلبا ي.ٖ٘ :
ٗ )ٜالتحقيت في قص الارا يت ا أحمد بن عبد العرير القصير.ٖٛ :
٘ )ٜفتح القدير ا اإلمام الدوكا ي ٕ ٜٔ٘ /وينظر :التفسير الكبير ا اإلمام الرازي ٖٕ.ٗٗ /
 )ٜٙتفسير القرآن العظيم ا اإلمام ابن كثير ٖ.ٕٔٙ /
 )ٜٚالتفسير الكبير ا اإلمام الرازي ٖٕ.ٗٗ /
 )ٜٛتفسير مجاىد ا اإلمام مجاىد بن جبر المكي.ٕٗٚ :
 )ٜٜفتح القدير ا اإلمام الدوكا ي ٕٜٔ٘ /ا ٓ.ٔٙ
ٓٓٔ) ينظر :التفسير الكبير ا اإلمام الرازي ٖٕ.ٗٛ /
ٔٓٔ) سورة الحج ا من اآلي .ٖ٘ :
ٕٓٔ) سورة الحج ا من اآلي .٘ٗ :
ٖٙ
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ٖٓٔ) التحقيت في قص الارا يت ا أحمد بن عبد العرير القصير.ٖٜ:
ٗٓٔ) صب المجا يت ا اإلمام األلبا ي.ٜ:
٘ٓٔ) سورة المائدة ا من اآلي .ٙٚ
 )ٔٓٙالتفسير الكبير ا اإلمام الرازي ٖٕٗٗ /ا٘ٗ.
 )ٔٓٚاإلساارائيليات والموضااوعات ا أبااو عبااد الاارحمن المصااري والساايد باان أحمااد أبااو ساايل:
ٕ.ٕٛ

ٗٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٔٔٓ)

المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي

المصادر والمراجع
ٔ) القرآن الكريم.
ٕ) اإلساارائيليات فااي التفسااير والحااديث ا المرحااوم الداايم الاادكتور محمااد حسااين الااذىبي ا
مكتب وىب ا مصر ا القاىرة ا طٗ ا ٜٜٓٔم.

ٖ) اإلسارائيليات وأأرىاا فاي كتاب التفساير ا الادكتور رماري عناعا ا دار العلام ا دمدات طٔ ا
ٓ ٜٔٚم.

ٗ) اإلسرائيليات والموضوعات ا أبو عبد الرحمن المصري والسيد بن أحمد أبو سيل ا مكتب
جريرة الورد ا مكتب اإليمان ا المنصورة ا مصر ا طٔ ا ٕٓٓٛم.

٘) أأار التطاور الفكاري فاي التفساير فاي العصار العباساي ا الادكتور مسااعد مسالم آل جعفار ا
م سس الرسال ا لبنان ا بيروت ا طٔ ا ٜٗٔٛم.

 )ٙأحكام القرآن ا اإلمام أبو بكر محمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي ت ٖٗ٘ىا ا راج

أصاولو وخارج أحاديثاو وعلات علياو :محماد عباد القاادر عطاا ا دار الكتاب العلميا ا لبناان ا

بيروت ا طٖ ا ٖٕٓٓم.

 )ٚأحكام القرآن ا اإلمام الفقيو عمااد الادين بان محماد الطباري المعاروف بالكياا الهراساي ت
ٗٓ٘ىا ا دار الكتب العلمي ا لبنان ا بيروت ا طٔ ا ٕٓٓٓم.

 )ٛأساباب النارول ا اإلماام أباو الحسان علاي بان أحماد الواحادي ت ٗٙٛى ا ا تحقيات :أيمان
صادن اعبان ا دار الحديث ا مصر ا القاىرة ا ٖٕٓٓم.

 )ٜأ وار التنريل وأسرار الت ويال ا القاضاي اصار الادين أباو ساعيد عباد اهلل بان عمار بان محماد
الديرازي ت ٘ٙٛىا والمعروف :بتفسير البيضاوي ا دار الكتب العلمي ا لبنان ا بيروت ا

طٖ ا ٕٓٓٙم.

ٓٔ) البدايا والنهايا ا اإلماام أباو الفادا الحاافظ ابان كثيار الدمداقي ت ٗٚٚى ا ا دار الكتاب
العلمي ا لبنان ا بيروت ا لم تذكر سن الطب .

٘ٙ
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ٔٔ) باي ا الوعاااة فااي يبقااات اللاااويين والنحاااة ا اإلمااام الحااافظ جاابلل الاادين عبااد الاارحمن
السيويي ت ٜٔٔىا ا مطبع عيسز البابي الحلبي ا مصر ا القاىرة ا ٜ٘ٔٙم.

ٕٔ) البيضاوي ومنهجو في التفسير ا يوسل أحمد علي ا أيروحا دكتاوراه مجاازة مان جامعا أم
القر ا مك المكرم ا مطبوع علز اآلل الكاتب ا ٜٜٓٔم.

ٖٔ) تاااج العااروس ماان جااواىر القاااموس ا للساايد محمااد مرتضااز الحساايني الربياادي ا تحقياات
مجموع من األساتذة ا الكويت ا لم تذكر سن الطب .

ٗٔ) تا ا ويبلت أى اال الس اان

ا الد اايم أب ااو منص ااور محم ااد ب اان محم ااد ب اان محم ااود الماتري اادي

السمرقندي الحنفي ت ٜٗٗىا ا حققو وراجعو الدكتور محمد مساتفيض الارحمن ا أاارف

علز يبعو وتصحيحو جاسم محمد الجبوري ا الجمهوري العراقي ا وزارة األوقاف والد ون
الديني ا إحيا التراث اإلسبلمي ا مطبع اإلرااد ا باداد ا ٖٜٔٛم.

٘ٔ) التحقيت في قص الارا يت ا أحمد بن عبد العرير القصير ا مكتب ابك التفسير والدراسات
القرآ ي ا بحث مسحوب من ابك اإل تر يت ا ملتقز أىل التفسير.

 )ٔٙالتحقيت فيما ساب للنباي صالز اهلل علياو وسالم مان زواجاو بريناب بنات جحا

رضاي اهلل

عنهاا ا أحماد بان عباد العريار القصاير ا مكتبا اابك التفساير والدراساات القرآ يا ا بحاث

مسحوب من ابك اإل تر يت ا ملتقز أىل التفسير.

 )ٔٚتفساير القاارآن العظاايم ا اإلمااام العبلما أبااو الحساان علاي باان محمااد بان عبااد الصاامد علاام
الاادين السااخاوي المصااري الدااافعي ت ٕٗٙىا ا ا تحقياات وتعلياات :الاادكتور موسااز علااي
موسز مسعود والدكتور أارف محمد عباد اهلل القصااص ا دار الندار للجامعاات ا دار ابان

حرم ا طٔ ا ٕٜٓٓم.

 )ٔٛتفساير القاارآن العظاايم ا اإلمااام أبااو الفادا الحااافظ اباان كثياار الدمدااقي ت ٗٚٚى ا ا دار
الكتب العلمي ا لبنان ا بيروت ا ٜٜٜٔم.

ٙٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٔٔٓ)

المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي

 )ٜٔالتفساير الكبيار أو (مفاااتيح الاياب) ا اإلمااام فخار الاادين محماد باان عمار باان الحساين باان
الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الدافعي ت ٗٓٙىا ا دار الكتب العلمي ا لبنان ا

بيروت ا ٕٜٓٓم.

ٕٓ) تفسااير مجاىااد ا اإلمااام المحاادث المقاارئ المفساار اللاااوي أبااو الحجاااج مجاىااد باان جباار
التااابعي المكااي المخرومااي ا قاادم لااو وحققااو وعلاات عليااو :عبااد الاارحمن الطاااىر باان محمااد
السورتي ا يب علز فق الديم خليف بن حمد آل أا ي أمير دول قطر ا طٔ ا ٜٔٚٙم.

ٕٔ) الجام ألحكام القرآن ا اإلمام أبو عبد اهلل القريبي ا دار الكتب العلميا ا لبناان ا بياروت ا
لم تذكرا سن الطب .

ٕٕ) جام البيان عن ت ويل آي القرآن ا اإلمام أبو جعفر محمد بن جريار الطباري ت ٖٓٔى ا ا
دار ابن حرم ا دار األعبلم ا األردن وبيروت ا طٔ ا ٕٕٓٓم.

ٖٕ) دائرة المعارف اإلسبلمي ا مطبع تمران بوذر حميري ا دون ت ريم.
ٕٗ) روضات الجنات في أحوال العلما والسادات ا للميرزا محمد باقر الموسوي الخوا ساري
األصبها ي ا تحقيت :أسد اهلل اسماعيليان ا مطبع مهر استوار قم يهرالي ا ٖٜٔٔىا.

ٕ٘) سانن أباي داود ا لئلماام أباي داود ابان األااعث السجساتا ي ت ٕ٘ٚى ا ا الادار المصاري
اللبنا ي ا مصر ا القاىرة ا ٜٔٛٛم.

 )ٕٙسنن الترمذي ا اإلمام الترمذي ا تحقيت الدكتور بدار عواد معروف ا مطبع م سس الرسال
ا لبنان ا بيروت ا ٜٜٜٔم.

 )ٕٚاااذرات الااذىب فااي أخبااار ماان ذىااب ا ألبااي الفاابلح عبااد الحااي باان العماااد الحنبلااي ت
ٜٔٓٛىا ا دار الكتب العلمي ا لبنان ا بيروت ا لم تذكر سن الطب

 )ٕٛاارح أصااول فااي التفسااير ا لفضاايل الداايم العبلما محمااد باان صااالح العثيماين ا المكتبا
اإلسبلمي للندر والتوزي ا الرواد لئلعبلم والندر طٔا مصر ا القاىرة ا ٕٓٓٙم.

ٙٚ

القاضي البيضاوي وموقفو من اإلسرائيليات في تفسيره
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 )ٕٜالدفا بتعريل حقون المصطفز صلز اهلل عليو وسلم ا القاضي عياض (أبو الفضال عيااض
بن موسز بن عياض اليحصبي ت ٗٗ٘ىا) ا تقديم وتحقيت :عامر الجرار ا دار الحاديث ا

مصر ا القاىرة ا ٕٗٓٓم.

ٖٓ) صحيح البخاري ا اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المايارة بان بردزبا
البخاري الجعفي ت ٕ٘ٙىا ا المكتب التوفيقي ا مصر ا القاىرة ا لم تذكر سن الطب .

ٖٔ) صحيح مسلم ا لئلمام أبي الحسين مسلم بن الحجااج القدايري النيساابوري ت ٕٔٙى ا ا
تحقيات :محماد فا اد عباد البااقي ا إحياا التاراث العرباي ا بياروت ا عيساز الباابي الحلباي

واركاه ا مصر ا طٔ ا ٜ٘٘ٔم.

ٕٖ) يبقااات الدااافعي ا اإلمااام األساانوي (جمااال الاادين عبااد الاارحيم األساانوي) ا تحقياات ا
الدكتورعبد اهلل محمد الجبوري ا مطبع اإلرااد ا باداد ا طٔ ا ٜٓٔٚم.

ٖٖ) يبقات الدافعي ا اإلمام أبو بكر أحمد بن محمد بن قاضي اهب الدمداقي ت ٔ٘ٛى ا ا
تحقيت :الدكتور الحافظ عبد العليم ا مطبع دائرة المعارف العثما يا ا حيادر آبااد ا الهناد ا

طٔ ا ٜٔٚٛم.

ٖٗ) يبقاات المفسارين ا اإلماام الحاافظ اامذ الادين محماد بان علاي بان أحماد الاداوودي ت
ٜ٘ٗى ا ا توزيا دار البااز للندار والتوزيا ا دار الكتاب العلميا ا لبناان ا بياروت ا لام تاذكر
سن الطب .

ٖ٘) العهد القديم (التوراة) ا دار الكتااب المقادس فاي الدارن األوساط ا لبناان ا بياروت ا طٔ ا
ٖٜٜٔم.

 )ٖٙالعااين ا الخلياال باان أحمااد الفراىياادي ا دار ومكتب ا الهاابلل ا تحقياات :الاادكتور مهاادي
المخرومي والدكتور إبراىيم السامرائي ا لم تذكر سن الطب .

 )ٖٚالفائت في غريب الحاديث ا اإلماام أباو القاسام جاار اهلل محماود بان عمار الرمخداري ا دار
الكتب العلمي ا لبنان ا بيروت ا لم تذكر سن الطب .

ٙٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (ٕٔٔٓ)

المجلد ( )ٔٛالعدد (ٓٔ) تدرين الثا ي

 )ٖٛفتح القدير الجام بين فني الروايا والدرايا مان علام التفساير ا اإلماام محماد بان علاي بان
محمد الدوكا ي ت ٕٓ٘ٔىا ا دار الكتب العلمي ا لبنان ا بيروت ا طٖ ا ٕٓٓٚم.

 )ٖٜقصي القرآن في مواجه أدب الرواي والمسرح ا أحمد موسز سالم ا دار الجيل ا لبنان ا
بيروت ا ٜٔٚٚم.

ٓٗ) الكداف عن حقائت التنريل وعيون األقاويل في وجوه الت ويل ا اإلمام أباو القاسام جاار اهلل
محماود بان عمار الرمخداري ا اارحو وضابطو وراجعاو :يوسال الحماادي ا النااار :مكتبا

مصر ا لم تذكر سن الطب .

ٔٗ) كدل الظنون عن أسامي الكتب والفنون ا مصطفز عبد اهلل القسطنطيني الروحي الحنفي
ت ٔٓٙٚىا ا الدهير بحاجي خليف ا دار الكتب العلمي ا لبنان ا بيروت ا ٕٜٜٔم.

ٕٗ) لباب النقول في أسباب النرول ا اإلمام جبلل الدين السيويي ت ٜٔٔىا ا تحقيت :حاماد
أحمد الطاىر ا مصر ا القاىرة ا طٔ ا ٕٓٓٓم.

ٖٗ) لساان العارب ا ابان منظاور اإلفريقاي المصاري ا دار صاادر ا لبناان ا بياروت ا دار بياروت ا
ٜٔ٘ٙم.

ٗٗ) مرآة الجنان ا اليافعي ا مصر ا القاىرة ا لم تذكر سن الطب .
٘ٗ) المستدرك علز الصحيحين ا اإلماام محماد بان عباد اهلل أباو عباد اهلل الحااكم النيساابوري ا
تحقيت :مصطفز عبد القادر عطا ا دار الكتب العلمي ا لبنان ا بيروت ا طٔ ا ٜٜٓٔم.

 )ٗٙمسند اإلمام أحمد بن حنبال ا اإلماام أحماد بان حنبال ت ٕٔٗى ا ا تحقيات الدايم ااعيب
األر وط وفريقو ا م سس الرسال ا لبنان ا بيروت.

 )ٗٚمعجام البلادان ا يااقوت بان عباد اهلل الحماوي ا تصاحيح وترتياب :محماد أماين الخفااجي ا
مطبع السعادة ا القاىرة ا ٜٔٓٙم.

 )ٗٛالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ا وضعو :محمد ف اد عبد الباقي ا مندورات ذوي
القربز ا طٕ ا ٜٔٛٛم.

ٜٙ
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 )ٜٗالمفهاام لمااا أاااكل ماان تلخاايي كتاااب مساالم ا اإلمااام أبااو العباااس القريبااي ا دار الكتااب
العلمي ا لبنان ا بيروت ا لم تذكر سن الطب .

ٓ٘) الموسااوع الميساارة فااي تااراجم أئما التفسااير واإلقاارا والنحااو واللاا ماان القاارن األول إلااز
المعاصارين ما دراسا لعقائادىم وااإ مان يارائفهم ا جما وإعاداد :ولياد أحماد الحساين
الربيري وإياد عبد اللطيل القيسي ومصطفز بن قحطان الحبيب وبدير بن جاواد القيساي

وعماد بن محمد البادادي ا سلسل إصدارات الحكم ا بريطا يا ا طٔ ا ٖٕٓٓم.

ٔ٘) صب المجا يت في قص الارا يت ا اإلمام محمد اصر الدين األلبا ي ا السعودي ا الرياض.
ٕ٘) ا لنهايا فااي غريااب الحااديث واألأاار ا اإلمااام أبااو السااعادات المبااارك باان محمااد الجاارري ا
تحقيات :يااىر أحماد الاراوي ومحماود محماد الطنااحي ا المكتبا العلميا ا لبناان ا بياروت ا

ٜٜٔٚم.

ٖ٘) الوجير في تفسير الكتاب العرير ا اإلمام أبو الحسن علي بن أحمد
ٗ٘) الواحادي ا ت ٗٙٛى ا ا تحقيات :صافوان عاد ان داوودي ا دار القلام ا دمدات ا الادار
الدامي ا بيروت ا طٔ ا ٜٜ٘ٔم.

ٓٚ

ٔ) العدد (ٓٔ) تدرين الثا يٛ( المجلد
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ABSTRACT
Praise be to Allah Who made His Book clear in pointing out
the principles and comprehensive to what He legislated from His
slaves from the legal and illegal matters. His book (the Holly
Qura’n ) is the reference which claries the misunderstanding when
there is any difference about any matter.
Peace and blessing be upon whom Gabriel descended to with
the Holly Qura’n of Allah, i.e., Mohammad, the master of
messengers and the final messenger and prophet. Also blessing
extends to his pure relatives and his companions.
The judge Albeidhawi, Allah’s mercy descended upon him,
is not in need to be identified. This paper is devoted to his attitude
from the narrations of the Israelis which are defined as the story or
myth or accident which is attributed to those of Holly books,
namely, the jews. This research includes an introduction in which I
clarified the cause behind choosing this subject besides two
sections. In the first section I dealt with the judge Albeidhawi. I
studied his genealogy and kinship; his birth and bringing up; his
doctrine and creed; and his works and death. This study falls into
five sub-sections. As concerns the second section, it is devoted to
the attitude of the judge Albeidhawi, Allah’s mercy descended upon
him, from the Israeli narrations. I defined the narrations of the
Israelis and the method of the interpretations in telling the Israeli
narrations. I studied the works of the Israelis in the story of the
prophet Suleiman(peace be upon him). Also the story of Habeel
and Qabeel were studied besides the story of Zainab the daughter of
Jahash (Allah blesses her). The tale of Al-Garnek also was studied. I
mentioned the viewpoint of Albeidhawi. Then I studied the saying
of some interpreters of the investigation.
I falsified all those wrong narrations which have no base or
origin. Thus, the present section consists of six sub- sections . The
present study ends with a conclusion in which I dealt with the most
important results the study arrived at.
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Peace and blessing be upon our messenger Mohammad and
his pure relatives and companions.

ٕٚ

