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 : الُملخَّص
تتناوؿ ىذه الدراسة موضوع اإلسرائيليات، ومنهج ابن كثَت يف التعامل معها يف تفسَته، 
وذلك باستقراء اإلسرائيليات اليت ذكرىا ابن كثَت يف تفسَته، مث دراستها وفق ادلنهجي التحليلي، 

 . والنقدي
: تناوؿ احلديث عن ابن كثَت ادلفسر  . األوؿ يد، وثالثة مباحثوقد جاءت الدراسة يف ٘ته

 منهج نقد : ، والثالثمعها والتعامل اإلسرائيليات إيراد يف كثَت  ابن طريقة بياف : ومنهجو، والثاين
 . اإلسرائيليات رواية يف كثَت  ابن

بطرؽ وصيغ  وقد توصلت الدراسة إىل أّف ابن كثَت قد أورد اإلسرائيليات لالستئناس هبا،
متعددة، معقبًا أحياناً، وغَت معقٍب أحيانًا أخرى، وبدوف أسانيد يف بعض األحياف، مع التكرار، 

 . واإلكثار منها. األمر الذي عّرضو لالنتقاد وادلالحظة يف كثَت من األحياف
 . التفسَت ؛االسرائيليات؛ ابن كثَت ؛: القرآف،كلمات مفتاحية
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.Abstract 

This study investigates Ibn Katheer’s approach in dealing with the 

issue of Israʼiliyyat by deducing the Israʼiliyyat mentioned in his Tafsir, 

then reviewing them according to the analytical and critical methodology. 

The research comprises three sections. The first part presented Ibn Katheer 

and his methodology; the second part explains the approach of Ibn Katheer 

in reporting and dealing with the Israiliyyat, and the last section criticizes 

Ibn Katheer’s methodology. 

The study found that Ibn Katheer cited the Israiliyat to be sought after 

in multiple ways, sometimes commenting, and not commenting other times, 

occasionally without evidence and with repetition. This has often subjected 

him to criticism    .  

Keywords : Quran; Ibn Katheer; Israʼiliyyat; Tafsir . 

 : ةمقدم
إّف احلمد هلل، ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أال إلو إال اهلل وحده 

 أّما بعد، ال شريك لو، وأشهد أّف زلمداً عبده ورسولو.
تعاىل من أعظم ما يُتقرب بو إىل اهلل، وقد بذؿ علماء األمة  فخدمة كتاب اهلل

، وسعهم خلدمتو يف كافة اجملاالت، ومن ذلك الذّب عنو بنفي ما قاـ بو ادلغرضوف من الدسّ 
والطعن يف التفسَت باإلسرائيليات وادلوضوعات، وانربى جهابذة العلماء لتنقية كتب التفسَت 

ىا، والتحذير منها. ومن العلماء العظاـ الذين كاف ذلم من ىذه اإلسرائيليات، وبياف خطر 
موقف مشرؼ يف ىذا الباب اإلماـ ابن كثَت، حيث كاف ُمقاّل من نقل اإلسرائيليات يف 

ادلكثرين، وقاـ بنقد الكثَت منها، وإنٍت يف ىذه الدراسة ارتأيت أف من تفسَته نسبة لغَته 
 حقيقة على للوقوؼ التفسير(، في ياتاإلسرائيل رواية في كثير  ابن منهج) أْتث يف

 معها. تعامل وكيف اإلسرائيليات، من موقفو
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تكتسب ىذه الدراسة أعليتها من طبيعة ادلوضوع الذي تعاجلو، وؽلكن :  ىمية الموضوعأ
 : إٚتاؿ أعلية الدراسة يف اآليت

 ودينو. اهلل.أهنا جاءت خدمة لكتاب 1
اسات التفسَتية خاصة إىل مثل ىذا النوع من . حاجة ادلكتبة اإلسالمية عامة، والدر 2

 الدراسات. 
 . تنشيط طلبة العلم، وحثهم للسَت على هنج العلماء، واجملتهدين، وادلفسرين.3
 علم التفسَت. خاصةالشرعي، و  والعلماء، وجهودىم يف نشر العلم . تبيُت فضل العلم4

 : ةٖتاوؿ الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتي:  مشكلة الدراسة
 .ما ىي اإلسرائيليات، وما خطرىا؟1
 ؟تفسَتالمنهجو يف ىي معامل . من ىو ابن كثَت، وما 2
 . ما ىي طريقة ابن كثَت يف التعامل مع اإلسرائيليات؟ 3
 . ما ىي االنتقادات اليت وجهت البن كثَت يف تعاملو مع اإلسرائيليات؟4

 : الدراسات السابقة
بالكثَت من الدراسات  اقد حظي ،اإلسرائيلياتبالرغم من أف ابن كثَت، وموضوع 

بأشكاؿ متنوعة، إال أنٍت مل أطلع على دراسة شاملة دلوضوع البحث وفق اخلطة، ومن 
 الدراسات القريبة من ىذا البحث:

، ٖتدث الباحث عن اإلسرائيليات، وأشهر رواهتا، 1اإلسرائيليات يف التفسَت واحلديث /1
 بعض النماذج منها عنده. ، ومنها ما عند ابن كثَت، ذاكراً واإلسرائيليات يف كتب التفسَت

، ٖتدث الباحث عن التفسَت وأنواعو، ومناىج ادلفسرين على مر 2/ التفسَت وادلفسروف2
 اإلسرائيليات، ومواقف العلماء منها. عصور اإلسالـ، وحىت العصر احلديث، ذاكراً 

ث الباحث عن خطر اإلسرائيليات ، ٖتد3اإلسرائيليات وادلوضوعات يف كتب التفسَت /3
 وادلوضوعات يف كتب التفسَت، ذاكرا عددا كبَتا منها، وناقدا للروايات ادلروية فيها.
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رسالة دكتوراة من جامعة األزىر، تكلم  وىي 4اإلسرائيليات وأثرىا يف كتب التفسَت، /4
و منها، من خالؿ الباحث بالعمـو عن ادلفسرين، ومنهم ابن كثَت، وعن اإلسرائيليات، وموقف

 .بعض الروايات اإلسرائيلية اليت ذكرىا يف تفسَته
 يف رسالة ماجستَتوىي ، 5موقف اإلماـ ابن كثَت من اإلسرائيليات يف ضوء تفسَته /5

اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، ٖتدث الباحث عن حياة ابن كثَت، ومنهجو يف تفسَته، 
اإلسرائيليات اليت انتقدىا ابن كثَت، وموقفو منها، وما فاتو  واإلسرائيليات ورواهتا، وظلاذج من

 من إسرائيليات.
وتتميز ىذه الدراسة عما سبقها، ببياف طريقة تعامل ابن كثَت مع الروايات اإلسرائيلية، 

 . وفق ظلاذج شاىدة على ذلك ،وما انُتقد عليو
 :  حثنهج البم

ّتمع اآليات القرآنية اليت ذكر ابن كثَت  ادلنهج االستقرائي، وذلكأواًل  افاتبع الباحث
 اتلروايلتحليلي؛ لتحليل، ودراسة ىذه ابعض اإلسرائيليات يف تفسَتىا، مث استعاف بادلنهج ا

 . اليت أوردىا ابن كثَت
 ، على النحو اآليت:مباحث أربعة يفالبحث اء ىذا جخطة البحث: 

 خطرىا وبياف باإلسرائيليات التعريف :األوؿ ادلبحث -
 التفسَت يف منهجو وبياف كثَت  ابنب التعريف :ثاينال ادلبحث -
 معها والتعامل اإلسرائيليات إيراد يف كثَت  ابن طريقة :لثالثا ادلبحث -
 اإلسرائيليات رواية يف كثَت  ابن منهج نقد :رابعال ادلبحث -
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 : خطرىا وبيان باإلسرائيليات التعريف :األول المبحث
 : باإلسرائيليات ريفالتع : األول المطلب

 إبراىيم نب إسحاؽ بن )يعقوب( إسرائيل اهلل نيب إىل نسبة إسرائيلية، ٚتع لغة: اإلسرائيليات
 تعريفات، عّدة ذلا ادلعاصرين العلماء وضع فقد ،صطالحاال يف أّما .6والسالـ الصالة عليهم

 :أعلها ومن
 من أكثرىا كاف  وإف ىا،غَت  أو نصرانية، أو يهودية مصادر عن ادلروي القصص ىي (1)

 أصل يف منسوبة قدؽلة أساطَت من واحلديث التفسَت إىل تطرؽ ما على تطلق وقد اليهود،
 اإلسرائيلية، األخبار من ادلوضوعة الروايات الباحثُت بعض وعدّ  ادلصادر، تلك إىل روايتها

 عقائد اهب ليفسدوا واحلديث التفسَت على ودسوىا اإلسالـ، أعداء صنعها أخبار ألهنا
 .7ادلسلمُت

 فادلوضوعات اإلسرائيليات، تعريف يف ادلوضوعات إقحاـ التعريف اىذ على ويُعًتض
 .وقصصهم إسرائيل ببٍت ذلا دخل ال معظمهاو  ، النيب على ومكذوبة مفًتاة،

ٚتع إسرائيلية، نسبة إىل بٍت إسرائيل، وإسرائيل ىو: يعقوب عليو السالـ، وبنو  ىي (2)
بناؤه، ومن تناسلوا منهم فيما بعد، وتشمل اإلسرائيليات ما كاف يف الكتب إسرائيل ىم أ

ادلنزلة على أنبيائهم كالتوراة، واإلصليل والزبور، وشروحاهتا، وادلعارؼ اليهودية والنصرانية وما 
 . 8فيها من خرافات وأباطيل وقصص وتاريخ ومواعظ. والغالب عليها التحريف والكذب

 وما اإلسالـ، إىل اليهودية من نقل ما كل  على إطالقها وغلب صل،األ يهودية كلمة  (3)
 من وغَتىا اليهودية عن نقل ما أغلب ألف االسم هبذا وخصت األخرى، األدياف عن نقل

 9اإلسرائيليُت. طريق من كاف  األدياف
 اجملتمع إىل الدخيلة والنصرانية، اليهودية واألخبار القصص على أطلق اصطالح ىي (4)

 10الثقافة تلك من اخلرايف اجلانب ٘تثل القصص ىذه ومعظم م،ادلسل
 من يرو  ما على تطلق أهناو  ،اإلسرائيلياتب ادلقصود بياف يف التعاريف تقارب ويلحظ

 . ومبدؿ زلرؼ غالبها واليت كتبهم،  يف كاف  شلا والنصارى، اليهود من إسرائيل بٍت أخبار
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 : اإلسرائيليات خطر : الثاني المطلب
 هلل العقائد يف ادلنسوبة واألباطيل اخلرافات على احتوائها يف اإلسرائيليات طرخ يكمن

 ادلسلمُت على أفسد شلا األنبياء، لعصمة التعرض من عليو اشتملت ودلا دينو، وأصوؿ أنبيائوو 
 عن عدا منها، الواردة ادلعلومات يف واالضطراب البلبلة إحداث لذلك يضاؼ عقائدىم،

 الذين بالعلماء الثقة ادلسلمُت وتفقد األباطيل، على قائم خرايف دين بأنو اإلسالـ تصوير
 الناظر وجعل 11وادلغرضُت، ادلستشرقُت قبل من الدين يف للطعن وسيلة اٗتذت وقد يرووهنا،

 شلا واحد، باب من الكل أف للظن شيئا، منها يقبل ال يكاد شأهنا ىذا اليت التفسَت كتب  يف
 العلمية، قيمتها التفسَت كتب  من كثَتا  وأفقدت حيحة،الص األخبار يف الشك أدخل

 يف عقبة وكانت فيها، ادلهمة األمور يف التفكَت عن التفسَت كتب  على ادلطلعُت وأشغلت
 خطرىا، على والتنبيو منها التحذير يف العلماء إلشغاذلا اإلسالمي، الفكري التقدـ طريق

 .12ادلسلمُت وحدة ٘تزيق يف أثرىا لكلذ يضاؼ

 : التفسير في منهجو وبيان كثير  ابنب التعريف :ثانيال بحثالم
 : كثير  بابن التعريف : األول المطلب

 -ىو احلافظ، أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثَت بن ضوء البصروي
مث الدمشقي، الفقيو الشافعي، ابن اخلطيب  -نسبة دلدينة بصرى من أرض حوراف الشاـ

ة سبعمائة للهجرة يف قرية رلدؿ، وارٖتل لدمشق، وىو ابن سبع شهاب الدين، ولد سن
سنُت، مع أخيو الشيخ عبد الوىاب الذي رباه، بعد وفاة والده، صاىر ادلزي، وصحب ابن 
تيمية، وتعلم على يد كبار العلماء يف عصره، ألف وىو صغَت، كاف كثَت االستحضار، قليل 

علم يف التاريخ، واحلديث والتفسَت، مات بدمشق النسياف، جيد الفهم، انتهت إليو رئاسة ال
، من مؤلفاتو: البداية والنهاية يف التأريخ، وتفسَت القرآف للهجرة سنة سبعمائة وأربعة وسبعُت

 .13وغَتىا الكثَت ،الكرمي، وجامع ادلسانيد والسنن، واختصار علـو احلديث
وأّف لو التصانيف ادلفيدة،  وصفو اإلماـ الذىيب باإلماـ الفقيو احملدث األوحد البارع،

 . 14وذكر أّف ابن كثَت مسع احلديث منو
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 : هتفسير ب التعريف الثاني: المطلب
 فيو وقاؿ العلماء، من كثَت  مدحو الفائدة، عظيم قيم، تفسَت العظيم( القرآف )تفسَت

ونقل  ،وقد ٚتع فيو فأوعى" : الشوكاين وقاؿ .15مثلو" ظلطو على فيؤل   "مل : السيوطي
وىو من أحسن التفاسَت إف مل  ،وتكلم بأحسن كالـ وأنفسو ،ذاىب واألخبار واآلثارادل

 .17ٚتيعا" أصحها يكن مل إف بادلأثور، التفاسَت أصح من" :الزرقاين وقاؿ .16"يكن أحسنها
 ذاكراً  العرب، ٔتفاىيم مث السلف، بأقواؿ مث الصحيحة، بالسنة مث بالقرآف، القرآف فيو فسر

 وبياف الصحيح، على حرصو مع السنة، دواوين من بأسانيدىا موضع من رأكث يف األحاديث
 جيدة، وطباعة وتعليقا، وتصحيحا، ٖتقيقا، العلماء بو اىتم وقد 18منها، الضعيف
 اختصار كثَت،  ابن احلافظ عن التفسَت عمدة سلتصراتو: ومن مرات، عدة وطبع ،واختصاراً 

 .19وغَتىا للرفاعي، القدير العلي وتيسَت الصابوين، وسلتصر شاكر، أٛتد وٖتقيق
 : التفسير في كثير  ابن منهج معالم : الثالث المطلب

 يف منهجو معامل بياف وؽلكن ادلأثور،ب التفسَت مدرسة أصحاب من كثَت  ابن يُعدّ 
 : 20اآلتية النقاط يف التفسَت،

 بادلبُت، ملاجمل وبياف آخر، يف ومبسوطا موضع، يف موجزا جاء شلا بالقرآف القرآف فسر (1)
 أخرى، بآية آية نسخ وبياف اإلهباـ، بعد واإليضاح العاـ، وٗتصيص ادلقيد، على ادلطلق وٛتل
 منها. ادلشهور أو الصحيح وبياف بعض، على القراءات بعض وٛتل

 وٗتصيص ادلشكل، وتوضيح القرآف، من اجململ بياف خالؿ من بالسنة القرآف فسر (2)
 آية، نسخ وبياف ٚتلة، أو مفردة معٌت وبياف القرآف، اتآي بعض وتقييد القرآف، عمـو

 وحرصو غالبا، األسانيد ٔتناقشة اىتمامو مع وتقويتو، احلكم لتأكيد اآليات لبعض وادلوافقة
 طرقها. تعددت إذا الضعيفة األحاديث ببعض يستأنس وقد منها، الصحيح ذكر على

 القرآنية، اآليات معٌت بياف يف النزوؿ أسباب ألعلية نظراً  وذلك النزوؿ. بأسباب اىتم (3)
 السبب. ٓتصوص ال اللفظ بعمـو العربة أف االعتبار بعُت األخذ مع
 واألحاديث، اآليات وبُت األقواؿ بُت التوفيق مع والتابعُت، الصحابة بأقواؿ القرآف فسر (4)

 منها. الراجح وبياف
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 األحكاـ تناوؿ يف توسطو مع الفقهية، ادلسائل يف والفقهاء اجملتهدين بأقواؿ القرآف فسر (5)
 لإلماـ يرجح ما وغالبا بينهم، والًتجيح الفقهاء، ألقواؿ ومناقشتو عموما، واألصولية الفقهية

 يف اخلوض من اإلكثار عدـ مع ترجيح، دوف األقواؿ يذكر وقد لغَته، يرجح وقد الشافعي،
 . النص ظاىر مع والوقوؼ والطبيعة، والفلك الكوف علـو

 يعقب ال وقد ذلك، من يورد ما مناقشة مع واإلسرائيلية، التارؼلية باألخبار القرآف فسر (6)
 ال االستئناس رلاؿ يف بو يؤخذ منها شريعتنا ؼلالف مل ما أف عّده مع بعضها، على

  . البحث ىذا سياؽ يف توضيحها على سنأيت القضية وىذه .االعتضاد
 ونثرا، شعرا العرب بكالـ مستشهدا الكرمي، القرآف تفسَت يف العربية اللغة على اعتمد (7)

 اللغة مقتضى حسب اإلٚتالية ومعانيها ادلفردات بعض وتفسَت أقواذلم، بعض ومناقشة
 ومناقشة وبالغة، واشتقاؽ وصرؼ، ضلو من األخرى اللغة جوانب بشىت واالىتماـ العربية،

 . منها الراجح وبياف النحوية، األقواؿ بعض

 : معها والتعامل اإلسرائيليات إيراد في كثير  ابن طريقة :لثاالث المبحث
نقل يأنو قد  مبيناً  ،اإلسرائيلياتمع  وطريقة تعامللابن كثَت يف مقدمة تفسَته  أشار

ثُوا َعْن " : بقولو عن بٍت إسرائيل بعض األقاويل فيما أباحو النيب  بَػلُِّغوا َعٍتِّ َوَلْو آيًَة، َوَحدِّ
ىذه ، وبُّت أّف 21يَل َواَل َحرََج، َوَمْن َكَذَب َعَلي  ُمتَػَعمًِّدا، فَػْلَيَتبَػو ْأ َمْقَعَدُه ِمَن الن اِر"َبٍِت ِإْسرَائِ 

 : 22تُذكر لالستشهاد، ال لالعتقاد هبا، وقسمها إىل ثالثة أقساـقد اإلسرائيليات 
 ما علمنا صحتو، شلا يوافق شريعتنا، فهو صحيح. -1
 ا ؼلالف شريعتنا، فيحـر التحديث بو.ما علمنا كذبو، ٔت -2
ما ىو مسكوت عنو، فال نؤمن بو وال نكذبو، وٕتوز حكايتو، وغالبو شلا ال فائدة  -3

اخلالؼ،  دنعفيو، واخلالؼ فيو كبَت عن أىل الكتاب، ورأى ضرورة استيعاب ٚتيع األقواؿ 
استيعاب أقواؿ  مع التنبيو على الصحيح، وإبطاؿ الباطل منها، وأما ذِكر اخلالؼ دوف

الناس، فهو نقص، فقد يكوف الصواب فيما مل يُذكر، ومن اخلطأ أيضا حكاية اخلالؼ، 
 . دوف التنبيو على الصحيح
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ال غليز التحدث  من ادلعلـو أف النيب " : ونقل ابن حجر عن الشافعي قولو
نو، فال حرج بالكذب، فادلعٌت: حدثوا عن بٍت إسرائيل ٔتا ال تعلموف كذبو، وأما ما ٕتوزو 

 .23عليكم يف التحدث بو عنهم"
 : وؽلكن بياف طريقة ابن كثَت يف إيراده لإلسرائيليات من خالؿ ادلطالب اآلتية

 : كاملة اإلسرائيلية الرواية عرض : األول المطلب
 : ذلك أمثلة ومن بتمامها، ونقلها منها، واإلكثار الروايات، ذكر يف طويل نفس كثَت  البن
 خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعاىل: قولو سَتتف عند :أولا 

ٱَّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

ذكر ابن كثَت أف ابن أيب حامت قد روى بسنده عن أيب جعفر زلمد بن علي  ،[30]البقرة:
قولو: "السِّجل َمَلك، وكاف ىاروت وماروت من أعوانو، وكاف لو يف كل يـو ثالث حملات 

الكتاب، فنظر نظرة مل تكن لو، فأبصر فيها خلق آدـ وما كاف فيو من األمور، ينظرىن يف أـ 
ى قاال ذلك استطالة عل .فأسر ذلك إىل ىاروت وماروت، وكانا يف أعوانو، فلما قاؿ تعاىل..

 .24"ادلالئكة
وىذا أثر غريب، وبتقدير صحتو إىل أيب " : وعلق ابن كثَت على ىذه الرواية بقولو

ي بن احلسُت الباقر، فهو نقلو عن أىل الكتاب، وفيو نكارة توجب رده، جعفر زلمد بن عل
مث بُّت أف من مقتضيات رّده أف القائلُت بذلك اثناف فقط، وىو خالؼ  .25.واهلل أعلم"

بسنده أف ادلالئكة  أيضاً  26أف أغرب من ىذه الرواية ما رواه ابن أيب حامت السياؽ، ذاكراً 
ت نار من عند اهلل فأحرقتهم، مبينا أف ىذه الرواية أيضا  القائلُت ذلك عشرة آالؼ، فخرج

 .27كسابقتها إسرائيلية
 ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ عند تفسَت قولو تعاىل: :ثانياا 

كعب  عن بسنده الرزاؽ عبد رواه ما ، ذكر[164النساء:  ] َّ نب مب  زب رب يئ
: يا رب، ىذا   لو موسىإف اهلل دلا كلم موسى باأللسنة كلها، سوى كالمو فقاؿ " أنو قاؿ:

يا رب، فهل من خلقك شيء  . قاؿ: : ال، ولو كلمتك بكالمي مل تستقم لو كالمك؟ قاؿ
 .28يشبو كالمك؟ قاؿ: ال، وأشد خلقي شبها بكالمي أشد ما تسمعوف من الصواعق"
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فهذا موقوؼ على كعب األحبار، وىو ػلكي " : ويعقب ابن كثَت على الرواية قائال
 .29مة ادلشتملة على أخبار بٍت إسرائيل وفيها الغث والسمُت"عن الكتب ادلتقد

وكالـ ابن كثَت دقيق، فهذه مسألة غيبية ال تُقبل إال بالنقل الصحيح، ومل يثبت من 
 ذلك شيء، وكعب األحبار مشهور بالنقل من الكتب السابقة.

ما رواه ذكر ، [57]مرمي:ٱَّ يت ىت نت مت ٱُّٱ:  قولو تعاىل عن إدريستفسَت عند : ثالثاا 
 : ابن جرير بسنده، وعّده أثرا غريبا، سؤاؿ ابن عباس لكعب األحبار عن اآلية، فقاؿ كعب

أما إدريس، فإف اهلل أوحى إليو أين أرفع لك كل يـو مثل عمل ٚتيع بٍت آدـ، فأحب أف "
يزداد عمال، فأتاه خليل لو من ادلالئكة فقاؿ لو: إف اهلل أوحى إيل كذا وكذا، فكلم يل ملك 
ادلوت فليؤخرين حىت أزداد عمال، فحملو بُت جناحيو حىت صعد بو إىل السماء، فلما كاف 
يف السماء الرابعة تلقاىم ملك ادلوت منحدرا، فكلم ملك ادلوت يف الذي كلمو فيو إدريس، 
فقاؿ: وأين إدريس؟ فقاؿ: ىوذا على ظهري. قاؿ ملك ادلوت: العجب، بعثت وقيل يل: 

لسماء الرابعة، فجعلت أقوؿ: كيف أقبض روحو يف السماء الرابعة اقبض روح إدريس يف ا
 .30"وىو يف األرض؟ فقبض روحو ىناؾ، فذلك قوؿ اهلل ورفعناه مكانا علياً 

، ويف ةن أخبار كعب األحبار اإلسرائيليم ويعقب ابن كثَت على ىذه الرواية بأهنا
 . 31بعضو نكارة، واهلل أعلم

 . أهنا من األخبار اإلسرائيليةبكم عليها مث حبن كثَت روى الرواية كاملة، فا
 : ذكرىا دون ةبقاس كتب  في الرواية وجود إلى اإلشارة الثاني: المطلب
 التفسَت، كتب  يف ادلروية اإلسرائيليات بعض عن األحياف من كثَت  يف كثَت  ابن عرضيُ 

 ،والدين قائدالع يف خلل من إليو تؤدي دلا روايتها، من خَت ذكرىا عن اإلمساؾ أف ويبُت
 : ذلك أمثلة ومن فيو، فائدة ال شلا هبا االشتغاؿ ألفو 
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 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ تعاىل: قولو تفسَت عند: أولا 

ويف بياف رفض بٍت إسرائيل دخوؿ األرض  ،[22]ادلائدة: َّ مع جع مظ  حط مض خض حض
ىاىنا  32فسرينوقد ذكر كثَت من ادل" ادلقدسة، ْتجة وجود اجلبارين فيها، قاؿ ابن كثَت:

أخبارا من وضع بٍت إسرائيل يف عظمة خلق ىؤالء اجلبارين، وأف منهم عوج بن عنق.. وأنو  
كاف طولو ثالثة آالؼ ذراع وثالٙتائة وثالثة وثالثوف ذراعا وثلث ذراع.. وىذا شيء يستحى 

كوب مث ذكروا أف ىذا الرجل كاف كافرا، وأنو كاف ولد زنية، وأنو امتنع من ر  ..من ذكره.
سفينة نوح، وأف الطوفاف مل يصل إىل ركبتو، وىذا كذب وافًتاء.. وإذا كاف ابن نوح الكافر، 
غرؽ فكيف يبقى عوج بن عنق وىو كافر وولد زنية؟ ىذا ال يسوغ يف عقل وال شرع. مث يف 

 .33 وجود رجل يقاؿ لو عوج بن عنق نظر، واهلل أعلم"
يصدقها العقل، وال يقرىا الشرع؛  وحُت يروي ابن كثَت رواية ال" قاؿ الذىيب:

دلصادمتها لبعض نصوصو، صلده ينكرىا كل اإلنكار، مث يبطلها يف براعة فائقة، ودقة 
 .34بالغة"

فابن كثَت، مل يذكر الرواية يف اجلبارين، كما ىو  غالب أمره  يف ذكر الروايات، وإف 
وضع بٍت إسرائيل،  ذكر بعضا من صفات من يُدعى عوج بن عناؽ، مبينا أف أخبارىم من

 . وقد ذكرىا كثَت من ادلفسرين
 ين ىن نن من زن رن مم  ام  ُّٱ قولو تعاىل يف حق قاروف:تفسَت عند : ثانياا 

[، وبعد أف ذكر 81]القصص: َّ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى
كر(، بصيغة: )وقد ذُ ، الروايات الصحيحة يف اخلسف، أتبعها برواية دوف اإلشارة دلصدرىا

روف دعوة نيب اهلل موسى عليو، بعد أف سلط قاروف بغيا على نيب تبُت أف سبب خسف قا
وقد ذكر ىاىنا " : . وّبُت بعدىا األقواؿ يف اخلسف، مث قاؿ35اهلل اّدعت أنو زنا هبا

 .36إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحا"
وعجيب أمر ابن كثَت، إذ مل يُعلق على الرواية يف سبب اخلسف، مّث ذكر إعراضو عن 

 يليات يف ىذه ادلسألة، دوف أف يشَت لشيء منها، وال دلرجعها.إسرائ
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، [21]ص: َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ: قولو تعاىلتفسَت عند  : ثالثاا 
قد ذكر ادلفسروف ىاىنا قصة أكثرىا مأخوذ من اإلسرائيليات ومل يثبت فيها " قاؿ ابن كثَت:

ال يصح سنده ألنو من  حديثاً  37عن ادلعصـو حديث غلب اتباعو، ولكن روى ابن أيب حامت
ويزيد وإف كاف من الصاحلُت لكنو ضعيف احلديث عند  ،رواية يزيد الرقاشي عن أنس 

 فإفّ  ،رد علمها إىل اهلل عز وجلوأف يُ  ،قتصر على رلرد تالوة ىذه القصةفاألوىل أف يُ  ،األئمة
 .38"وما تضمن فهو حق أيضا ،القرآف حق

 الرواية اإلسرائيلية، وال الرواية اليت عند ابن أيب حامت. ف ابن كثَت مل يذكرىنا أويلحظ 
 : السرائيلية اتالرواي نقد الثالث: المطلب

 ويأيت ويرجح، ويفند، ويصحح، يضعف، فهو الروايات، نقد يف احللبة فارس كثَت  ابن
 أنو َتكث  ابن بو ؽلتاز ما أىم ومن" : والطربي ثَتك  ابن بُت ادلقارنة يف الذىيب قاؿ .بالبديل

 وجو على منها وػلذر وغرائبها، اإلسرائيليات منكرات من ادلأثور التفسَت يف ما على ينبو
 نر فلم اجلملة، وعلى أخرى.. تارة وافًتاء كذب  من فيها دلا البياف، وجو وعلى تارة، اإلٚتاؿ

 افك  ما مثل زيوفها من جيادىا و٘تييز للمأثورات النقد قوة من لو كاف  رجال ادلفسرين من
 .39كثَت"  البن

 بعض ػلكي أحيانا صلده التفسَت، يف كتابو  تتبعنا إذا وضلن" :نعناعة قاؿ
 : ذلك على الشواىد ومن .40بطالهنا" يفيد ٔتا عليها يعقب مث اإلسرائيليات،

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱ : اآلية تفسَت عند : أولا 

روى بسنده إىل األحنف بن ابن كثَت أف ابن أيب حامت قد  ذكر ،[86]يوسف: َّ حنخن
إف داود عليو السالـ قاؿ: يا رب إف بٍت إسرائيل " أنو قاؿ: إىل النيب  مرفوعاً  قيس

أف يا داود   يسألونك بإبراىيم وإسحاؽ ويعقوب، فاجعلٍت ذلم رابعا، فأوحى اهلل تعاىل إليو:
بذؿ مهجة دمو إف إبراىيم ألقي يف النار بسبيب فصرب، وتلك بلية مل تنلك، وإف إسحاؽ 

بسبيب فصرب، وتلك بلية مل تنلك، وإف يعقوب أخذت منو حبيبو فابيضت عيناه من احلزف 
"وىذا مرسل وفيو  : قائالعلى ىذه الرواية وعقب ابن كثَت  .41«فصرب، وتلك بلية مل تنلك
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نكارة، فإف الصحيح أف إمساعيل ىو الذبيح، ولكن علي بن زيد بن جدعاف لو، مناكَت 
وأقرب ما يف ىذا أف األحنف بن قيس رٛتو اهلل حكاه عن بعض  ثَتة، واهلل أعلم.وغرائب ك

بٍت إسرائيل ككعب ووىب وضلوعلا، واهلل أعلم، فإف بٍت إسرائيل ينقلوف أف يعقوب كتب إىل 
يوسف دلا احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف لو يف رد ابنو، ويذكر لو أهنم أىل بيت 

ابتلي بالنار، وإسحاؽ بالذبح، ويعقوب بفراؽ يوسف، يف حديث مصابوف بالبالء، فإبراىيم 
 .42طويل ال يصح، واهلل أعلم"

ىا إسرائيلية باطلة، رواىا األحنف عن كعب ووىب دّ م بالرواية، وعفابن كثَت مل ُيسلّ 
إسحاؽ عليو السالـ، وأف كل ادلرويات بذلك إسرائيلية.  ىو وغَتعلا، نافيا أف يكوف الذبيح

 ابن كثَت يف نقد ادلرويات، وعدـ قبوؿ إال ما يثبت وتطمئن لو النفس.وىكذا شأف 
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ قولو تعاىل عن ذي القرنُت:تفسَته لعند : ثانيا

من ادللك إياه ،  يتحدث ابن كثَت عن ذي القرنُت، وما أعطاه اهلل [84]الكهف:َّ جن
َناُه ِمْن ُكلِّ ): علماء يف قولو تعاىلالعظيم، حىت دانت لو ادلمالك، وأخذ يبُت أقواؿ ال َوآتَػيػْ

برواية عن   مروراً  ،كابن عباس ورلاىد وسعيد بن جبَت وغَتىم  ،نو العلمإ(، فمن قائل َشْيءٍ 
فرّد ابن كثَت ىذه الرواية، وبُت  .أف ذا القرنُت كاف يربط خيلو بالثريااألحبار تشَت إىل كعب 
اجة لنا يف أقوالو، وما دخل الشر على الناس إال من ، وال حةرفاحملاإلسرائيليات  أهنا من

يا، اإلسرائيليات، وتفسَت كعب غَت صحيح وال موافق للواقع، وال رلاؿ لبشر أف يصل للثر 
، أي شلا يؤتى مثلها [23]النمل:  َّ مم خم حم جم ٱُّٱٱ:وقد قاؿ اهلل يف حق ملكة سبأ

 .43ب لفتح البالدمن ادللوؾ، وىكذا ذو القرنُت، الذي يسر اهلل لو األسبا
فابن كثَت مل ُيسلم برأي كعب، فهو رأي غَت قائم على شرع أو عقل، وقد بُّت أف 
رأي كعب مأخوذ من اإلسرائيليات، وبادلقابل فقد أعطى اهلل بعض ادللوؾ من كل شيء 

 سببا.
 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ُّٱ: قولو تعاىلتفسَته لعند  :ثالثا

وبعد أف بُّت فساد يأجوج  [،94ف:]الكه  َّ لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف
ية روا، ذكر أف النووي يف شرح مسلم، نقل 44ومأجوج، وأهنم من ساللة آدـ عليو السالـ
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. وقد رّد 45يأجوج ومأجوج من مٍت آدـ عليو السالـ الذي اختلط بالًتاب غريبة حوؿ خلق
 من نقل، وأنو ال غلوز ال من عقل وال اال دليل عليهوأنو ، تهابا، مبينا غر ايةو ر ال هابن كثَت ىذ

 .46ذلك على ما ػلكيو بعض أىل الكتاب، دلا يف أقواذلم من روايات مفتعلةيف االعتماد 
، وحجتو عدـ وجود دليل نقلي أو عقلي، وأف ذلك من مل يقبل ىذا القوؿ ابن كثَتف

 الروايات اإلسرائيلية.
 : ذكر الرواية باإلسناد: المطلب الرابع

ومن  الروايات اإلسرائيلية، وإف كاف ينقل أحيانا بدوف إسناد. وىو غالب ما ينقلو من
 : أمثلة ذلك

 جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: : عند تفسَت قوؿ اهلل تعاىلأولا 

 يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 يفىق ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب  نبىب مب

 زي ري ٰى ىنين  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق

منها ما  .عن ىاروت وماروت ىاديناسأذكر ابن كثَت عدة روايات ب، [102]البقرة:  َّ مي
رواه ابن أيب حامت بسنده عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، أف ادلالئكة دلا رأت بٍت آدـ قد 
وقعوا يف الكفر وادلعاصي اعًتضت، وجعلت تدعوا على بٍت آدـ، فطلب منهم أف ؼلتاروا 

فضل ملكُت، فاختاروا ىاروت وماروت، فأىبطهما اهلل على األرض وجعل فيهما الشهوة، أ
فوافق تعرفهما على امرأة ٚتيلة أعجبا هبا، فراوداىا عن نفسها، فامتنعت إال أف يعبدوا 
األصناـ، أو يشربوا اخلمر، أو يقتلوا طفال، فشربوا اخلمر، وقتلوا الصيب، وعبدوا الصنم، وزنيا 

ما أرادا الصعود للسماء منعوا من ذلك، وعلمت هبما ادلالئكة، وفاستغربوا أمرعلا، هبا، فل
ا بُت عذاب الدنيا أو اآلخرة، فاختارا عذاب الدنيا، وبقيا يعذباف يف بابل  .47وُخَتِّ
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رواية ثانية عن ابن أيب حامت بسنده إىل ابن عباس أف ادلرأة مسخت كوكب يف و 
ىذه الرواية بأف فيها إغراب ونكارة، وبعد ذكر عدة روايات . وعقب ابن كثَت على 48الزىرة

وحاصلها راجع " أخرى بُت ابن كثَت أف ىذه القصة مروية عن ٚتاعة من العلماء وادلفسرين
إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل اإلسناد إىل  ،يف تفصيلها إىل أخبار بٍت إسرائيل

إٚتاؿ القصة من  ،وى، وظاىر سياؽ القرآفالصادؽ ادلصدوؽ ادلعصـو الذي ال ينطق عن اذل
فنحن نؤمن ٔتا ورد يف القرآف على ما أراده اهلل تعاىل، واهلل أعلم  ،غَت بسط وال إطناب

 .49ْتقيقة احلاؿ"
قاؿ الذىيب يف صنيع ابن كثَت يف ىذه الروايات" وحُت يروي ابن كثَت قصة فيها 

 .50ا جاء بو القرآف رلمال"أعاجيب ال يقبلها العقل، نراه يبطلها، ويكتفي ٔت
وقصة ىاروت وماروت غَت مقبولة نقال، وال عقال، فادلالئكة ال يعصوف اهلل ما أمرىم 
ويفعلوف ما يؤمروف، ومل يرد يف قصتهما شيء يُركن إليو، وابن كثَت مل يرتض ما ذُكر يف ىذه 

 . الروايات، وأثبت أف مرجعها إىل اإلسرائيليات
 َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱ: لو تعاىلقو تفسَت ل: عند  ثانيا

ذكر ابن كثَت أقواؿ العلماء يف ابتالء اهلل لسليماف عليو السالـ، ومنو َسْلب  [،34]ص:
يف ملكو منو على يد الشيطاف صخر، أو آصف، أو غَته، مث ذكر ابن كثَت أكثر من رواية 

 51ا ما قالو ابن أيب حامت"وىذه كلها من اإلسرائيليات، ومن أنكرى" ذلك دوف إسناد، وقاؿ:
ذاكرا سنده إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما برواية أخرى، وفيها ٘تثل الشيطاف صورة نيب اهلل 
سليماف عليو السالـ، وأخذه خامت ادللك من امرأتو، مبينا أف ىذه الرواية شلا تُلقي عن بٍت 

هم يكذبوف عليو، ويف ىذه إسرائيل، وطائفة منهم ال تعتقد نبوة سليماف عليو السالـ، لذا ف
 .52الروايات منكرات غريبة، أشدىا دخوؿ الشيطاف على نساء سليماف عليو السالـ

وابن جرير يروي يف تفسَته " :53قاؿ الذىيب يف ىذه الرواية اليت رواىا ابن جرير
ء أباطيل كثَتة، ويردىا الشرع، وال يقبلها العقل، مث ال يعقب عليها ٔتا يفيد بطالهنا، اكتفا

بذكر أسانيدىا كما قلنا، ومن ىذه األباطيل اليت يرويها وال ينقدىا، قصة صخر ادلارد اليت 
 .54لو صحت، لكاف معناىا حطم مقاـ نبوة سليماف عليو السالـ"
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أما ابن كثَت فقد ٚتع بُت عدـ ذكر اإلسناد بداية، مث رواىا باإلسناد، آخذا بالقوؿ 
مع عصمة األنبياء، وأف من روجها من بٍت إسرائيل، شلن أهنا من اإلسرائيليات اليت ال تتفق 

 . ال يروف نبوة سليماف عليو السالـ
، ذكر ابن كثَت رواية عن [1]ؽ:َّ جم يل ىل ملخلُّٱ: قولو تعاىلتفسَته لعند ثالثا: 

"خلق اهلل تبارؾ وتعاىل من وراء ىذه األرض ْترا  :بسنده عن ابن عباس قاؿ ابن أيب حامت
)ؽ(، السماء الدنيا مرفوفة عليو، مث  من وراء ذلك البحر جبال يقاؿ لو زليطا هبا، مث خلق

خلق اهلل تعاىل من وراء ذلك اجلبل أرضا مثل تلك األرض سبع مرات، مث خلق من وراء 
ذلك ْترا زليطا هبا، مث خلق من وراء ذلك جبال يقاؿ لو ؽ السماء الثانية مرفوفة عليو، حىت 

 .55بعة أجبل وسبع مسوات"عد سبع أرضُت وسبعة أْتر وس
وقد أكثر كثَت من السلف من ادلفسرين، وكذا طائفة كثَتة : " ىذه الرواية على قعلو 

من اخللف من احلكاية عن كتب أىل الكتاب يف تفسَت القرآف اجمليد، وليس هبم احتياج إىل 
عليو، أورد اهلل  ةأخبارىم.. حىت إف اإلماـ أبا زلمد عبد الرٛتن بن أيب حامت الرازي، رٛت

 .56"ىاىنا أثرا غريبا ال يصح سنده عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
فابن كثَت ذكر الرواية بسندىا، مبينا أهنا ال تصح؛ ألهنا شلا نُقل عن أىل الكتاب، 
وكالـ ابن كثَت يف غاية الدقة، فمثل ىذه األمور ْتاجة لنقل صحيح من كتاب أو سنة، أما 

 . ت كتبهم على الغث والسمُت، فالمن أىل الكتاب الذين اشتمل
 : المطلب الخامس: ذكر من أخرج الحديث بداية، وقد يذكره بعد ذكر الرواية

 : ومن أمثلة ذلك يف تفسَته
 خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل ٱُّٱ عند تفسَت قوؿ اهلل تعاىل: : أول

يو واهلل ما من بيت ف" روى ابن كثَت عن كعب األحبار قولو: [،11]السجدة: َّ هن من
أحد من أىل الدنيا إال وملك ادلوت يقـو على بابو كل يـو سبع مرات ينظر ىل فيو أحد 

 .58"57أمر أف يتوفاه، رواه ابن أيب حامت
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ويلحظ أف ابن كثَت ذكر من أخرج الرواية بعد ذكرىا، دوف أف يعلق شيئا، والرواية 
ور من اهلل بقبض ْتاجة للنظر، فملك ادلوت ليس ْتاجة أف يقف على باب أحد، وىو مأم

 .59أرواح من حانت وفاتو
 ،[34]ص:َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ عند قولو تعاىل: :ثانياا 

روى بسنده عن كعب األحبار يف صفة كرسي سليماف  60ذكر ابن كثَت أف ابن أيب حامت
عليو السالـ، أثرا عجيبا وغريبا، وبُت أنو من أنياب الفيلة، ومرصع بالدر والياقوت والزبرجد 
واللؤلؤ، ولو درجة مرصعة باجلواىر، وحولو طلل من ذىب وجواىر، وحوؿ النخل طواويس 
 من ذىب من ؽلُت الكرسي، ونسورا من ذىب من يسار الكرسي، وأسود من ذىب...

 .61اخل
ويلحظ من صنيع ابن كثَت يف رواية األثر اإلسرائيلي، أنو ذكر من أخرجو بداية 

 ية بذكر أهنا عجيبة، وأهناىا بأهنا عجيبة غريبة.بالسند لكعب األحبار، وبدأ الروا
 [،7-6 ]الفجر: َّ زت رت يب ىبٱ نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱٱ قولو تعاىل:تفسَت يف  ثالثا:

من  لىأكثر من رواية عنها، وعن عظم أىلها، مث رّد ابن كثَت ع 62روى عن ابن أيب حامت
ك، فهي تتحدث عن زعم أهنا مدينة دمشق أو اإلسكندرية، وأف سياؽ اآليات ؼلالف ذل

موجودة، مبينا أنو ذكر ذلك حىت ال يغًت أحد ٔتا ذكره ٚتاعة من  وغَتمدينة دمرت 
ادلفسرين، من أهنا مبنية من لنب الذىب والفضة، وأف حصباءىا آليلء وجواىر، وأهنا تنتقل 

فإف ىذا كلو من خرافات اإلسرائيليُت من وضع بعض زنادقتهم " من دولة ألخرى، قائال:
 .63تربوا بذلك عقوؿ اجلهلة من الناس أف تصدقهم يف ٚتيع ذلك"ليخ
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التي استخدمها في الحديث عن صيغ األلفاظ وال عددالمطلب السادس: ت
 : اإلسرائيليات

مل يكن ابن كثَت يستخدـ وصفا واحدا لإلسرائيليات، وكاف يسميها أيضا أخبار بٍت 
 : مثلة ذلكأومن  .مياتمن التس أىل الكتاب، وغَتىا أخبارإسرائيل، و 

 خنحن جن مم  خمُّٱ: ولو تعاىليف تفسَته لق اتسميتها )أخبار بٍت اسرائيل(. كم :أولا 

سنده سؤاؿ أورد ب ذكر ابن كثَت أف الطربي .[83]الكهف:َّ جي ٰه مه جه هن من
، وأنو بٌت االسكندرية، اليهود عن ذي القرنُت" فكاف فيما أخربىم بو أنو كاف شابا من الرـو

و ملك إىل السماء وذىب بو إىل السد، ورأى أقواما وجوىهم مثل وجوه وأنو عال ب
وفيو طوؿ ونكارة، ورفعو ال يصح، وأكثر ما فيو أنو من أخبار " وقاؿ ابن كثَت: .64الكالب"

مث ذكر تعجبو من صنيع أيب زرعة الرازي الذي ساؽ الرواية بتمامها، ومن  بٍت إسرائيل".
 .65سكندر الثاينـ، مبينا أف الرومي ىو اإلالرو النكارة يف روايتو عده من 

اإلسكندر  بقولو أف ذا القرنُت ىو زرعة ىنا أف ابن كثَت قد رّد على أيبويلحظ 
 .(أخبار بٍت إسرائيلمعترباً أف ذلك من االسرائيليات، وأطلق عليها اسم )، الثاين

 هن من خن ُّٱ :اىلولو تعكما يف تفسَته لق .(متلقاة عن أىل الكتاب) وصفها بأهناثانيا: 

 مك لك  هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه مهجه
ذكر ابن كثَت ما رواه ابن أيب حامت بسنده [، 44]النمل:ٱَُّّـ َّـ هي مي هن من مل

: "كاف سليماف عليو السالـ غللس على سريره مث توضع كراسي حولو  إىل ابن عباس أنو قاؿ
لريح فًتفعهم مث تظلهم الطَت مث فيجلس عليها اإلنس مث غللس اجلن مث الشياطُت مث تأيت ا

يغدوف قدر ما يشتهي الراكب أف ينزؿ شهرا ورواحها شهر، قاؿ فبينما ىو ذات يـو يف 
مسَت لو إذ تفقد الطَت ففقد اذلدىد فقاؿ ما يل ال أرى اذلدىد أـ كاف من الغائبُت ألعذبنو 

إياه أف ينتفو مث يلقيو يف عذابا شديدا أو ألذْتنو أو ليأتيٍت بسلطاف مبُت قاؿ: وكاف عذابو 
 .66األرض فال ؽلتنع من ظللة وال من شيء من ىواـ األرض"



 التفسير في اإلسرائيليات رواية في كثير  ابن منهج                                                          

155 

مث حديثو عن عرش سليماف ونقلو من سبأ إىل شللكة نيب اهلل سليماف إىل آخر الرواية 
ىو منكر غريب جدا ولعلو من أوىاـ عطاء بن " : الطويلة، ويف هنايتها يقوؿ ابن كثَت

واألقرب يف مثل ىذه السياقات أهنا متلقاة عن أىل  اهلل أعلم.لسائب على ابن عباس، و ا
الكتاب شلا وجد يف صحفهم كروايات كعب ووىب سازلهما اهلل تعاىل فيما نقاله إىل ىذه 
األمة من أخبار بٍت إسرائيل من األوابد والغرائب والعجائب شلا كاف وما مل يكن وشلا حرؼ 

ن ذلك ٔتا ىو أصح منو وأنفع وأوضح وأبلغ وهلل وبدؿ ونسخ. وقد أغنانا اهلل سبحانو ع
 67احلمد وادلنة".

عن أىل الكتاب،   متلقاة رّد ىذه الروايات، واعتربىا غَت صحيحة، ألهنافابن كثَت 
 .كما وصفها

 ٰذ يي ٱُّٱ: ولو تعاىلمن اإلسرائيليات والًتىات. كما يف تفسَته لق وصفها بأهناثالثا: 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

، ذكر ابن كثَت أقواؿ [13]احلديد:  َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 عنأنو حائط بُت اجلنة والنار، وأف الطربي قد روى بسنده و  ،اآليةمعٌت السور يف العلماء يف 

عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنو سور القدس عند وادي جهنم، وروى عن كعب مثل ذلك، 
فاجلنة يف أعلى عليُت، " مقولتهم من باب تقريب ادلعٌت،وقد رّد ابن كثَت ىذا القوؿ، عادا 

والنار يف الدركات أسفل سافلُت، وقوؿ كعب األحبار إف الباب ادلذكور يف القرآف ىو باب 
 68الرٛتة الذي ىو أحد أبواب ادلسجد فهذا من إسرائيلياتو وترىاتو.

ب األحبار، مبينا فابن كثَت مل يقبل ىذه الرواية، وعدىا من إسرائيليات وترىات كع
 . الصواب يف ادلسألة
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 : اإلسرائيليات رواية في كثير  ابن منهج نقد : رابعال المبحث
 :المطلب األول: ذكر الروايات من غير إسناد 

 : اإلسناد أمر عظيم، ٘تيز بو ىذا الدين عن غَته من األدياف، قاؿ عبد اهلل بن ادلبارؾ
. لذا وجدنا علماء احلديث 69لقاؿ من شاء ما شاء" "اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد

يذكروف الروايات بأسانيدىا، والقاعدة عندىم)من أسند، فقد أحالك على إسناده، والنظر 
 .70يف أحواؿ رواتو، والبحث عنهم(

لذا يُعّد عدـ ذكر اإلسناد منقصة للرواية، ألهنا ٕتعل من يرجع للرواية يف حَتة من 
الروايات اإلسرائيلية أمثلة ومن اًل لالسرائيليات والروايات ادلوضوعة. ويعّد ذلك مدخأمرىا، 

 : اليت ذكرىا ابن كثَت بال إسناد ما يأيت
 : جالوتتل رواية ق أول:
 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند 

 مث هت  مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ

يف وا كر ذ " :ابن كثَت قاؿ، [251]البقرة:َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج
اإلسرائيليات أنو قتلو ٔتقالع كاف يف يده، رماه بو فأصابو فقتلو، وكاف طالوت قد وعده إف 
قتل جالوت أف يزوجو ابنتو، ويشاطره نعمتو، ويشركو يف أمره، فوىف لو، مث آؿ ادللك إىل آؿ 

 .71منحو اهلل بو من النبوة العظيمة"داود عليو السالـ، مع ما 
ومن أخرجها، ومن  ىار أف الرواية إسرائيلية، لكنو مل يذكر سندفابن كثَت، وإف ذك

أين جاءت، وىذه مثلمة للرواية، وكاف األحرى بو أف يذكر مصدرىا، أو ال يستشهد هبا، 
ويكتفي بظاىر النص القرآين، ألف ما يَعده إسرائيليا، قد يعده اآلخروف غَت إسرائيلي تبعا 

 كما أف يف الروايات أمورا من الكذب والتناقض.  لسلسلة الرواة، والنظر يف أحواذلم.
فإف فيو ٕتنػًِّيا على من اصطفاه اهلل ملكا عليهم، " قاؿ أبو شهبة يف ىذه الروايات:

وكذبا على نيب اهلل داود، ويرحم اهلل اإلماـ العالمة ابن كثَت فقد أعرض عن ذكره، ونبو إىل 
 .72أنو من اإلسرائيليات"
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كثَت إعراضا عن ذكرىا، واإلعراض حقيقة ىو عدـ ذكر أي   فأبو شهبة يعّد فعل ابن
 شيء منها، وعدـ اإلشارة إليها.

 الروايات حول عصا موسى عليو السالمثانيا: 
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ٱُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند 

، بُّت ابن كثَت تكلف البعض يف ذكر ىذه ادلآرب، فمن [18]طو: َّ يث ىث نث مث
كانت تضيء لو بالليل، وٖترس لو الغنم إذا ناـ، وتصبح جرة يستظل هبا إذا   هناإقائل 

هنا الدابة اليت ٗترج إوأضاؼ أف منهم من ذكر أهنا كانت آلدـ عليو السالـ، وقيل غرسها، 
وقد نفى ابن كثَت ىذه األقواؿ، ألهنا لو   .73وغَت ذلك من خوارؽ األمور ،قبل يـو القيامة

ر موسى عليو السالـ عندما أصبحت ثعبانا، ودلا فّر منها، وعّد ابن  كانت كذلك، دلا استنك
 .74كثَت ذلك من األخبار اإلسرائيلية

األقواؿ، شلا يوقع القارئ يف حَتة منها، وليتو ىذه ابن كثَت مل يسند أف  ىنايلحظ و 
 أعرض عن ذكرىا، أو أسندىا.

 : ليو السالم إلى البحرالروايات حول عدد جنود فرعون الذين لحقوا بموسى ع ثالثا:
ٱَّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند 

أف فرعوف خرج يف ٚتع كبَت ، من بعض ادلفسرين هذكر ما ابن كثَت  أورد، [66-65]الشعراء:
من شللكتو من كبار الدولة واجلنود، ذاكرا أف بعضهم ذكر خروج فرعوف يف مليوف وستمائة 

على ىذه وعلق ابن كثَت  .وعند كعب أف اخليل ٙتاظلائة .ائة ألف فرسألف فارس، على م
من رلازفات بٍت إسرائيل، وأنو ال فائدة من عدهتم، إذ مل ؼلرب  ألهنانظر،  هاأف فياألقواؿ ب

  .75اهلل بذلك 
 وابن كثَت يف ىذه الرواية مل يذكر األسانيد، وليتو أعرض عنها كليا، واكتفى بظاىر اآلية.
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 : عليها تعليقال وعدم اتالرواي ذكر الثاني: المطلب
 ٖتتمل اليت اإلسرائيليات بعض يسوؽ كثَت  ابن احلافظ صلد "وأحيانا : نعناعة ؿو قي
  حّذر الذي وىو كثَت،  ابن من مقبوؿ غَت أمر وىذا .76يتعقبها" ال مث والكذب، الصدؽ

 بال العمر تضيع قبيل من ىذا ٔتثل واالشتغاؿ عنها، يسكت فكيف اإلسرائيليات، من كثَتا
 .77فائدة

 : يأيت ما ذلك على األمثلة ومن
 : الرواية حول عمر الدنيا أول:
 يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند 

بسنده عن رجل من  78رواية رواىا ابن أيب حامت در يو ، [47]احلج:ٱَّين  من خن حن جن
خلق السموات واألرض يف ستة أياـ وإف يوما عند  إف اهلل تعاىل" أىل الكتاب أسلم قاؿ:

ربك كألف سنة شلا تعدوف وجعل أجل الدنيا ستة أياـ، وجعل الساعة يف اليـو السابع وإف 
يوما عند ربك كألف سنة شلا تعدوف. فقد مضف الستة األياـ وأنتم يف اليـو السابع فمثل 

 .79كاف ٘تاما"ذلك كمثل احلامل إذا دخلت شهرىا ففي أية حلظة ولدت  
والرواية تتحدث عن عمر الدنيا، وىي مسألة غيبية مل يثبت فيها نص، وال غلوز 
احلديث فيها بال دليل، والرواية ٗتالف ادلعقوؿ وادلنقوؿ، والعجيب أف ابن كثَت مل يّعلق عليها 

 . بأي شيء
 : البومة عن الرواية ثانيا:

 حص مس خسحس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند 

ابن أيب [، ذكر أف 58القصص:]َّ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جض مص خص
: ما لك ال -يعٍت البومة -إف سليماف عليو السالـ قاؿ للهامة: " حامت روى عن كعب قولو

:  تأكلُت الزرع؟ قالت: ألنو أخرج آدـ من اجلنة بسببو، قاؿ: فما لك ال تشربُت ادلاء؟ قالت
و. قاؿ: فما لك ال تأوين إال إىل اخلراب؟ قالت ألنو مَتاث ألف اهلل تعاىل أغرؽ قـو نوح ب

 80اهلل تعاىل، مث تال وكنا ضلن الوارثُت".
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مع أهنا من  ،مل يذكر أهنا إسرائيليةو ويلحظ من ابن كثَت أنو مل يُعقب على الرواية، 
 رواية كعب، وىو مشهور بالنقل عن أىل الكتاب، علما أف يف الرواية أمورا عجيبة من حيث

 .  عدـ شرب البومة ادلاء
 : الرواية في معنى )ن( ثالثا:
 وعند بيانو معٌت ،[1]القلم: َّىق يف ىف يث ىثنثٱُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند 

)قيل( أنو حوت عظيم على تيار ادلاء احمليط، وىو حامل  )ف(، ذكر بصيغة التضعيف
أوؿ ما خلق اهلل ": اس قاؿبسنده عن ابن عب 81لألرضُت السبع، ذاكرا ما رواه ابن جرير

القلم قاؿ: اكتب. قاؿ: وماذا أكتب؟ قاؿ: اكتب القدر، فجرى ٔتا يكوف من ذلك اليـو 
إىل قياـ الساعة، مث خلق النوف ورفع ٓتار ادلاء ففتقت منو السماء وبسطت األرض على 

 .82ظهر النوف، فاضطرب النوف فمادت األرض فأثبتت باجلباؿ فإهنا لتفخر على األرض
)قيل(، والرواية  ويلحظ من ابن كثَت أنو مل يُعلق على الرواية، وإف سبقها بقولو

 . 83إسرائيلية كما بُت ذلك أبو شهبة
 : تاسرائيليأنها من اإل: التردد في الحكم على الرواية، وعدم الجزم ب المطلب الثالث

اية غريبة ٖتتمل وإذا ضلن تتبعنا ابن كثَت يف تفسَته، صلده حُت يروي رو " قاؿ الذىيب:
 : ومن أمثلة ذلك .84الصدؽ والكذب، يكتفي بأف ينبو إىل احتماؿ كوهنا من اإلسرائيليات"

 : في فضل البسملةالرواية أول: 
"إف عيسى ابن مرمي أسلمتو أمُّو  أنّو قاؿ: ذكر ابن كثَت ما رواه ابن جرير عن الّنيب 
بسم" فقاؿ لو عيسى: وما "بسم"؟ فقاؿ لو إىل الكت اب ليعلِّمو، فقاؿ لو ادلعلم: اكتب "

ادلعلم: ما أدري! فقاؿ عيسى: الباء هباُء اهلل، والسُت: سناؤه، وادليم: شللكتو"، وعّقب ابن  
كثَت على ىذه الرواية بقولو:" وىذا غريب جدا، وقد يكوف صحيحا إىل من دوف رسوؿ اهلل 

85أعلم". ، وقد يكوف من اإلسرائيليات ال من ادلرفوعات، واهلل 
ويلحظ على ابن كثَت الًتدد يف احلكم على الرواية بأهنا إسرائيلية بعد ذكره أهنا غريبة 
جدا، مع بياف احتمالية صحتها دلا قبل النيب، أو كوهنا إسرائيلية، ويبدو أنو خفي عليو حاؿ 

 .86بعض الرواة، فحصل معو ىذا الًتدد
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 : يو السالمالرواية حول سؤال ملكة سبأ لسليمان عل : ثانيا
 خف حف جفمغ جغ مع جعمظ حط  مض خض حض ُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند 

من سؤاؿ ملكة سبأ لنيب  87ما رواه ابن أيب شيبة أورد، [42النمل:]َّ حك جك مق حق مف
اهلل سليماف عليو السالـ عن ماء ليس من أرض وال مساء، وعن لوف اهلل، فأنساىم اهلل مسألة 

ٚتع عرقها ووضع يف آنية، وعندما قيل ذلا ادخلي الصرح،  لوف اهلل، وأمر اخليل فأجريت و 
كشفت عن ساقيها، فإذا ىي شعراء، فسأؿ نيب اهلل عما يزيلو، فدلتو الشياطُت على النورة، 

بل " ما أحسنو من حديث"، فرد عليو ابن كثَت:" وقاؿ أبو بكر بن شيبة يف هناية احلديث:
السائب على ابن عباس، واهلل أعلم.  ىو منكر غريب جدا، ولعلو من أوىاـ عطاء بن

واألقرب من ىذه السياقات أهنا متلقاة عن أىل الكتاب شلا وجد يف صحفهم كروايات كعب 
ووىب سازلهما اهلل تعاىل فيما نقاله إىل ىذه األمة من أخبار بٍت إسرائيل من األوابد 

أغنانا اهلل سبحانو والغرائب والعجائب شلا كاف وما مل يكن، وشلا حرؼ وبدؿ ونسخ، وقد 
 .88وهلل احلمد وادلنة" بلغُ أو  وتعاىل عن ذلك ٔتا ىو أصح منو وأنفع، وأوضحُ 

فابن كثَت بعد أف رّد على أيب بكر بن شيبة يف ٖتسُت الرواية، وأهنا قد تكوف من 
أوىاـ بعض الرواة، تردد يف احلكم على إسرائيليتها، وبُت أف األقرب أهنا متلقاة عن أىل 

  الكتاب.
 : الرواية حول صفات بعض المالئكة ثالثا:
 نت مت زت رت يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند 

 [، ذكر أف الطرباين روى بسنده إىل ابن عباس مرفوعا للنيب 38]النبأ:َّ رث يت ىت

"إف هلل ملكا لو قيل لو: التقم السماوات السبع واألرضُت بلقمة لفعل، تسبيحو  قولو:
وىذا حديث غريب جدا، ويف رفعو " : الرواية بقولوىذه وأتبع  .89بحانك حيث كنت"س

 .90نظر، وقد يكوف موقوفا على ابن عباس، ويكوف شلا تلقاه من اإلسرائيليات"
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فابن كثَت قد تردد يف احلكم على إسرائيلية الرواية، وإف كاف استغرهبا بشكل كبَت، بل 
ا قد تكوف موقوفة على ابن عباس، وأنو أخذىا من ، مبينا أهن91أنكرىا يف موضع سابق

اإلسرائيليات، ولكنو مل غلـز باألمر، واألوىل بفارس احللبة يف ىذا ادليداف أف يكوف صرػلا يف 
 . اجلـز باألمر، وعدـ الًتدد فيو

 : في تفسيره تكرار ذكر الروايات الرابع: المطلب
 ومن أمثلة ذلك يف تفسَت ابن كثَت:

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ قولو تعاىل:فسَت ابن كثَت لتعند  أول:

، ذكر عن الطربي أنو روى بسند فيو رجل مبهم عن [34]البقرة:َّ خت حت جت هب مب
إف اهلل خلق خلقا فقاؿ اسجدوا آلدـ فقالوا: ال نفعل، فبعث اهلل عليهم " ابن عباس قاؿ:

اسجدوا آلدـ قاؿ: فأبوا  نارا فأحرقتهم، مث خلق خلقا آخر فقاؿ: إين خالق بشرا من طُت
فبعث اهلل عليهم نارا فأحرقتهم، مث خلق ىؤالء فقاؿ: اسجدوا آلدـ، قالوا: نعم، وكاف 

وىذا غريب وال يكاد : " . وعقب بقولو92إبليس من أولئك الذين أبوا أف يسجدوا آلدـ"
 .93"يصح إسناده فإف فيو رجال مبهما ومثلو ال ػلتج بو، واهلل أعلم

 حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك ٱُّٱ :قولو تعاىلتفسَته لوعند 

ويف ثبوت ىذا عنو بعد، " : ، كرر الرواية، وقاؿ يف آخرىا[31-30]احلجر: َّ مم خم
 .94والظاىر أنو إسرائيلي، واهلل أعلم"

وكاف األجدر بو أال يكرر الرواية، وصنيعو شلا يُنتقد عليو، والرواية غَت مقبولة شرعا وال 
وف اهلل ما أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف، وؼلشى من تكرار مثل ىذه عقال، فادلالئكة ال يعص

الروايات اإلسرائيلية الباطلة أف يستقر يف األذىاف كوف إبليس من ادلالئكة، وأف ادلالئكة 
 يعصوف اهلل، وىذا أمر خطَت.

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند  ثانيا:

رير بسنده البن عباس ، ذكر ابن كثَت عن ابن ج[34]البقرة: َّ خت  حت جت هب مب
 ،وكاف من سكاف األرض ،كاف قبل أف يركب ادلعصية من ادلالئكة امسو عزازيلأف إبليس: "

وكاف من أشد ادلالئكة اجتهادا، وأكثرىم علما، فذلك دعاه إىل الكرب، وكاف من حي 
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إف من ادلالئكة قبيال :  بسنده إىل ابن عباس 95وروى أيضا عن ابن جرير يسمونو جنا".
يقاؿ ذلم اجلن: وكاف إبليس منهم، وكاف يسوس ما بُت السماء واألرض، فعصى، فمسخو 

 .96اهلل شيطانا رجيما
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ عند تفسَت قولو تعاىل:يف سورة الكهف و 

 هت  متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني

رضاه عنهما، حيث عدـ  ياً دمبتُت، ، كرر ابن كثَت الرواي[50 ]الكهف: َّ مج حج مث
وقد روي يف ىذا آثار كثَتة عن السلف، وغالبها من اإلسرائيليات اليت تنقل لينظر : " قاؿ

فيها، واهلل أعلم ْتاؿ كثَت منها، ومنها ما قد يقطع بكذبو دلخالفتو للحق الذي بأيدينا، ويف 
ٗتلو من تبديل وزيادة القرآف غنية عن كل ما عداه من األخبار ادلتقدمة ألهنا ال تكاد 

 .97ونقصاف، وقد وضع فيها أشياء كثَتة"
قرىا ابن كثَت، ويُرجع وجودىا يف كتب التفسَت لمات الدين، ال يفمعلومة تناقض مس

 إىل اإلسرائيليات اليت تسربت إليها، من نقلة أخبار بٍت إسرائيل.
 خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ قولو تعاىل:تفسَت ابن كثَت لعند لثاا: ثا

 حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت هبمب

 حل  جلمك لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض

كر ما رواه ابن جرير بسنده عن عكرمة موىل ابن عباس، يذ ، [255]البقرة:َّ هل مل خل
فأوحى اهلل تعاىل إىل ادلالئكة  ؟أف موسى عليو السالـ سأؿ ادلالئكة: ىل يناـ اهلل عز وجل

أف يؤرقوه ثالثا، فال يًتكوه يناـ، ففعلوا، مث أعطوه قارورتُت فأمسكهما، مث تركوه وأمرىم 
وحذروه أف يكسرعلا، قاؿ: فجعل ينعس وعلا يف يده، ويف كل يد واحدة، قاؿ: فجعل ينعس 

مث قاؿ ابن   .98وينبو، وينعس وينبو، حىت نعس نعسة، فضرب إحداعلا باألخرى فكسرعلا"
ٍت إسرائيل، وىو شلا يُعلم أف موسى عليو السالـ ال ؼلفى عليو مثل وىو من أخبار ب" كثَت:

 .99ىذا من أمر اهلل عز وجل، وأنو منزه عنو"
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بسنده إىل أيب ىريرة مرفوعا، وقاؿ  100وذكر ابن كثَت الرواية بطريقة ثانية رواىا ابن جرير
 .101هلل أعلم"ابن كثَت بعدىا"وىذا حديث غريب جدا، واألظهر أنو إسرائيلي ال مرفوع، وا

بسنده إىل ابن عباس أف اليهود سألوا موسى عليو 102مث رواىا بطريق ابن أيب حامت
    مث كرر ابن كثَت الرواية عن أيب ىريرة عند تفسَت قوؿ اهلل تعاىل: ،103السالـ عن نـو اهلل

 ني مي زي ريٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك ُّٱ

نكر قبل ذكر احلديث، وبعد ذكره وذكر أف احلديث غريب، بل م [،41]فاطر: َّ يي ىي
"والظاىر أف ىذا احلديث ليس ٔترفوع بل من اإلسرائيليات ادلنكرة، فإف موسى عليو  قاؿ:

"  .104الصالة والسالـ أجل من أف غلوز على اهلل سبحانو وتعاىل النـو
 ،وغلط من رفعو ،وال يثبت ىذا احلديث عن رسوؿ اهلل " : قاؿ ابن اجلوزي

فما يزاؿ عكرمة يذكر عنهم أشياء ال  ،ة رأى ىذا يف كتب اليهود فرواهوالظاىر أف عكرم
 .105 غلوز أف ؼلفى ىذا على نيب اهلل عز وجل"

ويلحظ من فعل ابن كثَت ذكر الرواية بعدة طرؽ عند تفسَت آية الكرسي، مث تكرار 
وكاف واحدة منها عند تفسَت آية فاطر، ويف كل منهما كاف يذكر أف الروايات إسرائيلية، 

 ٔتقداره االكتفاء ٔتا ذكره عند آية الكرسي، ولكنو كرر الرواية مرة أخرى يف ادلوضع اآلخر.
 : المطلب الخامس: اإلكثار من اإلسرائيليات

مسألة الكثرة والقلة مسألة نسبية، وقد يُنسب لعامل أنو مكثر، ويكوف مقال بالنسبة 
سرائيليات يف تفسَته، إال أف ذلك بادلقارنة لغَته، ومع االشتهار أف ابن كثَت مقل يف نقل اإل

بادلكثرين كالطربي، ومقاتل، وإال فهو مكثر يف ىذا الباب، وليس أدّؿ على ذلك من كثرة 
الروايات اليت ذكرىا يف تفسَت آيات القصص القرآين واآليات الكونية، فال تكاد ٘تر آية 

ويكثر ابن كثَت يف نقل  منها، إال ويستشهد ببعض الروايات اإلسرائيلية يف ذلك،
اإلسرائيليات عن الطربي، وابن أيب حامت، وابن مردويو، وابن أيب شيبة، وابن أيب الدنيا، وابن 

 .106إسحاؽ يف سَتتو، وابن عساكر يف تارؼلو
وقد انُتقد ابن كثَت لإلكثار من اإلسرائيليات اليت ال تستند إىل نقل، وال إىل عقل، 

 .107ادلفسرين نقدا ذلاأشد من أنو يعد باألساطَت، علما واليت ىي أشبو باخلياالت و 
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 ويُعد ابن كثَت من ادلكثرين من نقل الروايات عموما، إذ بلغ رلموع ما يف تفسَته
غ عدد الروايات اليت حكم عليها بلوباستقراء التفسَت، فقد  ،108( رواية مع ادلكرر7878)

ا اليت ضعفها، أو استغرهبا، رواية، وأمّ  (56) تمل أف تكوف إسرائيلية، أو ػلُ ا إسرائيليةأهنّ 
(، ويكوف رلموع ما أورده من 263) سكت عنها كانتاليت  الروايات(، و 57) فكانت

جملموع الروايات العامة،  ، وىذا عدد ليس بالكثَت نسبةبادلكرر ( رواية376) اإلسرائيليات
لى عاتقو نقد اإلسرائيليات، دلكثرين من ادلفسرين، ولكنو كثَت بالنسبة لعامل أخذ عومقارنة با

 . والتحذير منها
 : الخاتمة

 رواية يف ومنهجو كثَت،  ابن عن الدراسة ىذه يف تقدؽلو مت ما وبعد اخلتاـ، ويف
 موضوع عن واضحة صورة لبياف وفُقت قد أكوف أف اهلل أرجو تفسَته، يف اإلسرائيليات

 النتائج: أىم يأيت وفيما الدراسة،
 وال السالـ، عليو )يعقوب( إسرائيل اهلل نيب إىل نسبة إسرائيلية، ٚتع اإلسرائيليات :أول

 تعاملوا وإف كمصطلح،  اإلسرائيليات لتعريف قدؽلا الشريعة علماء لتعرض يشَت ما يوجد
 للقصص ترجع تعريفات، عدة وذلا احلديث، العصر يف تعريفها ُحدد وإظلا منها، وحذروا معها

 . والغالب عليها التحريف والكذب ،نصرانية أو يهودية درمصا من إسرائيل بٍت عن ادلروي
 هلل العقائد يف ادلنسوبة واألباطيل اخلرافات على احتوائها يف اإلسرائيليات خطر يكمن ثانيا:

 ادلسلمُت على أفسد شلا األنبياء، لعصمة التعرض من اشتملتو ودلا دينو، وأصوؿ وأنبيائو
 عن عدا منها، الواردة ادلعلومات يف واالضطراب البلبلة إحداث لذلك يضاؼ عقائدىم،

 . األباطيل على قائم خرايف دين بأنو اإلسالـ تصوير
 من وتفسَته ذلك، يف واضح منهج ولو ادلأثور،ب التفسَت مدرسة من مفسر كثَت  ابن :ثالثا

 والطبعات. ادلختصرات، من كثَت  ولو أُلف، ما أفضل
الستشهاد، ال لالعتقاد هبا، وقد قسمها إىل ثالثة ابن كثَت يذكر اإلسرائيليات ل رابعا:

 أقساـ:



 التفسير في اإلسرائيليات رواية في كثير  ابن منهج                                                          

165 

 ما علمنا صحتو، شلا يوافق شريعتنا، فهو صحيح. -
 ما علمنا كذبو، ٔتا ؼلالف شريعتنا، فيحـر التحديث بو. -
 ما ىو مسكوت عنو، فال نؤمن بو وال نكذبو، وٕتوز حكايتو، وغالبو شلا ال فائدة فيو. -

 أفّ  وبياف كاملة،  الرواية عرض على: اإلسرائيليات إيراد يف كثَت  ابن طريقة تقـو خامسا:
ذكر من و  ،ذكر الرواية باإلسنادو  الرواية، ونقد ذكرىا، دوف سبقو من كتب  يف موجودة الرواية

  أخرج احلديث بداية، وقد يذكره بعد ذكر الرواية، وتنوع صيغ اإلسرائيليات.
 عدـو  ،ذكر الروايات من غَت إسنادب اإلسرائيليات، رواية يف كثَت  ابن منهج يُنتقد سادسا:
وتكرار  ،الًتدد يف احلكم على الرواية، وعدـ اجلـز بإسرائيليتهاو  ،الروايات بعض على التعقيب

 اإلكثار من اإلسرائيليات.و ذكر الروايات، 
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 : الهوامش
                                                           

 . مكتبة وىيبالقاىرة، مصر.مج،  1، اإلسرائيليات في التفسير والحديثىػ(: 1398ذىيب، زلمد حسُت)ت:ال 1
  .مكتبة وىيبالقاىرة، مصر.مج،   3 .التفسير والمفسرون .ىػ(1398الذىيب، زلمد حسُت)ت: 2
مكتبة ، 4ط.مج،  1، فسيراإلسرائيليات والموضوعات في كتب التىػ(: 1403أبو شهبة، زلمد بن زلمد بن سويلم )ت:  3

 .السنة
مج، )أصلها رسالة دكتوراة من جامعة األزىر(،دار القلم/دمشق، ودار  1 .اإلسرائيليات وأثرىا في كتب التفسيرنعناعة، رمزي:  4

 ـ.1970، 1الضياء/بَتوت، ط 
 ىػ. 1402مج،  1 .موقف اإلمام ابن كثير من اإلسرائيليات في ضوء تفسيره .ثراوري، زلمد إبراىيم 5
 .الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. ىػ(1094ينظر: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيٍت القرؽلي)ت:  6
 .ىػ(1424، وعمر، أٛتد سلتار عبد احلميد)ت: 115مؤسسة الرسالة، بَتوت:  ،زلمد ادلصري -مج،  ٖتقيق: عدناف درويش 1

 1/91ـ، 2008 -ىػ 1429عامل الكتب، ، 1ط.مج،  4 .معجم اللغة العربية المعاصرة
، 14-13مكتبة وىيب، القاىرة: مج،  1 .اإلسرائيليات في التفسير والحديث .ىػ(1398ينظر: الذىيب، زلمد حسُت)ت:7

 .1/121مج،  مكتبة وىيب، القاىرة،  3، التفسير والمفسرونىػ(: 1398والذىيب، زلمد حسُت)ت:
، 4ط.مج،  1 .اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. ىػ(1403زلمد بن سويلم)ت: ينظر: أبو شهبة، زلمد بن  8

 .14-12 ة،مكتبة السن
الوكالة الشرقية للثقافة، االسكندرية، ، 1مج، ط  1، نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآنينظر: خليل، السيد أٛتد:  9

 .37ـ، 1954
مج، مطبعة ادلعارؼ،  1، 1967، أصلها رسالة ماجستَت من جامعة القاىرة عاـ فسرااأللوسي مينظر: عبد احلميد، زلسن:  10

 .282ـ، 1969بغداد، 
 .1/130، التفسير والمفسرونينظر: الذىيب:  11
 .338-337ىػ ، 1420دار ادلسلم، ، 1ط.مج،   1 .منهج ابن كثير في التفسيرسليماف بن إبراىيم،  .ينظر: الالحم 12
مج، ٖتقيق:  4، إنباء الغمر بأبناء العمر .ىػ(852أبو الفضل أٛتد بن علي بن زلمد بن أٛتد)ت:  .عسقالينينظر: ابن حجر ال 13

، وابن 40-1/39ـ، 1969ىػ، 1389جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي،  -اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية مصر: د حسن حبشي، 
مج، ٖتقيق:  6 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .ىػ(852)ت: حجر العسقالين، أبو الفضل أٛتد بن علي بن زلمد بن أٛتد

، وابن تغري 446 – 1/445ـ، 1972ىػ/ 1392، رللس دائرة ادلعارؼ العثمانيةصيدر اباد/ اذلند، ، 2ط.زلمد عبد ادلعيد ضاف، 
مج،  7 .لصافي والمستوفى بعد الوافيالمنهل ا .ىػ(874بردي، أبو احملاسن، ٚتاؿ الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل )ت: 

، وابن العماد العكري، أبو الفالح عبد احلي بن أٛتد بن 2/414ٖتقيق: د. زلمد زلمد أمُت، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، 
دار ابن بَتوت،  –دمشق ٖتقيق: زلمود األرناؤوط، ، 1ط.مج،  11 .شذرات الذىب في أخبار من ذىب .ىػ(1089زلمد)ت: 

 .1/67ـ،  1986 -ىػ  1406، كثَت
ٖتقيق: ، 1ط.مج،  1 .المعجم المختص بالمحدثين .ىػ(748الذىيب، أبو عبد اهلل مشس الدين زلمد بن أٛتد بن عثماف)ت:  14

 .75-74ـ،  1988 -ىػ  1408د. زلمد احلبيب اذليلة، مكتبة الصديق، الطائف، 
دار الكتب العلمية ، بَتوت: 1ط.مج،  1 .طبقات الحفاظ .ػ(ى911السيوطي، جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر)ت:  15

1403 ،534. 
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مج، ادلؤلف: زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت  2، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاين،  16

 .153/ 1بَتوت ،  -ىػ( الناشر: دار ادلعرفة 1250)ادلتوىف: 
مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه،  ، 3ط.مج،  2، مناىل العرفان في علوم القرآنىػ(: 1367عبد العظيم)ت: الزُّْرقاين: زلمد  17
2/30. 
 .9ىػ ، ادلقدمة/ 1426، 2مج، دار الوفاء، ط 3، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرينظر: شاكر، أٛتد زلمد:  18
 .71-64، منهج ابن كثير في التفسيرينظر: الالحم:  19
 .415-177، منهج ابن كثير في التفسيرينظر: الالحم:  20
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل . ىػ(256البخاري، أبو عبداهلل زلمد بن إمساعيل اجلعفي)ت:21

أحاديث األنبياء،  ىػ، كتاب1422دار طوؽ النجاة، ، 1ط.مج، ٖتقيق: زلمد زىَت بن ناصر الناصر،  9 .عليو وسلم وسننو وأيامو
 .4/170، 3461باب ما ذكر عن بٍت إسرائيل، حديث رقم 

 .مج، ٖتقيق: زلمد حسُت مشس الدين 9، تفسير القرآن العظيم .ىػ(774ينظر: ابن كثَت، أبو الفداء إمساعيل بن عمر)ت:  22
 .11-10آف العظيم/ىػ، مقدمة تفسَت القر 1419 ،دار الكتب العلمية، منشورات زلمد علي بيضوف، 1بَتوت: ط.

مج، ٖتقيق: زلمد فؤاد  13، فتح الباري شرح صحيح البخاري ىت(852، أبو الفضل أٛتد بن علي)ت:ابن حجر العسقالين 23
 6/499ىػ، 1379، دار ادلعرفةبَتوت:  عبد الباقي، وآخروف،

ٖتقيق: أسعد زلمد . فسير القرآن العظيمت .ىػ(327ابن أيب حامت، أبو زلمد عبد الرٛتن بن زلمد بن إدريس التميمي الرازي)ت:  24
 .1/78ىػ ، 1419 -مكتبة نزار مصطفى الباز ادلملكة العربية السعودية، ، 3ط.الطيب، 

 .1/127، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثَت:  25
 .1/78، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت:  26
 .1/127، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثَت:  27
 .4/1119، تفسير القرآن العظيمجده يف كتب عبد الرزاؽ، وإظلا عند ابن أيب حامت: مل أ 28
 .422-2/417، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  29
مج، ٖتقيق: أٛتد زلمد شاكر  24، جامع البيان في تأويل القرآنىػ(: 310الطربي، أبو جعفر زلمد بن جرير بن يزيد)ت: 30

 .18/212ـ،  2000 -ىػ  1420مؤسسة الرسالة،  1ط.
 .213-5/212، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  31
 .175-10/172، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  32
 .69-3/67،تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  33
 .110، اإلسرائيليات في التفسير والحديثالذىيب:  34
ىػ( 427. الثعليب، أبو إسحاؽ أٛتد بن زلمد بن إبراىيم )ت: 632-19/629، جامع البيان في تأويل القرآنينظر: الطربي:  35

دار إحياء الًتاث  لبناف، –َتوت ، ب1ط.ٖتقيق: أبو زلمد بن عاشور، وآخرين،  ،مج 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 
الوسيط  .ىػ(468. الواحدي، أبو احلسن علي بن أٛتد بن زلمد بن علي )ت: 265-264/ 7ـ،  2002 -، ىػ 1422العريب، 

 -ىػ  1415دار الكتب العلمية، لبناف،  –بَتوت ، 1ط.مج، ٖتقيق عادؿ عبد ادلوجود، وآخرين،  4 .في تفسير القرآن المجيد
 .3/409ـ،  1994

 .6/231، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  36
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قاؿ: مسعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ، والرواية :" عن أنس رضي اهلل عنو10/3239، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت:  37

وسلم يقوؿ: إف داود عليو السالـ حُت نظر إىل ادلرأة قطع على بٍت إسرائيل وأوصى صاحب اجليش فقاؿ: إذا حضر العدو تضرب 
منو اجليش  فالنا بُت يدي التابوت، وكاف التابوت يف ذلك الزماف يستنصر بو من قدـ بُت يدي التابوت مل يرجع حىت يقتل، أو ينهـز

فقتل وتزوج ادلرأة، ونزؿ ادللكاف على داود عليو السالـ فسجد فمكث أربعُت ليلة ساجدا حىت نبت الزرع من دموعو على رأسو، 
فأكلت األرض جبينو وىو يقوؿ يف سجوده: رب زؿ داود زلة أبعد شلا بُت ادلشرؽ وادلغرب. رب إف مل ترحم ضعف داود وتغفر ذنوبو 

 «.يف ادلخلوؽ من بعده.. جعلت ذنبو حديثا
 .7/51، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  38
 .108-107، اإلسرائيليات في التفسير والحديثالذىيب:  39
 .324، اإلسرائيليات وأثرىا في كتب التفسيرنعناعة:  40
 7/2186، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت:  41
 .3/347، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  42
 .5/171تفسير القرآن العظيم، ابن كثَت: : ينظر 43
َمِة: يَا يف ذلك حديث عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ: " يَػُقوُؿ الل ُو َعز  َوَجل  يَػْوـَ الِقَيا 44

ـُ، يَػُقوُؿ: لَبػ ْيَك رَبػ َنا َوَسْعَدْيَك، فَػيُػَناَدى ِبَصْوٍت: ِإف  الل   َو يَْأُمُرَؾ َأْف ُٗتْرَِج ِمْن ُذرِّي ِتَك بَػْعثًا ِإىَل الن اِر، قَاَؿ: يَا َربِّ َوَما بَػْعُث الن اِر؟ َقاَؿ: آَد
تَػَرى الن اَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعَُت، َفِحيَنِئٍذ َتَضُع احلَاِمُل َٛتَْلَها، َوَيِشيُب الَولِيُد، وَ  -أُرَاُه قَاَؿ  -ِمْن ُكلِّ أَْلٍف 

ِمْن يَْأُجوَج » َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم:ِبُسَكاَرى، َوَلِكن  َعَذاَب الل ِو َشِديٌد " َفَشق  َذِلَك َعَلى الن اِس َحىت  تَػَغيػ َرْت ُوُجوُىُهْم، فَػَقاَؿ الن يبُّ 
، كتاب تفسَت القرآف، باب:}َوتَػَرى الن اَس صحيح البخاريالبخاري: «. ِعَُت، َوِمْنُكْم َواِحدٌ َوَمْأُجوَج ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتسْ 

باب قولو يقوؿ اهلل آلدـ أخرج بعث صحيح مسلم، كتاب اإليمان،  ومسلم:، 6/79 ،4741[، حديث رقم، 2ُسَكاَرى{]احلج: 
 .1/201، 379النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعُت، حديث 

، بَتوت: 2ط. مج، 18. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ىػ(676أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ)ت: ، النووي 45
 3/98ىػ، 1392، دار إحياء الًتاث العريب

 5/175، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  46
 190-1/189، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت: 47
 .192-1/191، العظيم تفسير القرآنابن أيب حامت:  48
 .246-1/243، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  49
 .109،اإلسرائيليات في التفسير والحديثالذىيب:  50
  61-7/57، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  51
 60-7/57، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثَت:  52
 197-21/196، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  53
 .100، اإلسرائيليات في التفسير والحديثيب: الذى 54
 .10/3307، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت:  55
 .369-7/367، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  56
 9/3105، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت: 57
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 .6/323، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  58
 .311دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، مج،   1، وأثره في التفسير كعب األحبارينظر: إلياس، خليل إمساعيل:   59
 مل أجده يف تفسَت ابن أيب حامت. 60
 . 61-7/57، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثَت:  61
 10/3425، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن أيب حامت:  62
 .8/385، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  63
 18/92، ان في تأويل القرآنجامع البيالطربي:  64
 .5/170، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  65
 9/2896، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت:  66
 .177-176/ 6، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  67
 .8/51، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  68
مسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ال .ىػ(261مسلم، أبو احلسن ابن احلجاج القشَتي النيسابوري )ت:  69

، مقدمة صحيح مسلم دار إحياء الًتاث العريببَتوت: مج، ٖتقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي،  5 .رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
1/15. 
 فية الحديثفتح المغيث بشرح أل .ىػ(902ينظر: السخاوي، أبو اخلَت مشس الدين زلمد بن عبد الرٛتن بن زلمد)ت:  70

، والسيوطي، جالؿ الدين 1/176ـ، 2003ىػ / 1424، مكتبة السنة، مصر: 1ط.مج، ٖتقيق: علي حسُت علي،  4 .للعراقي
ٖتقيق: أبو قتيبة الفاريايب، دار طيبة،  مج، 2 .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .ىػ(911عبد الرٛتن بن أيب بكر)ت: 

1/223. 
، والروايات بذلك مطولة عند الطربي عن وىب بن منبو، والسدي، ورلاىد، 1/509، ن العظيمتفسير القرآابن كثَت:  71
، والبغوي، أبو زلمد زليي السنة احلسُت 479-2/478، تفسير القرآن العظيم، وىي سلتصرة عند ابن أيب حامت: 5/355-370

دار إحياء ، بَتوت: 1ط.قيق: عبد الرزاؽ ادلهدي، مج، ٖت 5 .معالم التنزيل في تفسير القرآن .ىػ(510بن مسعود بن زلمد)ت : 
 ، وغَتىم340-1/337ىػ، 1420 ،الًتاث العريب

 .177، اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرأبو شهبة:  72
 تفسيرىػ(: 283، والُتسًتي، أبو زلمد سهل بن عبد اهلل بن يونس)ت: 7/2420، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن أيب حامت:  73

شورات زلمد علي بيضوف/ من، بَتوت: 1ط.ٚتعها: أبو بكر زلمد البلدي، ٖتقيق: زلمد باسل عيوف السود، مج،  1التستري، 
 .102ىػ، 1423 ،دارالكتب

 .5/246، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  74
 .130-6/129، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثَت:  75
 .326، تب التفسيراإلسرائيليات وأثرىا في كنعناعة:  76
 .112، اإلسرائيليات في التفسير والحديثالذىيب:  77
 8/2499، تفسير القرآن العظيمابن أيب حامت:  78
 .5/386، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  79
 .6/223، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  80
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 .23/524، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  81
 .8/203، قرآن العظيمتفسير الابن كثَت:  82
 .305، اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرينظر: أبو شهبة: 83
 .108، اإلسرائيليات في التفسير والحديثالذىيب:  84
 .1/33، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  85
ال أصل لو. .. رواه بطولو ابن قاؿ زلقق تفسَت الطربي األستاذ أٛتد زلمد شاكر تعليقا على ىذا احلديث: "ىذا حديث موضوع،  86

حباف احلافظ، يف كتاب اجملروحُت، يف ترٚتة إمساعيل بن ػلِت بن عبد اهلل التيمي..وقاؿ يف إمساعيل ىذا: "كاف شلن يروي ادلوضوعات 
ظ ابن كثَت أف يف عن الثقات، وما ال أصل لو عن األثبات، ال ٖتل الرواية عنو، وال االحتجاج بو ْتاؿ". .. وما أدري كيف فات احلاف

محقق جامع البيان في تأويل القرآن إسناده ىذا الكذاب، فتسقط روايتو ٔترة، وال ػلتاج إىل ىذا الًتدد". شاكر، أٛتد زلمد: 
 .1/121ـ،  2000 -ىػ1420مؤسسة الرسالة، ، 1ط.مج،  24 ىـ(،310للطبري)ت:

 2897-9/2896، تفسير القرآن العظيم مل أجده يف كتب ابن أيب شيبة، وقد رواه عنو ابن أيب حامت: 87
 .178-176 6، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  88
مج،  ٖتقيق: ٛتدي بن عبد اجمليد السلفي،  25 .المعجم الكبيرىػ(: 360الطرباين، أبو القاسم سليماف بن أٛتد بن أيوب)ت:  89

 .11/195، 11476رقم  باب العُت، عطاء عن ابن عباس، حديث :مكتبة ابن تيمية، القاىرة: 2ط.
 .8/313، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  90
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ، وذلك عند شرح قولو تعاىل:}106/ 5، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  91

بل منكر، دوف اإلشارة إلسرائيلية [، ولكنو مل ُيظهر أي تردد، واكتفى بوصفو أنو غريب، 85{] اإلسراء:أوتيتم من العلم إل قليال
 الرواية.

 1/508، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  92
 .139-1/138، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  93
 .4/459، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  94
 1/507، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  95
 .139-1/138، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  96
 .152-5/151، تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  97
 .394-5/393، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  98
 .519-1/517،  تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثَت:  99

 5/394، جامع البيان في تأويل القرآنالطربي:  100
 .519-1/517،  تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثَت:  101
 2/487، تفسير القرآن العظيم لبن أبي حاتممت: ابن أيب حا 102
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا  .ىػ(1420ينظر: األلباين، أبو عبد الرٛتن زلمد ناصر الدين بن احلاج نوح)ت:  103

، 1034ث رقم ـ، حدي 1992ىػ /  1412دار ادلعارؼ، ادلملكة العربية السعودية،  -الرياض  ،1ط.مج،  14 .السيئ في األمة
3/121-124. 

 .6/495،  تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  104
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مج،  2، العلل المتناىية في األحاديث الواىية. ىػ(597ابن اجلوزي، أبو الفرج ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن زلمد)ت:  105

 28-1/27، ـ1981ىػ/1401إدارة العلـو األثرية، فيصل آباد، باكستاف، ، 2ط.ٖتقيق: إرشاد احلق األثري، 
 .347، منهج ابن كثير في التفسير الالحم: 106
 .425، منهج ابن كثير في التفسيرينظر: الالحم:  107
األحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في  .أبو عبد الرٛتن زلمود بن زلمد، ينظر: ادلالح 108

 .8ـ،  2010 -ىػ  1431مكتبة العلـو واحلكم، السعودية،  -دلدينة ادلنورة ا، 1ط.مج، تقدمي: عبد اهلل الروقي، 1، تفسيره
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 : والمراجع المصادر

 .تفسير القرآن العظيم .ىػ(327.ابن أيب حامت، أبو زلمد عبد الرٛتن بن زلمد بن إدريس التميمي الرازي)ت .01
 ىػ 1419 ،مكتبة نزار مصطفى الباز، ربية السعوديةادلملكة الع، 3ط.ٖتقيق: أسعد زلمد الطيب، 

العلل المتناىية في األحاديث . ىػ(597.ابن اجلوزي، أبو الفرج ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن زلمد)ت. 02
 ـ1981ىػ/1401باكستاف، إدارة العلـو األثرية،  -فيصل آباد، 2ط.ٖتقيق: إرشاد احلق األثري،  . الواىية

شذرات الذىب في أخبار من  .ىػ(1089 .اد العكري، أبو الفالح عبد احلي بن أٛتد بن زلمد)تابن العم. 03
 ـ 1986 -ىػ 1406بَتوت، دار ابن كثَت،  –دمشق ، 1ط.مج، ٖتقيق: زلمود األرناؤوط،  11 .ذىب

هل الصافي المن .ىػ(874.ابن تغري بردي، أبو احملاسن، ٚتاؿ الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل )ت. 04
 ، )د.ـ.(ٖتقيق: د. زلمد زلمد أمُت، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب .والمستوفى بعد الوافي

 . مقدمة في أصول التفسير .ىػ(728.ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أٛتد بن عبد احلليم بن عبد السالـ)ت. 05
 ـ1980ىػ/1490دار مكتبة احلياة، لبناف: -بَتوت

ٖتقيق: د  .إنباء الغمر بأبناء العمر .ىػ(852.عسقالين، أبو الفضل أٛتد بن علي بن زلمد بن أٛتد)تابن حجر ال. 06
 ـ1969ىػ، 1389جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي،  -اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية مصر: حسن حبشي، 

رر الكامنة في أعيان المائة الد .ىػ(852.ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أٛتد بن علي بن زلمد بن أٛتد)ت. 07
 ـ1972ىػ/ 1392 ،رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية: اذلند-صيدر اباد، 2ط.ٖتقيق: زلمد عبد ادلعيد ضاف، . الثامنة

ٖتقيق: زلمد  .فتح الباري شرح صحيح البخاري. ىت(852.ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أٛتد بن علي)ت. 08
 ىػ1379، دار ادلعرفةلبناف: -بَتوتفؤاد عبد الباقي، وآخروف، 

ٖتقيق: زلمد حسُت مشس الدين،  .تفسير القرآن العظيم .ىػ(774ابن كثَت، أبو الفداء إمساعيل بن عمر)ت: . 09
 ىػ.1419، 1ط ،دار الكتب العلمية، منشورات زلمد علي بيضوفلبناف: -بَتوت

، 4ط. .والموضوعات في كتب التفسير اإلسرائيليات. ىػ(1403.أبو شهبة، زلمد بن زلمد بن سويلم )ت. 10
 )د.ت.( .مكتبة السنة، )د.ـ.(: 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  .ىػ(1420.)ت األلباين، أبو عبد الرٛتن زلمد ناصر الدين بن احلاج نوح. 11
 ـ1992 -ىػ 1412ادلملكة العربية السعودية، دار ادلعارؼ،  -الرياض ، 1ط. .وأثرىا السيئ في األمة

  )د.ت.( دار الكتب العلمية،: بَتوت، لبناف .كعب األحبار وأثره في التفسير  .إلياس، خليل إمساعيل. 12
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول . ىػ(256.البخاري، أبو عبداهلل زلمد بن إمساعيل اجلعفي)ت. 13

 ىػ1422 دار طوؽ النجاة،، )د.ـ.(: 1ط.ناصر الناصر، ٖتقيق: زلمد زىَت بن  .اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو
ٖتقيق:  .معالم التنزيل في تفسير القرآن .ىػ(510.البغوي، أبو زلمد زليي السنة احلسُت بن مسعود بن زلمد)ت. 14

 ىػ 1420دار إحياء الًتاث العريب، لبناف: -بَتوت ، 1ط.عبد الرزاؽ ادلهدي، 
ٚتعها: أبو بكر زلمد البلدي، . تفسير التستري .ىػ(283.د اهلل بن يونس )تالُتسًتي، أبو زلمد سهل بن عب. 15

 ىػ1423الكتب العلمية،  دارلبناف: -بَتوت، 1ط.، ٖتقيق: زلمد باسل عيوف السود، منشورات زلمد علي بيضوف
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  .موقف اإلمام ابن كثير من اإلسرائيليات في ضوء تفسيره .ثراوري، زلمد إبراىيم. 16
ٖتقيق: أبو زلمد  .الكشف والبيان عن تفسير القرآن .ىػ(427.، أبو إسحاؽ أٛتد بن زلمد بن إبراىيم)تالثعليب. 17

 ـ 2002 -ىػ 1422لبناف، دار إحياء الًتاث العريب،  –بَتوت ، 1ط.بن عاشور، وآخروف، 
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