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روايات نوف البكايل االرسائلية

   عنوان البحث: 

روايات نوف البكايل اإلرسائيلية التفسريية -)املوضوعات واملقاصد(. 

   هدف البحث:

مجع الروايات اإلرسائيلية عن نوف البكايل، وبيان موضوعات تلك الروايات ومقاصدها.

   مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث يف تفــرق روايــات التابعــي اجلليــل نــوف البــايل اإلرسائيليــة التفســرية 

يف كتــب التفســر، فجمعــت هــذه الدراســة تلــك الروايــات مــن مظاهنــا، عــالوة عــى االجتهــاد يف 

بيــان موضوعاهتــا، ومقاصدهــا. 

   نتائج البحث:

من أهم النتائج التي خلص إليها البحث:  

1. بلغت مرويات نوف البكايل اإلرسائيلية - التي وقفت عليها - )41( رواية.

2. مل ختــرج الروايــات يف موضوعاهتــا ومقاصدهــا عــن القســم الــذي ُأذن لنــا الّتحــدث بــه مــن 

أقســام اإلرسائيليــات.

الة ) املفتاحية(:     الكلامت الدَّ

اإلرسائيليات -  نوف البكايل -  املقاصد -  املوضوعات.
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ا بعد: الم عى رسوله األُمني، وعى آله وصحبه أمجعني، أمَّ الة والسَّ احلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّ

فــإن ورود اإلرسائيليــات يف تــراث األُمــة ممــا ال خيفــى عــى أحــد ممــن لــه اطــالع أو اهتــام بــه، 

ون منــذ  ومــن أوضــح املجــاالت التــي وردت فيهــا اإلرسائيليــات جمــال التفســر، فقــد ضمنهــا املفــرِّ

عهــد الصحابــة - M - تفاســرهم بــني مقــلٍّ ومســتكثر؛ بــل عــدَّ بعــض الباحثــني اإلرسائيليات 

مصــدًرا مــن مصــادر التفســر، ودليــاًل نقليــًا مــن أدلــة املعــاين يف التفســر)1(.

ــد يف  ــه وج ــيا أن ــني، ال س ــن الباحث ــر م ــة والتحري ــة والدراس ــتحق العناي ــة تس ــذا القضي وه

العصــور املتأخــرة مــن جيعــل وجودهــا يف تــراث األُمــة عيًبــا جيــب التَّخلــص منــه، ويزعــم أن ذلــك 

ــلف، ويدعــو بالــرورة إىل تقويضهــا مجلــة وتفصيــاًل. مــن صنــع األعــداء عــى حــني غفلــة مــن السَّ

ومــن القضايــا املرتبطــة هبــذا الشــأن، والتــي حتتــاج إىل دراســة وبيــان = مجــع الروايــات 

ــان  ــا، وبي ــوء عليه ــليط الض ــة، وتس ــم املختلف ــلف يف طبقاهت ــن السَّ ــرت ع ــي ُأث ــة الت اإلرسائيلي

ومقاصدهــا. موضوعاهتــا 

وعليه فقد استعنت باهلل تعاىل عى دراسة جانب من جوانب هذا املوضوع يف بحث أسميته:

)روايات نوف البكايل اإلرسائيلية التفسريية - املوضوعات واملقاصد(.

   وهلذا البحث أمهية تتمثل يف:

1. تعلقه بكتاب اهلل تعاىل أواًل، وبالتابعي اجلليل نوف البكايل -  - ثانًيا.

2. بيان كيفية تعامل التابعني - X - مع اإلرسائيليات

)1(  ينظر: متن الدليل يف علم التفسري، للدكتور نايف الزهراين، )ص70-62(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

ــد  ــة، ومقاص ــكايل - اإلرسائيلي ــوف الب ــات ن ــملتها مروي ــي ش ــات الت ــم املوضوع ــان أه 3. بي

ــا.  ــم هل ــن يف إيراده املفري

   واهلدف من هذا البحث:

.-  - 1. مجع الروايات اإلرسائيلية الواردة عن التابعي اجلليل نوف البكايل

.-  - 2.  التعريف بالتابعي اجلليل نوف البكايل

3. بيان األثر التفسري ملرويات نوف البكايل -  - اإلرسائيلية.

وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة، ومبحثني، وخامتة، واملصادر واملراجع، عى النحو التايل:

املقدمة، وفيها بيان أمهية املوضوع، وأهدافه، وخطته، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة.

املبحــث األول: التعريــف بالروايــات اإلرسائيليــة، ومصادرهــا، وموضوعاهتــا، ومقاصدهــا يف 
كتــب التفســري، وفيــه أربعــة مطالــب:

املطلب األول: التعريف بالروايات اإلرسائيلية. -

املطلب الثاين: مصادر اإلرسائيليات. -

املطلب الثالث: موضوعات اإلرسائيليات.  -

املطلب الرابع: مصادر اإلرسائيليات   -

.-  - املبحث الثاين: التعريف بنوف البكايل

املبحث الثالث: مرويات نوف البكايل -  - اإلرسائيلية، وفيه ثالثة عرش مطلًبا:

املطلب األول: من سورة البقرة، واحلج. -

املطلب الثاين: من سورة آل عمران. -
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املطلب الثالث: من سورة املائدة. -

املطلب الرابع: من سورة األعراف. -

املطلب اخلامس: من سورة يوسف. -

املطلب السادس: من سورة الكهف. -

املطلب السابع: من سورة مريم. -

املطلب الثامن: من سورة األنبياء، وفاطر ، وص. -

املطلب التاسع: من سورة النمل. -

املطلب العارش: من سورة القصص. -

املطلب احلادي عرش: من سورة الصافات. -

املطلب الثاين عرش: من سورة الزخرف. -

املطلب الثالث عرش: من سورة احلاقة. -

اخلامتة، ثمَّ املصادر واملراجع.

   الدراسات السابقة:
ــنيِّ  ــة، وب ــكايل اإلرسائيلي ــوف الب ــات ن ــه مــن املصــادر مــن مجــع مروي ــا وقفــت علي مل أجــد في

ــادة  ــة اجل ــة املاتع ــه الدراس ــارت إلي ــا أش ــد؛ إال م ــات ومقاص ــن؛ موضوع ــب املفري ــا يف كت أثره

ــور نايــف  ــرواة واملوضوعــات واملقاصــد(، للدكت ــر الطــري - ال )اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جري

ــي: ــا ي ــدده م ــن يص ــا نح ــني م ــا وب ــرق بينه ــراين، والف الّزه

1. أن دراســة الدكتــور نايــف دراســة إحصائيــة عامــة لــكل رواة إلرسائيليــات يف مجيــع الطبقــات 
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روايات نوف البكايل االرسائلية

ــان  ــكايل، وبي ــوف الب ــات ن ــع رواي ــى مج ــة ع ــة منصب ــذه الدراس ــربي، وه ــر الط ــن جري ــد اب عن

ــا. ــات ومقاصده ــك الرواي ــات تل موضوع

2. جمــال دراســة الدكتــور نايــف تفســر ابــن جريــر الطــربي )ت:310هـــ( فقــط، ومــع هــذا فقد 

فاتــه بعــض املواضــع منــه)1(، وقــد بلغــت روايــات نــوف البــكايل عنــده )14( روايــة، بينــا جمــال هــذه 

الدراســة أغلــب كتــب التفســر؛ فهــي أوســع وأشــمل، وقــد بلــغ مــا مجــع مــن الروايــات اإلرسائيليــة 

ــا )41( رواية.  فيه

3. مل تذكــر دراســة الدكتــور نايــف األمثلــة وإنــا أشــارت إىل مواضعهــا باجلــزء والصفحــة، بينــا 

هــذه الدراســة ذكــرت مجيــع الروايــات، ودرســت كل روايــة عــى حــدة.

ومــن الدراســات التــي تتقاطــع مــع هــذه الدراســة يف بعــض جزئياتــه )تفســري القــرآن 

باإلرسائيليــات: نظــرة تقويميــة( لألســتاذ الدكتــور مســاعد الطيــار؛ وهــو ضمــن كتابــه املوســوم بـــ 

مــة يف علــوم القرآن وأصــول التفســري(، والتايز بــني الدراســتني يف جمال التطبيق،فدراســة  )بحــوث حمكَّ

الدكتــور مســاعد دراســة نظريــة تطبيقيــة عامــة، بينــا هــذه الدراســة دراســة نظريــة تطبيقيــة خاصــة 

ــات نــوف البــكايل.  عــى مروي

   ومن منهجي يف هذه الدراسة، واإلجراءات املتبعة فيه ما ييل: 

ــت  ــة، وأجري ــكايل-  - اإلرسائيلي ــوف الب ــات ن ــة يف مروي ــة املتمثل ــادة العلمي ــت امل مجع

عليهــا املنهــج الوصفــي االســتنباطي يف اجلملــة؛ فجمعــت تلــك املرويــات مــن مظاهنــا، وبّينــت األثــر 

ــات مــن خــالل  ــان موضوعــات ومقاصــد تلــك املروي ــات؛ فاجتهــدت يف بي التفســري هلــذه املروي

كتــب التفســر.

 

)1(   نحــو: الروايــة التــي أخرجهــا الطــربي يف تفســريه )237/23 – 238(: عــن  َنــوف  الشــامي - مــن طريــق ُنَســْر بــن ُذْعُلــوق - يف 
ــذ  ــو يومئ ــة. وه ــني مك ــك وب ــا بين ــاع م ــا، والب ــبعون باًع ــذراع س ــال: ال ــة: 32[ ، ق ــه: ژ ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ژ ]احلاق قول
بالكوفــة. وينظــر: اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــري، للدكتــور نايــف الزهــراين، )489/10-490( فقــد ذكــر الدكتــور 
ــة  ــور رواي ــر الدكت ــد ذك ــك )324/15 - 329( فق ــه، وكذل ــات عن ــالث رواي ــود ث ــا املوج ــكايل، بين ــوف الب ــني لن ــف روايت ناي

واحــدة لنــوف البــكايل بينــا املوجــود روايتــان. 
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ــمت البحــث إىل مباحــث، ومطالــب بعــد مجــع املــادة العلميــة، واتبعــت فيــه مــا ُيتبَّــع عــادة    وقــد قسَّ

يف البحــوث مــن:

- ترقيم املرويات ترقيًا تسلسلًيا. 

- عزو اآليات إىل مواضعها من القرآن الكريم يف متن البحث.

- ختريج األحاديث من مظاهنا األصلية، واحلكم عليها؛ وإذا كان يف الصحيحني فأكتفي هبا.

- ختريج املرويات اإلرسائيلية من مظاهنا التفسرية وغرها.

ــة، واألئمــة األربعــة لشــهرهتم  - ترمجــة موجــزة لبعــض األعــالم، مســتثنًيا مــن ذلــك الصحاب

ــة باســم الكتــب. ويــر الوصــول إىل ترامجهــم، وكذلــك األعــالم املقرون

- إغفال تراجم رجال األسانيد إال ما دعت احلاجة إليه.

ــم  ــاب، واس ــم الكت ــر اس ــك بذك ــا؛ وذل ــن مظاهن ــث م ــواردة يف البح ــوص ال ــق النص - توثي

ل موضــع، ثــم أكتفــي بذكــر اســم الكتــاب عنــد  املؤلــف، والطبعــة إن ُأحتيــج لذلــك، وذلــك يف أوِّ

ــة. ــت احلاج ــرى إال إذا دع ــرة أخ وروده م

- التعريف با حيتاج إىل تعريف، ورشح ما يرد من مفردات غريبة.

- تذييل البحث بقائمة املراجع واملصادر العلمية، وفهرس املوضوعات.

، أســأل اهلل أن ينفعنــي بــه، وينفــع بــه، وأن يغفــر يل مــا فيــه مــن خطــأ  وبعــد فهــذا جهــد املقــلِّ

وزلــل، واهلل أعلــم، وصــى اهلل عــى نبينــا حممــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

املبحث األول:
التعريف بالروايات اإلرسائيلية، ومصادرها، وموضوعاهتا، ومقاصدها يف               

كتب التفسري

وفيه أربعة مطالب:

   املطلب األول: التعريف بالروايات اإلرسائيلية 

ــتق منــه. فاألصــل مــا  اء  والــواو واليــاء أصــٌل واحــد، ثــم ُيشَّ 1. الروايــات: مجــع روايــة، و الــرَّ

ُف يف الــكالم حلامــل مــا ُيــروى منــه؛ فاألصــل رويــت مــن املــاء ريــا،  كان خــالف العطــش، ثــم ُيــرَّ

ـِـم مــن ذلــك)1(. ثــم ُشــبِّه بــه الــذي يــأيت القــوم بعلــم أو خــرب فرويــه، كأنــه أتاهــم بِريِّ

ى فــالن فالنــًا شــعرًا، إذا رواه لــه حتــى حفظــه للروايــة  جــاء يف هتذيــب اللغــة)2(: "ويقــال: روَّ

ــل  ــة: مح ــه فالرواي ــه …". وعلي ــه ونقلت ــث: إذا محلت ــت احلدي ــر)3(: "روي ــاح املن ــه". ويف املصب عن

ــره)4(. ــن غ ــه ع ــكالم ونقل ــخص ال الش

2. اإلرسائيليات: 

ــض  ــر بع ــى ذك ــنقتر ع ــن، وس ــر للمعارصي ــه كالم كث ــات في ــح اإلرسائيلي ــد مصطل إن حتدي

ــه:  ــني بقول ــه بعــض الباحث ف ــه. فعرَّ ــه؛ إذ التوســع يف ذلــك ليــس هــذا حمل أقواهلــم في

"هــي األخبــار املنقولــة عــن أهــل الكتــاب مــن غــر طريــق القــرآن والّســنن الّثابتــة عــن النّبــّي  

.)5("  H

)1(  ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس )2/ 453(.
)2(  هتذيب اللغة، لألزهري )15/ 225(.

))(  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أليب العباس الفيومي، )1/ 246(.
))(  ينظر: التعيني يف رشح األربعني، أليب الربيع نجم الدين الررصي، )ص14(.

))(  املقدمات األساسية يف علوم القرآن، لعبداهلل اجلديع، )ص343(.
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فــه آخــر بقولــه: "كل مــا ُأخــذ عــن بنــي إرسائيــل )اليهــود والنصــارى(" )1(. وهــذا التعريف  وعرَّ

ليــس جامًعــا مانًعــا؛ إذ مــا هــو الــذي ُأخــذ عنهم؟!

فــه ثالــث بقولــه: "مــا نقــل عــن بنــي إرسائيــل يف أخبــار أقوامهــم، واألُمــم الســابقة ألُُمــة  وعرَّ

ــدأ، واملعــاد" )2(. حممــد - H -، واملب

ــات  ــض موضوع ــف بع ــن التَّعري ــا ضمَّ ــر منه ــن أن األخ ــني األخري ــني التعريف ــرق ب والف

ــح  ــوم صال ــاء؛ كق ــرب القدم ــار الع ــرى أنَّ أخب ــه ي ــه؛ لكنَّ ــه أْطَلق ــذي قبل ــا ال ــات؛ بين اإلرسائيلي

ــر)3(. ــدر آخ ــن مص ــا م ــم، وإن ــل يف كتبه ــي إرسائي ــات بن ــن مروي ــون م ــعيب ال تك وش

ولعــل التعريــف األخــر هــو األقــرب إىل الصــواب؛ لشــموله لــكل مــا يعتــرُب مــن اإلرسائيليات، 

وهــو األقــرب لكونــه جامًعــا مانًعا.

   املطلب الثاين: مصادر اإلرسائيليات 

ــي:  ــات ه ــادر اإلرسائيلي ء)4(. ومص ْ ــيَّ ــُه ال ــدر َعن ــا يص ــدر: َم ــدر، واملص ــع مص ــادر: مج املص

ــه. ــدر عن ــا تص ــا، وم مآخذه

وإذا أردنــا احلديــث عــن مصــادر اإلرسائيليــات فإنــه البــد لنــا مــن اســتصحاب تقســيم العلــاء 

لإلرسائيليــات؛ وهــي كــا يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: "عــى ثالثــة أقســام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.

والثاين: ما علمنا كذبه با عندنا مما خيالفه.

مة يف علوم القرآن وأصول التفسري )تفسري القرآن باإلرسائيليات: نظرة وتقويم(، أ.د مساعد الطيار، )ص194(. )1(  بحوث حمكَّ
)2(  اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطري )الرواة واملوضوعات واملقاصد(، د. نايف الزهراين، )ص29(.

مة يف علوم القرآن وأصول التفسري )تفسري القرآن باإلرسائيليات: نظرة وتقويم(، )ص195(. ))(  ينظر: بحوث حمكَّ
))(  املعجم الوسيط، ملجموعة من املؤلفني، )510/1(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

والثالــث: مــا هــو مســكوت عنــه، ال مــن هــذا القبيــل وال مــن هــذا القبيــل، فــال نؤمــن بــه وال 

نكذبــه، وجتــوز حكايتــه")1(.

ويمكن القول بأن مصادر اإلرسائيليات عند اإلطالق)2( هي:

1. ُكتــب بنــي إرسائيــل، واملقصــود بذلــك عمــوم ُكتــب بنــي إرسائيــل؛ وإن كان أصــل كتبهــم 

التــوراة، قــال ابــن كثر)ت774هـــ(: " وليعلــم  أن  كثــًرا  مــن  الســلف كانــوا يطلقــون التــوراة عــى 

كتــب أهــل الكتــاب، فهــي عندهــم أعــمُّ مــن التــي أنزهلــا اهلل عــى موســى، وقــد ثبــت شــاهد ذلــك 

مــن احلديــث")3(.

2. علــاء بنبــي إرسائيــل؛ مــن خــالل: كتبهــم، أو مــا نقلــوه عــن أســالفهم، أو عــن غرهــم مــن 

رواة التاريــخ وأخبــار األُمــم، أو مــا اختلقــوه مــن عنــد أنفســهم، أو غــر ذلــك)4(.

قــال القاســمي)ت: 1332هـــ(: "ال خيفــى أن مــن وجــوه التفســر معرفــة القصــص املجملــة يف 

 ،-H -   غضــون اآليــات الكريمــة، ثــم مــا كان منها غــر إرسائيــّي. كالذي جــرى يف عهــده

أو أخــرب عنــه. فهــذا تكّفــل ببيانــه املحدثــون. وقــد رووه باألســانيد املتصلــة،  فــال  مغمــز فيــه.

ــى  ــد تلق ــز، فق ــل العزي ــن التنزي ــًرا م ــا واف ــذ جانًب ــذي أخ ــو ال ــا، وه ــا كان إرسائيلًي ــا م وأم

الســلف رشح قصصــه، إمــا ممــا اســتفاض عــى األلســنة ودار مــن نبئهــم، وإمــا مــن املشــافهة عــن 

اإلرسائيليــني الذيــن آمنــوا. وهــؤالء كانــوا تلقفــوا أنباءهــا عــن قادهتــم. إذ الصحــف كانــت عزيــزة 

)1(  مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص42(.
ــه  ــى اهلل علي ــي - ص ــن النب ــت ع ــد "ثب ــق؛ فق ــر والتدقي ــن التحري ــد م ــاج إىل مزي ــي حتت ــائل الت ــن املس ــات م ــادر اإلرسائيلي )2(  مص
وســلَّم - بيــان بعــض األخبــار اإلرسائيليــة الــواردة يف القــرآن الكريــم، مثــل: بيانــه تبديــل هيــود كلمــة )حطــة( بقوهلــم: حبــة يف 
مــة يف علــوم  شــعرة، وبيانــه ألذيــة قــوم موســى - S - لــه، وبيانــه لقصــة موســى - S - مــع اخلــر". بحــوث حمكَّ
القــرآن وأصــول التفســري )تفســري القــرآن باإلرسائيليــات: نظــرة وتقويــم(، )ص199(، فهــل ُيقــال: إن البيــان النبــوي مــن مصــادر 

اإلرسائيليــات؟!! 
))(  البداية والنهاية ، البن كثر، )3/ 546(.

))(  ينظر: اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطري، )ص30-29(.
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مل تتبادهلــا األيــدي، كــا هــو يف العصــور األخــرة. واشــتهر ضــّن رؤســائهم بنرشهــا لــدى عمومهــم، 
إبقــاًء عــى زمــام ســيطرهتم، فــروون مــا شــاؤوا غــر مؤاخذيــن وال مناقشــني. فــذاع مــا ذاع.

ومع ذلك  فال  مغمز عى مفرينا األقدمني يف ذلك، طابق أسفارهم أم ال")1(.

   املطلب الثالث: موضوعات اإلرسائيليات

ة التي يبنى عليها امْلَُتَكّلم أو الكاتب كالمه)2(.  املوضوعات: مجع موضوع، واملوضوع: امْلَادَّ

اه،   وجانــب األخبــار والقصــص هــو اجلانــب األبــرز يف الروايــات اإلرسائيليــة؛ بــل قــد ال تتعــدَّ
ويشــمل ذلــك: بــدء اخللــق، وقصــص األنبيــاء - عليهــم الصالة والســالم-؛ ســواء مــن بنــي إرسائيل 

أو مــن غرهــم، وقصــص ُأمــم وأفــراد مــن بنــي إرسائيــل أو مــن غرهــم، ويشء مــن أخبــار املعــاد)3(.

   املطلب الرابع: مقاصد اإلرسائيليات

ــه، ومنــه:  امْلَقصــود  القــاف  والصــاد  والــدال أصــول ثالثــة: يــدل أحدهــا: عــى إتيــان يشء وأمَّ
 بفتــح  امليــم، اســم مفعــول مــن قصــد إليــه: توجــه. واآلخــر: عــى اكتنــاز يف الــيء. واألصــل الثالث: 

الناقــة القصيــد: املكتنــزة املمتلئــة حلــاًم.

ــه فاملقاصــد: مجــع َمقصــد، واملقصــد، وامْلَقصــود:  ــى األول، وعلي ــا هــو املعن ــا هن ــذي يعنين وال

ــه. ــه وهدف ــارع: غايت ف. ومقصــود الشَّ ــي يريدهــا املتــرِّ ــة الت الغاي

ومــن املصطلحــات املرادفــة ملصطلــح املقاصــد: األهــداف، والغايــات، واألغــراض، واملعــاين، 

واألرسار)4(.

)1(  تفسري القاسمي = حماسن التأويل، للقاسمي، )1/ 31(.
)2(  املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرون، )1040/2(.

ــم(، )ص203(؛  ــرة وتقوي ــات: نظ ــري القــرآن باإلرسائيلي ــري )تفس ــول التفس ــرآن وأص ــوم الق ــة يف عل م ــوث حمكَّ ــر: بح ))(  ينظ
واإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــري، )ص77(، وقــد بلغــت مرويــات اإلرسائيليــات يف تفســري الطــري )2022( روايــة 
يف مجيــع الطبقــات، وينظــر تفصيــل موضوعاهتــا بالعــدد والنســبة: اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــري، )ص65، 77، 84، 

.)92 ،91 ،90 ،87
))(  ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس، )5/ 95(؛ ومقاصد القرآن من ترشيع األحكام، لعبدالكريم حامدي، )ص20(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

وعــى مــا ســبق فيمكــن أن نقــول مقاصــد إيــراد اإلرسائيليــات يف كتــب التفســر: الغايــة واهلدف 

واحلكمــة مــن إيــراد املفريــن لإلرسائيليــات يف كتب التفســر.

وبالنظــر إىل كتــب التفســر نجــد أن املفريــن يــوردون اإلرسائيليــات يف تفاســرهم لالســتفادة 

منهــا يف:

ــص  ــض القص ــب؛ فبع ــه التغلي ــى وج ــم ع ــرآن الكري ــص الق ــواردة يف قص ــاين ال ــان املع 1. بي

املجملــة يف القــرآن الكريــم قــد خيتلــف حتديــد معناهــا املــراد باختــالف االعتــاد عــى اخلــرب اإلرسائيي 

مــن عدمــه.

2.  بيــان مــا يتعلــق بالقصــة، ومــن ذلــك: ســبب القصــة الــذي ال تــرد اإلشــارة إليــه يف القــرآن 

الكريــم، وتعيــني املبهــم، وتفصيــل املجمــل، وكشــف املشــكل، وترجيــح املحتمــل )1(.

ومــن املهــم يف هنايــة هــذا املبحــث أن نشــري إىل أن الروايــات اإلرسائيليــة جــزء مــن مــادة التفســر 

منــذ عــر الصحابــة والتابعــني وأتباعهــم، وأن رواهتــا هــم )أهــل التَّأويــل( الذيــن ُيؤخذ عنهــم، وأن 

أعلمهــم بالتفســر هــم الصحابــة، وهــم أكثرهــم روايــة لإلرسائيليَّــات، فابــن عبــاس وابــن مســعود 

وعــي - M - رووا كثــًرا مــن مرويــات اإلرسائيليــات املأثــورة عــن الصحابــة   - M - يف 

تفســر ابــن جريــر الطــربي)2(، ومل يقــع النكــر عــى إيرادهــا يف  كتــب التفســر إال يف أوقــات متأخــرة 

عــن العصــور املفضلــة)3(.

ــم(، )ص196(،  ــرة وتقوي ــات: نظ ــري القــرآن باإلرسائيلي ــري )تفس ــول التفس ــرآن وأص ــوم الق ــة يف عل م ــوث حمكَّ ــر: بح )1(  ينظ
واإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــري، )ص105- 141(.

)2(  ينظر: اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطري، )ص69(، وقد أوصلها الباحث إىل ما نسبته )%83.3(.
))(  فعــى ســبيل املثــال: أول انتقــاد رصيــح لقصــة فتنــة داود - S - كان مــن النَّحــاس )ت: 338هـــ(، ينظــر: بحــوث حمكمــة 
يف علــوم القــرآن وأصــول التفســري )تفســري القــرآن باإلرسائيليــات: نظــرة تقويميــة(، د، مســاعد الطيــار )ص265(. وعــن هــذه 
القصــة يقــول ابــن كثــر)ت: 774هـــ( يف تفســريه )60/7(: "قــد ذكــر املفــرون هاهنــا قصــة أكثرهــا مأخــوذ مــن اإلرسائيليــات، 
ومل يثبــت فيهــا عــن املعصــوم حديــث جيــب اتباعــه، ولكــن روى ابــن أيب حاتــم هنــا حديًثــا ال يصــح ســنده؛ ألنــه مــن روايــة يزيــد 
الرقــايش عــن أنــس - ويزيــد وإن كان مــن الصاحلــني- لكنــه ضعيــف احلديــث عنــد األئمــة، فــاألوىل أن يقتــر عــى جمــرد تــالوة 

هــذه القصــة، وأن يــرد علمهــا إىل اهلل D فــإن القــرآن حــق ومــا تضمــن فهــو حــق أيًضــا".
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وإذا كان األمــر كذلــك يف روايــة اإلرسائيليــات املتعلقــة بعــر القــرون املفضلــة فــإن احلــطَّ مــن 

ــلف؛ وهــو "مــن جحــد مزايــا  كرامــة األئمــة العلــاء الذيــن رووهــا مــن بعدهــم = حــطٌّ مــن قــدر السَّ

ذوي الفضــل، ومعــاداة العلــم، ... فمعــاًذا بــك اللهمَّ  مــن  هضيمة  الســلف!")1(.

يــن الغالــب مــن إيــراد اإلرسائيليــات يف التفســر= ال يعــدو  وعــى كلِّ حــال فــإن هــدف املفرِّ

االســتفادة منهــا يف بيــان بعــض املعــاين الــواردة يف قصــص القــرآن، أو مــا يتعلــق هبــا)2(، كــا ذكرنــا 

يف موضوعــات ومقاصــد اإلرسائيليــات يف كتــب التفســر، ويف اجلملــة فإهنــا "تذكــر لالستشــهاد ال 

لالعتقــاد")3(.

)1(  تفسري القاسمي، للقاسمي، )32/1(.
)2(  ينظر: بحوث حمكمة يف علوم القرآن وأصول التفسري )تفسري القرآن باإلرسائيليات: نظرة تقويمية(، )ص196(.

))(  مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية، )ص42(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

املبحث الثاين:
ترمجة نوف البِكايل  ، ويعرف بـ)نوف الشامي،  ونوف  احلمريي()1(:

هــو َأُبــو يزيــد، وقيــل: أبــو عمــرو، وقيــل: أبــو رشــيد، وقيــل غــر ذلــك.  َنــوَف، بفتــح النــون 

ــن  ــال اب ــكاف، ق ــف ال ــا وختفي ــدة وكره ــح املوح ــَكايل بفت ، والَب ــَكايلِّ ــة  البِ ــن فضال ــاء، ْب وبالف

حجــر)ت: 852هـــ(: "ووهــم مــن شــددها")2(. وبنــو بِــكال قبيلــة أو بطــن مــن بطــون محــر؛ فهــو 

ــه. ــن أخت ــل: اب ــار، وقي ــب األحب ــن امــرأة كع ــري، اب مح

تابعــي جليــل، وثَّقــه ابــن حبــان )ت:354هـــ(، وقــال عنــه أنــه يــروي القصص)3(.ذكــر ســبط 

ابــن اجلــوزي )ت: 654هـــ( أن لــه أًخــا اســمه تبيــع)4(. 

ــدادي  ــب البغ ــد أورد اخلطي ــه، وق ــا ل ــا وحاجًب ــل كان صاحًب ــي -  -؛ وقي ــن ع روى ع

)ت: 463هـــ(، وابــن عســاكر)ت: 571هـــ( يف ترمجتهــم لــه جمموعــة مــن الروايــات التــي تضمنــت 

حــواًرا دار بينــه وبــني عــي بــن أيب طالــب -  -، وفيــه قــال  نــوف  البــكايل:

"بايــت عــٌي فأكثــر الدخــول واخلــروج، والنظــر يِف الســاء، ثــم َقــاَل يل: أنائــم أنــت يــا  نــوف؟ 

ُقْلــُت: بــل رامــق أرمقــك بعينــي منــذ الليلــة يــا أمــر املؤمنــني.

)1(  ينظــر يف ترمجتــه: الطبقــات الكــرى، البــن ســعد، )7/ 452(؛ األســامي والكنــى، لإلمــام أمحــد، )ص105(، التاريــخ الكبــري، 
ــم، )8/ 505(؛  ــن أيب حات ــني وكناهــم، للمقدمــي، )ص47(؛ اجلــرح والتعديــل، الب ــخ وأســامء املحدث )568/9-569(؛ التاري
ــامل يف  ــب الك ــاكر، )308/62- 313(؛ هتذي ــن عس ــق، الب ــخ دمش ــان، )ص196(؛ تاري ــن حب ــار، الب ــامء األمص ــاهري عل مش
ــر،        ــن حج ــب، الب ــب التهذي ــي،)2/ 1013، 1210(، هتذي ــالم، للذهب ــخ اإلس ــزي، )65/30- 66(؛ تاري ــال، للم ــامء الرج أس

ــزركي، )54/8(. ــالم، لل )90/10(؛ واألع
)2(  فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )1/ 219(.

))(  ينظر: الثقات، البن حبان، )483/5(.
))(  ينظــر: مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان، لســبط ابــن اجلــوزي، )6/ 28(. وقــد نقــل عــن ابــن ســعد )ت: 230هـــ(: أنــه يف الطبقــة 

الثَّانيــة مــن الّتابعــني مــن أهــل الشــام، وكان عامًلــا، قــرأ الُكتــب، وســمع مــن كعــب كثــًرا، وُكنيتــه أبــو ُعبيــد، وقيــل: أبــو عامــر.
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ــذوا  ــك اخت ــرة، أولئ ــني يِف اآلخ ــا، الراغب ــن يِف الدني ــى للزاهدي ــوف! طوب ــا  ن ــاَل يل: ي ــاَل: َفَق َق

ــوا  ــم قرض ــاًرا، ث ــاء دث ــعاًرا، والدع ــاب ش ــا، والكت ــا طيًب ــا، وماءه ــا فراًش ــاًطا، وتراهب أرض اهلل بس

الدنيــا قرًضــا َعــَى منهــاج املســيح ابــن مريــم. يــا  نــوف! إنَّ اهلل أوحــى إىَِل عبــده املســيح، أن قــل لبنــي 

ــة ...")1(. ــويت إال بقلــوٍب طاهــرٍة، وأبصــار خاشــعٍة، وأكــفٍّ نقي ــا مــن بي ــوا بيًت ــل: ال تدخل إرسائي

وممــن روى عنهــم مــن الصحابــة الكــرام - M -: عبــد اهلل بــن َعْمــرو بــن العــاص، وأبــو 

أيــوب األنصــاري، وثوبــان - مــوىل َرُســول اهللَِّ -H-، وكعــب األحبــار، وغرهــم.  وعنــه: 

أبــو إســحاق الســبيعي، وأبــو عمــران اجلــوين، وشــهر بــن حوشــب، وســعيد بــن جبــر، ونســر بــن 

ذعلــوق، وخالــد بــن صبيــح، وَأُبــو هــارون العبــدي، وغرهــم. 

كان عاملــًا قاضًيــا حكيــًا، وإماًمــا ألهــل دمشــق، قــرأ الكتــب، وقــصَّ عنهــا األخبــار بِحمــص، 

ــان، فقالــت: "قــل هلــا:  وقــد أرســلت ُأم الــدرداء -  - أحدهــم إليــه وإىل رجــل آخــر يقصَّ

ــن  ــب ب ــة ُمصَع ــة يف والي ــل إىل الُكوَف ــم انتق ــكا")2(. ث ــاس ألنفس ــا الن ــن موعظتك ــا اهلل، ولتك اتقي

َبــر.  الزُّ

ووقــع لــه ذكــر يف الصحيحــني)3( يف قصــة موســى واخلــر - R -، وفيهــا تكذيــب ابــن 

 -  - لنــوف، وســتأيت هــذه الروايــة - بــإذن اهلل -، ومل ُيــرْد ابــن عبــاس -  - عبــاس

)1(  ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )42/8(؛ وتاريخ دمشق، البن عساكر، )304/62- 306(.
)2(  اجلامع، البن وهب )ص661(؛ وحلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين، )52/6(.

))(  عنــد البخــاري يف صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب: مــا يســتحب للعــامل إذا ســئل: أي النــاس أعلــم؟ فيــكل العلــم إىل اهلل )35/1( 
ح)122(؛ ومســلم يف صحيحــه، كتــاب الفضائــل، بــاب: فضائــل اخلــر، )1847/4( ح)2380(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

حقيقــة الكــذب؛ إنــا أراد أنــه أخطــأ)1(.

ــا  وكان -  - حمًبــا للعلــم والعلــاء، موقــًرا للصحابــة الكــرام، وممــا يــدل عــى ذلــك أن ملَّ

ــا قــد هُنينــا  ْث بأنَّ ث، فقــال: "حــدِّ أتــى عبــد اهلل بــن عمــرو -  - عــى نــوف البــكايل وهــو حيــدِّ

 -H - عــن احلديــث. فقــال: مــا كنــت ألحــدث وعنــدي رجــل مــن أصحــاب رســول اهلل

ثــم مــن قريــش")2(.

وممــا ُنقــل عنــه حينــا كان إماًمــا ألهــل دمشــق أنــه إذا أقبــل عــى النــاس بوجهــه قــال: "مــن ال 

.)3(" حيبكــم ال أحبــه اهلل، ومــن ال يرمحكــم فــال

ومجلة القول أنه كان يف املعايل مرغًبا، وللكتب قارًئا، وإىل املحامد داعًيا، وعن املحاذر ناهًيا)4(.

ــا  ــه: "كن ــِديُّ قول ــَة الِكنْ ــن َأيب ُعتب ــنده إىل ُأيَبِّ ب ــارك )ت: 181هـــ( بس ــن املب ــه أورد اب ويف وفات

نختلــف إىل نــوف البــكايل، إذ أتــاه رجــل وأنــا عنــده، فقــال: يــا أبــا يزيــد، رأيــت لــك رؤيــا. فقــال: 

اقصصهــا. فقــال: رأيــت أنــك تســوق جيًشــا، ومعــك رمــح طويــل يف ســنانه شــمعة تــيء للنــاس. 

فقــال نــوف: لئــن صدقــت رؤيــاك ألستشــهدن. فلــم يكــن إال أن خرجــت البعــوث مــع حممــد بــن 

)1(  قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ( يف جممــوع الفتــاوى، )266/32(: "الكــذب كانــوا يطلقونــه بــإزاء اخلطــأ؛ ...كقول 
ــا قــال ملــا صاحــب اخلــر ليــس موســى بنــي إرسائيــل". وقــال يف النبــوات، )817-815/2(:  ــاس:  كــذب  نــوف: مل ــن عب اب
"وكذلــك الــذي يــدّل عليــه الــرشع: أّن كّل مــن أخــرب بخــرب ليــس لــه أن خُيــرب بــه، وهــو غــر مطابــق، فإّنــه ُيســّمى كاذبــًا، وإن 
ــًا  ــه: إن نوف ــل ل ــا قي ــاس مل ــن عب ــك اب ــه: "وكذل ــك قول ــن ذل ــار، م ــدة آث ــك بع ــى ذل ــهد ع ــم استش ــذب"، ث ــد الك كان مل يتعّم
ــووي )ت:  ــال اإلمــام الن ــل، ليــس هــو موســى اخلــر. فقــال: كــذب  نــوف". وق ــّي إرسائي يقــول: إّن موســى -S - نب
ــه  676هـــ( يف رشحــه عــى صحيــح مســلم، )137/15(: "قــال العلــاء: هــو عــى وجــه اإلغــالظ والزجــر عــن مثــل قولــه، ال أنَّ
ــه عــدو اهلل حقيقــة، إنــا قالــه مبالغــة يف إنــكار قولــه؛ ملخالفتــه قــول رســول اهلل - H -، وكان ذلــك يف حــال  يعتقــد أنَّ
غضــب بــن عبــاس لشــدة إنــكاره، وحــال الغضــب تطلــق األلفــاظ وال تــراد هبــا حقائقهــا، واهلل أعلــم". وينظــر: فتــح البــاري، 
البــن حجــر، )219/1(، وعمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، لبــدر الديــن العينــي، )193/2(؛ والنهايــة يف غريــب احلديــث 

واألثــر، البــن األثــر، )159/4(.
)2(  ينظر: تاريخ دمشق، البن عساكر، )312/62(.

))(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )62/ 312(.
))(  ينظر: حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين، )6/ 48(.
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ــركاب  ــه  يف  ال ــع  رجل ــا  وض ــه،  فل ــت أودع ــه، ذهب ــر خروج ــا ح ــة)2(، فل ــى الصائف ــروان)1( ع م

 قــال:    اللهــم  أرمــل  املــرأة، وأيتــم الولــد، وأكــرم نوًفــا بالشــهادة. قــال: فغــزوا، فلــا انرفــوا فكانــوا 

بُقَباقــب)3(، خــرج العــدو عــى الــرج، فــكان أول مــن ركــب، فلــا رآهم، شــدَّ عليهــم، فقتــل رجاًل، 

ثــم رجــاًل، ثــم ُقتــل. فقــال بعــض مــن معــه: فانتهينــا إليــه وقــد اختلــط دمــه بــدم فرســه قتيلــني")4(.

ــن  ــم م ــا، فمنه ــك اختالًف ــدت يف ذل ــل وج ــه؛ ب ــددة لوفات ــنة حم ــه س ــت علي ــا وقف ــد في ومل أج

ذكــره فيمــن مــات بــني الســبعني إىل الثانــني مــن اهلجــرة)5(، ومنهــم مــن جعلــه فيمــن مــات بعــد 

التســعني)6(، والــذي يظهــر أنــه تــويف يف حــدود ســنة مخــس وســبعني؛ فقــد ذكــر خيــاط بــن خليفــة 

)ت:240هـــ( أن حممــد بــن مــروان غــزا الصائفــة ســنة مخــس َوســبعني)7(، ونــوف البــكايل تــويف يف 

، واهلل أعلــم.  هــذه الغــزوة كــا مــرَّ

)1(   هــو أبــو مــروان حممــد  بــن  مــروان بــن احلكــم األمــوي األمــر، أخــو َعبــد امللــك وَعبــد العزيــز، ابنــي َمــروان، واله أخــوه عبــد 
امللــك اجلزيــرة، فواظــب اجلهــاد، وكان مفــرط القــوى شــديد البــأس، موصوًفــا بالشــجاعة. كان أخــوه عبــد امللــك يغبطــه عــى 
ذلــك، وحيســده. وهــو أبــو مــروان بــن حممــد امللقــب باحلــار آخــر ملــوك بنــي أميــة. تــويف ســنة إحــدى وِمَئــة. ينظــر: التاريــخ 

الكبــري، للبخــاري، )1/ 599(؛ وســري أعــالم النبــالء، للذهبــي، )148/5(.
ــح  ــتاء ال يصل ــف؛ ألن الش ــل الصي ــروم يف فص ــد ال ــلمون ض ــا املس ــوم هب ــي يق ــزوات الت ــي الغ ــف وه ــا صوائ ــة: مجعه )2(  الصائف
لغزوهــم بســبب الــربد والثلــج، وعليــه فكــون حممــد بــن مــروان غــزا الصائفــة ســنة مخــس َوســبعني ال يعنــي أنــه مل يغــزو قبــل أو 

بعــد. ينظــر: لســان العــرب، البــن منظــور، )201/9(:؛ وتــاج العــروس، للزبيــدي، )170/6(. 
ــا حتــى يصــب يف هنــر الفــرات.  ــه، بعدمهــا مثلهــا، عــى وزن فعالــل: هنــر يف بــالد الــروم، يتجــه جنوًب ــه، وفتــح ثاني ))(  بضــّم أّول
ينظــر: معجــم مــا اســتعجم مــن اســامء البــالد واملواضــع، للبكــري، )1046/3(؛ ونزهــة املشــتاق يف اخــرتاق اآلفــاق، لإلدريــي،              

.)809  /2(
))(  اجلهاد، البن املبارك، )ص110(.

))(  ينظر: التاريخ األوسط، للبخاري، )153/1(.
))(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص567(.

))(   ينظر: تاريخ خليفة بن خياط، البن خياط، )ص271(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

املبحث الثالث: 
روايات نوف البكايل اإلرسائيلية التفسريية، وفيه ثالثة عرش مطلًبا:

اعتمــدت هــذه الدراســة يف مجــع روايــات نــوف البــكايلِّ اإلرسائيليــة عــى )موســوعة التفســري 

املأثــور(، وكتــاب )اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــري(، والعــود إىل بعــض كتــب التفســر 

ــوع  ــان موض ــد يف بي ــرآن، جمته ــور الق ــى س ــة ع ــات مرتب ــذه الرواي ــأذكر ه ــي س ــا ي ــة، وفي املختلف

ــق. ــاهلل التوفي ــة، وب ــد كل رواي ومقص

   املطلب األول: من سورة البقرة واحلج 

قــال تعــاىل: ژ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ژ 

ــرة: 204[. ]البق

وقال تعاىل: ژ ڳ   ڳ     ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ژ ]احلج: 11[.

ــكايل - مــن طريــق حممــد بــن كعــب القرظــي -  وكان يقــرأ الُكُتــب، قــال:  ــوٍف  البِ ]1[ عــن  َن

إينِّ ألجــد صفــة نــاس ِمــن هــذه األُمــة يف كتــاب اهلل املنــزل، قومهــا حيتالــون الدنيــا بالديــن، ألســنتهم 

أحــى مــن العســل، وقلوهبــم أَمــرُّ ِمــن الصــرِب، يلبســون للنــاس لبــاس ُمُســوك)1( الضــأن، وقلوهبــم 

ون، حلفــت بنفــي ألبعثــنَّ عليهــم فتنــة  ؤون، ويب َيْغــرَتُّ ــرَتِ قلــوب الذئــاب، يقــول الــرب: فَعــَيَّ جَيْ

ــا:            ــون، فوجدهت ــم املنافق ــإذا ه ــرآن، ف ــا يف الق ــي: "َتَدبَّرهُت ــال القرظ ــران. ق ــا ح ــم فيه ــرتك احللي ت

                                                                                                                     ،]204 ]البقــرة:  ژ  ڇ   ڇ   چ   چ  چ  چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ژ 

)1(  املســوك:  مجــع  َمْســك بالفتــح وســكون الســني، وهــو اجِلْلــد. ينظــر: مقاييــس اللغــة، البــن فــارس، )321/5(؛ والنهايــة يف غريــب 
ــر، )331/4(. ــن األث احلديث، الب
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]احلــج: 11[")1(. ڳ   ڳ     ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ژ  ژ 

موضوع الرواية:

ابقة. حتدثت هذه الرواية عن وصف قوم من ُأُّمة حممد - H- يف الكتب السَّ

مقصد الرواية:

ــه  ــزول قول ــبب ن ون - X - يف س ــرِّ ــر املف ــد ذك ــل، فق ــح املحتم ــة ترجي ــد الرواي ومقص

تعــاىل: ژ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ ژ ]البقــرة: 204[ 

= اقــوال ثالثــة:

األول: أهنا نزلت يف األخنس بن رشيق)2(، وهذا قول ابن عباس، والّسّدّي، ومقاتل.

الثاين: أهّنا فيمن نافق فأظهر بلسانه ما ليس يف قلبه. وهذا قول احلسن، وقتادة، وابن زيد.

الثالث: أهنا نزلت يف رسية الرجيع)3(.

وقــد اختــر الــرازي )ت: 606هـــ( هــذه األقــوال يف قولــني: إن اآليــة خمتصــة بأقــوام معينــني، 

ــة ، ورّجــح القــول  ــا هبــذه الصفــة املذكــورة يف هــذه اآلي أو إهنــا عامــة يف حــق كلِّ مــن كان موصوًف

يــن)4(. وذكــر ابــن عطيــة )ت: 542هـــ(  الثــاين منهــا، وذكــر أنــه اختيــار أكثــر املحققــني مــن املفرِّ

أن القــول بعمــوم اآليــة هــو قــول قتــادة، وجماهــد، ثــم قــال: "فهــي عامــة، وهــي تشــبه مــا ورد يف 

)1(  أخرجــه عبــد اهلل بــن وهــب يف تفســري القــرآن مــن اجلامــع، )17/2- 18(؛ ومــن طريقــه ابــن جريــر يف تفســريه )575/3(؛ وعنــه 
ابــن كثــر يف تفســريه، )562/1(. وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، )38/15(.

ــّي  ــر للنب ــب، يظه ــر القل ــكالم، كاف ــني ال ــري، )170/1(: "كان ل ــم التفس ــري يف عل ــوزي )ت: 597هـــ(، زاد املس ــن اجل ــال اب )2(  ق
-H - احلســن، وحيلــف لــه أنــه حيبــه ويتبعــه عــى دينــه، وهــو يضمــر غــر ذلــك"، ومــن أخــرج هــذا الســبب ابــن 

ــريه، )572/3(. ــر يف تفس جري
ــة الرجيــع يف شــهر صفــر مــن الســنة الرابعــة مــن اهلجــرة؛ واملقصــود: مــن  ــة مــن احلجــاز، وقــد كانــت رسي ))(  مــاء هلذيــل بناحي

ــربي، )538/2(. ــري، للط ــخ الط ــر: تاري ــم.  ينظ ــدر هب ــراء ، وغ ــتدرج الق ــن اس ــني م املنافق
))(  تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، لفخر الدين الرازي، )344/5(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

الرتمــذي أن يف بعــض كتــب اهلل تعــاىل: "أن مــن عبــاد اهلل قومــا ألســنتهم أحــى مــن العســل وقلوهبــم 

أمــر مــن الصــرب، يلبســون للنــاس جلــود الضــأن مــن اللــني، جيــرتون الدنيــا بالديــن، يقــول اهلل تعاىل: 

أيب يغــرتون وعــي جيــرتون؟ حلفــت ألســلطن عليهــم فتنــة تــدع احلليــم منهــم حــران")1(.

ممــن رّجــح العمــوم مســتداًل بروايــة نــوف البــكايل عــن ابــن جريــر )ت: 310هـــ( = ابــن كثــر 

)ت: 774هـــ( حيــث قــال: "وقيــل: بــل ذلــك عــام يف املنافقــني كّلهــم ويف املؤمنــني كّلهــم. وهــذا 

 -  - ــم أورد ــح". ث ــو الصحي ــد، وه ــر واح ــس، وغ ــن أن ــع ب ــد، والربي ــادة، وجماه ــول قت ق

ــة. الرواي

   املطلب الثاين: من سورة آل عمران 

قــال تعــاىل: ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  

جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ ژ ]آل عمــران:38-37[.

ــول اهلل - D -: ژ ېئ  ېئ ژ ،  ــق أيب عمــران - يف ق ــن طري ــكايِلِّ م ــوف  البِ ــن  َن ]2[ ع

ــتاء يف  ــة الش ــا فاكه م إليه ــدَّ ــت ُتَق ــا، فكان ــت قومه ــزل يف بي ــاة تن ــت فت ــا، وكان ــال: كان يزوره ق

يــف يف الشــتاء، فقــال: ژ جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث      يــف، وفاكهــة الصَّ الصَّ

حجژ. فهنالــك دعــا زكرّيــا رّبــه أن يــب لــه غالًمــا، فوهــب لــه حييــى، ومل ُيســمَّ حييــى قبلــه، قــال:                            

.]8 ]مريــم:   )2( ژ  ڻ  ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   ژ 

)1(  تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية، )279/1(.
)2(  أخرجــه ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق، )85/70(، وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، 

.)164/5(
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عند التأمل يف الرواية السابقة نجد أهنا اشتملت عى موضوعني:

.- S - 1. خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل؛ وهو زكريا

 .- P - 2. خرب فرد من أفراد بني إرسائيل؛ وهي مريم

وتضمنت مقصدان:

املقصــد األول: تعيــني املبهــم يف قــول اهلل تعــاىل: ژ ی  جئ  حئ ژ ، فــاهلل – تعــاىل - أهبــم ماهيــة 

يــف،  م إىل مريــم - S - فاكهــة الشــتاء يف الصَّ هــذا الــرزق، وهــذه الروايــة بينتــه؛ فكانــت ُتَقــدَّ

يــف يف الشــتاء.  وفاكهــة الصَّ

ــة  ــل كفال ــاىل أمج ــاهلل تع ــاىل -: ژ ېئ ژ ، ف ــه – تع ــال يف قول ــل اإلمج ــاين: تفصي ــد الث واملقص

ــة؛  ــا مــن وجــوه تلــك الكفال ــة بينــت وجًه ــم - P -، وهــذه الرواي ــا - S - ملري زكري

وهــو زيارتــه هلــا. 

     املطلب الثالث: من سورة املائدة

تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ  قــال 

ــدة: 26[. ]املائ

])[ عــن  نــوف  البـِـكايِل - مــن طريــق أيب إســحاق - قــال: "كان رسيــر ِعــَوج ثانائــة ذراع، وكان 

طــول موســى عــرشة أذرع، وعصــاه عــرشة أذرع، ووثــب يف الســاء عــرشة أذرع، فــرب  ِعَوًجــا، 
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روايات نوف البكايل االرسائلية

ون عليــه")1(.  فأصــاب َكْعَبــه، فســقط َميًِّتــا، فــكان جــًرا للنــاس َيُمــرُّ

تضمنت هذه الرواية موضوعني:

.- S -1. خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل؛ وهو موسى

2. خرب فرد من أفراد من بني إرسائيل؛ وهو عوج بن عوق)2(.

ومقصد هذه الرواية هو: 

ترجيــح املحتمــل؛ كــا عنــد ابــن جريــر )ت:310هـــ(، فعنــد هــذه اآليــة ذكــر أن أهــل التأويــل 

اختلفــوا يف النَّاصــب لـــألربعني عــى قولــني:

األول: قولــه تعــاىل: ژ ڄ ژ ، وعــى هــذا تكــون األرض املقدســة حمرمــة عــى القــوم الذيــن 

ــى  ــا ع مه ــك حرَّ ــن، وكذل ــرب اجلباري ــوا ح ــى، وأب ــوم موس ــن ق ــى م ــر موس ــوا أم ــوا وخالف عص

موســى - S - واملؤمنــني الذيــن مل خيالفــوا، حتــى إذا انتهــت املــدة التــي حددهــا اهلل، وخرجــوا 

مــن التيــه، ثــم فتحهــا اهلل عــى موســى ومــن بقــي معــه مــن املؤمنــني، وســكنوها، وأهلــك اجلباريــن 

بعــد حــرب منهــم هلــم.

ــا يف  ــن إيراده ــد م ــب؛ ألن املقص ــريه، )80/3( دون تعقي ــر يف تفس ــن كث ــه اب ــريه، )315/8(؛ وعن ــر يف تفس ــن جري ــه اب )1(   أخرج
ــه: "ويف  ــة، )2/ 126(، بقول ــة والنهاي ــه يف البداي ــه تعقب ــر -  -، إال إن ــن جري ــد اب ــح املحتمــل كــا هــو عن التفســر ترجي
إســناده إليــه نظــر. ثــم هــو مــع هــذا كلــه مــن اإلرسائيليــات، وكل هــذه مــن وضــع جهــال بنــي إرسائيــل فــإن األخبــار الكذبــة 
قــد كثــرت عندهــم، وال متييــز هلــم بــني صحيحهــا وباطلهــا. ثــم لــو كان هــذا صحيًحــا لــكان بنــو إرسائيــل معذوريــن يف النكــول 
عــن قتاهلــم، وقــد ذمهــم اهلل عــى نكوهلــم، وعاقبهــم بالتيــه عــى تــرك جهادهــم، وخمالفتهــم رســوهلم، وقــد أشــار عليهــم رجــالن 
صاحلــان منهــم باإلقــدام، وهنياهــم عــن اإلحجــام". وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور،  مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، 
)489/7(. ويف وصــف طــول هــذا الرجــل غرابــة؛ بــل قــال ابــن كثــر )ت: 774هـــ( يف تفســريه، )76/3( عــن هــذا الشــأن أنــه 
"يســتحى مــن ذكــره.  ثــم  هــو  خمالــف  ملــا  ثبــت  يف  الصحيــح  أن رســول اهلل - H - قــال: "إن اهلل - تعــاىل - خلــق آدم 

وطولــه ســتون ذراعــا، ثــم مل يــزل اخللــق ينقــص حتــى اآلن"".
)2(  اختلف يف اسم أبيه عى التحقيق، فبعض الروايات أسمته: عوج، وبعضها: عوق، وأخرى: عناق، كا ستجده يف هذا البحث. 
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الثــاين: قولــه تعــاىل: ژ   چ  چ  چ ژ ، وعــى هــذا يكــون التحريــم عــى التأبيــد جلميــع مــن 

كان مــن بنــي إرسائيــل يف ذلــك الوقــت ممــن قــال اهلل فيهــم: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ ]املائــدة:24[. بمــن فيهــم موســى - S -)1(؛ إال أن 

ذلــك التيــه "كان روحــًا لــه وســالمًا؛ ال عقوبــة")2(.

ح االحتامل األول؛ للحيثيات التالية: وهذان القوالن حمتمالن، إال أن ابن جرير)ت: 310هـ( رجَّ

1. علَّــل هــذا االحتــال بقولــه: "ألن اهلل عــزَّ ذكــره عــمَّ بذلــك القــوم، ومل خيصــص منهــم بعًضــا 

بعض". دون 

ــى  ــه موس ــاق قتل ــن عن ــوج ب ــني = أن ع ــار األول ــاء أخب ــاع عل ــك بإمج ــى ذل ــتدل ع 2. اس

ــال:  ــم ق ــا، ث ــي معن ــكايل الت ــوف الب ــة ن ــي اســتدل هبــا رواي ــار الت -S-، ومطلــع هــذه األخب

ــا مل تكــْن بنــو إرسائيــل  ــاه قبــل مصــره يف التيــه، وهــو مــن أعظــم اجلبَّاريــن َخْلًق ــه إيِّ "فلــو كان قتُل

ــة  ــاء األُم ــذي ظهــَر منهــا، ولكــن ذلــك كان - إن شــاء اهلل - بعــد فن ــن اجلــزَع ال جتــزُع مــن اجلباري

ــم")3(. ــن مدينته ــى اجلبَّاري ــول ع ــت الدخ ــا، وأب ــت رهبَّ ــت، وعص ــي جزع الت

ــح  ــذا أص ــربي )ت: 310هـــ(: "وه ــه الط ــب إلي ــا ذه ــًدا م ــوي )ت:510هـــ( مؤي ــال البغ ق

.)4("- S - ــى ــه موس ــق قتل ــن عن ــوج ب ــاء أن ع ــاق العل ــل؛ التف األقاوي

)1(  ينظر: تفسري الطري، )307/8 - 308(.
)2(  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب = حاشية الطيبي عى الكشاف، للطيبي، )328/5(.

))(  تفسري الطري، )314/8(.
))(  تفسري البغوي = معامل التنزيل،  )38/3(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

      املطلب الرابع: من سورة األعراف، والطور

ــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ــال تع ق

ــراف: 59[. ڃ ژ ]األع

])[ عــن  نــوف  البـِـكايل - مــن طريــق عبــد اهلل بــن جابــر - قــال: مخســٌة مــن األنبيــاء مــن العرب: 

ــالة والســالُم - )1(. حممــد، ونــوٌح، وهــود، وصالــح، وشــعيب - عليهم الصَّ

موضوع الرواية: 

األنبيــاء مــن غــر بنــي إرسائيــل )العــرب(، وهــم: حممــد، نــوح، وهــود، وصالــح، وشــعيب - 

.- O

مقصد الرواية:

مل أجــد - فيــا وقفــت عليــه مــن كتــب التفســر - مــن أورد هــذه الروايــة؛ إال اإلمــام 

، ولكــن يمكــن أن نقــول إن  الســيوطي)ت: 911هـــ(، نقــاًل عــن ابــن عســاكر)ت: 571هـــ( كــا مــرَّ

ــة: ــذه الرواي ــد ه مقص

ــرب،  ــاء الع ــن أنبي ــه م ــت أن ــد بين ــوح - S -، فق ــن ن ــه اهلل ع ــا أمجل ــض م ــل بع  تفصي

ــابون، وَنَقلــة  وال نســتطيع اجلــزم هبــذا إال أن يكــون - S - أبــو أيب العــرب، فقــد "اتفــق النسَّ

ــة: ــم منهــم ثالث ــت األُم ــن تفّرع ــوح الذي ــد ن ــن عــى أّن ول املفري

ــر،  ــام األصغ ــم، وح ــث أكربه ــوراة، وأّن ياف ــم يف الت ــع ذكره ــد وق ــث؛ وق ــام، وياف ــام، وح س

ــط. ــام األوس وس

ــه الســيوطي يف الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، )480/3(؛ وينظــر:  )1(  أخرجــه ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق، )242/2(؛ وعن
ــة، )181/9(. موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآني
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وخــّرج الطــربي يف البــاب أحاديــث مرفوعــة بمثــل ذلــك، وأّن ســام أبــو العــرب، ويافــث أبــو 
الــروم، وحــام أبــو احلبــش والزنــج، ويف بعضهــا الســودان. ويف بعضهــا ســام أبــو العــرب وفــارس 
والــروم، ويافــث أبــو الــرّتك والصقالبــة ويأجــوج ومأجــوج، وحــام أبــو القبــط والســودان والرببــر، 

ومثلــه عــن ابــن املســّيب ووهــب بــن منّبــه")1(.

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ژ  تعــاىل:  قــال 
.]133 ]األعــراف:  ڍژ  

])[ عــن  نــوف  الشــامي - مــن طريــق ســاك - قــال: "مكــث موســى يف آل فرعــون بعَدمــا غَلــب 
م، فيأَبــون أن ُيْســِلموا" )2(. فــاِدَع، والــدَّ ــل، والضَّ ــحَرَة عرشيــن ســنًة ُيِريــم اآليــات: اجلــراد، والُقمَّ السَّ

ــى - H - يف                     ــث موس ــال: "مك ــامي ق ــوف الش ــن ن ــاك ع ــن س ــل ع وروى إرسائي
ــا")3(. ــني عاًم ــحرة أربع ــب الس ــا غل ــد م ــون بع آل فرع

موضوع الرواية: 

.- S - األنبياء من بني إرسائيل، وهو موسى

مقصد الرواية: 

تفصيــل املجمــل؛ فاآليــات الكريــات ذكــرت لنــا أن اهلل أرســل عــى فرعــون وقومــه عــدة آيــات 
مفصــالت؛ يعنــي مل تكــن مــرة واحــدة؛ بــل بــني كل آيــة وآيــة مــدة، إال أن اآليــات مل تبــنيِّ لنــا تلــك 
ــا يف  ــان تذكــر لن ــان الروايت ــات بأكملهــا، وهات ــي اســتغرقتها هــذه اآلي ــا املــدة الت املــدد، ومل تبــني لن

هــذا الشــأن قــوالن: عرشيــن ســنة، أو أربعــني ســنة، وكالمهــا حمتمــل، وال دليــل يرجــح أحدمهــا، 

واهلل أعلــم. 

)1(  تاريخ ابن خلدون = ديوان املبتدأ واخلر يف تاريخ العرب والربر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكر، البن خلدون، )8/2(.
)2(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه = تفســري القــرآن العظيــم، )1549/5(؛ وعنــه الســيوطي يف الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، 
ــوعة  ــر: موس ــق، )68/61(؛ وينظ ــخ دمش ــاكر يف تاري ــن عس ــه اب ــيخ. وأخرج ــد، وأيب الش ــد يف الزه ــزاه إىل أمح )524/3(؛ وع

ــة، )307/9(. ــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآني التفســري املأث
))(  تفسري القرطبي = اجلامع ألحكام القرآن، )267/7(.
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   • قــال تعــاىل: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    

ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ ژ ]األعــراف: 143[.

ــال: إينِّ  ــى اهلل إىل اجلب ــال: "أوح ــوين - ق ــران اجل ــق أيب عم ــن طري ــكايلِّ - م ــْوٍف  البِ ــن  َن ])[ ع

ــور، فإّنــه َتواَضــَع، قــال: أْرىض  نــاِزٌل عــى جبــٍل منكــم. قــال: فَشــَمَخِت اجلبــاُل كلُّهــا إال جبــل الطُّ

ــه: إينِّ  ر يل يشٌء فســيأتيني. فأوحــى اهلل إلي ــدِّ ــال: إن ُق ــه. ويف لفــٍظ: ق ــا ُقِســم يل. فــكان األمــُر علي ب

ــْدَريت")1(.  ســَأنِزُل عليــك بتواُضِعــك يل، وِرضــاك بُق

 •قال تعاىل: ژ ں ژ ]الطور: 1[.

])[ عــن  َنــْوف  البــكايل - مــن طريــق أيب عمــران اجلــوين - قــال: "أوحــى اهلل إىل اجلبــال: أين نازل 

عــى جبــٍل منكــّن. قــال: فَشــمخت اجلبــاُل كّلهــا رجــاء أن يكــون األمــر عليهــا. قــال: وتواضــع طــور 

ســيناء، وقــال: أرىض بــا قســم اهلل يل. فــكان األمُر عليــه")2(. 

موضوع الرواية: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو موسى

مقصد الرواية: 

ــى                  ــم اهلل موس ــه، وكلَّ ــبحانه - ل ــىَّ - س ــذي جت ــل ال ــراف اجلب ــة األع ــاىل - يف آي ــم اهلل - تع أهب

- S - مــن عليــه، ويف اآليــة الثانيــة أقســم اهلل بالطــور ُغْفــاًل دون بيــان احلــدث العظيــم الــذي 

)1(  أخرجــه اإلمــام أمحــد يف الزهــد، )ص66(؛ وعنــه ابــن القيــم يف التبيــان يف أيــامن القــرآن، )399/1(؛ وأخرجــه أيب نعيــم يف احلليــة، 
)49/6(، دون آخــره؛ وعــن اإلمــام أمحــد وأيب نعيــم أورده الســيوطي يف الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، )543/3(. وينظــر: 

موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، )333/9(.
)2(  أخرجــه عبــد الــرزاق يف تفســريه، )246/2 - 247(؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، 

.)622/20(
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كان عليــه، وهاتــان الروايتــان بيَّنت أن اجلبــل املقصــود بقولــه: ژ ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  

ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ ژ هــو جبــل الطــور، وأن املقصــود بالطــور يف 

قولــه: ژ ں ژ هــو جبــل الطــور، ولذلــك يقــول ابــن القيــم )ت: 751هـــ( بعــد أن أورد روايــة 

ــُه لســيُِّد اجلبــال")1(. نــوف البــكايل الســابقة: "وجبــٌل هــذا شــأنه حقيــٌق أن ُيْقِســَم اهللُ بــه، وإنَّ

  •  قــال تعــاىل: ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

ڄ  ڄ    ڦ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڤ   ڦ   ڤ   ٿ   ٹ  ٹ         ٹٹ  ڤ  ڤ    

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

گ   گ   گ   کگ   ک             ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ژ ]األعــراف: 156- 715[.

ــه  ]8[ عــن نــوف احلمــري - مــن طريــق شــهر بــن حوشــب - قــال: "ملــا اختــار موســى قوَم

ــُل  ــوًرا، وأجع ــجًدا وطه ــم األرَض مس ــُل لك ــى: أجع ــال اهلل ملوس ــه فق ــات ربِّ ــاًل مليق ــبعني رج س

الســكينَة معكــم يف بيوتكــم، وأجعلكــم تقــرءوَن التــوراة عــن ظهــر قلوبكــم، يقرؤهــا الرجــُل منكــم 

واملــرأُة واحلــرُّ والعبــُد والصغــُر والكبــُر. فقــال موســى لقومــه: إن اهلل قــد جعــل لكــم األرض طهوًرا 

َ إال يف الكنائــس. قــال: وجيعــُل الســكينَة معكــم يف بيتكــم. قالــوا:  ومســجًدا. قالــوا: ال نريــد أن نصــيِّ

ال نريــد إالَّ أن تكــون كــا كانــت يف التابــوت. قــال: وجيعُلكــم تقــرءون التــوراة عــن ظهــر قلوبكــم، 

ــا إال  ــد أن نقرأه ــوا: ال نري ــر. قال ــر والكب ــد والصغ ــر والعب ــرأة واحل ــم وامل ــل منك ــا الرج ويقرؤه

ــه: ژ ں  ں  ڻ ژ ".  ــال اهلل: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ژ إىل قول ــًرا. فق نظ

ــا انطلــق موســى بوفــد  ــكايلِّ - مــن طريــق حييــى بــن أيب كثــر - قــال: "مل ]9[ وعــن نــوف البِ

بنــي إرسائيــل كلَّمــه اهلل، فقــال: إين قــد بســطُت هلــم األرض طهــوًرا ومســاجَد ُيصّلــون فيهــا حيــث 

ــم  ــم، وجعلُته ــكينة يف قلوهب ــُت السَّ ــاٍم، وجعل ــرٍب أو محَّ ــاٍض أو ق ــد مرح ــالُة، إالَّ عن ــم الص أدركْته

)1(  التبيان يف أيامن القرآن، البن قيم اجلوزية، )400/1(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

يقــرءون التــوراة عــن ظهــر ألســنتهم. قــال: فذكــر ذلــك موســى لبنــي إرسائيــل، فقالــوا: ال نســتطيع 

ــيِّ إال يف  ــًرا، وال ُنص ــوراة إال نظ ــرأ الت ــوٍت، وال نق ــا يف تاب ــا لن ــا، فاجعْله ــكينة يف قلوبن ــَل السَّ مح

الكنيســة. فقــال اهلل: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ژ حتــى بلــغ: ژ ں  ں  ڻژ. 

قــال: فقــال موســى: يــا ربِّ اجعْلنــي نبيَّهــم. قــال: نبيُّهــم منهــم. قــال: ربِّ اجعلنــي منهــم، قــال: 

ــزل اهلل:               ــا. فأن ــا لغرن ــت وفادتن ــل، فجعل ــي إرسائي ــد بن ــك بوف ــا ربِّ أتيت ــال: ي ــم. ق ــن تدركه ل

: فامحــدوا اهلل الــذي  ــكايلُّ ژ ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئژ ]األعــراف: 159[. قــال نــوٌف البِ

حفــظ غيبتكــم، وأَخــَذ لكــم ســهَمُكم، وجعــل وفــادُة بنــي إرسائيــَل لكــم".

]10[ وعــن نــوف البــكايل - مــن طريــق حييــى بــن أيب كثــر - بنحــوه، إال أنــه قــال: "وإين ُأنــزُل 

عليكــم التــوراَة تقرءوهنــا عــن ظهــر ألســنَتِكم، رجاُلكــم ونســاُؤكم وصبياُنكــم. قالــوا: ال نصــيِّ إال 

يف كنيســة. ثــم ذكــر ســائر احلديــث نحــوه")1(.

ــن  ــار م ــا اخت ــى مَلّ ــدي -: "إّن موس ــارون العب ــق أيب ه ــن طري ــكايلِّ - م ــوف  البِ ــن  ن  ]11[ وع

ــُدوا إىل اهلل، وَســُلوه. فكانــت ملوســى مســألٌة، وهلــم مســألٌة، فلــا  قومــه ســبعني رجــاًل قــال هلــم: فِ

انتهــى إىل الطــور - املــكان الــذي وعــده اهلل بــه -  قــال هلــم موســى: ســلوا اهلل. قالــوا: أِرنــا اهلل جهــرًة. 

قــال: وحيكــم، تســألون اهلل هــذا! مرتــني. قالــوا: هــي مســألتنا، أِرنــا اهللَ جهــرًة. فأخذهتــم الرجفــة، 

، جئُتــك بســبعني ِمــن خيــار بنــي إرسائيــل، فأرجــع إليهــم وليــس  فصعقــوا، فقــال موســى: أْي ربِّ

معــي منهــم أحــٌد؟! فكيــف أصنــع ببنــي إرسائيــل؟ أليــس يقتلــوين؟ فقيــل لــه: ســْل مســألَتك. قــال: 

، إينِّ أســأُلك أن تبعثهــم. فبعثهــم اهلل، فذهبــت مســألُتهم ومســألُته، وُجِعلــت تلــك الدعــوة  أْي ربِّ

ة")2(.  هلــذه األُمَّ

)1(  أخــرج الروايــات الثــالث ابــن جريــر يف تفســريه، )489/10 – 490(؛ وابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )1579/5(، وعنــه الســيوطي 
يف الــدر املنثــور، )568/3( وعــزاه إىل أيب الشــيخ؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، )388/9 - 407(.

)2(  أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه، )1574/5(؛ وعنه السيوطي يف الدر املنثور، )569/3( وعزاه إىل أيب الشيخ.
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موضوع الروايات: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو موسى

مقصد الروايات: 

ــاىل:         ــه تع ــراد بقول ــوال يف امل ــة أق ــر )ت: 310هـــ( ثالث ــن جري ــد أورد اب ــل، فق ــح املحتم ترجي

: ژ   ٹ  ٹ  ٹ   ٿ    ژ 

1- خمرجــه عــاٌم، ومعنــاه خــاٌص، واملــراد بــه: ورمحتــي وســعت املؤمنــني يب مــن ُأُّمــة حممــد 
ــياق. - H -. واستشــهد بالــذي بعــده مــن الــكالم، يعنــي السِّ

2- خمرجه عى العموم يف الدنيا لكل النَّاس، وعى اخلصوص يف اآلخرة للمتقني.

3- خمرجه عى العموم، واملراد التوبة)1(.

ــاىل: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ــه تع ــي قول ــول - يعن ــذا الق ــال: "وه ــمَّ ق ث

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ژ  - إبانــة مــن اهلل - جــل ثنــاؤه - عــن أن الذيــن وعــد موســى نبيَّــه 

- S - أن يكتــب هلــم الرمحــة التــي وصفهــا جــل ثنــاؤه بقولــه:             ژ ٿ   ٹ  ٹ ٹ ژ   

= هــم ُأُّمــة حممــد - H -؛ ألنــه ال يعلــم هلل رســوٌل ُوصــَف هبــذه الصفــة - أعنــي األُمــيِّ - 

غــر نبيِّنــا حممــد - H -، وبذلــك جــاءت الروايــات عــن أهــل التأويــل")2(.

ــياق، والروايــات عــن أهــل  ــح -  - القــول األول، واســتدل عــى ذلــك بأمريــن: السِّ فرجَّ

.-  - التأويــل، والتــي منهــا الروايــات اإلرسائيليــة عــن نــوف البــكايل

)1(  ينظر: تفسري الطري، )483/10 - 486(. 
)2(  تفسري الطري، )488/10(.
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   املطلب اخلامس: من سورة يوسف

 •قال تعاىل: ژ ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ےچ ]يوسف: 20[.

ــه: ژ ہ   ہ   ہ   ھ    ــحاق - يف قول ــق إيب إس ــن طري ــكايلِّ - م ــوٍف البِ ــن ن ]12[ ع

ــا".   ــرشون درمًه ــال: "ع ھژ. ق

ــامي)1( - مــن طريــق إيب إســحاق - يف قولــه: ژ ہ   ھ   ژ. قــال: "كانــت  ])1[ عــن نــوٍف الشَّ

عرشيــن درمًها")2(.قال: "عــرشون درمًها")3(. 

موضوع الرواية: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو يوسف

مقصد الرواية: 

تعيــني املبهــم )دراهــم معــدودة(، فابــن جريــر )ت:310هـــ( -  - ذكــر هــذه الروايات يف 

بيــان املبهــم؛ إال أنــه توقــف يف الرتجيــح يف ذلــك، كــا هــو منهجــه الغالــب يف املبهــات التــي مل يظهــر 

لــه دليــل عــى الرتجيــح فيهــا)4(. 

( مهــا واحــد، قــال حممــود شــاكر )ت: 1418هـــ( يف حتقيقــه لتفســري الطــري، )13/15(: "نــوف الشــامي هــو  )1(  )الشــامي والبـِـكايلِّ
نفســه نــوف بــن فضالــة البــكايل". قلــت: ويؤيــد هــذا ومــا أورده اإلمــام املــزي )ت: 742هـــ( يف ترمجتــه لنــوف يف هتذيــب الكامل، 

ــامي. )65/30( = بأنــه البــكايل الشَّ
ــاء، )52/6(، عــن  ــاء وطبقــات األصفي ــة األولي ــو نعيــم )ت: 430هـــ( يف حلي ــر يف تفســريه، )56/13(؛ وأب )2(  أخرجــه ابــن جري
 َنــْوف  البِــكايل - مــن طريــق أيب إســحاق - قــال: "البخــس: الظُّلــم. والثمــن عــرشون درمًهــا". والــذي يبــدو أن تفســر البخــس 
بالظلــم مــدرج يف الروايــة اإلرسائيليــة؛ ألن البخــس يف اللغــة ُفــرِّ بالظلــم، كــا عنــد األصفهــاين )ت: 502هـــ( يف املفــردات يف 

غريــب القــرآن، )ص110(.
))(  أخرجــه ابــن جريــر، )57/13(؛ وابــن أيب حاتــم، )2116/7(. وعــزاه الســيوطي إىل ابــن املنــذر، وأيب الشــيخ. وزاد يف تفســري 
البغــوي، )224/4(: "فاقتســموها درمهــني درمهــني". قــال اخلــازن )ت: 741هـــ( يف تفســريه = لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل، 
)519/2(: "فعــى هــذا القــول مل يأخــذ أخــوه مــن أمــه وأبيــه شــيًئا منهــا". وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور،  مركــز الدراســات 

واملعلومــات القرآنيــة، )538/11(.
))(   ينظر: تفسريه، )59/13(.
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 •قــال تعــاىل: ژ ڍ   ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے    ے  ژ ]يوســف: 26-25[.

ــره  ــد أن يذك ــف يري ــا كان يوس ــال: "م ــحاق -، ق ــق أيب إس ــن طري ــكايل –  م ــوف الب ــن ن ])1[ ع

حتــى قالــت: ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ ژ اآليــة. قــال: فغضــب، فقــال: ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ " )1(.

موضوع الرواية: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو يوسف

مقصد الرواية: 

                      S ــف ــال يوس ــه ق ــن أجل ــذي م ــل ال ــبب املجم ــت الس ل ــت وفصَّ ــة بيَّن ــذه الرواي وه

ــه  ــت قميص ــرون: قطع ــال املف ــوزي )ت: 597هـــ(: "ق ــن اجل ــال اب ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ ، ق

نصفــني، فلــا خرجــا، ألفيــا ســيدها، أي: صادفــا زوجهــا عنــد البــاب، فحرهــا يف ذلــك الوقــت 

ئــًة لنفســها مــن األمــر  ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ ژ . قال ابــن عباس:  كيــد، فقالــت ســابقًة بالقــول مربِّ

تريــد الّزنــا.  ژ گ        ڳ  ڳ ژ . أي: مــا جــزاؤه إاِل الّســجن، ژ ڳ   ڳ   ڱ  ژ.يعنــي: الــرب بالســياط. 

 فغضــب يوســف حينئــذ وقــال: ژ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ. وقــال وهــب بــن منبِّــه: قــال لــه العزيــز حينئذ: 

أخنتنــي يــا يوســف يف أهــي، وغــدرَت يب، وغررتنــي بــا كنــت أرى مــن صالحــك! فقــال حينئــذ:                     

ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ ")2(.

ــور،  ــدر املنث ــيوطي يف ال ــه الس ــريه، )2127/7(؛ وعن ــم يف تفس ــن أيب حات ــريه، )104/13(؛ واب ــر يف تفس ــن جري ــه اب )1(  أخرج
ــة، )570/11(. ــات القرآني ــات واملعلوم ــز الدراس ــور، مرك ــري املأث ــوعة التفس ــر: موس ــيخ. وينظ ــزاه إىل أيب الش )525/4( وع

)2(  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )2/2))(.
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   املطلب السادس: من سورة الكهف

 •قــال تعــاىل: ژ ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ژ ]الكهــف: 50[.

، قال: "كان إبليُس رئيَس ساء الدنيا")1(. ])1[ عن  نوف  البِكايلِّ

موضوع الرواية: 

بدء اخللق.

مقصد الرواية: 

ترجيح املحتمل يف مسألة هل كان إبليس من املالئكة أم ال؟!

وقد ذكر ابن جرير )ت: 311هـ( يف هذه املسألة قوالن:

ــات  ــن الرواي ــة م ــة، وروى جمموع ــن املالئك ــة م ــب املعصي ــل أن يرك ــس كان قب األول: أن إبلي

تؤيــد هــذه القــول عــن ابــن عبــاس -  -، وغــره، ومنهــا هــذه الروايــة؛ إال أهنــا مــن طريــق 

.-  - )ســعيد بــن املســيب )ت: 94هـــ

الثــاين: أن إبليــس مــا كان مــن املالئكــة طرفــة عــني قــط، وإنــه ألصــل اجلــن كــا أن آدم أصــل 

 ،- - )اإلنــس، وروى جمموعــة مــن الروايــات تؤيــد هــذه القــول عــن احلســن )ت: 110هـــ

وغــره.

ــة    ــذه الرواي ــرج ه ــيخ، وأخ ــا إىل أيب الش ــور، )403/5(؛ وعزاه ــدر املنث ــكايل يف ال ــوف الب ــن ن ــي ع ــة الت ــيوطي الرواي )1(  أورد الس
ــور،              ــري املأث ــوعة التفس ــر: موس ــيب. وينظ ــن املس ــعيد ب ــق س ــن طري ــا م ــريه، )538/1(، )287/15(، إال أهن ــر يف تفس ــن جري اب

 .)555/13(
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وانتــر ابــن جريــر يف هنايــة املطــاف للقــول األول الــذي أيَّدتــه روايــة نــوف البــكايل، إال أهنــا 

- كــا ذكــرت - عنــده مــن طريــق ســعيد بــن املســيب )ت:94هـــ(، وقــد ذكــر يف ترجيحــه ِعَلــَل مــن 

قــال بالقــول الثــاين، وفنَّدهــا)1(.

ژ                                 ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ژ  تعــاىل:   • قــال 

]الكهــف: 52[.

])1[ عــن عبــد اهلل بــن عمــرو-  -، - مــن طريــق  نــوف  البـِـكايل - يف قولــه:   ژ ۆئ  ۈئ  

ق اهلل بــه يــوم القيامــة بني أهــل اهلُدى وأهــل  الضاللــة")2(. ۈئ ژ ، قــال: "هــو واٍد عميــٌق يف النــار، فــرَّ

])1[ عــن عامــر األحــول، قــال: "ُســِئل نــوٌف عــن قولــه تعــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ ژ. قــال: واٍد 

بــني أهــل الضاللــة وأهــل اإليــان")3(. 

موضوع الرواية: 

املعاد.

مقصد الرواية: 

ذكر املفرون يف معنى )املوبق( يف اآلية الكريمة أقوال عدة؛ مدارها عى ثالثة أقوال:

.)4(-  - األول: أن معنى ژ ۈئ ژ: أي مهلًكا، وهذا مروي عن ابن عباس

)1(  ينظر: تفسريه،  )538/1(.
ــن أيب  ــريه، )297/15(؛ واب ــر يف تفس ــن جري ــكايل، واب ــوف الب ــق ن ــن طري ــريه، )192/1( م ــالم يف تفس ــن س ــى ب ــه حيي )2(   أخرج
حاتــم يف تفســريه، )2368/7(؛ والبيهقــي يف البعــث والنشــور، )ص274(، ثالثتهــم مــن طريــق عمــرو البــكايل ال نــوف البــكايل؛ 
وعــزاه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )405/5( إىل ابــن املنــذر وابــن أيب حاتــم. وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، )562/13(.

ــري  ــوعة التفس ــر: موس ــاء، )52/6(. وينظ ــة األولي ــم يف حلي ــو نعي ــد، )ص252( ح)1807(؛ وأب ــد يف الزه ــام أمح ــه اإلم ))(  أخرج
ــور، )562/13(. املأث

ــور،  ــدر املنث ــيوطي يف ال ــزاه الس ــريه، )2367/7(؛ وع ــم يف تفس ــن أيب حات ــريه، )296/15(؛ واب ــر يف تفس ــن جري ــه اب ))(  أخرج
ــم. ــن أيب حات ــذر واب ــن املن )404/5( إىل اب
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.-  - الثاين: أن معنى ژ ۈئ ژ: عداوة، وهذا مروي عن احلسن

الثالــث: أن معنــى ژ ۈئ ژ: واد يف جهنــم. وهــذا مــروي عن نــوف البــكايل، وعمرو البــكايل)1(، 

وجماهــد، وأنــس بــن مالــك - رحــم اهلل اجلميع -.

ــور  ــم مجه ــول األول)2(، وه ــال بالق ــن ق ــم م ــا؛ فمنه ــح بينه ون يف الرتجي ــرِّ ــف املف ــد اختل وق

ــول األول،  ــال بالق ــن ق ــم م ــث)4(، ومنه ــال بالثال ــم ق ــاين)3(، ومنه ــال بالث ــن ق ــم م ــن، ومنه املفري

وجعلــه كالقــول املجمــل الــذي تفصيلــه القــول الثــاين، أو الثالــث، وهــو ابــن جريــر     )ت: 311هـــ( 

حيــث قــال:

ــه يف  ــن وافق ــاس، وم ــن عب ــن اب ــاه ع ــذي ذكرن ــول ال ــواب الق ــك بالص ــوال يف ذل "وأوىل األق

ــه.  ــا: إذا أهلكت ــت فالن ــد أوبق ــا: ق ــول يف كالمه ــرب تق ــك أن الع ــك، وذل ــه املهل ــق: أن ــل املوب تأوي

ــنَّ ... ــى: يلكه ــورى: 34[. بمعن : ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژ ]الش ــلَّ ــزَّ وج ــول اهلل ع ــه ق ومن

وجائــز أن يكــون ذلــك امَلْهِلــُك الــذي جعــل اهلل جــلَّ ثنــاؤه بــني هــؤالء املرشكــني، هــو الــوادي 

الــذي ُذكــر عــن عبــد اهلل بــن عمــرو. وجائــز أن يكــون العــداوة التــي قاهلــا احلســن")5(.

ــوف  ــة ن ــراد رواي ــن إي ــن م ي ــض املفرِّ ــد بع ــإن مقص ــح، ف ــو الراج ــوال ه ــذه األق ــن ه وأيٌّ م

البــكايل = ترجيــح القــول بــأن املوبــق: واد يفصــل بــني أهــل احلــق والباطــل، وأن اآليــة حتتمــل ذلــك.

)1(   أبــو عثــان، عمــرو  البــكايل، اختلــف يف اســم أبيــه، وُهــَو مــن بنــى بــكال؛ واختلــف أيًضــا يف صحبتــه مــن عدمهــا، فبعضهــم 
ه يف كبــار التابعــني، ثقــة شــامي، تــويف ســنة إحــدى وســبعني للهجــرة. ينظــر: معرفــة  ه مــن الصحابــة، والبعــض اآلخــر عــدَّ عــدَّ
الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، للعجــي، )187/2(؛ واملعجــم الكبــري، 
ــن  ــة، الب ــز الصحاب ــة يف متيي ــن عبدالــرب، )1206/3(؛ واإلصاب ــة األصحــاب، الب للطــرباين،    )43/17(؛ واالســتيعاب يف معرف

ــر، )580/4(. حج
)2(   منهم ابن كثر )ت: 774هـ(، حيث قال يف تفسريه، )170/5(: "والظاهر من السياق هاهنا: أنه املهلك".

))(   مجهــور املفريــن ينســبون هــذا القــول إىل احلســن )ت:110هـــ( -  - ضمن األقــوال يف معنــى: ژ ۈئ ژ إال أننــي مل أقف 
فــه، وإنــا ُيذكــر باعتبــاره حمتمــل للَمْهِلــِك الــذي جعلــه اهلل  حــه عــى غــره مــن هــذه األقــوال، وال عــى مــن ضعَّ عــى مــن رجَّ

بــني املرشكــني.
))(   منهم الشوكاين )ت:1250هـ( يف فتح القدير، )348/3(.

))(   تفسري الطري، )298/15(.
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ژ       	 ېئ  ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ژ  تعــاىل:  قــال 

 .]60 ]الكهــف: 

]18[ أخــرج ابــن جريــر - مــن طريــق ســعيد بــن جبــر -، قــال: "قلــت البــن عبــاس: إن نوًفــا 

يزعــم أن اخلــر ليــس بصاحــب موســى، فقــال: كــذب عــدو اهلل")1(،.... 

]19[ وأخــرج - مــن طريــق ســعيد بــن جبــر -، قــال: "جلســت عنــد ابــن عبــاس وعنــده نفــر 

مــن أهــل الكتــاب، فقــال بعضهــم: يــا أبــا العبــاس،  إن  نوفــًا  ابــن  امــرأة كعــب يزُعــُم عــن كعــب، أن 

موســى النبــي الــذي طلــب العــاملَ إنــا هــو موســى بــن َمنَْســا. قــال ســعيٌد: قــال ابــن عبــاس: أنــوٌف 

ــا يقــول ذلــك. قــال: أنــت ســمعته يــا  يقــول هــذا؟ قــال ســعيٌد: فقلــت لــه نعــم، أنــا ســمعُت نوًف

ســعيد؟ قــال: قلــت: نعــم. قــال: كــذب نــوف... 

ــن  ــذي رواه ُأيب ب ــث ال ــتدالله باحلدي ــني اس ــاس -  - يف كال الروايت ــن عب ــل اب ــم أكم ث

ــران -  ــن عم ــى ب ــع موس ــر م ــة اخل ــر قص ــي - H- يف ذك ــن النب ــب -  - ع كع

مطولــة")2(.   =  -  S

موضوع الرواية: 

خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو موسى  S ، واخلر S  عند من قال بنبوته)3(.

مقصد الرواية: 

إن هذه الروايات اشتملت عى أمور عدة؛ منها:

)1(  ســبق بيــان معنــى تكذيــب ابــن عبــاس -  - لنــوف -  -، وخترجيــات العلــاء يف ذلــك، وهــذه الروايــة أخرجهــا 
البخــاري يف صحيحــه، كتــاب األنبيــاء، بــاب: حديــث اخلــر مــع موســى - R -، )154/4( ح)3401(.

)2(  أخــرج الروايتــني ابــن جريــر يف تفســريه، )324/15 - 329(، وتارخيــه )372/1 - 374(؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، 
.)586 - 580 – 575/13(

))(   ممــن انتــر لنبــوة  اخلــر- S - ابــن  كثــر)ت: 774هـــ(، وقــد ذكــر يف ذلــك أدلــة متعــددة. ينظــر: البدايــة والنهايــة، 
ــر،)248/2(. ــن كث الب
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روايات نوف البكايل االرسائلية

1. نمــوذج نقــد الصحابــة - M - الشــديد للتفســر؛ فهــذا ابــن عبــاس - - ينْتقــُد 

مــا ذهــب إليــه نــوف البــكايل بوصفــه: "عــدو اهلل")1(. و"هــذا وشــبهه دليــل عــى منهــاج الّصحابــة 

ــه القــرآن  ــة، فاألصــل أهّنــا معروضــة عــى مــا جــاء ب ــار اإلرسائيلّي فيــا كانــوا يســمعونه مــن األخب

والّســنّة، فــا وافــق منهــا فهــو شــاهد حــّق، ومــا خالــف رّدوه")2(.   

2. تعيني املبهم يف اآليات، بغض النظر عن أنه صحيح أو خطأ)3(. 

3.  ويرى بعض الباحثني أن فيها تفصيل املجمل)4(. 

   املطلب السابع: من سورة مريم

ة عن نوف البكايل يف ِقصة مريم - P -، عى النحو التايل: وردت روايات عدَّ

 •عنــد قولــه تعــاىل: ژ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   

ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ائ   ائ ژ ]مريم:10- 11[.

، ژ ې   ې ژ ، قال: كتب هلم)5(. ]20[ عن  نوف  البِكايِلِّ

• وعند قوله تعاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ       ڈ  ژ ]مريم: 17[.

]21[ عــن  نــوف  البـِـكايّل - مــن طريــق أيب عمــران اجلـَـْويِنِّ - قــال: "كانــت مريــم  P  فتاة 

ُب  بتــواًل، وكان زكريــا زوج أختهــا كفلهــا، فكانــت معــه، فــكان يدخــل عليهــا ُيَســلُِّم عليهــا، فُتَقــرِّ

)1(  ينظر: نقد الصحابة والتابعني للتفسري،  لعبد السالم اجلار اهلل، )ص159(.
)2(  املقدمات األساسية يف علوم القرآن، لعبداهلل اجلديع، )ص348 -  349(.

ــح القــول بأنــه موســى بــن عمــران نبــي اهلل؛ مســتنًدا لظاهــر  ))(   انتقــد ابــُن عطيــة يف تفســريه، )628/5( قــول  نــوف  البــكايل، ورجَّ
القــرآن، والســنة، والتاريــخ، وكذلــك ابــن كثــر)ت: 774هـــ( يف البدايــة والنهايــة، )170/2(.وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، 

.)575/13(
))(  ينظر: اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطري، )ص118(.

))(  يف موســوعة التفســري املأثــور، )34/14(، ح)2(: "عــزاه الســيوطي إىل عبــد بــن محيــد". وقــد رجعــُت إىل الــدر املنثــور، )483/5( 
فلــم أجــد هــذه الروايــة املنســوبة إىل عبــد بــن محيــد عــن نــوف البــكايل، وإنــا وجــدت مــا عــزاه الســيوطي إىل عبــد بــن محيــد إنــا 

هــو عــن احلكــم.  وهــذه الروايــة حمتملــة بــأن تكــون مــن اإلرسائيليــات أو مــن التفســر بالــرأي.
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ــت  ب ة، فقرَّ ــرَّ ــا م ــا زكري ــل عليه ــتاء، فدخ ــف يف الش ــة الصي ــف، وفاكه ــتاء يف الصي ــة الش ــه فاكه إلي

ب، ژ ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج    ــرِّ ــه بعــض مــا كانــت ُتَق إلي

]آل  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ ژ  إىل قولــه: ژ  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 

ــم: 10[:  ژ       ]مري ٴۇ  ۋ  ۋ   ژ  ــاس  ــُم الن ــال تكلِّ ــانك ف ــى لس ــُم ع َت ــال: خُيْ ــران: 37 -41[. ق عم

ــا  ــال: فبين ــم، ژ ى   ى   ائ   ائ ژ. ق ــب هل ــا. ژۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې ژ كت صحيًح

هــي جالســة يف منزهلــا إذا رجــل قائــم بــني يديــا قــد َهَتــَك احلُُجــَب، فلــّا رأتــه قالــت:  ژژ       ڑ  ڑ  

ــال: ژ گ   گ  ڳ   ڳ   ــل - S -، ق ــزع جربي ــن ف ــرت الرمح ــا ذك ــال: فل ک  ک  ک           ک ژ. ق

ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ إىل قولــه:  ژ ۇ  ۆ  ۆ ژ. فنفــخ يف جيبهــا جربيــُل، فحملــت، حتــى إذا 

أْثَقَلــْت وِجَعــْت مــا توجــع النســاء، وكانــت يف بيــت النبــوة، فاســتحيت، وهربــت حيــاًء ِمــن قومهــا، 

فأخــذت نحــو املــرشق، وخــرج قومهــا يف طلبهــا، فجعلــوا يســألون: رأيتــم فتــاة كــذا وكــذا؟ فــال 

لــت:   قا لنخلــة،  ا إىل  فتســاندت  ژ  ې  ې   ې       ې   ژ  وأخذهــا    أحــد،  خيربهــم 

ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ. قــال: حيضــة مــن حيضــة، ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ ، قــال: جربيل 

ــدواًل، ژ ی  ی  ی  ی  جئ   ــال: ج ــوادي: ژ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ ، ق ــى ال ــن أق ِم

ــه يف  ت َره، ولفَّ ــت رَسَ ــها، فقطع ــت نفس ــا، وطاب ــتدَّ ظهره ــُل اش ــا جربي ــال هل ــّا ق حئ  مئ  ىئژ. فل

ِخْرَقــة، ومحلتــه، فلقــي قومهــا راعــي بقــر وهــم يف طلبهــا، قالــوا: يــا راعــي، هــل رأيــت فتــاة كــذا 

وكــذا؟ قــال: ال، ولكــن رأيــت الليلــة ِمــن بقــري شــيًئا مل أره منهــا قــطُّ فيــا خــال. قــال: ومــا رأيتهــا 

ــا رأهتــم  ــوادي. فانطلقــوا حيــث وصــف هلــم، فل ًدا نحــو هــذا ال ــجَّ ــال: رأيتهــا باتــت ُس منهــا؟ ق

ــوا: ژ ڤ  ڤ   ــا، فقال ــوا عليه ــى وقف ــاؤوا حت ــى، فج ــع عيس ــت ُترِض ــت، وجعل ــم جلس مري

ڤ  ڦ   ڦ  ژ ، قــال: أمــًرا عظيــًا، ژچ  ڇژ ، أن كلِّمــوه، فعجبــوا منهــا، ژ ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  

ــكأ عــى يســاره، ثــم  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ ژ ؟! واملهــد: ِحْجُرهــا. فلــا قالــوا ذلــك تــرك عيســى ثدَيــا، واتَّ
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تكلــم، ژ ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ ژ. قــال: واختلــف النــاس فيــه")1(.

• وعند قوله تعاىل: ژ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ژ ]مريم: 22[.

]22[ َقاَل  نوف  البكايل: َمَكَثْت - يعني مريم - حاماًل قدر ما متكث النساء)2(.

ــاىل: ژ ۉ  ې  ې      ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ  ــه تع ــد قول • وعن

]مريــم: 23[.

])2[ عن  نوف  البِكايِلِّ - من طريق أيب عمران اجلوين - قال: "وكنُت حيضة نسيتها")3(.

• وعنــد قولــه تعــاىل: ژ ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  ژ ]مريــم: 28-27 [.

ــْوين - قــال: "وخــرج قوُمهــا يف طلبهــا.  ])2[ عــن نــوف البِــكايِلِّ - مــن طريــق أيب عمــران اجلَ

ــَت  ــوا: أرأي ــرأوا راعــي بقــر فقال ــوا منهــا شــيًئا، ف ٍة ورشف، فلــم حُيِسُّ ــوِّ وكانــت مــن أهــل بيــت نب

. قالــوا: ومــا  فتــاًة كــذا وكــذا َنْعُتهــا؟ قــال: ال، ولكنــي رأيــُت الليلــة ِمــن بقــري مــا مل أره منهــا قــطُّ

ــاد: وأحفــظ عــن  ًدا نحــو هــذا الــوادي. قــال عبــد اهلل بــن أيب زي رأيــَت؟ قــال: رأيُتهــا الليلــة ُســجَّ

ــّا رأهتــم  ــم، فل ــال هلــم، فاســتقبلتهم مري ــث ق ــوا حي ُه ــوًرا ســاطًعا. فتوجَّ ــت ن ــال: رأي ــه ق ســيَّار أن

لــت ابنهــا يف ِحْجرهــا، فجــاءوا حتــى قامــوا عليهــا، ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ:  َقعــَدت، ومَحَ

)1(  عــزاه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )498/5 - 499(، إىل عبــد اهلل بــن أمحــد يف زوائــد الزهــد. وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، 
.)55 - 53/14(

)2(  املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واأُلمــم، البــن اجلــوزي، )18/2(. وهــذه الروايــة حمتملــة بــأن تكــون مــن اإلرسائيليــات أو مــن التفســر 
بالــرأي، أو منقولــة عــن الغــر.

ــر:  ــد؛ وينظ ــن محي ــد ب ــور، )498/5( إىل عب ــدر املنث ــيوطي يف ال ــزاه الس ــريه، )220/1(؛ وع ــالم يف تفس ــن س ــى ب ــه حيي ))(  أخرج
ــور، )72/14(. ــري املأث ــوعة التفس موس
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ــادة. ژ ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چ   ــارون يف العب ــبيهة ه ــا ش ــًا. ژ ڦ ڄ ژ ، أي: ي ــًرا عظي أم

هــادة، فكيــف َصــَدَر هــذا  چژ ، أي: أنــت ِمــن بيــت طيِّــب طاهــر، معــروف بالصــالح والعبــادة والزَّ

ــِك؟!")1(. من

• عند قوله تعاىل: ژ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ژ ]مريم: 32[.  

])2[ عن  نوف  البكايل: ژ ں  ں  ژ ، أي: "ليس يل أب")2(.

موضوع الروايات السابقة: 

ــي  ــراد بن ــن أف ــرد م ــرب ف ــا - S -، وخ ــو زكري ــل، وه ــي إرسائي ــاء بن ــن أنبي ــي م ــرب نب خ

.- P - ــم ــي مري ــل، وه إرسائي

أما مقصد هذه الروايات: 

فهــو تفصيــل مــا ُأمجــل يف القــرآن الكريــم مــن قصــة مريــم - P -؛ وترجيــح بعــض تلــك 

ــل، ومــن ذلك: التفاصي

1.بيان بعض تفاصيل كفالة زكريا - S - هلا.

2. بيــان بعــض تفاصيــل مَحَْلهــا بالنبــي الكريــم عيســى - S - مــن غــر زوج، وترجيــح 

أن مــدة ذلــك احلمــل تســعة أشــهر، قــال ابــن كثــر: )ت: 774هـــ(: "ثــم اختلــف املفــرون يف مــدة 

محــل عيســى - S - فاملشــهور عــن اجلمهــور أهنــا محلــت بــه تســعة أشــهر" )3(.

)1(   أخرجه ابن أيب حاتم، كا يف تفسري ابن كثري، )226/5(؛ وينظر: موسوعة التفسري املأثور، )90/14 - 96(.
ــور،  ــري املأث ــوعة التفس ــور، )509/5(؛ ويف موس ــدر املنث ــيوطي يف ال ــه الس ــريه، )2408/7(؛ وعن ــم يف تفس ــن حات ــه اب )2(  أخرج

ــم".  ــن أيب حات ــيوطي إىل اب ــزاه الس )102/14(  ح )2(: "ع
))(  تفسري ابن كثري، )222/5(.
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ــي؛ مل  ــو صب ــى - S - وه ــى عيس ــاىل ع ــزة اهلل تع ــل ظهــور معج ــض تفاصي ــان بع 3.  بي

ــار)1(. ــا يف بعــض اآلث يبلــغ األربعــني يوًم

ــو  ــس ه ــه لي ــه: ژ ڦ  ڄ ژ ، وأن ــارون( يف قول ــي بـــ )ه ــح يف املعن ــول الراج ــان الق 4. بي

هــارون - S - أخــو موســى - S -، وإنــا هــو عابــد مــن عبَّــاد زماهنــم، كانــت تســاميه 

يف العبــادة، وكان اســمه هــارون، قــال ابــن كثــر )ت: 774هـــ(: " وأخطــأ  حممد  بــن  كعــب  القرظي  يف 

 زعمــه  أهنــا  أخــت  موســى  وهــارون  نســًبا؛ فــإن بينهــا مــن الدهــور الطويلــة مــا ال خيفــى عــى أدنــى 

ه أن يف التــوراة أن مريــم أخــت  مــن عنــده مــن العلــم مــا يــرّده عــن هــذا القــول الفظيــع؛ وكأنــه غــرَّ

ــى اهلل موســى وقومــه، وأغــرق فرعــون ومــأله، فاعتقــد  موســى وهــارون رضبــت بالــدف يــوم نجَّ

أن هــذه هــي هــذه، وهــذا يف غايــة البطــالن، واملخالفــة للحديــث الصحيــح مــع نــص القــرآن، كــا 

ــة")2(. ــد واملن ــواًل، وهلل احلم ــر  مط ــاه يف التفس قررن

   املطلب الثامن: من سورة األنبياء، وفاطر، وص

قال تعاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ ژ ]األنبياء: 20[. 	

قال تعاىل: ژ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ژ       ]األنبياء: 69[. 	

وقــال تعــاىل: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   	

ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ژ ]فاطــر:1[.

ــة  ــق املالئك ــال: "إّن اهلل خل ــكايِل - ق ــْوف  البِ ــق  َن ــن طري ــرو - م ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ])2[ ع

أه عــرشة أجــزاء: تســعة أجــزاء منهــم املالئكــة، وجــزء واحــد اجلــن واإلنــس.  واجلــن واإلنــس، فَجــزَّ

)1(  ينظر: تفسري البغوي = معامل التنزيل يف تفسري القرآن، )230/5(.
)2(  البداية والنهاية، البن كثر، )447/2(.
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أ املالئكــة عــرشة أجــزاء: تســعة أجــزاء منهــم الكروبيــون)1( الذيــن يســبحون الليــل والنهــار ال  وَجــزَّ

أ اجلــن واإلنــس عــرشة  يفــرتون، وجــزء منهــم واحــد لرســالته وخلزائنــه ومــا يشــاء مــن أمــره. وَجــزَّ

أجــزاء: تســعة أجــزاء منهــم اجلــن، واإلنــس جــزء واحــد، فــال يولــد مــن اإلنــس مولــود إال ُولـِـد مــن 

أ اإلنــس عــرشة أجــزاء: تســعة أجــزاء منهــم يأجــوج ومأجــوج، وســائرهم ســائر  اجلــن تســعة. وَجــزَّ

بنــي آدم")2(.

 ، ])2[ عــن نــوف البــكايل، عــن عبــد اهلل بن عمــرو قــال: "إن اهلل F خلــق املالئكــة، واجلنَّ

أهــم عــرشة أجــزاء، تســعة أجــزاء منهــا املالئكــة، وجزء واحــد اجلــّن واإلنس. واإلنــس فجزَّ

أ املالئكــة عــرشة أجــزاء، تســعة أجــزاء منهــم الكروبيــون الذيــن  يســبحون  الليــل  والنَّهار  ال  وجــزَّ

 يفــرتون، وجــزء منهــم واحــد لرســالته، وخلزائنــه، ومــا يشــاء مــن أمره.

ــال  ــد، ف ــزء واح ــس ج ــنَّ واإلن ــم اجل ــزاء منه ــعة أج ــزاء، تس ــرشة أج ــس ع ــنَّ واإلن أ اجل ــزَّ وج

ــعة.  ــنِّ تس ــن اجل ــد م ــود إالَّ ول ــس مول ــن اإلن ــد م يول

أ اإلنس عرشة أجزاء، تسعة أجزاء منهم يأجوج ومأجوج، وسائرهم بنو آدم. وجزَّ

قال حييى: يعني ما سوى يأجوج ومأجوج من ولد آدم")3(.

 •قال تعاىل: ژ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ژ ]األنبياء: 83[.

ــاىل: ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ   ــال تع وق

ــاء: 84[. چ  ژ ]األنبي

)1(  املالئكــة الكروبيــون: هــم ســادة املالئكــة ومقربيهــم؛ منهــم: جربيــل، وميكائيــل، وإرسافيــل. ينظــر: هتذيــب اللغــة، لألزهــري،            
.)118/10(

)2(  أخرجــه حييــى بــن ســاّلم يف تفســريه، )344/1( مــن طريــق نــوف البــكايل؛ وأخــرج ابــن جريــر يف تفســريه،  )244/16-245(؛ 
وابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق، )462/46(؛ وابــن اجلــوزي يف املنتظــم، )192/1( = نحــوه مــن طريــق عمــرو البــكايل. 

))(  أخرجه حييى بن ساّلم يف تفسريه، )776/2 – 777( من طريق نوف البكايل. 
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وقال تعاىل: ژ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  ژ ]ص: 41[.

]28[ عــن  َنــوف  البـِـكايل - مــن طريــق أيب عمــران اجلَــوين - قــال: "مــرَّ نفــٌر ِمــن بنــي إرسائيــل 

بأيــوب، فقالــوا: مــا أصابــه مــا أصابــُه إال بذنــب عظيــم أصابــه. فســمعها أيــوُب، فعنــد ذلــك قــال: 

ژ ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ ژ. وكان قبــل ذلــك ال يدعــو")1(. 

ــسَّ  ــذي م ــيطاُن ال ــال: "الش ــوين - ق ــران اجل ــق أيب عم ــن طري ــكايِلّ - م ــْوف  البِ ــن  َن ]29[ وع

أيــوَب ُيقــال لــه: ِمْســَوٌط. فقالــت امــرأة أيــوب: ادُع اهللَ أن يشــفيك. فجعــل ال يدعــو حتــى مــرَّ بــه 

نفــر مــن بنــي إرسائيــل، فقــال بعُضهــم لبعــض: مــا أصابــه مــا أصابــه إال بذنــب عظيــم أصابــه. فعنــد 

ــال: ژ ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ژ " )2(. ــك ق ذل

ــكايل- مــن طريــق أيب عمــران اجلــوين - يف قولــه: ژ ڄ  ڄ    ڄ   ]0)[ وعــن  َنــوف  البِ

ف، فقــال:  ث بذلــك ُمَطــرِّ ڃ ژ ، قــال: ُأويِت أجُرهــم يف اآلخــرة، وُأْعطِــي مثلهــم يف الدنيــا. فُحــدِّ

مــا عرفــُت وجَههــا قبــل اليــوم)3(.

]1)[ وقال  نوف  البكايل: الشيطان الذي مس أيوب اسمه معيط)4(. 

عنــد تأمــل جممــوع الروايــات الســابقة عــن نــوف البــكايل نجــد أهنــا اشــتملت عــى موضوعــات 

عــدة، نجملهــا يف: 

ــدء اخللــق، ويشــمل ذلــك: خلــق اإلنــس واجلــنَّ واملالئكــة، وخلــق الكــون؛ بــا يف ذلــك  	 ب

الشــمس والقمــر.

ــن  ــم؛ كــا يف تفســري اب ــن أيب حات ــور، )655/5(؛ واب ــدر املنث ــه الســيوطي يف ال )1(  أخرجــه اإلمــام أمحــد يف الزهــد، )ص43(؛ وعن
ــور، )610/14(. ــري املأث ــوعة التفس ــر: موس ــري، )361/5(؛ وينظ كث

ــد ابــن كثــر: )ســوط( بــدل )مســوط(؛ وينظــر: موســوعة  )2(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم ؛كــا يف تفســري ابــن كثــري، ) 361/5(، وعن
ــور، )122/19(. ــري املأث التفس

))(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )2459/8(؛ وذكــره ابــن كثــر يف تفســريه، )363/5( بقولــه: "وقــال محــاد بــن زيــد، عــن أيب 
عمــران اجلــوين، عــن نــوف البــكايل...". وعــزاه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )654/5( إىل ابــن املنــذر، وابــن أيب حاتــم؛ وينظــر: 

موســوعة التفســري املأثــور، )620/14(.
))(  عزاه السيوطي يف مفحامت األقران يف مبهامت القرآن، )ص94( إىل ابن أيب حاتم.
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مان، وهي ُأُّمة يأجوج ومأجوج. 	 خرب ُأُّمة من بني آدم تظهر آخر الزَّ

	 .- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو أيوب

أما مقصد هذه الروايات فيمكن أن نجمله يف تفصيل بعض ما أمجله اهلل - تعاىل - يف:

قصة بدء اخللق. 	

ــه تعــاىل: ژ ڍ  ڌ    ڌ    	 ــد قول ــرازي )ت: 606هـــ( عن خلــق يأجــوج ومأجــوج، قــال ال

ــس،  ــس اإلن ــن جن ــان م ــا قبيلت ــاء: 96[: "مه ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ژ ]األنبي
ــح الســد")1(. ــاس عــرشة أجــزاء؛  تســعة منهــا  يأجــوج  ومأجــوج خيرجــون حــني يفت يقــال: الن

ــوزي                    	 ــن اجل ــر اب ــد ذك ــوب - S -، وق ــه أي ــاىل لنبي ــالء اهلل تع ــن ابت ــل يشء م تفصي

ــاىل،  ــن اهلل تع ــة م ــوب - S - العافي ــؤال أي ــبب س ــوال يف س ــتة أق )ت: 597هـــ( س

ــه هــذا إاِل  ــا أصاب ــه، فقــال بعضهــم لبعــض: م وا ب ــل مــرُّ ــي إرِسائي ــرًا مــن بن منهــا: "أن نف

ــكايل")2(. ــوف الب ــه  ن ــال: ژ  ٿ  ٹ ژ. قال ــك ق ــد ذل ــم. فعن ــب عظي بذْن

      املطلب التاسع: من سورة النمل 

ــاىل: ژ ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ   ــال تع ق

ــل: 18[. ں  ں     ڻ ژ ]النم

]2)[ عــن  َنــوٍف  البـِـكايل - مــن طريــق األعمــش، عــن احلكــم بــن الوليــد - قــال: "كان النمــل 

يف زمــن ســليان بــن داوود أمثــال الذبــاب. ويف لفــظ: أمثــال الذئــاب")3(.

)1(  تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، )186/22(.
)2(  ينظر بقية األقوال: زاد املسري يف علم التفسري،البن اجلوزي، )206/3(.

))(  أخرجــه البخــاري يف تارخيــه، )60/1(؛ وعنــه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )347/6( وعــزاه أيًضــا البــن أيب شــيبة، وابــن املنــذر 
وابــن أيب حاتــم؛ وأخرجــه ابــن جريــر، )28/18( بلفــظ: الذئــاب؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، )464/16(.
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موضوع الرواية:

.- R - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو سليان بن داوود

مقصد الرواية:

مقصــد هــذه الروايــة تفصيــل املجمــل يف صفــة النملــة التــي خاطبــت ســليان - S - عنــد 

يــن؛ فهــم يــرون أن الروايــة بمعنــى واحــد، وأنــه قــد وقــع تصحيــف يف الروايــة، قــال  بعــض املفرِّ

ابــن كثــر )ت: 774هـــ(: "وعــن نــوف البــكايل أنــه قــال: كان نمــل ســليان أمثــال الذئــاب. هكــذا 

 رأيتــه  مضبوًطــا  باليــاء املثنــاة مــن حتــت. وإنــا هــو بالبــاء املوحــدة، وذلــك تصحيــف، واهلل أعلــم")1(.

وعنــد بعضهــم ترجيــح بــني األقــوال، قــال ابــن اجلــوزي )ت: 597هـــ(: "ويف صفة تلــك النملة 

قــوالن: أحدمهــا: أهنــا كانــت كهيئــة النعجــة، قــال نــوف الشــامي: كان  النمــل  يف  زمــن  ســليان بــن 

داود كأمثــال الذئــاب. والثــاين: كانــت نملــة صغــرة")2(. 

ــت  ــل كان ــذا: إن النم ــال يف ه ــذي يق ــه: "وال ــني بقول ــة )ت: 597هـــ( القول ــن عطي ــه اب ووجَّ

ــل")3(. ــه أكم ــق كل ــل أن كان اخلل ــا، فيحتم ــل منَّ ــذا النم ــبة ه ــق نس ــك اخلل ــن ذل ــبتها م نس

      املطلب العارش: من سورة القصص 

قــال تعــاىل: ژ ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  

ــص: 25[. ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ژ ]القص

قــال تعــاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ ژ ]القصــص: 30[.

)1(  تفسري ابن كثري، )184/6(.
)2(  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )356/3(.

))(  تفسري ابن عطية، )254/4(.
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]))[ عــن  نــوف  البِــكايل- مــن طريــق أيب إســحاق - ژ ڑ  ڑ        ک  ک  ک  ژ. قــال: 

ْت وجَههــا بيديــا")1(.   "قــد َســرَتَ

]))[ عن  َنْوف الشامي، قال: "ولدت املرأة ملوسى غالًما، فساه: جرثمة")2(.

]))[ عــن  نــوف  البـِـكايل - مــن طريــق أيب عمــران اجلــوين -: أّن موســى - S - مَلّــا ُنــوِدي 

ِمــن شــاطئ الــوادي األيمــن؛ قــال: وَمــن أنــت الــذي تنــادي؟ قــال: أنــا ربــك األعــى)3(.

موضوع الروايات السابقة: 

.- S  - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو موسى

ومقصدها: 

.- S - تفصيل بعض ما ُأمجل يف قصة موسى

      املطلب احلادي عرش: من سورة الصافات 

قال تعاىل: ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ ژ ]الصافات: 147[.

]))[ عن  نوف  البِكايل، يف قوله: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ ژ ، قال: "كانت زيادهتم سبعني ألًفا")4(.

موضوع الرواية السابقة: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو يونس

ومقصدها: 

)1(  أخرجه ابن جرير يف تفسريه، )219/18(؛ وينظر: موسوعة التفسري املأثور، )86/17(.
)2(  عزاه السيوطي يف الدر املنثور، )408/6( إىل ابن املنذر؛ وينظر: موسوعة التفسري املأثور، )103/17(.

))(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم، )2973/9(؛ وابــن بطــة يف اإلبانــة الكــربى، )316/6(؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور،                 
.)111  -  110/17(

))(  عزاه السيوطي إىل سعيد بن منصور، وابن املنذر، وينظر: موسوعة التفسري املأثور، )717/18(.
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بيــان املبهــم؛ وترجيــح املحتمــل، فقــد أهبــم اهلل - تعــاىل - الزيــادة، وعليــه اختلــف املفــرون يف 

كــم هــذه الزيــادة عــى عــدة أقــوال منهــا:

أحدهــا: أهنــم كانــوا يزيــدون عرشيــن ألًفــا، وهــو مــروي عــن ُأيّب بــن كعــب عــن رســول اهلل - 

.)1(- H

والثــاين: أهنــم كانــوا يزيــدون ثالثــني ألًفــا، أو بضعــة وثالثــني ألًفــا، وهــذان القــوالن رويــا عــن 

 .)2(-  - ابــن عبــاس

والثالــث: أهنــم كانــوا يزيــدون ســبعني ألًفــا، وهــو مــروي عــن ســعيد بــن جبــر ، والروايــة عــن 

نــوف البــكايل تؤيــد هــذا القــول.

وعى كلِّ حال فإن اخلالف شكيِّ ال يتعلق به كثر فائدة، كا قاله بعضهم)3(.

     املطلب الثاين عرش: من سورة الزخرف 

خرف: 77[. قال تعاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ژ ]الزُّ

ــه: ژ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ژ. قــال: "يرتكهــم  ]))[ عــن نــوف البــكايل يف قول

مئــة ســنة ممــا تعــدون، ثــم يناديــم فيقــول: يــا أهــل النــار إنكــم ماكثــون")4(.

ــكايل - مــن طريــق احلســن - ژ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ ژ. قــال: "يرتكهــم   ]8)[ عــن  َنــوف  البِ

مائــة ســنة ممــا تعــّدون، ثــم ناداهــم فاســتجابوا لــه، فقــال: ژ ڤ        ڦ  ژ " )5(.

)1(  أخرجه الرتمذي يف سننه، )365/5(، باب: ومن سورة الصافات، ح)3229(. قال الرتمذي )ت: 279هـ(: "هذا حديث غريب".
)2(  ينظر: تفسري ابن أيب حاتم، )3230/10(.

))(  ينظر: فتح القدير، للشوكاين )4/ 474(.
))(  أخرجه ابن جرير يف تفسريه، )650/20(.

))(  أخرجه ابن جرير يف تفسريه، )649/20(، وينظر: موسوعة التفسري املأثور، )709/19(.
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موضوع الروايات السابقة: 

خرب من أخبار املعاد.

ومقصدها: 
ــؤالء  ــار - هل ــازن النَّ ــك- خ ــة مال ــم، وأن إجاب ــف العظي ــذا املوق ــه اهلل يف ه ــا أمجل ــل م تفصي
مــان؛ نكايــة فيهــم، وزيــادة يف عذاهبــم،  املجرمــني: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ژ = ال تــأيت إال بعــد فــرتة مــن الزَّ

وقــد اختلــف املفــرون يف مــدة صمتــه عــى أربعــة أقــوال:

"أحدهــا: أربعــون عامــًا، قالــه عبــد اهلل بــن عمــرو، ومقاتــل. والثــاين: ثالثــون ســنة، قالــه أنــس. 
والثالــث: ألــف ســنة، قالــه ابــن عبــاس. والرابــع: مائــة ســنة، قالــه كعــب")1(.

   املطلب الثالث عرش: من سورة احلاقة 

قال تعاىل: ژ ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  چ ]احلاقة: 32[.

]9)[ عــن  َنــوف  الشــامي - مــن طريــق ُنَســْر بــن ُذْعُلــوق - يف قولــه: ژ ىئ  يئ  جب  حب  خب  
مب ژ ، قــال: "الــذراع ســبعون باًعــا، والبــاع مــا بينــك وبــني مكــة. وهــو يومئــذ بالكوفــة" )2(.

موضوع الروايات السابقة: 

ه اهلل للفجار. خرب من أخبار املعاد، وما أعدَّ

ومقصدها: 

تفصيــل مــا أمجلــه اهلل يف هــذه الصــورة الشــنيعة مــن صــور العــذاب التــي أعّدهــا اهلل للمجرمــني؛ 

حيــث ُتدخــل سلســلة يف ُدُبــره ثــم ختــرج مــن منخريــه، أو العكــس، ومقــدار طــول هــذه السلســلة 

ســبعون ذراع؛ لكــنَّ مقــدار الــذراع ممــا أهبــم هنــا؛ وعليــه اختلــف مقــداره:

)1(  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )84/4(.
ــد،  ــري يف الزه ــن ال ــاد ب ــريه، )343/3(؛ وهن ــرزاق يف تفس ــد ال ــق، )ص83(؛ وعب ــد والرقائ ــارك يف الزه ــن املب ــه اب )2(  أخرج
)ص180(؛ وابــن جريــر يف تفســريه، )237/23 – 238(؛ وابــن أيب الدنيــا يف كتــاب صفــة النــار، )ص51، 94(. وعــزاه 

ــور، )200/22(. ــري املأث ــوعة التفس ــر: موس ــذر. وينظ ــن املن ــد، واب ــن محي ــد ب ــيوطي إىل عب الس
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ــاع كــا بينــك وبــني مكــة، وهــو قــول نــوف الشــامي  ــا،  والب فقيــل: قــدر  الــذراع  ســبعون  باًع

ــة. ــجد الكوف ــة مس ــوٌف يف رحب ــابقة؛ وكان ن ــة الس ــا يف الرواي ــكايل ك الب

 وقيل: كل باع كا بني الكوفة إىل مكة وأبعد. وهو قريب من القول السابق.

وقيل: اهلل أعلم بأي ذراع. قاله احلسن )1(.

وال شك أن هذا الشأن حمتمل الوقوع، لكنَّه حيتاج إىل سند كا يقول ابن عطية )ت: 542هـ()2(. 

تنبيهات:

ــكايل، ومل أدخلهــا ضمــن اإلحصــاء  ــوف الب ــة عــن ن ــات اإلرسائيلي ــا بعــض الرواي  ســأورد هن

وخمرجاتــه الــذي ســيكون - بــإذن اهلل - يف نتائــج البحــث؛ للحيثيــات التــي ســتذكر مــع كل روايــة:

]1[ قــال نــوف البــكايل: "روي عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص أنــه قــال: ذكــر لنــا أن اهلل 

قــال للمالئكــة: ادعــوا يل عبــادي فقالــوا: يــا رب فكيــف والســاوات الســبع دوهنــم والعــرش فــوق 

ذلــك، قــال: إهنــم إذا قالــوا: ال إلــه إال اهلل فقــد اســتجابوا يل")3(.

ــه  ح  ب ــح كــا رصَّ ــات؛ الســيا إن إســنادها صحي ــة ال أجــزم بأهنــا مــن اإلرسائيلي وهــذه الرواي

بعــض املحققــني)4(، وكذلــك أغلــب ورودهــا يف كتــب العقائــد، فقــد أوردهــا الدارمــي )ت: 280هـ( 

ــن  ــه م ــاء، وبينونت ــه إىل الس ــرش وارتفاع ــى الع ــرب - F - ع ــتواء ال ــاب: اس ــاًل - يف ب - مث

اخللــق)5(.

)1(  ينظر: تفسري البغوي، )313/8(؛ والبستان يف إعراب مشكالت القرآن، البن األحنف اليمني، )51/4(.
)2(  ينظر: تفسري ابن عطية، )361/5(.

ارمــي يف الــرد عــى اجلهميــة، )ص58(؛ ويف نقضــه عــى  ))(  رواه هبــذا اللفــظ ابــن املبــارك يف الزهــد والرقائــق، )امللحــق/2(؛ والدَّ
ــادة.  ــنده، )342/6( ح)6860( بزي ــد يف مس ــام أمح ــه اإلم ــي، )522/1(؛ وأخرج ــرش املري ب

))(   قــال حمقــق املســند أمحــد شــاكر)ت: 1377هـــ(: "إســناده صحيــح، وإن كان ظاهــره الضعــف، إلهبــام الرجــل مــن أهــل الشــام 
راويــه. ولكنــه عــرف مــن روايتــني أخريــني".

))(  الرد عى اجلهمية، للدارمي، )ص40(.
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والــذي جعلنــي أورد هــذه الروايــة ضمــن هــذا البحــث أن ابــن القيــم )ت: 751هـــ( قــد أوردها 

يف ذات الشــأن، وقــد اســتدل عــى هــذا األمــر بأدلــة رشعيــة متعــددة؛ مــن ضمــن هــذه األدلــة مــا 

عنــون بــه -  - بقوله:"  قــول أئمــة أهــل التفســر"، ثــم قــال: "وهــذا بــاب ال يمكــن اســتيعابه 

لكثــرة مــا يوجــد مــن كالم أهــل الســنة يف التفســر، وهــو بحــر ال ســاحل لــه، وإنــا نذكــر طرًفــا منــه 

يســًرا، يكــون منبًهــا عــى مــا وراءه، ومــن أراد الوقــوف عليــه فهــذه تفاســر الســلف وأهــل الســنة 

موجــودة، فمــن طلبهــا وجدهــا")1(.

ومجلــة القــول يف هــذه الروايــة: أهنــا بيَّنــت منهــج أهــل الســنة واجلاعــة يف اســتواء اهلل - تعــاىل-، 

ــه  ــف في ــول، والكي ــتواء معق ــل؛  فاالس ــبيه، وال تأوي ــف، وال تش ــال كي ــه ب ــى عرش ــتو "ع ــو مس فه

جمهــول، واإليــان بــه واجــب، واإلنــكار لــه كفــر، وأنــه B مســتو عــى عرشــه بــال كيــف، وأنــه 

B بائــن مــن خلقــه واخللــق بائنــون منــه")2(.

ــا فتضــل مــن  ــه D: إهلــي ختلــق خلق ــا يناجــي رب ــر في ــال  عزي ــكايل: "ق ــوف  الب ــال  ن ]2[ ق

تشــاء وهتــدي مــن تشــاء. قــال فقيــل: يــا  عزيــر أعــرض عــن هــذا! لتعرضــنَّ عــن هــذا أو ألحمونَّــك 

مــن النبــوة، إين ال ُأســأُل عــاَّ أفعــُل، وهــم ُيســألون")3(.

ــة  هــاب إىل معرف ــارش، إال بالذَّ ــة بالتفســر املب ــر عالق ــرى هلــا كب ــة ال ي واملتأمــل يف هــذه الرواي

املشــيئة، والقــدر، وضــالل مــن ضــلَّ هــل هــو جــرب أم اختيــار، وال شــك أن هــذا حملــه كتــب العقائــد 

)1(  اجتامع اجليوش اإلسالمية، البن القيم، )ص403(.
)2(  احلجة يف بيان املحجة، لقوام السنة، )248/1(.

))(  أخرجــه الفريــايب يف القــدر، )ص200(؛ واآلجــري يف الرشيعــة، )939/2(؛ والاللكائــي يف رشح أصــول أهــل الســنة واجلامعــة، 
ــخ  ــاكر يف تاري ــن عس ــات، )447/1(؛ واب ــامء والصف ــي يف األس ــاء، )50/6(؛ والبيهق ــة األولي ــم يف حلي ــو نعي )804/4(، وأب

ــق، )334/40 - 335(.  دمش
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كــا مــرَّ يف ختريــج الروايــة، وقــد ُأدرجــت حتــت تراجــم تــدل عــى ذلــك)1(. ولذلــك مل أقــف عــى 

ــاىل: ژ چ  چ  چ   ــه تع ــره قول ــد تفس ــي )ت: 671هـــ( عن ــام القرطب ــر إال اإلم ــا يف التفس ــن أورده م

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ ]البقــرة: 26[ 

مــا أضفتهــا هنــا     ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ                ۀ  ژ ]البقــرة: 26[)2(، واإلمــام الســيوطي )ت: 911هـــ( عنــد 

ــاء:23[)3(. ــاىل: ژ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ ] األنبي ــه تع ــر قول تفس

قــال ابــن كثــر)ت: 774هـــ(: "فأمــا مــا روى ابــن عســاكر وغــره، عــن ابــن عبــاس، ونــوف 

البــكايل وســفيان الثــوري، وغرهــم، مــن أنــه ســأل عــن القــدر، فمحــي اســمه مــن ذكــر األنبيــاء - 

فهــو منكــر، ويف صحتــه نظــر، وكأنــه مأخــوذ عــن اإلرسائيليــات. وقــد روى عبــد الــرزاق، وقتيبــة 

بــن ســعيد، عــن جعفــر بــن ســليان، عــن أيب عمــران اجلــوين، عــن نــوف البــكايل قــال: قــال  عزيــر 

ــا رب، ختلــق خلقــا، فتضــل مــن تشــاء وهتــدي مــن تشــاء. فقيــل لــه: أعــرض  ــه: ي  فيــا  يناجــي رب

عــن هــذا. فعــاد فقيــل لــه: لتعرضــن عــن هــذا أو ألحمــون اســمك مــن األنبيــاء، إين ال أســأل عــا 

أفعــل وهــم يســألون. وهــذا يقتــي وقــوع مــا توعــد عليــه لــو عــاد، فــا عــاد، فــا حمــي اســمه. واهلل 

أعلــم")4(.

ــة  ــال: آي ــه ق ــكايل أن ــوف الب ــن ن ــا ع ــذي )ت: 320هـــ(: "وروي لن ــم الرتم ــال احلكي  ])[ ق

الكــريس تدعــى يف التــوراة  وليــة  اهلل. يريــد: يدعــى قارئهــا يف ملكــوت الســموات واألرض عزيــًزا. 

)1(  أدرجهــا اآلجــري )ت: 360هـــ( يف الرشيعــة، )935/2(، حتــت ترمجــٍة عنـْـوَن هلــا بـــ )  باب تــرك البحــث والتنقر عن النظــر يف أمر 
املقــدر كيــف؟ ومل؟ بــل اإليــان بــه والتســليم(، وأدرجهــا الاللكائــي )ت: 418هـــ( يف رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلامعــة، 
)802/4(، )حتــت ترمجــة بعنــوان: )  ســياق مــا روي ممــا أرى اهلل املكذبــني بالقــدر مــن اآليــات يف دار الدنيــا يف أنفســهم(، والبيهقــي 
)ت: 458هـــ( يف األســامء والصفــات، )446/1(، حتــت ترمجــة عنْــوَن هلــا بـــ )   بــاب مــا جــاء عــن الســلف  M  يف إثبــات 

. املشيئة"
)2(  ينظر: تفسري القرطبي، )245/1(.

))(  ينظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور، )622/5(، وقد عزاه إىل ابن أيب حاتم والبيهقي.
))(  البداية والنهاية، البن كثر، )391/2(.
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قــال: فــكان عبــد الرمحــن ابــن عــوف إذا دخــل بيتــه قــرأ آيــة الكــريس يف زوايــا بيتــه األربــع، معنــاه 

كأنــه يلتمــس بذلــك أن تكــون لــه حارًســا مــن جوانبــه األربــع، وأن تنفــي عنــه الشــيطان مــن زوايــا 

ــه ")1(. بيت

وُيقــال يف هــذه الروايــة مــا قيــل يف ســابقتيها؛ إذ مل أقــف عــى مــن أوردهــا عــن نــوف البــكايل 

إال احلكيــم الرتمــذي)ت: 320هـــ(، وعنــه القرطبــي )ت: 671هـــ( يف تفســره كــا مــرَّ يف التخريــج، 

ومقصــد هــذه الروايــة واضــح يف بيــان يشء مــن فضائــل آيــة الكــريس املتكاثــرة.

                           

)1(  نوادر األصول يف أحاديث الرسول، للحكيم الرتمذي، )266/3- 267(؛ وعنه القرطبي يف تفسريه،  )268/3 - 269(.
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A
أمحد اهلل عى بلوغ هناية هذه الدراسة، وهذه أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها:  

1. بلغت مرويات نوف البكايل اإلرسائيلية - التي وقفت عليها - )39( رواية.

2. مل ختــرج روايــات نــوف البــكايل اإلرسائيليــة يف موضوعاهتــا ومقاصدهــا عــن القســم الــذي ُأذن 

لنــا الّتحــدث بــه مــن أقســام اإلرسائيليــات.

3. إحصائيــات ونســب موضوعــات ومقاصــد روايــات نــوف البــكايل اإلرسائيليــة مــن خــالل كتــب 

:)1 ( لتفسر ا

مقاصد الروايات ونسبهاموضوعات الروايات ونسبهاتوزيع الروايات عى السور ونسبها

النسبةعدد الرواياتاملوضوعالنسبةعدد الرواياتاملوضوعالنسبةعدد الرواياتاسم السورة

البقرة، آل عمران، 

املائدة، احلج، 

النمل، فاطر، 

الصافات، الطور، 

احلاقة.

)9( روايات، 

بواقع رواية يف 

كل سورة.

%2،5

لكل 

رواية.

6%)3(بدء اخللق.
تفصيل

املجمل.
)28(%58

10%)5(املعاد.17،9%)7(األعراف.
ترجيح

املحتمل.
)13(%27

ــاء؛  ــة يف اإلحص ــرر الرواي ــد ُتك ــه ق ــة الزب. 2. أن ــت رضب ــة وليس ــة تقريبي ــذه اإلحصائي ــا :1. أن ه ــه هن ــه علي ــي التنبي ــا ينبغ )1(  مم
ــات يف  ــن لإلرسائيلي ــراد املفري ــد إي ــات ومقاص ــن موضوع ــد م ــوع أو مقص ــن موض ــر م ــى أكث ــوي ع ــد حتت ــا ق ــار أهن باعتب

ــة.      ــم املختلف ــرآن الكري ــور الق ــات س ــن آي ــة م ــن آي ــر م ــر أكث ــرد يف تفس ــد ت ــك ق ــرهم، وكذل تفاس
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يوسف والقصص.

)3( بواقع 

ثالث روايات 

يف كل سورة.

%7،7

لكل 

رواية.

أنبياء بني 

إرسائيل
)30(%60

تعيني

املبهم.
)7(%14

الكهف واألنبياء.

)5( بواقع 

مخس روايات

 يف كل سورة.

%12،8

لكل 

رواية.

أنبياء من غر 

بني إرسائيل.
)1(%2

15%)6(مريم.

أقوام أو 

أفراد من بني 

إرسائيل.

)7(%14

10%)4(ص

أقوام أو أفراد 
من غر بني 

إرسائيل.

)3(%6

خرف. 5%)2(الزُّ

ــه النصيــب األوفــر يف روايــات نــوف البــكايل كــا بــنيِّ  ــاء بنــي إرسائيــل كان ل 4.احلديــث عــن أنبي

ــمة عــى النحــو  اجلــدول الســابق؛ فقــد بلغــت الروايــات التــي تضمنــت اإلشــارة إليهــم )30( مقسَّ

التــايل:

• موسى - S - )12( رواية، بنسبة %40.

• زكريا - S - )8( روايات، بنسبة %27.

• أيوب - S - )4( روايات، بنسبة %14.

• يوسف - S - )3( روايات، بنسبة %10.

• سليان، ويونس، واخلر - Q - رواية واحدة، بنسبة 3% لكل نبي.
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ــي  ــات الت ــت الرواي ــد بلغ ــل، وق ــي إرسائي ــراد مــن بن ــة احلديــث عــن أف ــة الثاني ــأيت يف املرتب وي

ــايل: ــو الت ــى النح ــمة ع ــات، مقسَّ ــم )8( رواي ــارة إليه ــت اإلش تضمن

• مريم -P- )7( روايات، بنسبة %87.5.

• عوج بن عوق )1( رواية واحدة، بنسبة %12.5.

ــا املرتبــة الثالثــة فكانــت يف وصــف أقــوام مــن غــر بنــي إرسائيــل، وعــدد الروايــات التــي  وأمَّ

أشــارت إىل ذلــك )3( روايــات، عــى النحــو التــايل:

يأجوج ومأجوج )2( روايتان، بنسبة %67. 	

• وصف قوم من ُأمة حممد -H- )1( رواية واحدة، بنسبة %33.   

ومن أهم التوصيات:

 .-X - حترير مصطلح اإلرسائيليات من خالل مرويات السلف• 

• أمهيــة إعــادة النظــر يف بعــض مــا ُنقــل إلينا مــن أقــوال علائنــا األقدمــني - X-، وحتريرها، 

وإنزاهلــا منزلتهــا التــي أرادوهــا دون حتميلها مــا ال حتتمل. 

ــري،  ــا التفس ــدى تأثره ــرام، وم ــني الك ــن التابع ــواردة ع ــة ال ــات اإلرسائيلي ــة املروي • دراس

ــري. ــر التفس وغ
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ــد اهلل بــن حممــد                             ــد اهلل عبي ــة الفــرق املذمومــة، أليب عب ــة وجمانب ــة عــن رشيعــة الفرقــة الناجي 1. اإلبان

ــة العكــربي )ت: 387هـــ( ، حتقيــق: رضــا  بــن حممــد بــن محــدان الُعْكــرَبي املعــروف بابــن َبطَّ

ــع - الريــاض، 1433هـــ. ــة للنــرش والتوزي معطــي وآخــرون، دار الراي

ــوب                     ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــة، ملحم ــة واجلهمي ــرب املعطل ــى ح ــالمية ع ــوش اإلس ــامع اجلي 2. اجت

بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ( ، حتقيــق: زائــد بــن أمحــد النشــري، 

ــروت، ط4، 1440هـــ - 2019م. ــزم  - ب ــن ح ــاض، دار اب ــم – الري ــاءات العل دار عط

3. األســامي والُكنــى، أليب عبــد اهلل أمحــد حنبــل )روايــة ابنــه صالــح(، أليب عبــد اهلل أمحــد                                           

ــع،  ــد اهلل اجلدي ــق: عب ــيباين )ت: 241هـــ( حتقي ــد الش ــن أس ــالل ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ب

مكتبــة دار األقــى - الكويــت، ط1، 1406هـــ - 1985م.

4. اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــري )الــرواة واملوضوعــات واملقاصــد(، د. نايــف                        

بــن ســعيد الزهــراين، ط1، 1439هـــ - 2018م، تكوين للدراســات اإلســالمية - اخلــرب، اململكة 

ــعودية. ــة الس العربي

ْوِجــردي اخلراســاين                                      5. األســامء والصفــات، ألمحــد بــن احلســني بــن عــي بــن موســى اخلُْرَ

ــة الســوادي -  ــد اهلل بــن حممــد احلاشــدي، مكتب ــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ( ، حتقيــق: عب أب

ــعودية، ط1، 1413هـــ - 1993م. ــة الس ــة العربي ــدة، اململك ج

ــرب                            ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــاب، أليب عم ــة األصح ــتيعاب يف معرف 6. االس

ــل -   ــاوي، دار اجلي ــد البج ــي حمم ــق: ع ــي )ت: 463هـــ(، حتقي ــري القرطب ــم النم ــن عاص ب

ــروت، ط1، 1412هـــ - 1992م. ب
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). اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين 

)ت: 852هـــ( ، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــى حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة - 

1415هـ. ط1،  بروت، 

8. األعــالم، خلــر الديــن الــزركي بــن حممــود بــن حممــد بــن عــي بــن فــارس الدمشــقي                                              

2002م. ط15،  للماليــني،  العلــم  دار   ، 1396هـــ(  )ت: 

مــة يف علــوم القــرآن وأصول التفســري )تفســري القــرآن باإلرسائيليــات: نظــرة وتقويم(،  9. بحــوث حمكَّ

أ.د. مســاعد بــن ســليان بــن نارص الطيــار ، مركز تفســر - الريــاض، ط1، 1436هـــ - 2015م.

ــقي                ــم الدمش ــري ث ــريش الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــة، أليب الف ــة والنهاي 10. البداي

)ت: 774هـــ( ، حتقيــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيع 

واإلعــالن، ط1، 1418هـــ - 1997م.

11. البســتان يف إعــراب مشــكالت القــرآن، ألمحــد بــن أيب بكــر بــن عمــر اجلبــي املعــروف                                     

ــدي،  ــد الرمحــن اجلن ــور أمحــد حممــد عب ــق: الدكت ــي )ت: 717 هـــ( ، حتقي ــن األحنــف اليمن باب

ــالمية، ط1، 1439هـــ  - 2018م. ــات اإلس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز املل مرك

ْوِجــردي اخلراســاين أبــو بكــر  12. البعــث والنشــور، ألمحــد بــن احلســني بــن عــي بــن موســى اخلُْرَ

ــة -  ــاث الثقافي ــات واألبح ــز اخلدم ــدر، مرك ــد حي ــر أمح ــق: عام ــي )ت: 458هـــ( ، حتقي البيهق

بــروت، ط1، 1406هـــ - 1986م.

)1. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني أبــو الفيــض 

بيــدي )ت: 1205هـــ( ، املحقــق: جمموعــة مــن املحققــني، دار اهلداية. امللّقــب بمرتــى الزَّ

14. تاريــخ ابــن خلــدون = ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والربــر ومــن عارصهــم مــن ذوي 

الشــأن األكــر، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن حممــد ابــن خلــدون أبــو زيــد ويل الديــن احلرمــي 
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ــروت، ط3، 1408هـــ -  ــر -  ب ــحادة، دار الفك ــل ش ــق: خلي ــبيي )ت: 808هـــ( ، حتقي اإلش

1988م.

ــد                       ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــالم، لش ــاهري َواألع ــات املش ــالم َوَوفي ــخ اإلس 15. تاري

ــروف، دار  ــّواد مع ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــي )ت: 748هـــ( ، حتقي ــاز الذهب ــن َقاْي ــان ب ــن عث ب

الغــرب اإلســالمي، ط1، 2003م.

ــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي  ــن أمحــد ب ــن ثابــت ب ــن عــي ب ــخ بغــداد، أليب بكــر أمحــد ب 16. تاري

)ت: 463هـــ( ، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغرب اإلســالمي – بــروت، ط1، 1422هـ 

- 2002م.

ــري  ــيباين العصف ــة الش ــن خليف ــاط ب ــن خي ــة ب ــرو خليف ــاط، أليب عم ــن خي ــة ب ــخ خليف 17. تاري

ــالة -  ــة الرس ــم، مؤسس ــري، دار القل ــاء العم ــرم ضي ــق: د. أك ــري )ت: 240هـــ( ، حتقي الب

ــروت، ط2، 1397هـــ. ــق، ب دمش

18. تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ( 

ــع، 1415هـــ -  ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع ــروي، دار الفك ــة العم ــن غرام ــرو ب ــق: عم ، حتقي

1995م.

ــد بــن كثــر بــن غالــب  ــر بــن يزي 19. تاريــخ الطــري = تاريــخ الرســل وامللــوك، ملحمــد بــن جري

اآلمــي أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، دار الــرتاث - بــروت، ط2، 1387هـــ.

ــد اهلل                                 ــو عب ــاري أب ــرة البخ ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــط، حمم ــخ األوس 20. التاري

)ت: 256هـــ( ، حتقيــق: حممــود إبراهيــم زايــد، دار الوعــي، مكتبة دار الــرتاث - حلــب، القاهرة، 

ط1، 1397هـــ/1977م.
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21. التاريــخ الكبــري، حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل                                         

)ت: 256هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن صالــح بــن حممــد الدبــايس، املتميــز للطباعــة والنــرش والتوزيع 

ــاض، ط1، 1440هـــ - 2019م. - الري

ــي                               ــد اهلل املقدم ــو عب ــد أب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد ب ــم، ملحم ــني وكناه ــامء املحدث ــخ وأس 22. التاري

)ت: 301هـــ( ، حتقيــق: حممــد بــن إبراهيــم اللحيــدان، دار الكتــاب والســنة، ط1، 1415هـــ - 

1994م.

ــة                              ــم اجلوزي ــن قي ــوب اب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــد اهلل حمم ــرآن، أليب عب ــامن الق ــان يف أي 23. التبي

)ت: 751هـــ( ، حتقيــق: عبــد اهلل بــن ســامل البطاطــي، دار عطــاءات العلــم - الريــاض، دار ابــن 

ــروت، ط4، 1440هـــ - 2019م. ــزم - ب ح

ــررصي                      ــويف ال ــم الط ــد الكري ــن عب ــوي ب ــد الق ــن عب ــليان ب ــني، لس ــني يف رشح األربع 24. التعي

أبــو الربيــع نجــم الديــن )ت: 716 هـــ( ، حتقيــق: أمحد َحــاج، مؤسســة الريــان – بــروت،  لبنان، 

املكَتبــة املكّيــة – مّكــة، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1419هـــ - 1998م.

25. تفســري ابــن أيب حاتــم = تفســري القــرآن العظيــم، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس 

بــن املنــذر التميمــي احلنظــي الــرازي ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ( حتقيــق: أســعد حممــد الطيب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - اململكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419 هـ.

26. تفســري ابــن عطيــة = املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق                           

ــق:                                     ــاريب )ت: 542هـــ( حتقي ــي املح ــة األندل ــن عطي ــام ب ــن مت ــن ب ــد الرمح ــن عب ــب ب ــن غال ب

ــروت، ط1، 1422هـــ ــة - ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــايف حمم ــد الش ــالم عب ــد الس عب

27. تفســري ابــن كثــري = تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش 

ــرش  ــة للن ــالمة، دار طيب ــد س ــن حمم ــامي ب ــق: س ــقي )ت: 774هـــ( حتقي ــم الدمش ــري ث الب

ــع، ط2، 1420هـــ  - 1999م. والتوزي
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28. تفســري البغــوي = معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن، أليب حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد بن 

الفــراء البغــوي الشــافعي )ت : 510هـــ( حتقيــق: حممــد عبــد اهلل النمــر - عثــان مجعــة ضمريــة - 

ســليان مســلم احلــرش، دار طيبة للنــرش والتوزيــع، ط4، 1417هـــ - 1997م.

29. تفســري الــرازي = مفاتيــح الغيــب = التفســري الكبــري، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن 

ــري )ت: 606هـــ( ،                              ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي امللق ــي ال ــني التيم ــن احلس ب

ــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط3، 1420هـــ. دار إحي

ــي                    ــد اهلل الشــوكاين اليمن ــن عب ــن حممــد ب ــن عــي ب ــر، ملحمــد ب ــح القدي 30. تفســري الشــوكاين = فت

)ت: 1250هـــ( ، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت، ط1، 1414هـــ.

ــر                      ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، ملحم ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري = جام ــري الط 31. تفس

بــن غالــب اآلمــي أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبد املحســن 

الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع واإلعــالن، ط1، 1422 هـــ - 2001م.

ــر                    ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، ملحم ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري = جام ــري الط 32. تفس

بــن غالــب اآلمــي أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، مصــورٌة مــن حتقيــق حممــود حممد شــاكر، 

الــذي ينتهــي بتفســر اآليــة 27 مــن ســورة إبراهيــم، دار الرتبيــة والــرتاث - مكــة املكرمــة.

)). تفســري القاســمي= حماســن التأويــل، ملحمــد مجــال الديــن بــن حممــد ســعيد بــن قاســم احلــالق 

القاســمي )ت: 1332هـــ( ، حتقيــق: حممــد باســل، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1418هـــ.

34. تفســري القرطبــي = اجلامــع ألحــكام القــرآن،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح 

األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب املريــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.
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ــن مســلم املــري  ــن وهــب ب ــد اهلل ب ــن وهــب، أليب حممــد عب 35. تفســري القــرآن مــن اجلامــع الب

ــالمي، ط1، 2003م. ــرب اإلس ــوراين،  دار الغ ــوش م ــق: ميكل ــريش )ت: 197هـــ(، حتقي الق

36. تفســري عبــد الــرزاق الصنعــاين، أليب بكــر عبــد الــرزاق الصنعــاين بــن مهــام بــن نافــع احلمــري 

اليــاين )ت: 211هـــ(، حتقيــق: د. حممــود حممــد عبــده، دار الكتــب العلميــة - بــروت،                                 

ط1، 1419هـــ.

ــة  ــم ربيع ــن تي ــوالء م ــي بال ــة التيم ــن أيب ثعلب ــالم ب ــن س ــى ب ــالم، ليحي ــن س ــى ب ــري حيي 37. تفس

ــد شــلبي، دار الكتــب  ــورة هن ــق: الدكت ــرواين )ت: 200هـــ(، حتقي ــم اإلفريقــي الق البــري ث

ــان، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــروت، لبن ــة – ب العلمي

ــقالين                   ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 38. تقري

ــوريا، ط1، 1406هـــ - 1986م. ــيد - س ــة، دار الرش ــد عوام ــق: حمم )ت: 852هـــ( ، حتقي

39. التكملــة والذيــل والصلــة لكتــاب تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ريض الديــن الصغــاين احلســن 

بــن حممــد بــن احلســن بــن حيــدر العــدوي العمــري القــريش احلنفــي )ت: 650هـــ( ، حتقيــق: 

ــم الطحــاوي وآخــرون، مطبعــة دار الكتــب - القاهــرة، 1970م -1979م. ــد العلي عب

ــقالين                    ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 40. هتذي

ــد، ط1، 1326هـــ. ــة - اهلن ــارف النظامي ــرة املع ــة دائ )ت: 852هـــ( ، مطبع

41. هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف أبــو احلجــاج مجــال 

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي )ت: 742هـــ( ، حتقيــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1400هـــ  - 1980م.

ــو منصــور )ت: 370هـــ( ، حتقيــق:  ــن األزهــري اهلــروي أب ــن أمحــد ب 42. هتذيــب اللغــة، حممــد ب

ــروت، ط1، 2001م. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــوض، دار إحي ــد ع حمم
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ــم  ــو حات ــي أب ــَد، التميم ــن َمْعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب ــات، ملحم 43.  الثق

الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور حممــد عبــد املعيــد، دائــرة املعــارف العثانيــة  

- حيــدر آبــاد الدكــن، اهلنــد، ط1، 1393هـــ - 1973م.

44.  اجلــرح والتعديــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظــي 

ــاد  ــدر آب ــة - بحي ــرة املعــارف العثاني ــم )ت: 327هـــ( ، طبعــة جملــس دائ ــن أيب حات ــرازي اب ال

الدكــن، اهلنــد، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط1، 1271هـــ - 1952م.

ــْروزي                     ــم امل ــي ث ــي الرتك ــح احلنظ ــن واض ــارك ب ــن املب ــد اهلل ب ــن عب ــد الرمح ــاد، أليب عب 45. اجله

ــس، 1972م. ــية - تون ــدار التونس ــاد، ال ــه مح ــق: د. نزي )ت: 181هـــ( ، حتقي

46. احلجــة يف بيــان املحجــة ورشح عقيــدة أهــل الســنة، إلســاعيل األصبهــاين بــن حممــد بــن الفضــل 

بــن عــي القــريش الطليحــي التيمــي أبــو القاســم امللقــب بقــوام الســنة )ت: 535هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد بــن ربيــع بــن هــادي عمــر املدخــي، دار الرايــة، الســعودية - الريــاض، ط2، 1419هـــ - 

1999م.

ــد                         ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــاين أمح ــم األصبه ــاء، أليب نعي ــات األصفي ــاء وطبق ــة األولي 47. حلي

بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران )ت: 430هـــ( ، مطبعــة الســعادة - بجــوار حمافظــة مــر، 

1394هـــ - 1974م.

48. الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر جــالل الديــن الســيوطي                                   

بــروت. الفكــر -  دار   ، )ت: 911هـــ( 

49. الــرد عــى اجلهميــة، أليب ســعيد عثــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد الدارمــي السجســتاين 

)ت: 280هـــ( ، حتقيــق: بــدر بــن عبــد اهلل البــدر، دار ابــن األثــر - الكويــت، ط2، 1416هـــ - 

1995م.
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50. زاد املســري يف علــم التفســري، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي 

)ت: 597هـــ( ، املكتب اإلســالمي - بروت، دمشــق، ط4، 1407هـــ - 1987م.

ــم  ــي ث ــي الرتك ــح احلنظ ــن واض ــارك ب ــن املب ــد اهلل ب ــن عب ــد الرمح ــق، أليب عب ــد والرقائ 51. الزه

املــْروزي )املتــوىف: 181هـــ( ، حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي، دار الكتــب العلميــة - اهلنــد، 

الــدار الســلفية باإلســكندرية، 1419هـــ.

ي بــن مصعــب بــن أيب بكــر بــن شــرب بــن صعفــوق بــن  ِ ــاد بــن الــرَّ ي َهنَّ ِ ــو الــرَّ 52. الزهــد، أب

ــق:                                        ــويف )ت: 243هـــ( ، حتقي ــي الك ــي الدارم ــد التميم ــن زي ــدس ب ــن ع ــن زرارة ب ــرو ب عم

عبــد الرمحــن عبــد اجلبــار الفريوائــي، دار اخللفــاء للكتــاب اإلســالمي - الكويــت، ط1، 1406هـــ.

53. الزهــد، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت: 241هـــ(، 

حتقيــق: حممــد عبــد الســالم شــاهني، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1420هـــ - 

1999م.

54. ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ( ، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــني بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1405هـ - 1985م.

ــؤاد                             ــد ف ــاكر، وحمم ــد ش ــد حمم ــق: أمح ــذي، حتقي ــى الرتم ــن عيس ــد ب ــذي، ملحم ــنن الرتم 55. س

عبــد الباقــي، وإبراهيــم عطــوة، مكتبــة ومطبعة مصطفــى البايب احللبــي - مــر، ط2،     1395هـ 

1975م.  -

ــور  ــن منص ــن ب ــن احلس ــة اهلل ب ــم هب ــة، أليب القاس ــنة واجلامع ــل الس ــاد أه ــول اعتق 56. رشح أص

ــدي،                                     ــدان الغام ــن مح ــعد ب ــن س ــد ب ــق: أمح ــي )ت: 418هـــ( ، حتقي ــرازي الاللكائ ــربي ال الط

ــعودية، ط8، 1423هـــ - 2003م. ــة - الس دار طيب
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يُّ البغــدادي )ت: 360هـــ( ، حتقيــق:  57. الرشيعــة، أليب بكــر حممــد بــن احلســني بــن عبــد اهلل اآلُجــرِّ

الدكتــور عبــد اهلل الدميجــي، دار الوطــن - الريــاض، ط2، 1420هـــ - 1999م. 

ــارايب                    ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــر إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 58. الصح

ــ  -  )ت: 393هـــ( ، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور، دار العلــم للماليــني - بــروت، ط4، 1407هـ

1987م.

 H– ــول اهلل ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــند الصحي ــع املس ــاري = اجلام ــح البخ 59. صحي

-وســننه وأيامــه، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل                                      

ــاة، ط1 ، 1422هـــ.  ــوق النج ــارص، دار ط ــر الن ــد زه ــق: حمم )ت: 256هـــ( ، حتقي

60. صحيــح مســلم = املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل 

-H-، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ( ، حتقيق: 

ــروت. ــريب- ب ــرتاث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف حمم

61. صفــة النــار، أليب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي األمــوي 

القــريش املعــروف بابــن أيب الدنيــا )ت: 281هـــ( ، حتقيــق: حممــد خــر رمضــان، دار ابــن حــزم – 

لبنــان، بــروت، ط1، 1417هـــ - 1997م.

ــري  ــوالء الب ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــرى، أليب عب ــات الك 62.  الطبق

البغــدادي املعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ( ، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر - بــروت، 

1968م. ط1، 

ــد  ــن أمح ــى ب ــن موس ــد ب ــن أمح ــود ب ــد حمم ــاري، أليب حمم ــح البخ ــاري رشح صحي ــدة الق 63. عم

بــن حســني الغيتابــى احلنفــى بــدر الديــن العينــى )ت: 855هـــ( ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - 

ــروت. ب
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ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــاري، أليب الفض ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 64. فت

حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( ، دار املعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

65. فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب )حاشــية الطيبــي عــى الكشــاف(، لــرشف الديــن 

احلســني بــن حممــد بــن عبــد اهلل رشف الديــن الطيبــي )ت: 743 هـــ( ، حتقيــق: إيــاد حممــد الغــوج 

وآخــرون، جائــزة ديب الدوليــة للقــرآن الكريــم، ط1، 1434 هـــ - 2013م.

66. لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل، لعــالء الديــن عــي بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي 

أبــو احلســن املعــروف باخلــازن )ت: 741هـــ( ، حتقيــق: حممــد عــي شــاهني، دار الكتــب العلميــة 

- بــروت، ط1، 1415هـ.

67. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــي أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

ــادر -  ــني، دار ص ــن اللغوي ــة م ــي ومجاع ــق: اليازج ــي )ت: 711هـــ( ، حتقي ــي اإلفريق الرويفع

بــروت، ط3، 1414هـــ.

ــقالين                                    ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــزان، أليب الفض ــان املي 68. لس

)ت: 852هـــ( ، حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســالمية، ط1، 2002م.

ــات  ــة دراس ــراين ، مؤسس ــان الزه ــن مجع ــعيد ب ــن س ــف ب ــري، لناي ــم التفس ــل يف عل ــن الدلي 69. مت

تكويــن - الدمــام، ط1، 1442هـــ.

70. مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان، لشــمس الديــن أبــو املظفــر يوســف بــن ِقْزُأوغــي بــن عبــد اهلل 

املعــروف بـــ ســبط ابــن اجلــوزي )ت: 654 هـــ( ، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــني، دار الرســالة 

العامليــة – دمشــق، ســوريا، ط1، 1434هـــ - 2013م.

ــوي                      ــم احلم ــي ث ــي الفيوم ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــري، ألمح ــرشح الكب ــب ال ــري يف غري ــاح املن 71. املصب

ــروت. ــة - ب ــة العلمي ــو 770هـــ( ، املكتب ــاس )ت: نح ــو العب أب
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72. مقدمــة يف أصــول التفســري، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم 

ــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(،               ــة احلــراين احلنب ــن تيمي ــن حممــد اب ــن أيب القاســم ب ــد اهلل ب ــن عب ب

دار مكتبــة احليــاة - بــروت، لبنــان، 1490هـــ - 1980م.

73. املقدمــات األساســية يف علــوم القــرآن، لعبــد اهلل بــن يوســف اجلديــع ، مركــز البحوث اإلســالمية 

ليدز - بريطانيــا، ط1، 1422هـ - 2001م.

74. املســتدرك عــى الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن 

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، حتقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ - 1990م. 

75. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 

الشــيباين )ت: 241هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ط 1، 1421 

هـ  - 2001م.

76. مشــاهري علــامء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن 

ــم الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ( ، حتقيــق: مــرزوق عــى  ــو حات ــَد التميمــي أب ــن َمْعب معــاذ ب

ــع - املنصــورة، ط1، 1411هـــ - 1991م. ــاء للطباعــة والنــرش والتوزي ــم، الوف إبراهي

77. معــاين القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج  )ت: 311هـــ( ، 

حتقيــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، عــامل الكتــب - بــروت، ط1، 1408هـ.

78. معجــم مــا اســتعجم مــن أســامء البــالد واملواضــع، أليب عبيــد البكــري عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز 

بــن حممــد األندلــي )ت: 487هـــ( ، عــامل الكتــب - بــروت، ط3، 1403هـ.

ــني                                ــو احلس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، ألمح ــس اللغ ــم مقايي 79. معج

)ت: 395هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ  - 1979م.
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80. امُلْعَجــُم الَكبـِـري، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطــرباين 

)ت: 360هـــ( ، حتقيــق: فريــق مــن الباحثــني بــإرشاف د. ســعد بــن عبــد اهلل احلميــد و د. خالــد 

بــن عبــد الرمحــن اجلريــي.

81. املعجــم الوســيط، إلبراهيــم مصطفــى، أمحــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، حممــد النجــار ، جممــع 

اللغــة العربيــة بالقاهــرة، دار الدعوة.

82. معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، 

أليب احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن صالــح العجــي الكــوىف )ت: 261هـــ( ، حتقيــق: عبــد العليــم 

عبــد العظيــم البســتوي، مكتبــة الــدار - املدينــة املنــورة، الســعودية، ط1، 1405هـــ - 1985م.

ــيوطي                    ــن الس ــالل الدي ــر ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــرآن، لعب ــامت الق ــران يف مبه ــامت األق 83. مفح

ــق،  ــرآن – دمش ــوم الق ــة عل ــا، مؤسس ــب البغ ــى دي ــور مصطف ــق: الدكت )ت: 911 هـــ(، حتقي

ــروت، ط1، 1403هـــ - 1982م. ب

ــاين             ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــني ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات يف غري 84. املف

ــق -  ــامية - دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ( ، حتقي

بــروت، ط1، 1412هـــ.

ــروت،                  ــزم - ب ــن ح ــدي، دار اب ــم حام ــكام، د.عبدالكري ــع األح ــن ترشي ــرآن م ــد الق 85. مقاص

ط1، 1429هـــ.

ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوك، جل ــم واملل ــخ األُم ــم يف تاري 86. املنتظ

ــروت،                                          ــة - ب ــب العلمي ــادر، دار الكت ــد الق ــد عب ــق: حمم ــوزي )ت: 597هـــ( ، حتقي ــد اجل حمم

1992م.  - 1412هـــ  ط1، 

87. موســوعة التفســري املأثــور، ملجموعــة مؤلفــني، إرشاف: أ. د. مســاعد بــن ســليان الطيــار ، مركــز 

الدراســات واملعلومــات القرآنيــة بمعهــد اإلمــام الشــاطبي  - جــدة، دار ابــن حــزم - بــروت، 
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ط1، 1439هـ - 2017م.

ــد اهلل                   ــن عب ــالم ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــي الدي ــوات، لتق 88. النب

ــق:  ــقي )ت: 728هـــ( ، حتقي ــي الدمش ــراين احلنب ــة احل ــن تيمي ــد اب ــن حمم ــم ب ــن أيب القاس ب

عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضــواء الســلف - الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1420هـــ  - 2000م.

89. نقــد الصحابــة والتابعــني للتفسري)دراســة نظريــة تطبيقيــة(، للدكتــور عبــد الســالم بــن صالــح 

بــن ســليان اجلــار اهلل ، دار التدمريــة، ط1، 1429هـــ - 2008م.

ــام افــرتى عــى اهلل  ــد في ــي العني ــن ســعيد عــى املريــي اجلهم ــامن ب ــعيد عث ــام أيب س 90. نقــض اإلم

D مــن التوحيــد، أليب ســعيد الدارمــي عثــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد السجســتاين 

)ت: 280 هـــ( ، مكتبــة الرشــد للنــرش والتوزيــع، حتقيــق: رشــيد بــن حســن األملعــي،                                                     

ط1، 1418هـــ - 1998م.

91. نزهــة املشــتاق يف اخــرتاق اآلفــاق، ملحمــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن إدريــس احلســني الطالبــي، 

املعــروف بالرشيــف االدريــي )ت: 560هـــ( ، عامل الكتــب - بــروت، ط1، 1409هـ.

92. النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر )ت: 606هـــ( ، حتقيــق: طاهــر أمحــد 

الــزاوى - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ  - 1979م.

ــرش،                   ــن ب ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــول H، حمم ــث الرس ــول يف أحادي ــوادر األص 93. ن

ــل -  ــرة، دار اجلي ــن عم ــد الرمح ــق: عب ــو 320هـــ( ، حتقي ــذي )ت: نح ــم الرتم ــد اهلل، احلكي ــو عب أب

ــروت. ب
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