املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
مقدمح:
تتابع الؿػسرون إوائؾ طؾك استحضار الؿروياات اسسارائقؾقة ا التػساقر(،)1
باارزا ٓ ،ساقؿا تػاساقر
تقضقػ هذه الؿرويات ا تػاساقرهؿ
حقث م ّثؾ
ُ
حضاقرا ً
ً
السؾػ والؽتب التل اطتـت بنيراد مرو ّياهتؿ ومؼقٓهتؿ ا التػسقر.
ٍ
باستشؽال مـ بعض العؾؿاء ٓ ،ساقؿا بعاد طراقر
إٓ أن هذا التقضقػ ُجقبِ َف
السااؾػ :حقااث تااقاردوا طؾااك التشااؽقؽ ا حاجااة التػسااقر لتقضقااػ مااادة هااذه
الؿرويات فقف ،وأكف ٓ فائدة مـفا لدى تعاصقف(.)2
َوبِ َغااض الـظاار طااـ ال ّتتبااع التاااريخل لفااذه الـظاارة الـالاادة لفااذه الؿرويااات
والؿستشؽِؾة لجدوى تقضقػفا ا التػسقر وأسباهبا وصريؼة دراستفا لؾؿساللة ،إٓ
أكااف لااد تر ّت اب طؾقفااا العديااد مااـ إمااقر كاسااتثؼال هااذه الؿرويااات ا التػسااقر
والتـادي بضرورة تجريد كتب التػسقر مـفا ،بؾ وطَدّ مؼدار البعد طـفا ا التػساقر
( )1لإلسرائقؾقات تعريػات طديدة :أوجففا -وإن كان إمر بحاجة لؿزيد بحث -أهنا الؼرص وإخبار
القاردة طـ بـل إسرائقؾ وكحقهؿ مـ إمؿ السالػة .ولد تؽقن تؾؽ الؼرص وإخبار مؿا يتعؾؼ ببـل
مؿا يتعؾؼ بغقرهؿ مـ إلقام وإكبقاء مؿا ورد ذكره ا كتب بـل إسرائقؾ.
إسرائقؾ وأكبقائفؿ ّ
خاصة ،أو ّ
ولد غؾبت كسبة هذه الؼرص وإخبار لبـل إسرائقؾٓ :ختراصفؿ بلكثرها.
يقسعف ومـ يؼرره طؾك بقان الؿعاين كؿا هق معؾقم،
( )2مرطؾح التػسقر فقف تػاوت ا مػفقمف بقـ مـ ّ
وكحـ ا هذا البحث كعـل بف بقان الؿعـك فؼط .راجع مؼالتـا« :معقار تؼقيؿ كتب التػسقر :تحرير
وتلصقؾ» ،وهل مـشقرة طؾك مقلع تػسقر طؾك الرابط التالل:
https://tafsir.net/article//0115.
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بحوث
الؿا َقاصِ ِـ
معقارا مـ معايقر تؼقيؿ التػاسقر والحؽؿ طؾقفا ،وكاذلؽ إطاادة تػساقر َ
ً
التل تؿ تقضقػ الؿرويات اسسارائقؾقة فقفاا اكطال ًلاا ماـ ضااهر دٓٓهتاا الؾغقياة،
وغقر ذلؽ مؿا يؾزم لتػسقرها بعقدً ا طـ استثؿار مادة الؿرويات اسسرائقؾقة.
وٓ شؽ ّ
أن افرتاض طدم حاجة التػساقر إلاك تقضقاػ الؿروياات اسسارائقؾقة
خاصاة ا مراحؾاف التلسقساقة -طؾاك الؾجاقء
مع تتابع العديد ماـ أئؿاة التػساقر ّ -
لفذه الؿرويات تحديدً ا وتقضقػفا ا التػسقر دون سقاها مـ ساائر الؼراص ُي َعاد
أمرا مستغر ًبا ا ذاتاف :ففاذا التتاابع الزمااين وآساتعؿالل الطقياؾ ٕئؿاة التػساقر
ً
ِ
خاصة ا التقضقػ وآستثؿار لؿادة هذه الؿروياات
الس َؾػ ّ
الؿمسسقـ ا زمان ّ
طؾك ِ
وجف الخرقص وكثافة حضقرها ا مدوكة التػسقر ياقحل بِ ِرا َؾتِفا الرئقساة
بػـ التػسقر ّ
باارزا فقاف ،وأن هاذا الادّ ور لاؿ يؽاـ ناكقياا وٓ هامشاقا
دورا ً
وأن لفا ً
يتقسر الػؽاك مـف ّ
بؽؾ سفقلة طـد تعاصل التػساقر ٓ ،ساقؿا إذا تراقركا أن الؾغاة
ّ
وآطتؿاااد طؾااك دٓٓهتااا ا التػسااقر وسااائر إدوات التػسااقرية كاكاات حا اارة
طـدهؿ ولؿ يظفر فقفا جديدٌ لدى مـ جاء بعدهؿ ،وهق ماا يجعاؾ ماـ تتاابعفؿ -
وكااذلؽ بعااض أئؿااة التػسااقر بعاادهؿ -طؾااك تقضقااػ الؿرويااات اسساارائقؾقة ا
ٍ
ٍ
ضااهر طؾاك ماـ رام التػساقر بعقادً ا طـفاا ،وأن تقضقػفاا ا
تشغقب
مردر
التػسقر
َ
التػسقر بال لقؿة ممنرة ا مؿارستف وتعاصقف.
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بحوث
إشكانيح انثحث:
مـ خالل ما سبؼ تظفر إشؽالقة البحث ،والتل تتؾخص ا التساؤل التالل:
 هؾ يؿؽـ االستغـاء تؿاما طـ تقضقػ الؿرويات اإلسرائقؾقة يف التػسقر أمأن ققام التػسقر بدوكفا غقر مؿؽـ؟
مفؿ مـ الجدل
وتليت أهؿقة هذه اسشؽالقة ا إسفامفا الؽبقر ا تحرير جاكب ّ
الؿتع ّؾؼ هبذه الؿرويات وتقضقػفا ا التػسقر برقرة طؿؾ ّقاة تطبقؼ ّقاة :كقهناا تتاقح
بشؽ ٍؾ ٍ
والتعرف طؾاك
اختبار كال الػر قتقـ حقل هذه الؿرويات ا التػسقر
كبقر
ّ
َ
مدى تق ّلػ التػسقر طؾك تقضقػفا فقف وكذلؽ إمؽاكقة مؿارستف بدوهنا.
وصااحقح أن الؿؼابؾااة هاهـااا بااقـ اسمؽااان وطدمااف تػاارتض َحدّ ي اة ا الـظاار
ِ
مفؿاة بالتػساقر
لؾؿسللة لد ُتشؽؾ :إذ م َـ الؿؿؽاـ أن يؽاقن لؾؿروياات صاالت ّ
متقسر لؽاـ
بِ َغض الـظر طـ تقلػف طؾقفا ،وكذلؽ لد يؽقن إمؽان التػسقر بغقرها ّ
بنفادات مؼـّـة مـفا ،إٓ أكـا كظـ ّ
ب الؿؼابؾة مفؿ لؽشػ مثؾ هاذه العالئاؼ
أن َك ْر َ
وتب ّقـفا سقاء طـد َم ْـ و ّضػ هذه الؿرويات أو مـ ابتعد طـفا ا التػسقر.
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حمدداخ انثحث:
لؽل كجقب طؾك إشؽالقة البحث فنكـا َسـُ ْعـَك بتتبع أحد الؿقاصـ الؼرآكقة التل

جدٓ بقـ الؿػسريـ ا محاولة ففؿفا وتبققـفاا باقـ مس ِ
أنارت ً
تحضا ٍر لؾؿروياات
اسساارائقؾقة ومقض ا ٍ
ػ لفااا وبااقـ كالا ٍاد لتؾااؽ الؿرويااات وغقاار معتؿا ٍاد طؾقفااا ا
التػسقر ،وتحؾقؾ هذه الؿؼقٓت جؿق ًعا :لبقاان أوٓهاا بأياة ،وهاق إمار الاذي
مااـ شاالكف بقااان الؿقلااػ مااـ تقضقااػ الؿرويااات اسساارائقؾقة ا التػسااقر إنبا ًت اا
ٕهؿقتفا أو كػ ًقا لفا.
وهذا الؿقصـ الذي سـؼقم بتحؾقؾف هق «جقاب السامري لؿقساك ♠ ا
سقرة صف»ٕ :سباب سقليت بقاهنا.
وغقاار خا ٍ
ااف ّ
أن تـاااول اسشااؽالقة لقااد البحااث مااـ خااالل كؿااقذج واحااد لااد
أي مااـ الؿـحقااقـ مؿااا س ا ُقظفر
ُي ْس َت ْش ا َؽ ُؾ ا لدرتااف طؾااك حسااؿ الجاادل لرااالحِ ّ
التحؾقؾ وجاهتف ٓح ًؼا ،سقاء الؼقل بلهؿقة تقضقػ الؿرويات ا بقان الؿعـاك أم
ٍ
ٍ
كبقارة :إِ ْذ ماـ
براقرة
خالفف ،إٓ أكف يبدو كاف ًقا مـ وجفة كظركا ا دطاؿ أحادهؿا
أن مـ يدّ طل نبقت ٍ
الؿؼرر ّ
أمر ما يؽػقف كص واحدٌ لثبقت ما ادطاه ،وأن مـ يـػال
ّ
أمرا فعؾقف سرب ّ
كؾ أدلة اسنبات وكػقفا جؿق ًعا لتتحؼؼ لف دطقاه :ومـ َن ّؿ فانن هاذا
ً
ساقؼرره البحاث بعاد التحؾقاؾ،
الـؿقذج الذي سـؼقم بتحؾقؾف يؽػقـا ا إنبات ماا
ّ
سقاء أكاان الؼاقل بلهؿقاة تقضقاػ الؿروياات اسسارائقؾقة ا التػساقر أم طؽساف،
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كؿا أكف سقؽػل كذلؽ ا الطعـ ا أصؾ الـؼد الذي لد يقجف ٕي مـ الؿـحققـ،
سقاء مـ لام بـػل أهؿقتفا أو مـ يادطل خالفاف ،واطتباار طادم صاحتف والؿطالباة
مؼررات ،وهق ضاهر.
بؿراجعتف وما اكبـك طؾقف مـ ّ
│
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بحوث
أهداف انثحث:
يفاادف البحااث -مااـ خااالل إكؿااقذج الااذي سااقعؿؾ طؾقااف -إجؿا ً
اآ إلااك
اسسفام ا:
 البقان العؿؾل والتطبقؼل لالطتؿااد طؾاك تقضقاػ الؿروياات اسسارائقؾقة االتػسقر ومدى رورتف كػ ًقا أو إنبا ًتا.
 إنراء سااحة البحاث ا الدراساات الؼرآكقاة ببحاث تطبقؼال ماـ والاع كتابالتػسقر.
منهح انثحث:
سقف يؾجل البحث إلك الؿـفج التحؾقؾل برػة طا ّمة حتك ياتؿؽـ ماـ تحؼقاؼ
أغرا ف ،وإن كان سقػقد بطبقعة الحال مـ الؿـفج القصػل والـؼدي لبقان أراء
والؿؼقٓت وتقصقػفا والحؽؿ طؾقفا وتؼققؿفا.
ُ
البحاث إلاك نالناة مطالاب يسابؼفا مؼدماة وتؿفقاد ويؼػقهاا خاتؿاة
ولد ُلسؿ
ومسرد بؿراجع البحث.
أما الؿؼدمة فـب ّقـ فقفا إشؽالقة البحث ،وأهدافف ،ومـفجف ،ومطالبف.
وأم ا التؿفق د فـب ا ّقـ فقااف ساابب اختقاركااا لؾـؿااقذج التطبقؼاال الااذي سااـعالج
إشؽالقة البحث مـ خاللف.
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بحوث
وأما الؿطالب فجاءت طؾك الـحق التالل:
الؿطؾب األول :اتجاهات التػسقر لجقاب السامري لؿقسك ♠ :طارض
وتحؾقؾ ،وفقاف ساـبقـ خالصاة آتجاهاات ا تػساقر جاقاب الساامري لؿقساك
♠ ،والؿـالشات التل احت ّػت هبا.
الؿطؾب الثاين :اتجاهات التػسقر لجقاب السامري لؿقسك ♠ :مـالشاة
وكحرر أوٓها بالتػسقر.
وتحرير ،وفقف سـقازن بقـ اتجاهات التػسقر
ّ
الؿطؾب الثالث :اسسرائقؾقات وبقان الؿعاين :ولػات وتـبقفات ،وفقف ساـؼػ
مفؿة مع مسللة طاللة اسسرائقؾقات بالتػسقر.
بعض ولػات ّ
وأما الخاتؿة فـذكر فقفا الـتائج والتقصقات التل اكتفك إلقفا البحث.
وإين ٕشؽر سائر الػضالء مؿـ صالعقا البحث وأنروه بؿؾحقضاهتؿ ٓ ،ساقؿا
الاادكتقر محؿااد صااالح ،والػا ااؾقـ أ /محؿااقد حؿااد ،و أ /محؿااد مرااطػك
طبد الؿجقد.
│
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متهيد:
ِ
اارف طؾاااك تقضقاااػ الؿروياااات
لؽااال ُكجقاااب طؾاااك إشاااؽالقة البحاااث وكتعا ّ
اسساارائقؾقة ا التػسااقر وماادى اارورتف أو إمؽاكقاة آسااتغـاء طـااف :فنكـااا سااـتتبع
الؿؼااقٓت التػسااقرية ا أحااد الؿااقاصـ الؼرآكقااة التاال تااقارد طؾااك تػسااقرها َم ا ْـ
يػسر بعقدً ا طـفا.
يقضػ الؿرويات اسسرائقؾقة ومـ ّ
ومـ خ لل كظرك ا يف الؼ ران الؽ ريؿ وتػس قره فنكـ ا ارتليـ ا العؿ ؾ م ـ خ لل
ج قاا الس امر لؿقس ك ♠ ال

طر ف الؼ ران الؽ ريؿ يف س قر ص ف

تحديدا.
فؼد تعارض الؼارآن لػتـاة الساامري لبـال إسارائقؾ ا أمار ِ
الع ْجاؾ بعاد ذهااب
ّ
مقسك لؿقؼات ر ّبف ا سقريت إطراف وصف كؿا هاق معؾاقم :فػال إُولاك اكتػاك
ً
إجؿآ وما كان مـ شلن فتـة العجؾ...إلخ بال تراريح باساؿ
الؼرآن بذكر الؼرة
أشاار لابعض
صارح الؼارآن باذكر الساامري ،و َ
السامري ،وأماا ا ساقرة صاف فؼاد ّ
التػاصقؾ ا الؼرة التل تػردت بذكرها هذه السقرة ،وذ ْكر بعض الؿشااهد التال
تختص هبا والتل كان مـ بقـفا جقاب السامري لؿقسك ♠ ،والذي ب ّقـ فقاف
الساامري أساباب لقاماف بؿاا لاام باف مااـ أمار ِ
الع ْجاؾ ،حقاث لاال مخاص ًباا مقسااك
♠ لؿا سللف طـ سبب لقاماف باذلؽ ،حقاث لاال -فقؿاا لراف طـاف الؼارآن:-
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ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

﮻ ﮼ ﮽ﱸ [صف.]95 :
ً
إجؿآ ا سقاق إخبار اهلل تعالك طـ لراة مقساك ♠ ماع
ففذه أية تليت
لقمف :حقـ طاد إلقفؿ مـ لؼاء ربف فقجدهؿ لد طبدوا العجؾ ،م ّتبعقـ ا ذلؽ أمر
اال جساادً ا لااف خااقار ،فؾؿااا لااام مقسااك ♠
السااامري الااذي أخاارج لفااؿ طجا ً

بؿراجعتف ومساءلتف طـ سر فعؾتف الـؽراء ،ما كان مـف إٓ أن أجاب سا ّقدَ كا مقساك
♠ هبااااذا الجااااقاب :ﱹ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﱸ.
والـاضر يف ه ا الؿؼطع يجد أن السامر أجاا مقسك بلكف:
اكػرد برؤية أمر لؿ يره غقره مـ بـل إسرائقؾ أو معرفتف.
 َ ل َبض لبضة مـ أنر الرسقل نؿ كبذها.جراء تسقيؾ كػسف لف.
 ف َعؾ هذا الػعؾ مـ ّومؿا يجعؾ ه ا الؿق ع مفؿا يف مؼاربة اإلشؽالقة التل بقـ أيديـا ما يؾل:
أوال :هذا الجقاب يؿ ّثؾ مؼط ًعا لف كؾ ّقتف وتؽامؾقتف ولاقس مجارد كؾؿاة ا آياة:
فذاك أدطاك لتبا ّقـ أهؿقاة تقضقاػ الؿروياات ا التػساقر ماـ طدماف براقرة أكثار
جالء.
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ثاكقا :أكف ذا صؾة ضاهرة بالؼرص اسسارائقؾل :كاقن هاذا الؼراص هاق طؿااد
الؿجآت الؼرآكقة التل جرى تقضقػ الؿرويات اسسرائقؾقة ا تػسقرها كؿاا هاق
معؾقم مـ لِ َب ِؾ َم ْـ و ّضػقا هاذه الؿروياات :وماـ َنا ّؿ ففاق أكثار مـاسابة لبقاان هاذا
آستحضار والتقضقػ لتؾؽ الؿرويات ا التػسقر و رورتف مـ طدمف.
ثالثا :آطتؿاد ا بقاكف يـحرر ا دٓلة إلػاظ فؼط :كقكف لاؿ يارد لاف تػراقؾ
ا مق ع آخر ماـ الؼارآن ،أو حاديث صاحقح ياربز دٓٓتاف كؿاا ساـب ّقـ ٓح ًؼاا،
وهااق ٓ شااؽ أضفاار ا بقااان ماادى أهؿقااة تقضقااػ الؿرويااات ا التػسااقر وماادى
التحرر مـ ذلؽ.
إمؽان
ّ
ػ الؿروياات اسسارائقؾقة
رابعا :الجدل الذي
احتػ بتػسقره مـ لِ َب ِؾ َما ْـ َو ّضا َ
ّ
أو مـ ابتعد طـفا كان متؼد ًما جدا ا التاريخ ،حقث بدأ ا الؼارن الراباع الفجاري
كؿا ساـب ّقـ ،وهاق ماا جعاؾ ماـ كاال آتجااهقـ ا التػساقر بالؿروياات وبغقرهاا
ً
ترجقحاا ٕحاد الؿساؾؽقـ
الؿػساريـ طارب التااريخ
مجآ تقارد طؾك كؼاشف أكابر
ً
ّ
وكؼدً ا لمخر بحسب ماا ضفار ّ
لؽاؾ مػسار ،وهاق أدطاك ا مؼارباة اسشاؽالقة وا
متؼرادً ا ماـ لباؾ
أي الؿساؾؽقـ :كاقن تػساقر الؿاقصـ صاار باذلؽ
ّ
بقان رجاحة ّ
ِ
يحاجج لؿا يراه صقا ًبا ا تػسقره.
الؿػسريـ ،كؾ
│
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
منهح انعمم عهى اننمىذج:
كتقصؾ إلك أغرا ـا التل سبؼ وأوردكاها فنكـا سقف كؼقم بالتالل:
لؽل ّ
أوال :جؿع اتجاهات التػسقر لجقاب السامري.
ثاكقا :تحؾقؾ اتجاهات التػسقر والؿقازكة بقـفا.
ثالثا :استخالص الـتائج وبـائفا تب ًعا لؿعطقات التحؾقؾ.
وفقؿا يؾل مطالب البحث.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
املطهة األول
اجتاهاخ انتفسري جلىاب انسامري ملىسى ♠؛ عرض وحتهيم
لد كان لؾؿػسريـ -مـ خالل تتبعـا لتػاسقرهؿ -إزاء محاولة بقان معاين هاذه
ّ
كستفؾ بقاكـا لفذيـ آتجاهقـ بعارض
أية وصريؼتفؿ ا ذلؽ اتجاهان ،وسقف
لؽؾ اتجاه مـفؿا يربز معالؿف ويجؾل مـار تػسقره ،ناؿ سارد لإليارادات طؾاك ّ
ّ
كاؾ
مـفؿا :ولذا فسقليت الؿطؾب ا فرطقـ:
الػرع األول :اتجاهات التػسقر لجقاب السامري :طرض وبقان.
الػرع الثاين :اتجاهات التػسقر لجقاب السامري :اسيرادات والؿـالشات.
وفقؿا يؾل بقاكفؿا.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
انفرع األول
اجتاهاخ انتفسري جلىاب انسامري؛ عرض وتيان
االتجاه األول يف تػسقر اآلية :التػسقر مـ خلل الؿرويات اإلسرائقؾقة:
ُ
حاصؾ تػسقره ّ
أن السامري يخرب بـل إسارائقؾ فؼاط أو يخاربهؿ
وهذا آتجاه
وسقدكا مقسك أكف َطؾِ َؿ ما لؿ يعؾؿقه أو أبرر ما لؿ يبرروه ،وأكف أخاذ لبضاة ماـ
تراب مـ أنر حافر فرس سقدكا جربيؾ( ،)1فطرح هذه الؼبضة وألؼاها طؾاك الحؾقاة
( )1يلحظ هاهـا ما يؾل:
أبررت ما لؿ
طالؿا ،أو هق بؿعـك:
أوال :ﱹ ﮯﱸ هق فعؾت ،مـ البرقرة :أي صرت بؿا طؿؾت
ُ
برقرا ً
ً
يبرروه ،ولالقا :يؼال :بررت بالشلء وأبررتف ،كؿا يؼال :أسرطت وسرطت ما شئت .يراجع :تػسقر
الطربي ،ط .هجر .)148 /16( ،وذكر ابـ ططقة أكف اختؾػ ا لراءة ﱹ ﮯﱸ فؼرأها لقم بضؿ الراد
ولرأها آخرون بؽسرها ،وب ّقـ ابـ ططقة أن الؿعـك تب ًعا لذلؽ آختالف يحتؿؾ أن يراد مـ البرر ويحتؿؾ
أن يراد مـ البرقرة ،نؿ ذكر القجف الذي يتخرج طؾقف ا كال آحتؿالقـ فقؿا يتعؾؼ بلمر السامري ،فؼال:
«وذلؽ ّ
أن ا أمر السامري ما زاده طؾك الـاس بالبرر وهق وجف جربيؾ ♠ وفرسف وبالبرقرة وهق ما
الحؾل جاءه مـ ذلؽ ما يريد» .الؿحرر القجقز = تػسقر ابـ ططقة/4( ،
طؾؿف مـ أن الؼبضة إذا كبذها مع
ّ
 .)61ولؿ ألػ طؾك لراءة الؽسر التل ذكرها ابـ ططقة.
ثاكقا :اختؾػ ا لراءة ﱹ ﮲ﱸ وهؾ تؽقن بالقاء ويؽقن الخطاب تب ًعا لذلؽ لبـل إسرائقؾ فؼط ،أو التاء
فقدخؾ سقدكا مقسك معفؿ ،ووجف الطربي الؿعـك طؾك الؼراءة بالتاء با«أكف جائز أن يؽقن السامري رأى
جربئقؾ ،فؽان طـده ما كان بلن حدنتف كػسف بذلؽ أو بغقر ذلؽ مـ إسباب ،أن تراب حافر فرسف الذي
كان طؾقف يرؾح لؿا حدث طـف حقـ كبذه ا جقف العجؾ ،ولؿ يؽـ ِط ْؾ ُؿ ذلؽ طـد مقسك ،وٓ طـد
طؾؿت بؿا لؿ تعؾؿقا بف».
ت بِ َؿا َل ْؿ ُت ْب ِر ُروا بِ ِف) أي
أصحابف مـ بـل إسرائقؾ ،فؾذلؽ لال لؿقسكَ ( :ب ُر ْر ُ
ُ

=
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
التل كان لد ألؼاها بـق إسرائقؾ فرارت ِط ْج ًال َج َسادً ا لاف خاقار(ّ ،)1
وأن كػساف هال
التل حدّ نتف بذلؽ وبلن هذه الحؾقة ستؽقن كذلؽ لدى إلؼائف طؾقفا ما لبضاف ماـ
أنر فرس سقدكا جربيؾ.

=
ووجفف طؾك الؼراءة بالقاء فؼال« :وأما إذا لرئ ...بالقاء ،فال ممكة فقفٕ :كف معؾقم أن بـل إسرائقؾ لؿ يعؾؿقا
ّ
ما الذي يرؾح لف ذلؽ الرتاب» .تػسقر الطربي ،ط .هجر ( .)151 /16يالحظ أكـا سـعتؿد صبعة هجر ا
اسحالة طؾك تػسقر الطربي ،وما خالػ ذلؽ مؿا سـرجع فقف لطبعة شاكر فنكـا ســبف طؾقف.
ثالثا :لرأ لقم ﱹ ﮴ ﮵ﱸ بالضاد ،ولرأ غقرهؿ بالراد (فؼبرت لبرة) ،والؿعـك طؾك إولك:
أخذت بؽػل مع إصابع ،وطؾك الثاكقة أخذت بلصراف أصابعل فؼط .يراجع الطربي ( ،)151/19وابـ
ططقة (.)61 /4
السامري العجؾ ،طؾك لقلقـ :األول :أكف صاغف صقاغة ،نؿ ألؼك طؾقف تراب
( )1اختؾػ ا كقػقة إخراج
ّ
الحؾل ا حػرة ،فللؼك هق طؾقفا لبضة
حافر فرس جربيؾ  ،فخار .الثاين :أكف لؿ َي ُرغْف وإكؿا ألؼك الـاس
ّ
الرتاب فتجسد العجؾ وخار .ورجح ابـ ططقة ( )58/4الؼقل الثاين ،استـا ًدا لعدد مـ إمقر :األول:
كثرة الؼائؾقـ بلن السامري لؿ يرـع العجؾ ،حقث لال« :وروى -وهق إصح -إكثر أكف ألؼك الـاس
فتجسد العجؾ» .الثاين :مقافؼتف لؿا يؼتضقف ولقع الػتـة
الحؾل ا حػرة أو كحقها وألؼك هق طؾقف الؼبضة
ّ
فقف لبـل إسرائقؾ ،حقث لال ( )58/4بعد روايتف لؾؼقل...« :وهذا وجف فتـة اهلل تعالك لفؿ ،وطؾك هذا
تؼقل اكخرلت لؾسامري طادة ،وأما طؾك أن يرقغف فؾؿ تتخرق لف طادة ،وإكؿا ُفتـقا حق ٍ
ـئذ بخقاره فؼط،
وذلؽ الرقت لد تق ّلد ا إجرام بالرـعة» .فابـ ططقة يب ّقـ هاهـا أن طدم صـاطة العجؾ مـ لبؾ
السامري يؼضل باكخراق العادة لؾسامري وهق أدطك لحدوث الػتـة ،بخالف الؼقل برـاطتف لف :إذ الػتـة
تؽقن تب ًعا لف ا مجرد الخقار والذي لد يحدث بؿجرد التػـّـ ا الرـعة ٓ أكثر ،ومـ َن ّؿ ففق مـ إحداث
الػتـة أبعد .الثالث :مقافؼة هذا الؼقل لظاهر دٓٓت أيات ،وهق ما أو حف ا تعؾقؼف طؾك لقلف تعالك:
ﱹﰄ ﰅ ﰆ ﱸ ،حقث لال« :وهذه إلػاظ تؼتضل ّ
السامري».
أن العجؾ لؿ َي ُرغْف
ّ
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بحوث
ويظفر يف ه ا االتجاه أمقر:
حؿؾ ألػاظ أية طؾك الحؼقؼة :فالسامري طؾك هذا التػسقر:
أوال :جرى ْ
 برر بجربيؾ ♠ ورآه طقا ًكا. َل َب َض شق ًئا ماديا بقده. كان ما لبضف هق (تراب) مـ إنر الذي خ ّؾػف حافر فرس جربيؾ(.)1 ك َبذ ما َلبضف وألؼاه حؼقؼة طؾك حؾقة بـل إسرائقؾ.ثاكقا :لام السامري -طؾك هاذا التػساقر -بشارح كقػقاة فعؾاف لؿاا كاان ماـ أمار
العجؾ.
اـص وفا ّ
اؽ
ثالث ا :الؿرويااات اسساارائقؾقة كاكاات أداة ضاااهرة ا تبقااقـ معاااين الا ّ
أسس أصحاب هذا الؼقل مؼاالتفؿ ا أياة وف ًؼاا لؿاا أوردتاف هاذه
مرامقف ،حقث ّ
الؿرويااات( :)2فاابعض أصااحاب هااذا الؼااقل ذ َكاار -إبااان طر ااف لؾؼااقل -لرااة
إسرائقؾقة فقفا تػاصاقؾ لـشالة الساامري وكقاػ أن ساقدكا جربياؾ ♠ هاق ماـ

( )1يؼقل ابـ طاشقر« :إنر :حؼقؼتف :ما يرتكف الؿاشل مـ صقرة لدمف ا الرمؾ أو الرتاب» .التحرير
والتـقير (.)296 /16
( )2هذا التػسقر هق تػسقر السؾػ لمية ،ولد تبـّاه طد ٌد مـ الؿػسريـ بعدهؿ كؿا سـب ّقـ ،ولفذا فن ّكـا
سـركز ا التحؾقؾ طؾك السؾػ وكقػقات بـائفؿ لفذا الؼقل التػسقري.
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بحوث
ر ّب ااه( ،)1وبعضاافؿ حؽ اك حاصااؾ لرااة السااامري ا أخبااار بـاال إساارائقؾ بشااؽ ٍؾ
فسر أية مباشرة تب ًعا لؾؿعـك العاام لخخباار اسسارائقؾقة( ،)3وساقليت
مجؿ ٍؾ( ،)2أو ّ
التعؾقؼ طؾك ذلؽ ٓح ًؼا.
رابعا :هذا التػسقر هق الذي لال بف السؾػ جؿق ًعا ،وٓ ُيعرف طـفؿ غقره(.)4
( )1ومـ ذلؽ ما رواه ابـ جريج أكف لؿا ل َتؾ فرطقن ِ
السامري :لق كحق ُتف طـل حتك ٓ أراه،
الق ْلدَ ان لالت أ ّم
ّ
كػ كػسف ا فقف ،فجعؾ ُير عف العسؾ والؾبـ ،فؾؿ
وٓ أدري لتؾف ،فج َع َؾ ْتف ا غار ،فلتك جربائقؾ ،فجعؾ ّ
يزل يختؾػ إلقف حتك طرفف ،فؿـ نؿ معرفتف إياه حقـ لال :ﱹ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﱸ  .تػسقر
الطربي ،ص.)148/16( :
( )2ومـ ذلؽ ً
لذفت بـق إسرائقؾ
مثال :ما ورد طـ طبد اهلل بـ طباس -مـ صريؼ سعقد بـ جبقر ،-لال :لؿا
ْ
ما كان معفؿ مـ زيـة آل فرطقن ا الـار ،وتؽسرت ،ورأى السامري أنر فرس جربئقؾ ♠ ،فلخذ ترا ًبا
ً
طجال جسدً ا لف خقار ،فؽان لؾبالء والػتـة.
مـ أنر حافره ،نؿ ألبؾ إلك الـار فؼذفف فقفا ،ولال :كـ
( )3ومـ ذلؽ ً
مثال -1 :طـ طبد اهلل بـ طباس-مـ صريؼ ابـ العقا ،-لال :لبض لبضة مـف مـ أنر
جربئقؾ ،فللؼك الؼبضة طؾك حؾقفؿ فرار طج ًال جسدً ا لف خقار ،فؼال :هذا إلفؽؿ وإلف مقسك -2 .طـ
لتادة بـ دطامة-مـ صريؼ سعقد -ا لقلف :ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﱸ ،يعـل فرس جربيؾ -3 .لال
مؼاتؾ بـ سؾقؿان :ﱹﮮﱸ السامرى :ﱹ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﱸ يؼقل :بؿا لؿ يػطـقا بف ،يؼقل:
تراجع أنار ا تػسقر الطربي.
طرفت ما لؿ يعرفقه مـ أمر فرس جربيؾ ♠َ .
( )4تجدر اسشارة أن أحد أنار القاردة طـ السؾػ ا تػسقر جقاب السامري ب ّقـت أن السامري فعؾ ما
فعؾ بسبب دطاء هارون .فؼد أخرج ابـ سالم طـ طبد اهلل بـ طباس -مـ صريؼ سعقد بـ جبقر ،-أن
يضر وٓ يـػع .فؼال هارون:
هارون أتك طؾك السامري وهق يرـع العجؾ ،فؼال :ما ترـع؟ لال :أصـع ما ّ
الؾفؿ أططف الذي سللؽ طؾك ما ا كػسف .فؾؿا صـعف لال هارون :الؾفؿ إين أسللؽ أن يخقر ،فخار العجؾ،
وذلؽ بدطقة هارون.
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بحوث
الػراء
خامسا :درج طؾك هذا التػسقر ُ
بعض الؾغقيقـ الؿتؼدمقـ مـ أمثالّ :

والزجاج (ت.)2()311:
(ت،)1()207:
ّ
لديؿا وحدي ًثا :مـفؿ :الطربي (ت:
كبقر مـ الؿػسريـ
ً
كؿا تبـّاه طد ٌد ٌ
 ،)3()310والؼشقري (ت ،)4()465 :والبغقي (ت ،)5()516 :والزمخشري (ت:
 ،)6()538وابـ ططقة (ت ،)7()542 :والؼرصبل (ت ،)8()671 :والبقضاوي (ت:
 ،)9()685والـسػل (ت ،)10()710 :وابـ جزي (ت ،)1()741 :والخازن (ت:

=
وٓ شؽ ّ
أن هذا إنر ضاهر الشذوذ :فػقف مخالػة بقـة لظاهر الجقاب الذي ذكره السامري والذي أحال فقف
طؾك برره بلمر معقـ ولبضف ٕمر مع ّقـ وإلؼائف لف...إلخَ :فبِ َغ ّض الـظر طـ تػسقر جقاب السامري ذاتف،
إٓ أن إنر مـ ضاهر دٓٓتف بؿعزل .ويغؾب طؾك الظ ّـ أكف لد ولع خطل ا روايتف ٓ ،سقؿا وأن ابـ سالم
تػر د بروايتف فال يقجد لف ذكر طـد غقره مـ الؿملػات الؿعـقة بذكر مرويات السؾػ ا التػسقر.
ّ
( )1معاين الؼرآن (.)189 /2
( )2معاين الؼرآن وإطرابف (.)374 /3
( )3تػسقر الطربي ،)148 /16( ،وما بعدها.
( )4لطائػ اسشارات = تػسقر الؼشقري (.)475-474 /2
( )5تػسقر البغقي ،ط .إحقاء الرتاث (.)273 /3
( )6الؽشاف (.)84 /3
( )7تػسقر ابـ ططقة (.)61 /4
( )8تػسقر الؼرصبل (.)239 /11
( )9تػسقر البقضاوي = أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ (.)37 /4
( )10تػسقر الـسػل ،ط .دار الـػائس (.)58 /3
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
 ،)2()741وابـ كثقر (ت ،)3()774 :وكذلؽ تبـّاه أصحاب التػاسقر التالقة :كظؿ
الدرر (ت ،)4()885 :والجاللقـ (ت ،)5()911 :وإرشاد العؼؾ السؾقؿ (ت:
 ،)6()982وروح البقان (ت ،)7()1127 :وفتح الؼدير (ت ،)8()1250 :وروح
الؿعاين (ت ،)9()1270 :وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ت ،)10()1376 :والتػسقر
الؼرآين لؾؼرآن (ت.)11()1390 :
ولد كاكت هذه خالصة آتجاه إول ا تػسقر أية( ،)12فؿاذا طـ الثاين؟

=
( )1تػسقر ابـ جزي = التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ (.)13 /2
( )2تػسقر الخازن = لباب التلويؾ ا معاين التـزيؾ (.)211 /3
( )3تػسقر ابـ كثقر ،ت :سالمة (.)313 /5
( )4كظؿ الدرر ا تـاسب أيات والسقر (.)335 /12
( )5تػسقر الجاللقـ (ص.)415 :
( )6تػسقر أبل السعقد = إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ (.)39-38 /6
( )7تػسقر إلقسل = روح البقان (.)421-420 /5
( )8فتح الؼدير لؾشقكاين (.)452 /3
( )9تػسقر إلقسل = روح الؿعاين ( )562 /8وما بعدها.
( )10تػسقر السعدي = تقسقر الؽريؿ الرحؿـ (ص.)512 :
( )11التػسقر الؼرآين لؾؼرآن (.)821 /8

مؿـ تبـك هذا آتجاه مؿـ يـتؼدون التػسقر هبذه
( )12يالحظ هاهـا أمقر :األول :بعض الؿػسريـ ّ
الؿرويات كإلقسل وغقره ،وهق أمر سقليت التعؾقؼ طؾقف ٓح ًؼا .ثاكقا :بقـ مـ تبـّقا هذا الؼقل اختالف ا
صقر العجؾ ً
أوٓ كالزجاج ،وبعضفؿ كالزمخشري يرى أن
يرجح أن السامري ّ
بعض التػاصقؾ ،فبعضفؿ ّ
السامري ربؿا لؿ يعرف جربيؾ ،وأكف طرف شلن الرتاب ٕكف «حقـ ّ
حؾ مقعاد الذهاب إلك الطقر أرسؾ اهلل

=
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
االتجاه الثاين يف تػسقر اآلية :التػسقر مـ خلل دالالت اآلية:
وهق التػسقر الذي ذكره أبق مسؾؿ إصػفاين (ت322 :ها) وكؼؾف طـف الرازي
ا تػسقره.
لااال الاارازي بعااد أن اسااتعرض التػسااقر ا آتجاااه إول« :لااال أبااق مسااؾؿ
الؿػسرون فففـا وجاف آخار أن
إصػفاين لقس ا الؼرآن ترريح هبذا الذي ذكره
ّ
ورساؿف الاذي َأمار باف ،فؼاد
يؽقن الؿراد باﱹ﮸ ﱸ مقسك ☺ .و(إنر) ُسـتف ْ
يؼقل الرجؾ :فالن يؼػق أنر فالن ويؼبض أنره ،إذا كاان يؿتثاؾ رساؿف .والتؼادير،
أن مقسك ☺ لؿا ألبؾ طؾك السامري بال ّؾقم ،والؿسللة طـ إمر الذي دطاه إلاك
طرفات أن
إ الل الؼاقم ا بااب العجاؾ ،فؼاال :ﱹﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﱸ  ،أي
ُ
كـات لبضات لبضاة ماـ أنارك أيفاا الرساقل ،أي
الذي أكتؿ طؾقف لقس ّ
بحؼ ،ولد ُ
شق ًئا مـ ُسـتِ َؽ وديـؽ .فؼذفتف ،أي صرحتف»(.)1

=
إلك مقسك جربيؾ راكب حقزوم فرس الحقاة لقذهب بف ،فلبرره السامري فؼالّ :
إن لفذا شل ًكا ،فؼبض لبضة
الؿرس ِؾ إلقؽ يقم حؾقل الؿقعاد،
مـ تربة مقصئف ،فؾؿا سللف مقسك طـ لرتف لال :لبضت مـ أنر فرس
َ
ولع ّؾف لؿ يعرف أكف جربيؾ» .الؽشاف ( ،)84 /3والغرض أكف بِ َغ ّض الـظر طـ آختالفات التػرقؾقة إٓ
أهنؿ يدرجقن ا التػسقر طؾك الؼقل برقرة طا ّمة .ثالثا :لؿ كـؼؾ طبارات َم ْـ ذكركا تبـقفؿ لؾؼقل واكتػقـا
باسحالة طؾك مقصـ التػسقر ا مملػاهتؿ مـ ًعا لؾتطقيؾ.
( )1تػسقر الرازي :مػاتقح الغقب ،ط .دار الؽتب العؾؿقة.)96 /22( ،
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
قر:
ويظفر يف ه ا االتجاه أم ٌ
األول :أكف طؿد لحؿؾ ألػاظ أية طؾك الؿجاز ،وهق ما و ّ احف اباـ طاشاقر،
ٍ
معان مجازية :كان برارت بؿعـاك
الست إلك
بؼقلف« :فنذا صرفت هذه الؽؾؿات
ّ
طؾؿت واهتديت ،أي اهتديت إلك طؾؿ ما لؿ يعؾؿقه ،وهق طؾؿ صاـاطة التؿانقاؾ
والرقر الذي بف صـع العجؾ ،وطؾؿ الحقؾ الذي أوجد بف خقار العجؾ ،وكاكت
الؼبضة بؿعـك الـرقب الؼؾقاؾ ،وكاان إنار بؿعـاك التعؾاقؿ ،أي الشاريعة ،وكاان
كـات ذا معرفاة إجؿالقاة ماـ هادي الشاريعة
أهؿؾات
كبذت بؿعـك
ُ
وكؼضات ،أي ُ
ُ
ُ
فاكخؾعاات طـفااا بااالؽػر ،)1(»...نااؿ لااال« :وطؾااك هااذا الؿعـااك فساار أبااق مسااؾؿ
إصػفاين».
الثاين :أكف اطتؿاد فؼاط طؾاك ضااهر َدٓٓت أياة ولاؿ يتطارق إلاك الؿروياات
اسساارائقؾقة أو غقرهااا ا تبقااقـ معاااين أيااة ،بااؾ إكااف َك َؼااد التػسااقر باسساارائقؾقات
يررح بف.
واطترب أن الؼرآن ٓ ّ

( )1التحرير والتـقير ( .)296/16ويظفر ّ
أن ما ذكره ابـ طاشقر مـ تػسقر لقل السامري :ﱹﮯ ﮰ
ِ
والحقؾ...إلخ ٓ صؾة لف بؼقل أبل مسؾؿ ،حقث
ﮱ ﮲ ﮳ﱸ بلكف كان اختراصف بعؾؿ صـاطة التؿانقؾ
بحؼ» .وتػسقر البرر ا أية باختراص السامري برـاطة
طرفت أن الذي أكتؿ طؾقف لقس ّ
فسرها إخقر با«
ُ
التؿانقؾ ٓ ي ّتسؼ مع لقل أبل مسؾؿ :إذ يجعؾ سبب كبذ السامري ٓتباع مقسك هق برره بعؾؿ صـاطة
التؿانقؾ ،وهق مشؽؾ ،وسقليت كؼاشف طـد بعض مـ ذكروه مؿـ تبـقا لقل أبل مسؾؿ.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
الثالث :لام السامري -طؾك هذا التػسقر -بشارح سابب فعؾاف وماا أحدناف ماـ
أمر العجؾ ،وهق تب ّقـ خطل اتباطف لؿقسك ♠.
الرابع :هذا التػسقر مـسقب ٕبل مساؾؿ إصاػفاين (ت322 :هاا) :فؾاؿ يبادأ
الؼقل بف إ ًذا إٓ ا الؼرن الرابع الفجري.
رجحاااف الػخااار الااارازي ،وكاااذلؽ اختااااره بعاااض
الخ امس :هاااذا التػساااقر ّ
الؿعاصريـ كالؿراغل( ،)1وأبل زهرة( ،)2وسقد صـطاوي(.)3
السادس :لؿ يػسر أبق مسؾؿ معـاك التساقيؾ ا ختاام جاقاب الساامري ،وهاق
أمر سقليت التعؾقؼ طؾقف ٓح ًؼا.
وحاص ؾ م ا س بؼ أن ل ديـا اتج اهقـ يف تػس قر اآلي ة :اتج اه حؿ ؾ اآلي ة طؾ ك
الحؼقؼقة مقضػا يف تػس قرها الؿروي ات اإلس رائقؾقة واتج اه حؿ ؾ ألػاضف ا طؾ ك
الؿجاز مـطؾؼا مـ محاولة تػسقرها مـ خلل تراكقبفا ودالالت ألػاضفا.

( )1تػسقر الؿراغل (.)145 /16
( )2زهرة التػاسقر (.)4779-4778 /9
( )3التػسقر القسقط ( .)146 /9ويالحظ هاهـا أمران:
الؿػسريـ أورد الؼقلقـ ولؿ يرجح كلبل حقان والؼاسؿل وابـ طاشقر.
األول :بعض
ّ
الثاينِ :
وهؿ ابـ طاشقر (  )297/16فـسب لؾزمخشري ترجقح هذا الؼقل وتؼديؿف ،والرقاب ما لدمـاه،
حقث إكف لؿ يػسر إٓ طؾك الؼقل إول.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ومـ خلل الـظر يف ه يـ االتجاهقـ يظفر لـا ما يؾل:
أوال :هااذان آتجاه اان يباادوان -سااقاء طؾااك مسااتقى القسااقؾة ا القصااقل
كتاج اا صبقعق اا
لؾتػسااقر (أدوات التػسااقر) أو
الؿحر اؾة لؾتػسااقر ذاتااف (الؿعـااك)ً -
ّ
ّ
لؽؾ ُم ْؼ ِدم طؾك محاولة تػسقر هاذا الؿاقصـ :وذلاؽ أن طباارة جاقاب الساامري
طـ سبب إ اللف لبـل إسرائقؾ بػتـة العجؾ جاءت شاديدة اسيجااز ،ففال طباارة
ِ
تعر ُض ا ص ّقاهتا جؿؾة أحاداث براقرة شاديدة الرتكقاز واسجؿاال ،حقاث تاذكر
ولبضا ٕمر محدّ د مـ أنار رساقل ،ناؿ كباذ ماا تاؿ الؼابض طؾقاف
بررا ٕمر مع ّقـً ،
ً
وإلؼاؤه مـ أنر ذلؽ الرسقل ،وأن ذلؽ ك ّؾف كان مـ تسقيؾ الـػس :ومـ َنا ّؿ ّ
فانن
ادر مااـ الغؿااقض وطاادم
معـااك الجااقاب يـتابااف ا ااقء ذلااؽ اسيجاااز الشااديد لا ٌ
الق قح ،وبالتالل ّ
ياقؿؿ وجفاف صاقب الساقاق
فنن الؿػسار لؽال يتب ّقـاف فنكاف لاد ّ
الالحؼ أو السابؼ طؾقف أو ا طرض الؼرة ا أماكـ أخارى ماـ الؼارآن أو ماا لاد
تذكره إحاديث حقلفا كل يجد ما يؿؽـاف أن ّ
يػاؽ باف العباارة ويتبا ّقـ الؿجااري
التل يؿؽـ أن تحؿؾ طؾقفا ،إٓ أن سائر هاذه إماقر ّ
يتعاذر مـفاا ّ
فاؽ اسشاؽال:
ذلؽ لميت.
ثاكقا :سقاق أيات لبؾ الحقار وبعده لد ٓ يظفر مـف ماا لاد يسااطد ا تحدياد
دٓٓت ألػاضف.
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بحوث
 فؿا َل ْبؾ الؼرة مـ أيات لؿ يذكر سقى إخراج السامري لبـل إسرائقؾطجال جسدً ا لف خقار ،وإ اللف لفؿ بذلؽ ،نؿ ما ولع مـ كرح هارون
ً
لؼقمف ومعاتبة مقسك ٕخقف ،نؿ مساءلتف لؾسامري التل ولع طـفا الجقاب
بؿا لد ُذكر فؾؿ يرد ٌ
بقان لؿا أبرره السامري دون غقره أو إنر الذي لبض
مـف ما لبض...إلخ ما ورد ا أية مقصـ الجقاب.
 كذلؽ سقاق أيات بعد جقاب السامري ،حقث جاء فقف حديث طـمعالبة مقسك لؾسامري ،بؼقلف لف :ﱹﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ [صف ،]97:نؿ اكتؼؾت أيات بعد ذلؽ لؾحديث ا
شلن آخر(.)1
ثالثا :هذا الؿقصـ لؿ يرد لف تػرقؾ ا مقصـ آخر مـ الؼرآن :فعؾك الرغؿ مـ
ّ
اقرا ا الؼاارآن ،إٓ أن مقلااػ السااامري
أن لرااة مقسااك هاال الؼرااة إكثاار حضا ً
وجقابف لؿقسك ♠ لف لؿ يلت لف ِذ ْكر إٓ ا هذا الؿاقصـ فؼاط ،ولاؿ ياذكر
الؼرآن أية تػاصقؾ بشلن هذا السامري وحقاتف وكقػ كاكت كشلتف وصبقعة طاللتاف

( )1حقث تؼقل أيات بعد ذلؽ :ﱹﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱸ [صف.]102-98:
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
بؿقسك ♠...إلاخ تؾاؽ التػاصاقؾ التال لاد ُت ِعاقـ طؾاك الػفاؿ العاام لمياة
وتساطد ا تقجقف دٓٓهتا.
ٌ
صحقح يؿؽـ أن ُت َػ ّسر طؾقف.
حديث
رابعا :لؿ يرد ا بقان أية
ٌ
ولف ا فنن الؿؼ ِدم طؾك تػسقر الؿقصـ البالغ اإليجاز واإلجؿال لقس أمامف م ـ
حقث القسقؾة التل سقؾجل إلقفا يف التػسقر (األدا التػسقرية) -كظ را لػؼ ده س قا
يب قـ الؿعـ ك أو تػص قؾ لؿض امقـ الج قاا يف م قصـ اخ ر م ـ الؼ ران أو الس ـة
فقؿؽـف حؿؾ ألػاضف طؾقف -إال:
طؿا
 أن يستعقـ بالرجقع إلك أصؾ لرة السامري والبحث ا تػاصقؾفا ّسجؾف الؼرآن وتب ّقـ
يؿؽـ أن يساطده ا تجؾقة مضؿقن الجقاب الذي ّ
دٓٓتف ،وهق هاهـا الؿتؿ ّثؾ ا مادة الؿرويات اسسرائقؾقة والتل تشتؿؾ
طؾك أصؾ مادة هذه الؼرة ،حقث يحاول الؿػسر أن يـظر ا هذه
الؿرويات ويق ّضػ ما يسفؿ مـفا ا تبققـ الؿعـك وتق قحف ا قء ما
تعطقف ضاهر دٓٓت إلػاظ وغقر ذلؽ مـ الؼرائـ التل تؾقح لف(.)1
 أن يستـد طؾك مجرد الـظر ا ذات أية وتل ّمؾ تراكقبفا وألػاضفا وما لدّ
تتػسر مـ خاللف
ترشح بف مـ احتؿآت لؾقصقل سكتاج ففؿ وتلويؾ ّ
( )1ويالحظ هاهـا أن الؿػسر بذلؽ مستدل ومقضػ لفذه الؿرويات ا البقان ٓ أكف كالؾ طـفا :ذلؽ أكف
يجؾبفا كلداة تساطده ا البقان ،ويلخذ طـفا ما يستقجفف ا التبققـ تبعا لؼرائـ تؼقم طـده ،وهق أمر سقليت
التعؾقؼ طؾقف.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
مؼابال لخول ا تقسؾ
ً
خقارا
وتتب ّقـ ،وهق مسؾؽ -وإن كان ٓ يؿثؾ
ً
التػسقر كؿا هق ب ّقـ :كقن ال َع ْقد ل ّؾغة وضاهر دٓٓت إلػاظ وسقؾة رئقسة
تؾػ العؿؾ التػسقري جؿؾ ًة ،وأر قة يـطؾؼ مـفا ّ
كؾ مػسر ،مفؿا كاكت
ّ
إداة التل يق ّضػفا ا تحرقؾ الؿعـك كالؿرويات اسسرائقؾقة أو السـة
مجرد التقصقػ لؾسبقؾ الذي
الـبقية أو غقر ذلؽ ،إٓ أكـا كذكره مـ باب ّ
سؾؽف أبق مسؾؿ ا محاولتف التػسقرية ،والتل كحا فقفا لعدم تقضقػ
الؿرويات اسسرائقؾقة أو غقرها مـ إدوات التػسقرية ٓ غقر.
وأما ما يتعؾؼ بالؿحصؾة الـفائقة لؾتػسقر (الؿعـك) فنكف ك لؽ لزاما بقـ أحد
أمريـ:
 حؿؾ أية طؾك الحؼقؼة. حؿؾ أية طؾك الؿجاز.فؿـ اكطؾؼ صقب الؿرويات اسسرائقؾقة الحامؾة ٕصؾ الؼرة سقؽقن مـ
الطبقعل أن يحؿؾ أية طؾك الحؼقؼةٓ :كطاللتف مـ وجقد لرة حؼقؼقة لفا
تػاصقؾ واردة ا أية :ومـ َن ّؿ سقسقغ طـده تػسقر البرر بالرؤية الػعؾقة
لجربيؾ أو بالبرقرة بؿا طؾؿ مـ أمر الرتاب تحت حافر فرسفّ ،
وبلن الؼبض كان
لشلء حؼقؼل مؾؿقس ،وكذا اسلؼاء.

()26

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
أما مـ اكطؾؼ مـ خالل ألػاظ أية ذاهتا فؽذلؽ مـ الطبقعل والؿتقلع أن
يررففا لؾؿجاز :سشؽال الؿعـك الؿرت ّكب مـ خالل حؿؾفا طؾك الحؼقؼة :فؾق
طؾؿت ما لؿ
حاولـا صقاغة تػسقر كامؾ تب ًعا لحؼقؼة إلػاظ هاهـا فنكـا سـؼقل:
ُ
رأيت ما لؿ تروه نؿ أخذت بؿؾلء كػل أو بلصراف أصابعل ترا ًبا مـ
تعؾؿقه أو
ُ
أنر لدم مقسك نؿ ألؼقتف طؾك الحؾل وهؽذا حدنتـل كػسل بلين متك ألؼقت هذا
الرتاب طؾك الحؾقة فسقؽقن مـ أمرها ما كان .وضاهر أن حؿؾ إلػاظ طؾك
الحؼقؼقة يجعؾ جقاب السامري مب ّقـًا لؽقػقة فتـتف لبـل إسرائقؾ ا أمر العجؾ،
وهل مسللة يتعذر ففؿفا إٓ بسبب معرفة السامري بخرقصقة هذا إنر الذي
لبض مـف وأن لف سرا خاصا ولدرة معقـة طؾك الػعؾ :ومـ َن ّؿ سقلت لف كػسف أن
ترقره طؾك أكف
أمرا طجق ًبا ،وهق ما يرعب ّ
إلؼاءه لف طؾك الحؾقة س ُقحدث فقفا ً
مخترا بؿقسك ♠.
كان
ً
ويالحظ أن التػسقر ا آتجاه إول لد اكعؼد طؾك بقان السامري لؾؽقػقة
التل لام هبا بػعؾ ما فعؾ ،وذلؽ بخالف آتجاه الثاين والذي صار السامري فقف
شارحا لسبب فعؾف لؿا فعؾ وهق كػره بؿقسك وتخؾقف طـ اتباع أنره وسـّتف ،وهق
ً
ما يجعؾ مـ بقان كقػقة لقام السامري بػعؾتف وإخراجف العجؾ لبـل إسرائقؾ التل
ذكرهتا أيات لبؾ تب ًع ا لالتجاه الثاين بحاجة لبقان .ولد ذكر بعض مـ أخذوا
صقر
بؼقل أبل مسؾؿ أن السامري فعؾ ذلؽ لرباطتف ا صـاطة التؿانقؾ وأكف ّ

()27

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
صقرة طؾك شؽ ِؾ العجؾ وجعؾ فقفا مـافذ ومخارق بحقث تدخؾ فقفا الرياح
فقخرج صقت يشبف صقت العجؾ(.)1
وبذلؽ كؽقن لد أهنقـا العرض القصػل ٓتجاهات تػسقر أية ،وكزلػ أن
لبقان اسيرادات التل وردت طؾك كؾ مـفؿا.
│

( )1يؼقل أبق زهرة ا تػسقر لقلف :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱸ [صفّ « :]88 :
وإن إمر الؿعؼقل أن
كؼقلّ :
إن السامري -كؿا ذكر -ألؼك الذهب هق ومـ معف ،ذهب مـ زيـة الؼقم مـ بـل إسرائقؾ ألؼقها ا
الـار فرفرت حتك صارت ً
سائال ،وبؿا تعؾؿف مـ الرـاطات الؿررية صـعف طؾك شؽ ِؾ طجؾ ،وو عف ا
مفب الرياح فدخؾ الفقاء ا خرولف برقت الريح ا أجقافف :فرار لف خقار كخقار الثقر ،وما زلـا كرى ا
لعب إصػال مثؾ هذه إصقات ا الؾعب» .زهرة التػاسقر (.)4771 /9

()28

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
انفرع انثاين
اجتاهاخ انتفسري جلىاب انسامري؛ اإليراداخ واملناقشاخ
سـسعك ا هذا الػرع إلك بقان اسيرادات التل وردت طؾك ّ
كؾ لقل تػسقري
مؿا سبؼ بقاكف ،والتل كاكت طؾك الـحق التالل:
أوال :االتجاه األول واإليرادات طؾقف:
اكتؼد بعض الؿػسريـ آتجاه إول الذي وضػت فقف الؿرويات اسسرائقؾقة
ا التػسقر ،وأبرزهؿ الرازي ،حقث ب ّقـ أكف يضعػ مـ أربع وجقه(:)1
األول :طدم شفر جبريؾ باسؿ الرسقل :فؼد ب ّقـ الرازي «أن جربيؾ ☺ لقس
بؿشفقر باسؿ الرسقل ،ولؿ َي ْج ِر لف فقؿا تؼدّ م ِذ ْك ٌر حتك تجعؾ ٓم التعريػ
إشارة إلقف ،فنصالق لػظ الرسقل سرادة جربيؾ ♠ كلكف تؽؾقػ بعؾؿ
الغقب»(.)2
الثاين :رور اإل ؿار :فؼد َب ّق َـ الرازي ّ
أن التػسقر تب ًعا لالتجاه إول «ٓ بد
ِ
فقف مـ اس ؿار وهق لبضة مـ ِ
حافر فرس الرسقل ،واس ؿار خالف
أنر
إصؾ»(.)3
( )1يـظر :تػسقر الرازي( ،ص.)97-96 /22 :
( )2تػسقر الرازي (.)96 /22
( )3تػسقر الرازي (.)96 /22

()29

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
الثالث :استبعاد اختصاص السامر برؤية جبريؾ ومعرفتف ألثر التراا تحت
التعسػ ا بقان أن السامري كقػ
حافر فرسف :فؼد َب ّق َـ الرازي أكف ٓ بد مـ
ّ
اختص مـ بقـ جؿقع الـاس برؤية جربيؾ ♠ ومعرفتف ،نؿ كقػ طرف أن
لرتاب حافر فرسف هذا إنر ،نؿ كؼد ما أورده الؿػسرون ا تسقيغ ذلؽ مـ
اسسرائقؾقات ،فؼال« :والذي ذكروه مـ أن جربيؾ ☺ هق الذي ر ّباه فبعقدٕ :ن
ِ
كبل صادق،
السامري إن طرف جربيؾ حال كؿال طؼؾف طرف لط ًعا أن مقسك ☺ ّ
فؽقػ يحاول اس الل؟! وإن كان ما طرفف حال البؾقغ فلي مـػعة لؽقن جربيؾ
☺ مرب ًقا لف ا الطػقلقة ا حرقل تؾؽ الؿعرفة»(.)1
الرابع :صعـف مآال يف الؿعجزات :فؼد َب ّق َـ الرازي أكف لق جاز إصالع بعض
الؽػرة طؾك تراب هذا شلكف «لؽان لؼائؾ أن يؼقل ّ
فؾعؾ مقسك ♠ اصؾع
طؾك شلء آخر يشبف ذلؽ فخجؾف أتك بالؿعجزات ،ويرجع حاصؾف إلك سمال
مـ يطعـ ا الؿعجزات ويؼقل ل ِ َؿ ٓ يجقز أن يؼال إهنؿ ٓختراصفؿ بؿعرفة
بعض إدوية التل لفا خاصقة أن تػقد حرقل تؾؽ الؿعجزة أتقا بتؾؽ
الؿعجزة ،وحقـئذ يـسدّ باب الؿعجزات بالؽؾقة»(.)2

( )1تػسقر الرازي (.)97 /22
( )2تػسقر الرازي (.)97 /22

()30

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ثاكقا :االتجاه الثاين واإليرادات طؾقف:
يعدّ إلقسل

♫

أبرز مـ كؼد مآخذ الرازي السابؼة طؾك الؼقل إول

واكربى لتػـقدها كؿا سقليت ،كؿا أكف أبرز مـ كؼد لقل أبل مسؾؿ وكالشف ،حقث
أورد طؾقف أربعة مآخذ ،وفقؿا يؾل بقاهنا(:)1
أوال  :مخالػتف ومـالضتف لؾقارد طـ السؾػ ا التػسقر ،حقث لال« :و َي ِرد
طؾك ما ذكره أبق مسؾؿ مع مخالػتف لؾؿلنقر طـ خقر الؼرون مؿا ٓ يؼال مثؾف مـ
لِ َب ِؾ الرأي فؾف حؽؿ الؿرفقع.»...
ثاكقا :أن التعبقر طـ مقسك ☺ بؾػظ الغائب بعقد.
ثالثا :أن حؿؾ لقلف تعالك :ﱹ﮴ ﮵ﱸ طؾك الؿا ل ،وأكف كان لد
لبض :بعقدٌ جدا.
بحؼ ٓ يعد مـ
رابعا :مخالػتف لختام أية ،وذلؽ أن كبذ ما طرف أكف لقس ّ
تسقيؾ الـػس ا شلء فال يـاسب ختؿ جقابف بذلؽ(.)2

( )1يـظر :تػسقر إلقسل = روح الؿعاين (.)564 /8
( )2إلقسل هق أحد الـّؼدة لؾؿرويات اسسرائقؾقة كؿا هق معؾقم ،إٓ أكف حاول تسقيغ التػسقر بلكف لقس
ممسسا طؾك اسسرائقؾقات ،وإكؿا هل مـ لبقؾ الؿرفقع ،وسقليت بقان إشؽال هذا آطتبار طـده.
ً

()31

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ولد كاكت هذه أهؿ الؿآخذ التل جرى إيرادها طؾك كال اتجاهل تػسقر
جقاب السامري لؿقسك ♠ ،وفقؿا يؾل مـالشة لفذه اسيرادات ،وتحرير
أي مـ اتجاهل تػسقر أية أصرب طؾك الـؼد وأولك ّ
بػؽ معاين أية.
│

()32

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
املطهة انثاين
اجتاهاخ تفسري خىاب انسامري ملىسى ♠؛ مناقشح وحترير
لؿا كان الغرض هق بقان مدى أهؿقة الحاجة لتقضقػ الؿرويات اسسرائقؾقة
ا التػسقر مـ طدمف فنكـا سـؼقم بؿـالشة اسيرادات السابؼة طؾك كال اتجاهل
تػسقر جقاب السامري لؿقسك♠ :لبقان أيفا إكثر سالمة مـ اسيرادات
وإلرب لتق قح معـك أية :ومـ نؿ سقرتتب هذا الؿطؾب ا نالنة فروع:
الػرع األول :اإليرادات طؾك االتجاه األول ومـاقشتفا.
الػرع الثاين :اإليرادات طؾك االتجاه الثاين ومـاقشتفا.
الػرع الثالث :االتجاه األولك بتػسقر اآلية.
وفقؿا يؾل بقان ذلؽ.

()33

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
انفرع األول
اإليراداخ عهى االجتاه األول (تفسري اآليح تاإلسرائيهياخ) ومناقشتها
أورد الرازي طؾك هذا آتجاه -كؿا سبؼ -أربعة إيرادات ،وكان أبرز مـ
تعرض لؿـالشة هذه القجقه هق اسمام إلقسل ا تػسقره (روح الؿعاين) :ولذا
ّ
فنكـا سقف كقرد مـالشتف وكع ّؾؼ طؾقفا بؿا يق حفا ،مع ذكر ما يظفر لـا إ افتف
إلقفا مـ أمقر:
مشفقرا باسؿ الرسقل ،ولؿ
اإليراد األول :وهق أن جربيؾ ♠ لقس
ً
َي ْج ِر لف فقؿا تؼدّ م ذكر حتك ُتجعؾ ٓم التعريػ إشارة إلقف.
ولد أجاب إلقسل طـ هذا الؿلخذ ،بؼقلف« :لد ُط ِفدَ ا الؼرآن العظقؿ
إصالق الرسقل طؾك جربيؾ ♠ فؼد لال سبحاكف :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ

[الحالة ،40 :التؽقير ،]19 :وطدم جريان ذكر لف فقؿا تؼدّ م ٓ يؿـع مـ أن يؽقن معفق ًدا،
ويجقز أن يؽقن إصالق الرسقل ♠ شائ ًعا ا بـل إسرائقؾ ٓ ،سقؿا إن لؾـا
برحة ما روي أكف ♠ كان يغذي مـ ُي ْؾ َؼك مـ أصػالفؿ ا الغار ا زمان
لتؾ فرطقن لفؿ»(.)1

( )1روح الؿعاين.)564/8( ،

()34

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
والـاضر يف ققل األلقسل يجده قد أجاا طؾك ما أورده الراز يف ه ه الـؼطة مـ
جفتقـ:
األولك :أكف ُطفد ا الؼرآن الؽريؿ إصالق الرسقل طؾك جربيؾ ،كؿا ا لقلف-

تعالك :-ﱹﮙﮚ ﮛﮜﱸ [الحالة ،40 :التؽقير.]19 :
الثاكقة :أن طدم جريان ذكر جربيؾ ♠ فقؿا تؼدّ م ٓ يؿـع أن يؽقن
معفق ًدا ،وأن يؽقن إصالق الرسقل طؾقف كان شائ ًعا ا بـك إسرائقؾ ،وذلؽ طؾك أن
ومشتفرا ،وهق
الالم ا ﱹ﮸ ﱸ لؾذهـقة ،حقث إكف كان معرو ًفا طـد بـل إسرائقؾ
ً
ما يزداد لقة إن لؾـا برحة ما روي أكف ♠ كان ُيغذي مـ يؾؼك مـ أصػالفؿ
أمر غقبل فقلخذ حؽؿ
ا الغار ا زمان لتؾ فرطقن لفؿ ،حقث يرى إلقسل أكف ٌ
الؿرفقع ،وهق ما ّلرره بعد ا معرض كؼده لؼقل أبل مسؾؿ ،حقث لال« :و َي ِرد طؾك
ما ذكره أبق مسؾؿ مع مخالػتف لؾؿلنقر طـ خقر الؼرون مؿا ٓ يؼال مثؾف مـ لِ َب ِؾ
الرأي فؾف حؽؿ الؿرفقع.»...
وما ذكره األلقسل يف الـؼطة األولك يبدو بقـا جدا ،حقث إن إصالق «الرسقل» طؾك
جربيؾ معروف ومشتفر :فػل مق ع الحالة ذكر بعض الؿػسريـ كالؽؾبل ومؼاتؾ أن
كص ج ّؾفؿ طؾك أكف جربيؾ  ،وهق ما فسر طؾقف
الؿراد بف جربيؾ  ،وأما مق ع التؽقير فؼد ّ
()1

الرازي كػسف .
()2

( )1يـظر :الـؽت والعققن (.)86/6

()35

()1

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
وكذلؽ مـ الؿقا ع التل وردت فقفا اسشارة إلك التعبقر طـ جربيؾ
بالرسقل ما جاء ا سقرة مريؿ ،لال تعالك حؽاية طـ مريؿ :ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [مريؿ،]19-18 :
كص طؾقف الؿػسرون( ،)3ومـفؿ الػخر الرازي
فالؿراد بالرسقل هـا جربيؾ كؿا ّ
أيضا(.)4
وأما بخصقص الـؼطة الثاكقة فإلقسل حاول أن يربّر سبب اشتفار جربيؾ
بقـ بـل إسرائقؾ بحقث يؿؽـ أن ُيع ّبر طـف بالم العفد والذهـقة ،وهق ما اطتؿد ا
تلسقسا طؾك ترحقحف لؿا ورد ا بعض أنار مـ أن جربيؾ ♠
تؼقيتف
ً
كان ّ
يغذي إصػال وغقر ذلؽ :إذ يرى أن ذلؽ مـ لبقؾ الغقب ّقات التل ٓ تؼال
بالرأي ،وأكف لقس مـ لبقؾ الـؼؾ طـ بـل إسرائقؾ.
إِن إلقسل هاهـا ٓ يجعؾ أصؾ الؿعـك ا تػسقر جقاب السامري لدى السؾػ
لائؿا طؾك تقضقػ الؿرويات اسسرائقؾقة ،وإكؿا يجعؾف مرويا طـ الـبل ☺ٕ :ن إمر
ً

=
( )1ومـفؿ :الطربي ،وابـ كثقر ،وابـ جزي ( ،)457/2وابـ ططقة ( ،)444/5والزمخشري (،)711/4
وإلقسل ،والسعدي ( ،)912/1وابـ طاشقر.
ست ،أولفا :أكف رسقل ،وٓ شؽ أكف
( )2حقث لال« :واطؾؿ أكف تعالك وصػ جربيؾ هاهـا برػات ّ
رسقل اهلل إلك إكبقاء ففق رسقل وجؿقع إكبقاء أمتف .»...تػسقر الرازي ،ص.)69/31( :
( )3ومـفؿ :الطربي ،وابـ ططقة ( ،)9/4وابـ كثقر ( ،)220-219/5والؼرصبل (.)90/11
( )4تػسقر الرازي (.)522/12

()36

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
الؿتعؾؼ طـده بالؽالم طـ جربيؾ وتربقتف لؾسامري وأصػال بـل إسرائقؾ طـده غقب ٓ
يؼال بالرأي.

وفقؿا ذكره األلقسل كظر ضاهر ألمقر :أبرزها:
أوال :هذه إمقر التل أوردها إلقسل مـ مرويات بـل إسرائقؾ لؿ يجر رفعفا
مؿـ رووها طؾك كثرهتؿ واختالف صبؼاهتؿ.
مـ لبؾ ّ
أي ّ
ثاكقا :أورد الؿػسرون لرة السامري ا نـايا لرص صقيؾ ٓ يشؽ ا أكف مـ
لرص بـل إسرائقؾ ،وكان بقـ الروايات خالفات طديدة ا تػاصقؾفا كآختالف
ا تقلقت رؤية السامري لجربيؾ ،وهؾ كاكت حقـ غرق فرطقن أم حقـ جاء إلك
مقسك ♠ لقذهب بف إلك الؿقؼات ٕخذ التقراة ،وكذا سبب معرفة السامري
بالرتاب الذي كان تحت حافر فرس جربيؾ وما لف مـ أنر  ،ولفذا ط ّؾؾ صاحب
()1

الؿمسس طؾقفا لؼقل أبل مسؾؿ ،فؼال« :وٓ كرى
(القسقط) اكررافف طـ الؼقل
ّ

حرجا ا استبعادهإ ،هنا طارية طـ السـد الرحقح إلك الـبل ☺ أو إلك أصحابف،
ً
ويغؾب طؾك ضـّـا أهنا مـ اسسرائقؾقات التل َك ُر ّد العؾؿ فقفا إلك اهلل تعالك»(.)2
( )1لؾقلقف طؾك الروايات ا لرة السامري وأنار القاردة طـ السؾػ ا آية جقاب السامري وما لبؾفا
مـ أيات ا الؿجؾد الرابع طشر مـ مقسقطة التػسقر الؿلنقر الرادرة طـ معفد الشاصبل.
( )2التػسقر القسقط ( .)146 /9وكذلؽ مؿا يضعػ لقل إلقسل بالرفع هق ّ
أن العؾؿاء شرصقا لؾرفع ا
الغقبقات وما ٓ مجال لؾرأي فقف أٓ يحتؿؾ أن يؽقن الرحابل معرو ًفا بإخذ طـ بـل إسرائقؾ .فؼد َبق َـ
ً
مـؼقٓ طـ لسان
مؿا ٓ مجال لالجتفاد فقف وٓ
يػسره الرحابل إن كان ّ
الحافظ ابـ حجر أن ابط ما ّ
الؿػسر لف مـ الرحابة مؿـ طُرف
العرب فحؽؿف الرفع وإٓ فال ،نؿ لال« :إٓ أكف يستثـك مـ ذلؽ ما كان
ّ

=

()37

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
وبالرغؿ مـ إشؽال ما ذكر إلقسل ا أسباب شفرة جربيؾ بقـ بـل إسرائقؾ
اطتؿا ًد ا طؾك ترحقحف لؿضامقـ بعض أنار وأهنا مـ لبقؾ الؿرفقع ،إٓ أن
اطتبار أن الالم ا لقلف ﱹ﮸ ﱸ هل لؾذهـقة كؿا ذكر إلقسل يؿؽـ أن يتل ّيد
بلمر آخر غقر الطريؼة التل كحا إلقفا إلقسل لرغبتف ا الػرار مـ اسسرائقؾقات
لرف الؼرآن مـ معرفة بـل إسرائقؾ لجربيؾ ،حقث
كؿا سـب ّقـ ٓح ًؼا ،وهق ما ّ
لال طـفؿ :ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﱸ [البؼرة.]98 ،97 :

فػل البخاري طـ أكس بـ مالؽ لال« :سؿع طبد اهلل بـ سالم بؼدوم
ف فلتك الـبل
رسقل اهلل وهق ا أرض َي ْخ َت ِر ُ

☺

فؼال :إين سائؾؽ طـ نالث ٓ

كبل :فؿا أول أشراط الساطة؟ وما أول صعام أهؾ الجـة؟ وما يـزع القلد
يعؾؿفـ إٓ ّ
إلك أبقف أو إلك أمف؟ لال رسقل اهلل ☺ :أخربين هبـ جربيؾ آك ًػا ،لال :جربيؾ؟! لال
طدو القفقد مـ الؿالئؽة .فؼرأ هذه أية» .
كعؿ .لال :ذاك ّ
()1

=
بالـظر ا اسسرائقؾقات فؿثؾ هذا ٓ يؽقن حؽؿ ما يخرب بف مـ إمقر التل لدّ مـا ذكرها الرفع ،لؼقة
آحتؿال -واهلل أطؾؿ »-الـؽت طؾك كتاب ابـ الرالح (َ .)532/2وبِ َغ ّض الـظر طـ مـالشة هذا الضابط
مؿـ
ا ذاتف ،إٓ أن ما ذكره إلقسل ا شلن ّ
تعفد جربيؾ ٕصػال بـل إسرائقؾ ورد طـ بعض الرحابة ّ
طرفقا بالـظر ا الؿرويات اسسرائقؾقة كابـ طباس.
( )1البخاري ،كتاب التػسقر ،باب لقلف :ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ [البؼرة.]97 :

()38

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
َو َك َؼ َؾ الطربي اسجؿاع طؾك ّ
أن أيات كزلت جقا ًبا لؾقفقد :إذ زطؿقا أن
جربيؾ طدو لفؿ( ،)1وا ذلؽ ما ّ
مشتفرا
يدل طؾك معرفتفؿ لف ،وأن خربه كان
ً
بقـفؿ بقجف طام ،بِ َغض الـّظر طـ سبب تػسقر شفرتف بقـفؿ ،وهؾ كاكت بؿا ورد
ا أنار أم بغقرها.
ِ
اإليراد الثاين :أكف ٓ بد فقف مـ اس ؿار -وهق لبضة مـ ِ
ِ
فرس
حافر
أنر
الرسقل -واس ؿار خالف إصؾ.
ولد أجاب طـف إلقسل بلن تؼدير الؿضاف ا الؽالم أكثر مـ أن يحرك،
وأن ذلؽ لد ُط ِفدَ ا كتاب اهلل غقر مرة.
وما أجاب بف إلقسل غاية ا الظفقر :وذلؽ أن حذف الؿضاف وإلامة
الؿضاف إلقف مؼامف كثقر جدا ا كتاب اهلل ،بؾ ذكر ابـ جـل أن ا الؼرآن مـف «كق ًػا
طؾك ألػ مق ع» .
()2

ومـ أمثؾتف لقلف تعالك :ﱹﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱸ [البؼرة،]93 :
حقث يؼقل ابـ طاشقر« :وذكر الؼؾقب لريـة طؾك أن إشراب العجؾ طؾك تؼدير
مضاف مـ شلن الؼؾب مثؾ طبادة العجؾ أو تللقف العجؾ»(.)3
( )1تػسقر الطربي.)283 /2( ،
( )2الخرائص ،ابـ جـل ،)133/1( ،الفقئة الؿررية العامة لؾؽتاب.
أيضا ،لقلف تعالك :ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
( )3التحرير والتـقير ( ،)611 / 1ومـ مقاصـف ا الؼرآن ً
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱸ [البؼرة ،]171 :حقث يظفر اس ؿار لقؽقن الداطل بؿـزلف الراطل،

=

()39

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
اإليراد الثالث :استبعاد اختراص السامري برؤية جربيؾ ♠ ومعرفتف
بلنر الرتاب تحت حافر فرسف.
ويف ه ا اإليراد كحا الراز إلك أمريـ:
أوال :استبعد اختراص السامري برؤية جربيؾ دون غقره مـ بـل إسرائقؾ،
أنرا معقـًا.
وكذا معرفتف ٕنر الرتاب الذي كان تحت حافر فرس جربيؾ وأن لف ً
ثاكقا :اكتؼد القارد ا مضامقـ الؿرويات اسسرائقؾقة مؿا لد يد ّلؾ طؾك ذلؽ،
فؼال« :والذي ذكروه مـ أن جربيؾ ♠ هق الذي ر ّباه فبعقدٕ :ن السامري
إن طرف جربيؾ حال كؿال طؼؾف طرف لط ًعا أن مقسك ♠ كبل صادق،
فلي مـػعة لؽقن جربيؾ
فؽقػ يحاول اس الل؟! وإن كان ما طرفف حال البؾقغ ّ
♠ مرب ًقا لف ا الطػقلقة ا حرقل تؾؽ الؿعرفة»(.)1
ولد أجاب إلقسال طاـ ذلاؽ بالن رؤياة الساامري دون غقاره لجربياؾ ،كاان
مػعقٓ ،و ّ
ً
بلن معرفتف تلنقر ذلؽ إنار
أمرا كان
ابتالء مـ اهلل -تعالك -لقؼضك اهلل ً
دون غقره كاكت -بحسب ما ذكر ا أنار« -لؿا ألؼك ا ر ِ
وط ِف أكاف ٓ يؾؼقاف طؾاك
ُ

=
ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ [البؼرة ،]178 :أي :مـ جـايتف ،ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ
[البؼرة ،]162-161 :أي ا طؼقبة الؾعـ وهل الـار ،وغقر ذلؽ كثقر.
( )1تػسقر الرازي = مػاتقح الغقب ،ط .العؾؿقة (.)97 /22

()40

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
شلء فقؼقل كـ كاذا إٓ كاان ،كؿاا ا خارب اباـ طبااس ،أو كاكات لؿاا شااهد ماـ
خروج الـبات باالقطء كؿاا ا بعاض أناار .ويحتؿاؾ أن يؽاقن ساؿع ذلاؽ ماـ
مقسك ♠»(.)1
وأما كؼد الرازي لؿا أوردتف أنار فؼد أجابف إلقسل كذلؽ ،بؼقلف« :ما ذكر
مـ ُبعد الؽػر واس الل مـ السامري بعد أن طرف كبقة مقسك ☺ ا غاية
السؼقط فؼد لال تعالك :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱸ [الـؿؾ ،]14 :ولقس كػر
السامري بلبعد مـ كػر فرطقن ولد رأى ما رأى».
وما ذكره إلقسل مـ مـالشة صحقح ضاهر :فاختراص السامري برؤية
يسقغف حال و عـا كرب أطقــا فتـة اهلل لعباده واختباره لفؿ
جربيؾ لف ما ّ
سضفار حؼقؼة صقاياهؿ وما تؽـّف كػقسفؿ ،يؼقل اسمام الؼشقري ا تعؾقؼف طؾك
ػك مؽر التؼدير ،وٓ يركـ إلك ما ا
الؼرة« :كان هالكف ..لئال يلمـ أحدٌ خ ّ
مؽرا ،ولؼد أكشدوا:
الرقرة مـ رفؼ فؾع ّؾف -ا الحؼقؼة -يؽقن ً
َف َلمِـْ ُت ُف فلتاح لل مِ ْـ َم ْل َمـ ِل

( )1تػسقر إلقسل = روح الؿعاين (.)564 /8
( )2تػسقر الؼشقري.)475/2( ،

()41

مؽرا ،كذا َم ْـ َي ْل َم ُـ إحبابا»(.)2
ً

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
فاااهلل يبتؾاال مااـ شاااء بؿااا شاااء ،فااال إشااؽال ا أن يؽااقن لااد ابتؾااك السااامري
باختراصف برؤية ما رأى مـ أمر فرس جربيؾ ،ولد ورد طـ ابـ طباس مثاؾ هاذا
التقجقف ،حقث لال« :لؿا لذفت بـق إسرائقؾ ما كان معفؿ ماـ زيـاة آل فرطاقن ا
وتؽسرت ،ورأى السامري أنر فرس جربئقؾ ♠ ،فلخذ ترا ًبا ماـ أنار
الـار،
ّ
طجاال جسادً ا لاف خاقار ،فؽ ان
ً
حافره ،نؿ ألبؾ إلك الـاار فؼذفاف فقفاا ،ولاال :كاـ
لؾبلء والػتـة»(.)1
وأما ُكػر السامري بعد رؤيتف ما رأى فغقر مستبعد ،ولد لص الؼرآن طؾقـا خرب
ذلؽ الذي

اهلل أيات ،فؼال :ﱹﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ّؾ بعد أن آتاه ُ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ [إطراف،]175:

وتلمؾ كقػ طرب

الؼرآن با(كا) ا لقلف :ﱹ ﮠﱸ لؾدٓلة طؾك طظؿة ما أويت مـ آيات ولؽـف ّؾ
بعد ذلؽ ،يؼقل صاحب الظ َالل« :إكف مشفد مـ الؿشاهد العجقبة ..إكسان
يمتقف اهلل آياتف ،ويخؾع طؾقف مـ فضؾف ،ويؽسقه مـ طؾؿف ،ويعطقف الػرصة كامؾة
لؾفدى وآترال وآرتػاع ..ولؽـ ها هق ذا يـسؾخ مـ هذا ك ّؾف اكسالخًا»(.)2

( )1تػسقر الطربي.)149 /16( ،
( )2الظالل (.) 1396 /9

()42

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
اإليراد الرابع :وهق أكـا لق سؾؿـا باصالع بعاض الؽػارة طؾاك تاراب هاذا شالكف
اادخال لؾطعاااـ ا الؿعجااازات والؼاااقل بااالن إكبقااااء أتاااقا هباااا
ً
لؽاااان ذلاااؽ ما
ٓختراصفؿ بؿعرفة بعض إدوية التل لفا خاصقة أن تػقد ا حرقلفا(.)1
لائال« :ما ذكر مـ أولقية إنار كػساف بالحقااة غقار مسا ّؾؿ،
ولد أجابف إلقسل ً
أٓ ترى أن اسكسقر يجعؾ ماا يؾؼاك طؾقاف ذه ًباا وٓ يؽاقن هاق بـػساف ذه ًباا .وبالن
الؿعجزة مؼروكة بدطقى الرسالة مـ اهلل تعالك والتحدي ،ولد لاالقا :متاك ادطاك
الؿرساؾ إلاقفؿ لا ّقض اهلل
أحد الرسالة وأضفر الخارق وكان لسبب خػال يجفؾاف
َ
تعالك وٓ باد ماـ يبا ّقـ حؼقؼاة ذلاؽ بنضفاار مثؾاف غقار مؼارون بالادطقى أو كحاق
( )1ذكر الرازي ا تػسقر لقلف :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱸ [صف ]88 :الخالف ا هذا العجؾ الذي
أخرجف السامري وهؾ كان حقا أم ٓ؟ َو َبق َـ أن مـ ذهبقا إلك أكف لؿ يؽـ حقا لالقا بلن السامري َصق َر
صقرة طؾك شؽ ِؾ العجؾ وجعؾ فقفا مـافذ ومخارق بحقث تدخؾ فقفا الرياح فقخرج صقت يشبف صقت
الضال .وأما مـ لالقا بلن هذا العجؾ
العجؾ ،وأن طؾتفؿ ا ذلؽ أكف ٓ يجقز إضفار خرق العادة طؾك يد ّ
كان حقا فؼد ب ّقـ أهنؿ احتجقا طؾقف بقجقه :أحدها :لقلف :ﱹ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﱸ [صف]96 :

ً
طجال ،والعجؾ حؼقؼة ا الحققان،
ولق لؿ يرر حقا لؿا بؼل لفذا الؽالم فائدة .وثاكقفا :أكف تعالك سؿاه
وسؿاه جسدً ا وهق إكؿا يتـاول الحل .وثالثفا :أنبت لف الخقار .ولد ذكر الرازي أن مـ لالقا هبذا الؼقل
إولقـ بلن «ضفقر خقارق العادة طؾك يد مدطل اسلفقة جائزٕ :كف ٓ يحرؾ آلتباس،
أجابقا طـ ُح ّجة ّ
وهفـا كذلؽ فقجب أن ٓ يؿتـع ،وروى طؽرمة طـ ابـ طباس أن هارون ♠ َم ّر بالسامري وهق يرـع
العجؾ ،فؼال :ما ترـع؟ فؼال :أصـع ما يـػع وٓ يضر فادع لل ،فؼال :الؾفؿ أططف ما سلل .فؾؿا مضك
هارون لال السامري :الؾفؿ إين أسللؽ أن يخقر ،فخار .وطؾك هذا التؼدير يؽقن ذلؽ معجزً ا لؾـبل».
تػسقر الرازي :مػاتقح الغقب ،ط .العؾؿقة (.)90 /22
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ذلؽ ،أو جعؾ الؿدطل بحقث ٓ ُي ْؼ ِدم طؾك فعؾ ذلؽ الخارق بذلؽ السابب بالن
يسؾب لقة التلنقر أو كحاق ذلاؽ :لائال يؽاقن لؾـااس طؾاك اهلل حجاة بعاد الرساؾ،
وجاقزوا ضفاقر الخاارق ٓ طاـ سابب أو
طز وجؾ -الحجة البالغاة،
وتؽقن لف ّ -
ّ
وكؼال ،وٓ تتقلاػ
طؼال ً
طـ سبب خػل طؾك يد مدّ طل إلقهقةٕ :ن كذبف ضاهر ً
إلامة الحجة طؾك تؽذيبف بـحق ما تؼدّ م»(.)1
يب ّق ـ إلقسل هاهـا أن الرتاب الذي لبضف السامري ٓ يفب الحقاة مـ تؾؼاء
كػسفّ ،
وأن الؿعجزات تؼرتن بدطقى الـبقة والتحدي ،ولفذا فنن مـ ادطك الـبقة
وهق كاذب وأتك بؿا لد يؽقن خار ًلا ّ
طز وجؾ -يظفر إفؽف وٓ بد:
فنن اهلل ّ -
مثال بلن
حتك ٓ تؾتبس إمقر طؾك الـاس بالدطقى الحؼقؼقة لؾـبقة ،وذلؽ ً
مثال برقرة غقر مؼروكة
يظفر مثؾ ذلؽ الخارق الذي أضفره مدطل الـبقة ً
بدطقى الـبقة ،أو يسؾب تلنقر السبب الذي جرى تعاصقف لػعؾ الخارق لقظفر
لؾـاس افتضاح أمره وكذبف ،وذلؽ بخالف مـ يدطل إلقهقة فنكف لد
ٓ يػضحف اهلل بؿثؾ ذلؽٕ :ن كذبف ضاهر و َب ّقـ.
ويؼقل ابـ ططقة ا ذات السقاق« :وكان لرص السامري أكف كان مـاف ًؼا طـده
حقؾ وسحر ،ولبض الؼبضة مـ أنر جربيؾ ♠ ،وطؾؿ ما ألدره اهلل طؾقف
لػتـة الؼقم أكف يتفقل لف بتؾؽ الؼبضة ما يريد مؿا يجقز طؾك اهلل تعالكٕ :كف لق
( )1تػسقر إلقسل = روح الؿعاين (.)564 /8
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ادطك الـبقءة مع ذلؽ العجؾ لؿا صح وٓ جاز أن يخقر وٓ أن تتؿ الحقؾة فقف،
صحت الػتـة بف وجاز
لؽـف لؿا ادطك لف الربقبقة وطالمات كذبف لائؿة ٓئحة ّ
ذلؽ طؾك اهلل تعالك كؼرة الدجال الذي تخرق لف العادات ٕكف مدطل الربقبقة،
ولق كان مدطل كبقءة لؿا صح شلء مـ ذلؽ»(.)1
إن ادطاء إلقهقة يخالػ ادطاء الـبقة ،فػل إول لد يقسر اهلل لؿـ يؼدم طؾقاف
فعؾ الخقارق كؿا ا أمر الدّ جال :لظفقر كذبف ،بخاالف دطاقى الـباقة ٓحتؿاال
ما لد يؼع مـ لبس ا شلهنا ماع الادطقة الحؼقؼقاة لؾـباقة ،وبالتاالل ّ
فانن الساامري
لؿا كان بػعؾف مدط ًقا لخلقهقة جاز أن يؼع مـف مثؾ ذلاؽ :لظفاقر كذباف ا دطاقاه،
وبالتالل فال إشاؽال أو صعاـ ا معجازات إكبقااءٕ :كاف لاق ادطاك الـباقة ٓمتـاع
إتؿام الخارق لف.
َوبِ َغ ّض الـظر طـ مـالشة مسللة الؿعجزات وشروصفا وشروط ما لد يعدّ
خر ًلا لؾؿللقف ّ
فنن الؿتل ّمؾ يؾحظ أمريـ:
فعال بذاتف لقؽقن اصالع الـاس طؾقف مػض
األول :طدم وجقد تراب يحدث ً
لؾطعـ ا الؿعجزات ،وأن ذلؽ كان مـ إرادة اهلل فؼط مـ باب آستدراج
مثال ،وهق إمر الذي يضعػ إيراد الرازي.
لؾسامري ً

( )1تػسقر ابـ ططقة (.)57 /4
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
الثاينّ :
كثقرا مـ الـاس -مؿـ ٓ يدطقن الـبقة أو إلقهقاة -لاد ياليت بالمقر
أن ً
فقفا خرق لؿا هق مللقف وفؼ أسباب يتعاصقهنا لاد يعرففاا الابعض وتخػاك طاـ
أخااريـ ،إٓ أهنااا ٓ تؼاادح ا معجاازات إكبقاااء :إذ «آيااات إكبقاااء هاال أدلااة
وبراهقـ طؾك صدلفؿ ،والدلقؾ يجب أن يؽقن مخترا بالؿدلقل طؾقف ٓ ،يقجد
مع طدمف ،وٓ يتحؼؼ الدلقؾ إٓ مع تحؼؼ الؿدلقل ،كؿا أن الحادث ٓ بد لف ماـ
ِ
محدث فقؿتـع وجاقد حاادث باال محادث ...فؽاذلؽ ماا ّ
دل طؾاك صادق الـبال
يؿتـع وجقده إٓ مع كقن الـبل صاد ًلا ...والؿؼراقد أن جاـس إكبقااء متؿقازون
طـ غقرهؿ بأيات والدٓئؾ الدا ّلة طؾك صدلفؿ التل يعؾؿ العؼالء أهنا لؿ تقجد
لغقرهؿ فقعؾؿقن أهنا لقست لغقرهؿ ٓ طادة وٓ خرق طادة .)1(»..
وإذا ُطؾااؿ اختراااص آيااات إكبقاااء هبااؿ ،وأكااف ٓ أحااد يؿؽـااف أن يااليت بؿثؾفااا،
«طؾؿ أن سالمة آيات إكبقاء مـ الؿعار ة يرجع إلك هذا ،وأكف ٓ يؼدح ا ذلاؽ
ما لد يؼع ماـ الؿعار اات التال يعؾاؿ العؼاالء أهناا ماـ جاـس غقار جاـس آياات
إكبقاء ،فال تؼع هبا الشبفة طؾك آيات إكبقاء وإن وجدت»(.)2
فآيات إكبقاء ٓ يؿؽـ أن تؾتبس بؿا لاد يحادث ماـ خاقارق تؼاع ماـ بعاض
الـاس بعؾاؿ تع ّؾؿاقه أو غقار ذلاؽٕ :ن «حاال إكبقااء ٓ يؿؽاـ أن يؾتابس بحاال

الـبقات ،ابـ تقؿقة ،ص ،)165( :ط .دار الؽتب العؾؿقة.
(ّ )1
( )2حؼقؼة الؿعجزة وشروصفا طـد إشاطرة ،الؼرين ،ص.)24( :
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
غقاارهؿٕ :ن الـبااقة أشاارف الػضااائؾ ،فؿااـ ادطاهااا فااال باادّ أن يؽااقن مااـ أفضااؾ
الـاس ،وهذا إذا كان كبقا صاد ًلا ،أو يؽقن ماـ َأ َشار الـااس ،وهاذا إذا كاان مادط ًقا
الـبل الرادق ٓ يؿؽـ أن يشاتبف بحاال الؿتـبال الؽااذب ،باؾ حاال
كاذ ًبا ،وحال ّ

ّ
كؾ مـفؿاا فرلاان وا اح طؾاك الرادق والؽاذب .وماـ تل ّماؾ سامال هرلاؾ طاـ
أحقال الـبل ☺ َطؾِ َؿ أكف إكؿا سللف طـ أمقر يتؿ ّقز هبا الـبال الراادق طاـ الؿتـبال
الؽاذب»(.)1
يؼااقل شااارح العؼقاادة الطحاويااة« :الـبا ّاقة إكؿااا ياادطقفا أصاادق الرااادلقـ ،أو
أكااذب الؽاااذبقـ ،وٓ يؾتاابس هااذا هبااذا إٓ طؾااك أجفااؾ الجاااهؾقـ ،بااؾ لاارائـ
أحقالفؿا تعرب طـفؿا ،وتعرف هبؿا ،والتؿققاز باقـ الراادق والؽااذب لاف صارق
كثقرة فقؿا دون دطقى الـبقة ،فؽقػ بدطقى الـبقة»(.)2

( )1حؼقؼة الؿعجزة وشروصفا طـد إشاطرة ،الؼرين ،ص.)6-5( :
( )2شرح العؼقدة الطحاوية ،صدر الديـ ابـ أبل العز الحـػل ،ت :شعقب إركموط  -طبد اهلل بـ
الؿحسـ الرتكل ،ممسسة الرسالة  -بقروت ،ط1417 ،10 :ها 1997 -م ،ص .)40/1( :تجدر اسشارة
إلك أن أبا زهرة كؼؾ لقل السؾػ ا تػسقر جقاب السامري وهق بردد إبطال الؼقل بلن العجؾ خرج حقا،
إجؿآ حقث لال« :وكحـ كرى أن ذلؽ الؼقل غقر معؼقلّ ،
ً
فنن مالئؽة اهلل تعالك َٓ تسقر ا صقرة
نؿ كؼده
يؼرر ذلؽ الؼقل ،وما ادطاه
حل إٓ بلمر مـ اهلل ،وإٓ لـبل ،وما كان السامري كبقا ،وما كان نؿة دلقؾ مـؼقل ّ
السامري طـدما كالشف مقسك ا هذا البفتان ،وإكف طد ذلؽ اسفؽ مـ تسقيؾ الـػس وتزيقـفا الباصؾ ،فؽقػ
وأيضا فنن الحقاة تؽقن بنذن مـ اهلل تعالك ،ومع ذلؽ يؼقل
يؽقن تزيقـا لؾباصؾ ،ويؽقن بتتبع آنار جربيؾً ،
السامري ﱹ...﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﱸ » .زهرة التػاسقر ( .)4771 /9وأول كالمف وآخره مدفقع

=
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
فقتحرر لـا ب لؽ مؿا سبؼ عػ الدالئؾ التل أوردها الراز لرد ه ا الؼقل
وأن أيا مـفا ال يـفض طؾك ساققـ يف إبطالف ورد ِه.
ولد كاكت تؾؽ أبرز الؿآخذ القاردة طؾاك الؼاقل إول ا التػساقر فؿااذا طاـ
الثاين؟

=
بؿا سبؼ وطر ـا ا مـالشة الرازي :فرؤية السامري لجربيؾ وطؾؿف بشلن الرتاب تحت حافر فرسف يفقن
إمر ا ففؿف متك حؿؾـاه طؾك إرادة آبتالء والػتـة مـ لبؾ اهلل -طز وجؾ -لؾسامري كؿا َم ّر ،وأما كالمف
ا تسقيؾ الـػس ّ
فنن السؾػ لؿ يػسروا التسقيؾ ً
أصال بلكف كان مـ تزيقـ الباصؾ هاهـا وإكؿا فسروه بؿعـاه
الؾغقي ٕسباب تتعؾؼ بالسقاق كؿا سـب ّقـ ،كؿا أهنؿ لق فسروه بؿا ذكر فال إشؽال ،وإٓ فؿا يؿـع أن يرػ
السامري تتبعف ٕنار جربيؾ ولبضف مـفا نؿ فتـتف لبـل إسرائقؾ بؿا لبض بلكف كان مـ تسقيؾ كػسف لف
وتزيقـفا الباصؾ لف :إذ هق ت ّتبع ٓ اتباع ،وسقليت مزيد تق قح لذلؽ.

()48

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
انفرع انثاين
اإليراداخ عهى االجتاه انثاين ومناقشتها
كؿا كان إلقسل

أبرز مـ كؼد مآخذ الرازي وإيراداتف السابؼة طؾك

أبرز َم ْـ َك َؼدَ لقل أبل مسؾؿ وكالشف،
آتجاه إول واكربى لتػـقدها ،فنكف كذلؽ ُ
حقث أورد طؾقف أربع مآخذ :وهل:
أوال :مخالػتف ومـالضتف لؾقارد طـ السؾػ ا التػسقر.
ثاكقا :أن التعبقر طـ مقسك ☺ بؾػظ الغائب بعقد.
ثالثا :أن حؿؾ لقلف تعالك :ﱹ﮴ ﮵ﱸ طؾك الؿا ل ،وأكف كان لد
لبض :بعقدٌ جدا.
بحؼ ٓ يعد مـ
رابعا :مخالػتف لختام أية ،وذلؽ أن كبذ ما طرف أكف لقس ّ
تسقيؾ الـػس ا شلء فال يـاسب ختؿ جقابف بذلؽ.
هذه الؿآخذ إربع هل التل أوردها إلقسل طؾك لقل أبل مساؾؿ ،ولاؿ أجاد
أحاادً ا مؿااـ تبـّ اك هااذا الؼااقل لااام باسجابااة طـفااا أو مـالشااتفا ،بااؾ ّ
إن صاااحب
(التػسقر القسقط) لاد أورد مـالشاة إلقسال لؿآخاذ الارازي الساابؼة ،ناؿ رجاح
لقل الرازي دون تعرض لؿا أورده إلقسل!
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ولذا فنكـا سقف كقرد مـالشة إلقسل وكعؾؼ طؾقفا بؿا يق احفا ماع ذكار ماا
يظفر لـا إ افتف إلقفا مـ أمقر ،وفقؿاا يؾال بقاان سياراد إلقسال طؾاك لاقل أبال
مسؾؿ إصػفاين والؿقلػ مـفا:
أوال :مخالػة الؼقل القارد طـ السؾػ ومـاقضتف لف ،فؼد َبق َـ إلقسل أن لاقل
أبل مسؾؿ مخالػ ٕلقال السؾػ لاصبة ومعارض لفا ،حقث لال« :و َي ِرد طؾك ما
ذكره أبق مسؾؿ مع مخالػتف لؾؿلنقر طاـ خقار الؼارون مؿاا ٓ يؼاال مثؾاف ماـ لِ َبا ِؾ
الرأي فؾف حؽؿ الؿرفقع .»...وهذه الؿخالػة ٕلقال السؾػ صرح هبا أبق مساؾؿ
كػسف بؾ إكف كؼد ألاقال الساؾػ ذاهتاا فؼاال« :لاقس ا الؼارآن تراريح هباذا الاذي
ذكروه» .وٓ شؽ أن مخالػة ألقال السؾػ خالف تضاد -كؿا هق الحال مع أبال
ٌ
مشؽؾ ،وهق ما اطرتف بف الرازي كػسف ،فؼال« :واطؾؿ أن هذا الؼاقل
أمر
مسؾؿٌ -
الذي ذكره أباق مساؾؿ لاقس فقاف إٓ مخالػاة الؿػساريـ»( ،)1وذلاؽ أن الساؾػ إذا
اختؾػااقا طؾااك لااقلقـ أو تااقاردوا طؾااك أحااد الؿعاااين فاانن إحااداث لااقل مـااالض
أيضاا :الؼاقل
لؼقلفؿ «فقف كسبة إمة إلك الغػؾة طـ الحؼ وتضاققعف .كؿاا أن فقاف ً
بخؾق العرر طـ لائؿ هلل بحجتف»( ،)2ولذا كان إحداث مثاؾ هاذا الؼاقل «ٓ يراح
وٓ يجاقزٕ :كاف يؾازم مـااف تجفقاؾ إماة بؽاالم ر ّبفااا ،وأن هامٓء الؿتؼادمقـ لااؿ

( )1تػسقر الرازي (.)66-95/22
( )2لقاطد التػسقر :جؿ ًعا ودراسة ،خالد السبت ،ص.)200( :
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
يؽقكقا يػفؿقن معـك ذلاؽ الؽاالم العربال الاذي كاان بؾغاتفؿ»( ،)1وماـ ناؿ كاان
دلقال «طؾك بطالن الؼقل الحادثٕ :كف يؾازم مـاف ّ
أن هاذه الطبؼاات الاثالث
ذلؽ ً
لد جفؾت معـك أية»(.)2
وباذلؽ يظفاار وجاهااة إياراد إلقساال ا تضااعقػ لاقل أباال مسااؾؿ لؿخالػتااف
ومـالضتف لؼقل جؿاهقر السؾػ مـ الؿػسريـ ،وأماا ماا ذكاره إلقسال ماـ ِ
أمار
الرفع فؼد بقـا إشؽالف لبؾ.
ثاكقا :أن التعبقر طـ مقسك بالغائب مع مخاصبة السامر لف كؿا يف ققل أبل
مسؾؿ بعقد وذلؽ أن تػسقر أبق مسؾؿ لمية ج َعؾ الؿراد با(الرسقل) مقسك
♠ فاستشؽؾ إلقسل تب ًعا لذلؽ مخاصبة السامري لف بالغقبة :إذ إصؾ
أن يؼقل لف « :فؼبضت لبضة مـ أنرك»ٕ :ن السقاق سقاق مخاصبة.
ّ
إن ما استشؽؾف إلقسل لد وجفف أبق مسؾؿ بلكف مـ باب آلتػات ،حقث
لال« :أورد بؾػظ اسخبار طـ غائب كؿا يؼقل الرجؾ لرئقسف وهق مقاجف لف :ما
ً
رسقٓ مع
يؼقل إمقر ا كذا وبؿاذا يلمر إمقر ،وأما دطاؤه مقسك ♠
جحده وكػره فعؾك مثؾ مذهب مـ حؽك اهلل طـف لقلف :ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂﱸ [الحجر ]6 :وإن لؿ يممـقا باسكزال».
( )1التحرير ا أصقل التػسقر ،مساطد الطقار.)122( ،
( )2التحرير ا أصقل التػسقر ،مساطد الطقار.)122( ،
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ولؿا كان آكتؼال بالؽالم مـ الؿخاصباة إلاك الغقباة طؾاك خاالف إصاؾ وٓ
بد لف مـ كؽتة ،حاول أن يظفرها أبق مساؾؿ فؼاال« :وأماا دطااؤه مقساك ...فعؾاك
مثؾ مذهب مـ حؽك اهلل طـف لقلف :ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ

[الحجاار ]6 :وإن لااؿ يممـااقا باااسكزال» ،ومااا ذكااره يباادو فقااف الحؿااؾ طؾااك إرادة
السااامري آسااتفزاء بؿقسااك :وذلااؽ ّ
أن الؿتلمااؾ لفااذا إسااؾقب مااـ مخاصبااة
الؿشركقـ لؾـبل ☺ الذي استشفد بف يجده ضاهر ا إرادة آستفزاء والساخرية،
يؼقل الزمخشري« :هذا الـداء مـفؿ طؾك وجف آستفزاء ،كؿاا لاال فرطاقن :ﱹ ﮋ

يؼااارون بـااازول الاااذ ْكر طؾقاااف
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ [الشاااعراء ،]27 :وكقاااػ ّ
ويـسبقكف إلك الجـقن»(.)1
طؾك أكـا متك تلمؾـا هذا التقجقف الاذي ذكاره أباق مساؾؿ وجادكا أكاف لاد يشاغب
طؾقف أن إرادة آستفزاء مـ السامري بؿقسك لاد تعر اف لغضابة مقساك وطؼاباف
وهق أمر بعقد مـ السامري والذي كان مـ لرراف «أكاف كاان مـافؼاا»( ،)2وبالتاالل
خاصاة ،وأكاف رأى فِ ْعا َؾ بؿقساك بلخقاف
ففق لقس مـ أهؾ الؿرارحة والؿقاجفاة ّ
محاتؿال :ولفاذا فانن كؼاد لاقل
ً
هارون وكقػ أخذ بؾحقتف ورأسف ،وإن كان إمر
تلسقسا طؾك إشؽال تعبقره طـ مقسك بالغائب غقر مس ّؾؿ.
أبل مسؾؿ
ً
أيضا :تػسقر ابـ ططقة ( ،)351/3والؼرصبل ( ،)4/10وأبل حقان
( )1الؽشاف ( .)571/2ويـظر ً
(.)467/6
( )2تػسقر ابـ ططقة.)57/4( ،
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ثالثا :أن حؿؾ ققل ف تع الك :ﱹ﮴﮵ﱸ طؾ ك الؿا ل وأك ف ك ان ق د
ق بض :بعق د م ـ كظ ؿ اآلي ة ،وذلااؽ أن «الػاااء» ا لقلااف :ﱹ﮴ﱸ دا ّل اة طؾااك
التعؼقب والسبب ّقة ،حقث أتك الؼبض مرتت ًبا طؾك البرر وساب ًبا طـاف ،أي أكاف لابض
بعد ما برر بؿا برر بف ،فقؽقن تػسقر برر السامري بؿعرفتف أن الذي طؾقف الؼقم
بحؼ ،وحؿؾ الؼبض ا أية طؾك الؿا ل بلكف كان لد لبض لبضة مـ دياـ
لقس ّ
مقسك بعقدٌ جدا :حقث صار الؼابض سااب ًؼا لؾبرار ومتؼاد ًما طؾقاف ،وجااء البرار
متلخرا طـ الؼبض وسب ًبا طـف ،وهق ما ٓ ي ّتسؼ ماع دٓلاة الػااء :إذ هال ضااهرة ا
ً
ترتقب الؼبض بعد البرر وج ْعؾف سب ًبا طـف.
وما استشؽؾف إلقسل ا هذه الـؼطة شديدُ الظفقر ،حقث يبدو ا تػسقر أبال
ٌ
إخالل َب ّق ٌـ بـظؿ أية ودٓلة الػاء ا لقلف :ﱹ﮴ﱸ.
مسؾؿ
رابعا :مخالػتف لختام اآلية ،وذلؽ ّ
بحؼ ٓ يعدّ مـ
أن َك ْب َذ ما ُطرف أكف لقس ّ
تسقيؾ الـػس ا شلء فال يـاسب ختؿ جقابف بذلؽ.
ّ
ااقل
إن التسااقيؾ لاادى أهااؾ الؾغااة تػعقااؾ لااد يؽااقن مااـ الساامل أو مااـ الس َ
(آساارتخاء)( ،)1وهااق مااا يجعااؾ مااـ كساابتـا إياااه لؾااـػس ا أحااد إمااقر بقااان ّ
أن
وسقل لف الشقطان ،أي :ز ّيـ وأراه إياه .وإَ ُسقل
( )1يؼقل الخؾقؾ الػراهقدي« :
ْ
أمراّ ،
كػسف ً
سقلت لػالن ُ
مـ الـّباتّ :
الذي ا أسػؾف اسرتخاء ،ولد َس ِق َل َي ْس َق ُل َس َق ًٓ» العقـ ( ،)298 /7ويؼقل ابـ فارس ا مادة
(سقل)« :السقـ والقاو والالم أصؾ ّ
ً
سقٓ ...فلما لقلفؿ
يدل طؾك اسرتخاء ا شلء يؼال سقل يسقل

=
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ً
وسامٓ ،أو
الـػس هل التل سفؾت لإلكسان هذا إمر طرب جعؾف إر ًباا لاف وغر ً اا
فتقسر إمر لف وتؿ ،وا كؾقفؿاا يظفار
أهنا اسرتخت أمام هقاه ورغبتف فؾؿ تدافعف ّ
أناار الااـػس ا إكتاااج الػعااؾ الؿقصااقف بالتسااقيؾ ،سااقاء باساارتخائفا وطاادم
ً
وسمٓ لراحبف طرب التزيقـ والتحساقـ،
مدافعتفا لف أو بجعؾفا إمر إر ًبا وغر ً ا
وذلؽ ك ّؾف بؿعزل غال ًبا طـ كقن الػعؾ الؿقصقف بالتسقيؾ سق ًئا أو حسـًا.
وإن الؿتلمؾ لؾػظة التسقيؾ ا الؼرآن يالحظ أهنا ترد ا مقارد ّ
الذم وتزيقـ ما
لقس بزيـ ،وما هق باصؾ ا أصؾف ومـؽر وفقف هقى تؼقم الـػس أو الشقطان
بتزيقـف لراحبف وتحسقـف لقجرتحف ويؼقم بف.
يؼقل الراغب« :والتسقيؾ تزيقـ الـػس لؿا تحرص طؾقف وترقير الؼبقح مـف
برقرة الحسـ»(.)1
كػسف ختا َم جقاب السامري ،حقث لال « :أما لقلف:
وهق ما فسر طؾقف الرازي ُ
وسقلت
ﱹ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﱸ ،فالؿعـك فعؾت ما دطتـل إلقف كػسل،
ّ

=
سقلت لف الشلء ،إذا زيـتف لف ،فؿؿؽـ أن تؽقن أططقتف سملف ،طؾك أن تؽقن الفؿزة مؾقـة مـ السمل».
مؼايقس الؾغة ،ت :هارون ،دار الػؽر ،ص.)118 /3( :
( )1الؿػردات لؾراغب إصػفاين ،ط .الؿعرفة ،ص.)249( :
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ملخقذ مـ السمال فالؿعـك لؿ يدطـل إلك ما فعؾتف أحد غقري بؾ اتبعت هقاي
يػسر ختام جقاب السامري كؿا تؼدم.
فقف»( ٓ ،)1سقؿا وأن أبا مسؾؿ لؿ ّ
ِ
لجاقاب الساامري بلكاف كباذ ماا
ومـ هاهـا ارتلى إلقسل أن تػسقر أبل مسؾؿ
ارتلى بطالكف مـ سـة مقسك ٓ يتـاساب ماع ختاام جاقاب الساامري والاذي لاال
فقف :ﱹ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﱸٕ :ن ختام جقابف -كؿاا ذكار إلقسال -معـااه
«أن ما فعؾف إكؿا صدر طـف بؿحاض اتبااع هاقى الاـػس إماارة بالساقء ٓ لشالء
آخر مـ الربهان العؼؾل أو الـؼؾل أو مـ اسلفام اسلفل»( ،)2وبالتاالل فانن وصاػ
السامري لػعؾف بالتسقيؾ ٓ يتـاسب ماع تراريحف الساابؼ بلكاف كباذ ماا كباذهٕ :كاف
تقؼـ بطالكف وفساده.
إٓ أن الؿتلمااؾ لتػسااقر التسااقيؾ ا جااقاب السااامري مااـ لِ َب ا ِؾ الااقارد لاادى
السؾػ يجد أهنؿ لؿ يحؿؾقها طؾك هذا الؿحؿؾ وأهنا تزيقـ ما لقس بزيـ ،وإكؿاا
حؿؾقها طؾك الؿعـك الؾغقي العام لؾتساقيؾ ،وأكاف مطؾاؼ تحساقـ الاـػس لخمار
وتسفقؾفا لف بِ َغض الـظر طـ وصػ إمر بلكف محؿقد أو ماذمقم ،حقاث بقـاقا أن
السامري يؼرد أن كػسف حدنتف بلكف متك أخاذ الؼبضاة وألؼاهاا طؾاك الحؾال فنهناا

( )1تػسقر الرازي :مػاتقح الغقب ( .)97 /22ويالحظ أن هذا اسيراد يضعػ حال اطتربكا التسقيؾ بؿعـك
التحسقـ.
( )2تػسقر إلقسل = روح الؿعاين ()563 /8
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
طجال ويخقر ،دون ذكر ٕكف كان متبعا لفقاه ،وهق ما فسار طؾقاف الطاربي
ً
ستؽقن
حقث لال« :وكؿا فعؾات ماـ إلؼاائل الؼبضاة التال لبضات ماـ أنار الػارس طؾاك
طجاال جسادً ا لاف خاقار ﱹ﮻ ﮼
ً
الحؾقة التل أولد طؾقفا حتك اكسبؽت فرارت

﮽ﱸ [صف ،]96 :يؼقل :زيـت لل كػسال أكاف يؽاقن ذلاؽ كاذلؽ»( ،)1ناؿ أورد أنار
ابـ زيد(.)2
وكذلؽ ابـ ططقة حقث لال« :أي وكؿا حدث وولع لقيت لل كػسل وجعؾتاف
لل ً
سقٓ وإر ًبا حتك فعؾتف»( .)3ويبدو لل أن السبب ا ذلؽ هق أن تػسقر التساقيؾ
ا هذا الؿق ع بالشائع مـ حضقر الؾػظة ا الؼرآن يعاارض ساقاق أياات بعاد
ذلؽ ا لرة الساامري ،والاذي َياربز فقاف أن الساامري لاؿ يحادث تقباة ولاؿ ُي ْبا ِد
اذارا وكااد ًما طؾااك فعؾتااف وأكااف كااان متب ًعاا لفااقاه ،ولفااذا لااال لااف مقسااك بعاادها
اطتا ً
مباشااااارة :ﱹﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱸ [صاااااف:

 ،]97ولفذا طدلقا طـ تػسقره بالشائع ا الؼرآن وأكف تزيقـ ما لقس بازيـ وجعؾاقه
ا السقاق الؾغقي العاام لؾتساقيؾ ،إٓ أن بعاض الؿػساريـ كاالرازي وإلقسال
وفسر التسقيؾ بالشائع مـ حضقر الؾػظة ا الؼرآن وهق ماا جعاؾ
غػؾ طـ ذلؽ ّ
( )1تػسقر الطربي = جامع البقان.)152 /16( ،
( )2لال ابـ زيد :ﱹ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﱸ [صف ،]96 :لال :كذلؽ حدنتـل كػسل .تػسقر الطربي،
(.)152 /16
( )3تػسقر ابـ ططقة (.)61 /4
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
التلس اػ والـاادم
تػسااقرهؿا لؾتسااقيؾ يباادو معار ً اا لؾسااقاق لؿااا فقااف مااـ كساابة ّ
لؾسامري واطتذاره لؿقسك ،كؿا أن تػساقر التساقيؾ بؿاا ذكار إلقسال يعاارض
صرحقا بخاالف ذلاؽ كؿاا َما ّر ،وكاذلؽ تػساقر الارازي لاف -
لقل السؾػ حقث ّ
الذي بـك طؾقف إلقسل ا الـؼد ٓ -يؾازم أبال مساؾؿ والاذي لاؿ يػسار التساقيؾ
كؿا أسؾػـا :ومـ هاهـا ّ
فنن كؼد لاقل أبال مساؾؿ بؿخالػتاف لختاام أياة كؿاا ذكار
إلقساال ٓ ي ّتجااف :ذلااؽ أكـااا ح اال فسااركا التسااقيؾ بؿعـاااه الؾغااقي العااام فاانن
الساامري -تب ًعاا لؼااقل أباال مسااؾؿ -حدنتااف كػساف باارتك اتباااع مقسااك وجعؾتااف لااف
ً
وسمٓ حتك فعؾف ،فال تعارض.
غر ً ا
وبذلؽ كؽقن لد أهنقـا الؽالم طؾك اسيرادات طؾك كاال اتجااهل تػساقر أياة،
وفقؿا يؾل بقان لخالصة ذلؽ وكتقجتف وبقان آتجاه إلرب ا بقان أية.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
الفرع انثانث
االجتاه األوىل تتفسري اآليح
مـ خالل ما َم ّر معـاا ماـ كؼااش سيارادات الارازي طؾاك اتجااه التػساقر الاذي
وضػت فقف اسسرائقؾقات وإيرادات إلقسل طؾك اتجاه التػساقر بؿجارد دٓٓت
ِ
ساائر اسيارادات التال ذكرهاا الارازي طؾاك اتجااه تػساقر
عػ
إلػاظ ضفر لـا
ُ
أيااة باسساارائقؾقات وطاادم صااحتفاّ ،
وأن جؿقااع اسشااؽآت التاال أنارهااا طؾااك
الؼقل ٓ تسؼطف ،بؾ إكف تػسقر صحقح مؾقح ٓ إشؽال فقف.
كؿا تب ّقـ لـا وجاهة بعض الؿآخذ التل أوردها إلقسل طؾك لقل أبل مسؾؿ
ا تػسقر أية ٓ ،سقؿا إول والثالث ،وهؿا:
 معار ة لقل أبل مسؾؿ لؼقل السؾػ ومخالػتف لف خالف تضاد. مخالػة لقل أبل مسؾؿ لظاهر كظؿ أية ،حقث صار الؼبض فقف ساب ًؼامتلخرا طـ الؼبض وسب ًبا طـف ،وهق ما ٓ
لؾبرر ومتؼد ًما طؾقف ،وجاء البرر
ً
ي ّتسؼ مع دٓلة الػاء ا لقلف تعالك :ﱹ﮴ ﮵ﱸ [صف :]96 :إذ هل ضاهرة ا
ترتقب الؼبض بعد البرر وج ْعؾف سب ًبا طـف.
والـاضر يف ه يـ اإلشؽالقـ القارديـ طؾك ققل أبل مس ؾؿ يؾح ظ أن أح دهؿا
خارجل والثاين داخؾل :فؿخالػة لقل أبل مسؾؿ لؿؼقلاة الساؾػ سابب خاارجل
ا كؼده ٓ صؾة لف ببـقة الؼقل ذاتف ومدى صحتفا أو فسادها ،وأماا مخالػتاف لاـظؿ
أية فسبب داخؾل ا صؾب لقلف.

()58

اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
فـحـ وإن جاوزكا اسشؽال إول تؿش ًقا مع مـ ُي َجقز معار ة ألقال السؾػ
مثالّ ،
صحقحا
تػسقرا
خؾال بقـًا ا لقل أبل مسؾؿ وٓ يستؼقؿ
فنن اسشؽال الثاين ُيظفر ً
ً
ً
ً
مشؽال لعدم اتساق بـقتف التػسقرية ولقس كؿا
ً
ا ذاتف :وبذلؽ يؽقن لقل أبل مسؾؿ
لال الرازي بلكف لقس فقف إٓ مخالػة ألقال السؾػ.
ٌ
إشؽال مـ جاكب آخر :ففذا التػسقر يجعؾ
كؿا أكـا طـد تل ّمؾ لقل أبل مسؾؿ يظفر لـا فقف
السامري ٓ يجقب طـ كقػقة ما لام بف مـ أمر العجؾ كؿا هق الحال مع آتجاه إول ،وإكؿا
طـ السبب الذي دفعف لؾػعؾ وهق كػره بؿقسك وبقان خطل اتباطف لف ،وهق ما يرد طؾقف ما
يؾل:

أوال :أكـا طؾك هذا التػسقر سـضطر لؾؼقل بلن كقػقة إخراج السامري لؾعجؾ
القاردة لبؾ ا لقلف تعالك :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱸ [صف ]88 :كاكت بسبب
براطتف ا صـاطة التؿانقؾ وأكف اكػرد فقفا بسر غاب طـ بـل إسرائقؾ ،ومـ نؿ طالج
تشؽقؾ ِ
الع ْج ِؾ بطريؼة فتـتفؿ فقف كؿا ب ّقـا لبؾ ،وٓ شؽ أن حدوث الػتـة لبـل
إسرائقؾ مع ٍ
أمر كفذا فقف ُب ْعدٌ ضاهر ،وذلؽ بخالف إلؼائف لؼبضة مـ تراب طؾك الحؾل
طجال جسدً ا لف خقار فنن هذا أولع ا حدوث الػتـة كؿا ذكر ابـ
ً
فقربح بعدها
ططقة .
()1

( )1ط ّؾؼ ابـ ططقة طؾك الؼقل بلن العجؾ كان يخقر ويؿشل ،بؼقلف« :وهؽذا تؽقن الػتـة مـ لِ َب ِؾ اهلل
تعالك» .تػسقر ابـ ططقة ( .)59 /4ويراجع ما ذكركاه لبؾ مـً :
أوٓ :الخالف ا كقػقة إخراج العجؾ وهؾ
صاغة السامري أم ٓ؟ ودٓئؾ ابـ ططقة ا ترجقح طدم صقاغتف لف اطتؿا ًدا طؾك أكف لقل إكثر ،وأكف
إدطك لحدوث الػتـة وغقر ذلؽ .ناكقا :الخالف ا ِ
الع ْجؾ الذي أخرجف السامري وهؾ كان حقا أم ٓ؟
ً

=
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بحوث
ثاكقاَ :ب ّق َـ الؼرآن أن بـل إسرائقؾ تق ّؼـقا غؾطفؿ ا ترك أمر مقسك وطبادة
العجؾ ،حقث لال طـفؿ :ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹﮺﮻ ﮼﮽﮾ ﮿ ﯀﯁﯂ 
           ﯓ ﯔ ﯕﱸ

[إطراف ،]149 ،148 :وتقؼـ الغؾط طـد بـل إسرائقؾ والضالل يؾزمف أمران:
األول :إبطال سبب الػتـة واجتثاث أصؾفا :وذلؽ ببقان أن السامري ٓ
يؿتؾؽ أي لقى خاصة يـػرد هبا طـ بؼقة لقمف ويليت هبا بلمقر طجقبة.
الثاين :إبطال ما ولعت فقف الػتـة :وذلؽ ببقان حؼقؼة العجؾ ذاتف وأكف لقس
إلفا.
ً
مفؿاان وٓزماان لحساؿ الػتـاة ،إذ حادوث أحادهؿا
وٓ شؽ أن كال إمريـ ّ
دون أخاار ُيبؼاال بعااض ذرائااع اسشااؽال ٓ ،سااقؿا إن تااؿ الثاااين دون إول :إذ
مػتقحاا بؼادر أكارب ماـ إبطاال
إبطال ما ولعات فقاف الػتـاة دون ساببفا ُي ْبؼال باهباا
ً
السبب دون ما ولعت فقف :ومـ َن ّؿ فنن حسؿ الػتـة طؾاك الؽؾقاة يؼتضال حادوث
كؾقفؿا ا ذات القلت.

=
وما أوردكاه طـ الرازي ا حجج ّ
كؾ فريؼ ،وكقػ أكف يظفر لؿتلمؾفا وجاهة مـ لالقا بلكف كان حقا ٓ سقؿا
إذا استحضركا تعؾقؼ ابـ ططقة وما الذي يرتتب طؾقف أمر الػتـة أكثر.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ولؼاااد ذكااارت أياااات تحرياااؼ مقساااك لؾعجاااؾ ا صااادد ر ّده طؾاااك جاااقاب
السامري ،حقاث لاال لاف :ﱹﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾﱸ [صف ،]97 :وهذا التحريؼ لؾعجؾ إن أ ػـا إلقف اطتبار جقاب السامري لبؾف
شرحا لؽقػقة لقامف ِ
بلمر العجؾّ :
فنن بااب الػتـاة يـسادّ باذلؽ بالؽؾقاة ،وياليت
كان ً
شارحا لسابب فعؾاف (كػاره بؿقساك
ترتقب إبطالف بار ًطاا ،وذلاؽ بخاالف اطتبااره
ً
لائؿاا ٓ
وكبذه ٓتباطف) كؿا هق ا تػسقر أبل مسؾؿ والذي َيبؼاك بااب الػتـاة معاف ً
يـسدّ طؾك التؿام ،الؾفؿ إٓ لق ترقركا أكف تؿ بقان كقػقة صـاطة الساامري لاف أماام
أمر بعقدٌ ٕكف:
الـاس حتك ٓ يػتتـ أحد باختراص السامري بؼدرة معقـة ،وهق ٌ
 إمااا أن يػعااؾ غقاار السااامري ذلااؽ وهااق مااا َيضااعػ معااف بااذلؽ اكػاارادالسامري بالرـعة -والذي ُف ّسر بف طؾك لقل أبل مسؾؿ كقػقة إخراجاف لؾعجاؾ
وإحدانف الػتـة فقف :-إذ سقؽقن مـ السفؾ اكتشاف الحقؾة ا العجاؾ ا باادئ
إمر.
 وإما أن يػعؾف السامري بـػسف ،وهق ما يتعارض مع سقاق التػسقرشارحا لؾػعؾ كػسف(.)1
لجقابف والذي جعؾف مبقـًا لسبب الػعؾ ٓ
ً
( )1ذكر أبق زهرة احتؿال بقان السامري لؽقػقة صـاطة العجؾ ،وهق بردد تػسقر لقل السامري :ﱹﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﱸ [صف ،]96 :فؼال« :أي فطـت لؿا لؿ يػطـقا ،فنن اسبرار يؽقن بالعقـ الؿبررة،

=
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بحوث
وبااذلؽ تظفاار وجاهااة الؼااقل إول :حقااث يـساادّ معااف باااب الػتـااة بالؽؾقااة،
ويتحرؾ معف القؼقـ التام ا معرفة الرقاب لبـل إسرائقؾ ،كؿاا أشاارت أياات
ّ
ا إطراف بخالف لقل أبل مسؾؿ.
وحاصؾ ما مر يظفر لـا بق قح:
عػ الؼقل الثاين (التػسقر بدون اسسرائقؾقات) ،واحتػافف بالعديد مـ
َ
صحقحا ا بقان معاين أية.
تػسقرا
اسشؽآت التل ٓ تجعؾف يـفض
ً
ً
 وجاهة الؼقل إول (التػسقر طرب تقضقػ الؿرويات اسسارائقؾقة) و اعػخاصاة وأكاف
الؿآخذ التل ُصق َب ْت إلقف ،وأكف التػسقر إوفاؼ ا بقاان معااين أياةّ ،
سالؿا مـ اسشؽال الظاهر ا بـقاة لاقل أبال مساؾؿ :حقاث ي ّطارد ماع ضااهر
يبدو
ً
دٓٓت أية ،فقليت الؼبض فقاف مرتت ًباا طؾاك البرار ،وٓ يؽاقن معاف حؿاؾ إول

=
والبرر الذي هق مردر يبرر يؽقن بالؼؾب والعؼؾ والػؽر ،ولد كان السامري فطـًا يعؾؿ صـاطة التؿانقؾ،
وكان لف ا ذلؽ مفارة فائؼة كالؿتخررقـ ا هذه الرـاطة ،ولد لقؾ إكف صـع مـ لبؾ تؿثالقـ مـ شؿع
أحدهؿا لثقر ،وأخر لثقرة ،ولع ّؾف صـعفؿا أمام مقسك لقعؾؿ مقسك مؼدار ما برر بف مـ صـاطة
التؿانقؾ» .زهرة التػاسقر ( .)4778 /9وكالحظ هاهـا أن تػسقر البرر هاهـا باختراص السامري برـاطة
بحؼ»،
التؿانقؾ لقس مـ لقل أبل مسؾؿ كؿا كبفـا لبؾ والذي فسر البرر با«طرفت أن الذي أكتؿ طؾقف لقس ّ
ومؿا يشؽؾ طؾك تػسقر البرر باختراص السامري برـاطة التؿانقؾ أكف ٓ يرتبط معف تػسقر بؼقة أية طؾك
لقل أبل مسؾؿ بحال :إذ يجعؾ ترك اتباع السامري لؿقسك مبـاه بذلؽ طؾك معرفتف بدلائؼ صـاطة التؿانقؾ،
وهق ما ٓ يـفض ً
سبقال لتربير الؽػر وترك اتباع سـة مقسك ♠ ،فتل ّمؾ.
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بحوث
طؾك الؿا ل كؿا ورد ا لقل أبل مسؾؿ ،كؿا أكف ُتحؿؾ معف أية طؾك الحؼقؼاة،
وهق إصؾ ا تقجقف دٓٓت إلػاظ ٓ الؿجاز كؿا طـد أبل مسؾؿ.
وه ق األم ر ال
أهؿقت ف و

يمش ر بق قح طؾ ك أن تقضق ػ الؿروي ات اإلس رائقؾقة ل ف

رورتف يف التػس قر وتبق قـ الؿع اين وأن االكػ لت م ـ تقضقػف ا يف

التػسقر قد يتع ر معف التػسقر وال يستؼقؿ وهق م ا س ق كس ؾط طؾق ف الض قء يف
الؿطؾب التالل.
│
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بحوث
املطهة انثانث
اإلسرائيهياخ وانتفسري؛ وقفاخ وتنثيهاخ
ضفر معـا مـ خالل التحؾقالت السابؼة لؽاال آتجااهقـ الؿقضاػ والارافض
دورا مفؿااا ،بااؾ
لؾؿرويااات اسساارائقؾقة ا التػسااقر كقااػ أن لفااذه الؿرويااات ً
يتقسر ففاؿ أياة طؾاك كحاق دلقاؼ إٓ
و روريا ا تبققـ معاين أيات ،وأكف لد ٓ ّ
هبا.
وٓ شؽ ّ
تلساس مـاذ
أن هذه الـتقجاة تبادو مراادمة تؿا ًماا لقالاع الـؼاد الاذي ّ
فرتات صقيؾة ل ِ ُؿ ِ
قر ِدي هذه الؿرويات ،وأن إيرادهؿ لفا لؿ يؽـ لحاجة رئقساة ا
التقسع ا تػاصقؾ ٓ حاجة بـا إلقفا...إلخ
التػسقر ،وإكؿا كان بغرض التلكقس أو
ّ
تؾؽ الؿؼقٓت الشائعة ا بحث هذه الؿسللة ،وأن إمؽان تعااصل التػساقر بادون
تقضقػ هذه الؿرويات اسسرائقؾقة مؿؽـ ومقسقر.
كحاب أن كشاقر إلاك مجؿقطاة
وكحـ إذ أوصؾـا البحث لؿاا أوصاؾـا إلقاف فنكـاا
ّ
مفؿاااة ا طاللاااة اسسااارائقؾقات بالتػساااقر ماااـ خاااالل تحؾقؾـاااا الساااابؼ
ولػاااات ّ
والؿقلػ الـؼدي مـفا ،وبقاهنا طؾك الـحق التالل:
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بحوث
أونًا :اإلسرائيهياخ أداج مهمّح نهتفسري:
اشااتؿؾ الؼاارآن -كؿااا هااق معؾااقم -طؾااك كثقا ٍار مااـ أخبااار السااابؼقـ ولراص
الغابريـ ،حقث أورد العديد والعديد ماـ الؼراص الؿتع ّؾاؼ بالرساؾ الؿتؼادمقـ
وبلكباء إمؿ السابؼة.
ولؿا كان الؼرآن ي ّتسؿ تـاولف لفاذا الؾاقن ماـ الؼراص باسيجااز ٓ التػراقؾ،
وآخترااار وطاادم التطقيااؾ ،حقااث صااقى الؽثقاار مااـ الجزئقااات والعديااد مااـ
إحداث ا طبارات دلقؼاة ماقجزةّ :
فانن ذلاؽ لاد يسابب غؿق ً اا ا الؿعـاك ا
كحاق ٍ
والتباسا ا ترقر دٓٓهتا طؾاك ٍ
دلقاؼ بؿجارد آطتؿااد طؾاك
بعض أيات
ً
الؾغة وضاهر دٓٓت إلػاظ وغقار ذلاؽ ماـ إدوات التػساقرية :وماـ ناؿ فانن
الؾجااقء إل اك الؿااادة التػرااقؾقة لااذلؽ الؼرااص الؼاارآين الؿجؿااؾ والؿتؿثؾااة ا
الؿرويااات اسساارائقؾقة وآسااتعاكة هباا ا الػفااؿ والتػسااقر يباادو اارورة مؾحااة:
فانن بعاض أياات لاد ّ
وذلؽ أكف بدون تقضقاػ هاذه الؿروياات ّ
يتعاذر تػساقرها
و بط معاكقفا طؾك القجف إكؿؾ والـحق إمثؾ.
ولااد ما ّار معـااا ا أيااة محا ّاؾ جااقاب السااامري لؿقسااك ♠ كقااػ أهنااا
أجؿؾت العديد مـ التػاصقؾ وصقهتا صقا مؽث ًػا جدا ا آية واحادة :وماـ َنا ّؿ كاان
لؾجقء لؾؿرويات التػرقؾقة لؾؼرة لؿعرفة ما جرى ص ّقف مـ تػاصقؾ دور مفاؿ ا
بقان طبارة أية الؿقجزة واستقضاح دٓٓهتا برقرة سؾقؿة ،وأن القصقل لذلؽ
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بحوث
متعاذرا
بؿجرد آطتؿاد طؾك ضاقاهر الؾغاة وماا لاد تعطقاف دٓٓت إلػااظ كاان
ً
جدا ،وكقػ أكاف كاان مدرجاة لؾادخقل ا حؿاؾ إلػااظ طؾاك الؿجااز ا سابقؾ
تتػسر مـ خاللفا أية.
القصقل ٕي محامؾ يؿؽـ أن ّ
وقد مر بـا يف السابؼ أيضا كقػ أن:
 بعض الؾغقيقـ الؿشتغؾقـ بتبققـ معاين الؼرآن مـ الؿتؼدمقـ مـ أمثالالػراء والزجاج تبـقا الؼقل الذي وضػت فقف الؿرويات اسسرائقؾقة ا بقاكف
لؿعـك جقاب السامري ولؿ يستطقعقا أن يلتقا بتػسقر اطتؿا ًدا طؾك ضاهر
دٓٓت إلػاظ ،رغؿ أهنؿ يبقـقن الؼرآن تب ًعا لؾغة ومعطقاهتا بعقدً ا طـ مؼقٓت
السؾػ كؿا هق معؾقم.
مؿـ يؼاربقن مسالؽ الؾغقيقـ وٓ
 بعض الؿػسريـ بعد طرر السؾػ ّيػسرون اطتؿا ًدا طؾك مؼقٓت السؾػ برقرة طا ّمة كالزمخشري تبـك مؼقلة
السؾػ الؿقضػة لؾؿرويات اسسرائقؾقة كذلؽ ،ولؿ يتقسر لف الػؽاك مـفا ا
التػسقر وصرح تػسقر لغقي لجقاب السامري.
كػس كؼدي إزاء
 بعض الؿػسريـ مـ أصحاب القجفة الؾغقية ومؿـ لف ٌإيراد الؿرويات اسسرائقؾقة ويجقزون الخروج طؾك ألقال السؾػ ا التػسقر
ويررحقن بذلؽ كلبل حقان أورد مؼقلة السؾػ وأبل مسؾؿ وطدل طـ ترجقح
لقل أبل مسؾؿ أو كؼد لقل السؾػ.
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 بعض الؿػسريـ كذلؽ مـ أرباب الـ َػس الؾغقي ومؿـ يـتؼدون إيراداسسرائقؾقات برقرة ب ّقـة كإلقسل تب ّقـ لف عػ لقل أبل مسؾؿ بجالء ،ومـ
َن ّؿ تبـّك لقل السؾػ ،إٓ أكف حاول الخالص مـ تلسس لقلفؿ طؾك تقضقػ
الؿرويات اسسرائقؾقة بدطقى الرفع ،وأن ما أوردوه مـ مرويات إسرائقؾقة هل
مرفقطة لؾـبل ☺.
وهق إمر الذي يربز صعقبة آكػالت مـ تقضقػ الؿرويات اسسرائقؾقة ا
التػسقر اطتؿا ًدا طؾك ضاهر الؾغة ودٓٓت إلػاظ ،ويربز أن لفذه الؿرويات
صرح بف بعض الؿػسريـ بجالء.
دورا مفؿا ا التبققـ ذاتف ،وهق ما ّ
ً
يؼقل ابـ ططقة ا بقان مـفجقتف ا التعامؾ مع هذا الؾقن مـ الؿرويات
لر َره ا
اسسرائقؾقة ٓ« :أذكر مـ الؼرص إٓ ما ٓ تـػؽ أية إٓ بف»( ،)1وهق ما ّ
غقر مق ع مـ تػسقره ،ومـ ذلؽ تعؾقؼف طؾك لرة صالقت ،حقث لال« :ولد
أكثر الـاس ا لرص هذه أية ،وذلؽ ك ّؾف لقـ إساكقد ،فؾذلؽ اكتؼقت مـف ما
ّ
تـػؽ بف أية وتعؾؿ بف مـالؾ الـازلة واختررت سائر ذلؽ»( ،)2وكذا ط ّؾؼ طؾك
الروايات القاردة ا لرة أصحاب السبت ،حقث لال« :وا لرص هذه أية
رواية وتطقيؾ اختررتف والتررت مـف طؾك ما ٓ تػفؿ ألػاظ أية إٓ بف»(.)3
( )1تػسقر ابـ ططقة (.)34/1
( )2تػسقر ابـ ططقة (.)337/1
( )3تػسقر ابـ ططقة (.)468/2
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ويؼقل الؼرصبل ا مؼدمتف« :وأ رب طـ كثقر مـ لرص الؿػسريـ ،وأخبار
الؿمرخقـ ،إٓ ما ٓ بد مـف وٓ غـك طـف لؾتبققـ»(.)1
الؿػرؾ ا بقان الؼرص
ومؿا يشار إلقف ا بقان أهؿقتف الرجقع لؾؼرص
ّ
تقسعفؿ ا إيراد
الؿجؿؾ ا الؼرآن أكؽ تالحظ ا أبقاب التػسقر ا كتب الحديث ّ
أحاديث تحت بعض أيات لد ٓ يتقسر َل ْح ُظ ارتباصفا بتػسقر أية ودورها فقف،
وهق ما ط ّؾؼ طؾقف وبقـف رشقد أحؿد الؽـؽقهل مبقـًا مـفجفؿ ا ذلؽ ،فؼال« :الذي
أطؿ مـ أن يؽقن شرح كؾؿة ،أو
يـبغل التـ ّبف لف أن التػسقر طـد همٓء الؽرام ّ
تػرقؾ لرة مؿا يتعؾؼ بالؽالم ،أو بقان فضقؾة ،أو بقان ما يؼرأ بعد تؿام السقرة،
وٓ ألؾ مـ أن يؽقن لػظ الؼرآن وار ًدا ا الحديث ،وكقن إمقر الؿتؼدمة مـ
يػسر لػظ
التػسقر ضاهر وإكؿا الخػاء ا هذا إخقر .والـؽتة فقف أن لػظ الحديث ّ
الؼرآن بحقث ُيعؾؿ مـف أن الؿراد ا الؿق عقـ واحد.
وكثقرا ما يـؽشػ معـك الؾػظ بقققطف يف قصة كلم وال يتضح مراده لق وقع
ه ا الؾػظ يف غقر تؾؽ الؼصة فنذا الحظ الرجؾ اآلية والرواية معا كاكت لف مؽـة
طؾك تحصقؾ الؿعـك ،واهلل تعالك أطؾؿ» .
()2

( )1تػسقر الؼرصبل (.)3 / 1
(ٓ )2مع الدراري طؾك جامع البخاري (.)45/9
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ّ
ويدل بق قح طؾك اسفادة الؿتحرؾة ا ففؿ معـك
وهق تؼرير كػقس جدا
الؾػظة مـ خالل الـظر ا ورودها ا سقاق لرة كالم ،وكقػ أكف ُم ِعقـ طؾك
بط دٓلة هذه الؾػظة برقرة دلقؼة ٓ تتقسر بغقر استحضار سقاق ورودها ا
تؾؽ الؼرة.
وإذا كان ورود لػظة معقـة ا لرة كالم مػقادً ا ا تجؾقاة مرادهاا ،فاال شاؽ أن
وتػراقال لاف إفاادة
ً
ورود الؼرة الؼرآكقاة الؿاقجزة ا ساقاق لراص أكثار تقسا ًعا
كبقرة جادا لاقس فؼاط ٕكاف سقسافؿ ا تجؾقاة معـاك الؾػظاة وإكؿاا ا تذلقؾاف ففاؿ
الرتكقب ذاتف والقلقف طؾك تػسقر أية بتؿامفا.
ويف قء ما سبؼ يجدر اإلكباه ألمقر:
أوال :أن الؼقل بلن لؾؿرويات اسسرائقؾقة أهؿقة ا تبققـ بعض ما لد يغؿض
معـاه ٓ يعـل أبدً ا أن الؼرآن كتاب غقر َبق ٍـ ا ذاتف :فالؼرآن كتاب مبقـ وهذا ٓ
يش ّغب طؾقف وجقد بعض أيات والؿقاصـ التل لد تؽقن غقر ضاهرة الؿعـك.
يؼقل الزرلاين« :اشتؿال الؼرآن طؾك كؾؿات غقر ضاهرة الؿعـك ٓ يـاا
وصػ الؼرآن بلكف بقان لؾـاس وهدى ورحؿة :فنن هذه إوصاف يؽػل ا
تحؼؼفا نبقهتا لؾؼرآن باطتبار جؿؾتف ومجؿقطة ٓ باطتبار تػرقؾف وطؿقمف
الشامؾ ّ
لؽؾ لػظ فقف .وٓ ريب ّ
أن الؽثرة الغامرة ا الؼرآن ك ّؾفا بقان لؾتعالقؿ
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
الحؼ ورحؿة لؾعالؿ مـ وراء تؼرير أصقل السعادة ا
اسلفقة وهداية لؾخؾؼ إلك ّ
الدكقا وأخرة»(.)1
ثاكقا :لق أردكا إغػال تقضقػ دٓٓت الؿرويات اسسرائقؾقة طـد تعاصل
التػسقر بالؽؾقة وآطتؿاد طؾك مجرد الؾغة ومطؾؼ دٓٓت إلػاظّ ،
كثقرا
فنن ً
تعرض لؾؼرص اسسرائقؾل سقف يؽقن تلويؾفا
مـ الؿقاصـ ا الؼرآن مؿا فقف ّ
مثال لقلف تعالك :ﱹﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
طر ة سشؽآت طديدة ،وتلمؾ ً

ﰃﱸ [صفّ ،]87 :
فنن الؿػسريـ -حتك مؿـ تبـقا لقل أبل مسؾؿ  -يؼقلقن
الزيـة التل أخذوها مـ الؿرريقـ( ،)2ولق أكـا رفضـا ذلؽ
بلهنؿ حؿؾقا أوزار مـ ّ
بحجة أن الؼرآن لؿ يذكره ،وأكف مـ باب التػسقر الؿق ّضػ فقف اسسرائقؾقات
فؽقػ تتػسر أية ومثقالهتا؟!
ثالثا :لجقء الؿػسريـ إوائؾ لؿادة هذا الؼرص الؼديؿ «الؿرويات
اسسرائقؾقة» يظفر أكف لجق ٌء طؾؿل لف أسبابف ووجاهتف ا التػسقر ،حقث إهنؿ
استعاكقا هبا كلدلة لؾقصقل إلك بقان معاين الؼرآن وشرح كرقصف وتػسقر آياتف

( )1مـاهؾ العرفان ا طؾقم الؼرآن ( ،)226 /1ولد ذكر الزرلاين هذا الؽالم ا سقاق مـالشتف لشبفة طدم
معرفة معاين الحروف الؿؼطعة الؿقجقدة ا فقاتح بعض السقر ،وكقػ أن طدم العؾؿ هبا ٓ يطعـ ا بقان
الؼرآن.
( )2يراجع ذلؽ طـد الرازي ،وأبل زهرة ،وسقد صـطاوي.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
التل صرلت هذا الؾقن مـ الؼرص وتعر ت لبعض أخباره ،ولقس كؿا يشاع
مـ أسباب وتػسقرات لفذا الؾجقء مـ لِ َب ِؾ كالدي ُم ِ
قر ِدي هذه الؿرويات والتل
تبتعد طـ افرتاض أية صؾة طؾؿ ّقة لفذه الؿرويات ا تعاصل التػسقر ،كالؼقل بلن
إيرادها يرتبط بطبقعة الؿجتؿع ا لحظة رواج هذه الؿرويات فقف وكقكف كان أمقا
وغقر ذلؽ مؿا هق بحاجة سطادة بحث وكظر(.)1

( )1ومـ ذلؽ ً
مثال تػسقر ابـ خؾدون -واسع الحضقر ا العديد مـ الدراسات -ا بقان تسقيغ رجقع
السؾػ إوائؾ لؿرويات بـل إسرائقؾ والذي يؼقل فقف« :والسبب ا ذلؽ أن العرب لؿ يؽقكقا أهؾ كتاب
تتشقق إلقف الـّػقس البشر ّية
مؿا ّ
وٓ طؾؿ وإكّؿا غؾبت طؾقفؿ البداوة وإ ّم ّقة .وإذا ّ
تشقلقا إلك معرفة شلء ّ
الؿؽقكات وبدء الخؾقؼة وأسرار القجقد فنكّؿا يسللقن طـف أهؾ الؽتاب لبؾفؿ ويستػقدوكف مـفؿ
ا أسباب
ّ
وهؿ أهؾ التّقراة مـ القفقد ومـ تبع ديـفؿ مـ الـّرارى .وأهؾ التّقراة ا ّلذيـ بقـ العرب يقمئذ بادية مثؾفؿ
وٓ يعرفقن مـ ذلؽ ّإٓ ما تعرفف العا ّمة مـ أهؾ الؽتاب ومعظؿفؿ مـ ِح ْؿ َقر ا ّلذيـ أخذوا بديـ القفقد ّية.
مؿا ٓ تع ّؾؼ لف بإحؽام ّ
الشرط ّقة ا ّلتل يحتاصقن لفا مثؾ أخبار بدء
فؾؿا أسؾؿقا بؼقا طؾك ما كان طـدهؿ ّ
ّ
الخؾقؼة وما يرجع إلك الحدنان والؿالحؿ وأمثال ذلؽ .وهمٓء مثؾ كعب إحبار ووهب بـ مـ ّبف
وطبد اهلل بـ سالم وأمثالفؿ .فامتخت التّػاسقر مـ الؿـؼقٓت طـدهؿ ا أمثال هذه إغراض أخبار
الر ّحة ا ّلتل يجب هبا العؿؾ .وتساهؾ
مؿا يرجع إلك إحؽام
فقتحرى فقفا ّ
ّ
مقلقفة طؾقفؿ ولقست ّ
الؿػسرون ا مثؾ ذلؽ ومؾئقا كتب التّػسقر هبذه الؿـؼقٓت .وأصؾفا -كؿا لؾـاه -طـ أهؾ التّقراة ا ّلذيـ
ّ
يسؽـقن البادية ،وٓ تحؼقؼ طـدهؿ بؿعرفة ما يـؼؾقكف مـ ذلؽّ ،إٓ أكّفؿ َب ُعدَ صقتفؿ وطظؿت ألدارهؿ :لؿا
كاكقا طؾقف مـ الؿؼامات ا الدّ يـ والؿ ّؾة ،فتؾ ّؼقت بالؼبقل مـ يقمئذ» .تاريخ ابـ خؾدون (-554 /1
.)555
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
رابعا :ا قء ارتباط الؿرويات اسسرائقؾقة بالتػسقر وأهؿقتفا فقف يؿؽــا ففؿ
الؽثقر مـ الؼضايا التل تتع ّؾؼ هبذه الؿرويات ،ومـ ذلؽ السبب ا كثرة روايتفا
لدى بعض الرحابة دون غقرهؿ ،وكثرة حضقرها لدى التابعقـ وأتباطفؿ طـ
مشتغال
ً
زمـ الرحابة ،فإمر مرتبط بالتػسقر والتبققـ ،فؽ ّؾؿا كان الرحابل
كبقرا كابـ طباس،
بالتبققـ برقرة ضاهرة سـجد لفذه الؿرويات طـده
حضقرا ً
ً
وأيضا سقؽقن مـ الطبقعل أن يؽثر حضقر
بخالف غقره مؿـ لؿ َي ْؽ ُثر مـف ذلؽً ،
هذه الؿرويات بعد طرر الرحابةٓ :شتداد حركة التػسقر ذاهتا ،ولقام هذا
الػ ّـ ،وتؽانر الؿشتغؾقـ بف مـ التابعقـ وأتباطفؿ(.)1
خامسا :تقضقػ الؿرويات اسسرائقؾقة ا التػساقر لاؿ يساؾؿ -كؿاا هاق معؾاقم-
تقسعات ا تبققـ بعض الؿبفؿات وغقرهاا مؿاا لاد يزياد طؾاك الؿعـاك ،والتال
مـ ّ
كاكت ّ
الؿػسريـ الؿشتغؾقـ بالؿعـك مـ أمثال الطربي ،إٓ
محؾ كؼد مـ لِ َب ِؾ بعض
ّ
ّ
أن هااذا إماار يـااا َلش ا إصاااره وا ااقء الـظاار ل ِ َحااد التبقااقـ ذاتااف ،وٓ يؽااقن هااق
الحااكؿ طؾااك أصااؾ مـالشااة تقضقااػ الؿػساريـ لفااذه الؿرويااات وإفااادهتؿ مـفااا ا
التػسقر.
وأيضا -ا قء ارتباط الؿرويات بالتػسقر -كذلؽ يؿؽــا تػسقر جاكب مـ الفجقم طؾقفا بعد ذلؽ
(ً (1
ا التػاسقر ،وكقػ أن تق ّلػ آشتغال بالتبققـ ذاتف ،ول ّؾة الؿشتغؾقـ بف مـ الؿػسريـ ،واتساع مػفقم
التػسقر لديفؿ لقشؿؾ استخراج إحؽام والحؽؿ وغقر ذلؽ مؿا يرتكب طؾك الؿعـك التػسقري الؿقجقد:
أدى لتقلػ الؾجقء لفذه الؿرويات واستحضارها وتقضقػفا ،والذي يحتاج لؿػسر يشتغؾ بالتببقـ ذاتف ٓ
ما يبـك طؾقف.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
سادسا :الؿرو ّيات اسسرائقؾقة كاكت مق ّضػة ا تػاسقر السؾػ ،وهق ما يعاقد بـاا
مقساعة إلااك والاع كشاالة
لؽال كحساـ ففااؿ دور هاذه الؿروياات ا التػسااقر براقرة ّ
التػسقر طؾك أيديفؿ :فإجقاال إولاك كاكات أماام كاص بِؽار ،رامات ففؿاف وتبا ّقـ
مرامقااف فؽاكاات هااذه الؼرااص اسساارائقؾقة مااادة شااديدة إهؿقااة لفااؿ ا تعديااد
محتؿالت ألػاضف وتػجقر معاكقفا وتثقير الـظار لدلائؼاف ولطقاػ إشااراتف وففاؿ ماا
غؿااض مـااف :ولفااذا كثاارت ا تػاسااقرهؿ ،وضفااقر هااذه الؿعاااين وتـالؾفااا بعاادهؿ
الـص ذاتف يجاب أٓ يؽاقن حجا ًباا لـاا طاـ حركاة إكتااج هاذه الؿعااين
وشفرهتا مـ ّ
وإسباب التل أفضت إلقفا وأطاكت طؾقفا .
()1

( )1الؿتلمؾ ا حركة التػسقر لدى السؾػ يؾحظ أن رجقطفؿ لفذه الؿرويات كان سببا ا تثقير معاين
أيات بقـ أيديفؿ ،ولفذا كان تػسقرهؿ أغزر ا احتؿآتف ووفرة مادتف مـ تػاسقر الؾغقيقـ ا طررهؿ،
ٍ
خاص
بحث
وسقف كحاول بقان بعض وجقه اسفادات التل أكسبتفا هذه الؿرويات لحركة التػسقر ا
ّ
بنذن اهلل.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ثانيًا :تىظيف اإلسرائيهياخ يف انتفسري؛ أطر انفهم واندرس:
ّ
إن اترال الؿروياات اسسارائقؾقة بالتػساقر يجاب أن يـاالش براقرة رئقساة ا
قء حقثقة تبققـ الؿعاين والتل كاكت محال لتقضقػ هذه الؿرويات :فؿـ خالل
الـؿقذج الذي َم ّر معـا ضفر لـا كقاػ أن تػاصاقؾ لراة الساامري كػسافا لاؿ تؽاـ
مم ّنرة لدى الؿػسريـ ،وإكؿا كاكت إكظار مس ّؾطة طؾك آستػادة التل لفا طاللة
بللػاظ أيات وتبققـ معـك أية ٓ غقر.
وكقن مـاط الـ َظر ا إياراد الؿروياات هاق بقاان الؿعـاك لاد التػات إلقاف برباطاة
كادرة إستاذ الؽبقر محؿقد شاكر ولرره ا تحؼقؼف لتػسقر الطربي ،حقث لال ا
أحاد حقاشاال التحؼقاؼ« :تبا ّقـ لاال مؿاا راجعتااف مااـ كاالم الطااربي ،أن اسااتدٓل
الطربي هبذه أنار التل يرويفاا بلسااكقدها ٓ ،ياراد باف إٓ تحؼقاؼ معـاك لػاظ ،أو
أيضاا ماا يساقلف
بقان سقاق طبارة ...وهذا مذهب ٓ بلس بف ا آستدٓل .ومثؾف ً
مـ إخبار وأنار التل ٓ يشؽ ا عػفا ،أو ا كقهناا ماـ اسسارائقؾقات ،ففاق
لااؿ يسااؼفا لتؽااقن مفقؿـااة طؾااك تػسااقر آي التـزيااؾ الؽااريؿ ،بااؾ يسااقق الطقيااؾ
الطقيؾ ،لبقان معـك لػظ ،أو سقاق حادناة ،وإن كاان إنار كػساف مؿاا ٓ تؼاقم باف
الحجة ا الديـ ،وٓ ا التػسقر التام ٔي كتاب اهلل.
اساتظفارا لؾؿعااين التال
فاستدٓل الطربي بؿا يـؽاره الؿـؽارون ،لاؿ يؽاـ إٓ
ً
ّ
تدل طؾقفا ألػاظ هذا الؽتاب الؽريؿ ،كؿا يستظفر بالشعر طؾك معاكقفا .ففاق إذن
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ّ
يستدل بالشاعر الاذي كاذب
مستـؽرا أن
استدٓل يؽاد يؽقن لغقيا .ولؿا لؿ يؽـ
ً
لائؾااف ،مااا صااحت لغتااف :فؾااقس بؿسااتـؽر أن تساااق أنااار التاال ٓ يرتضااقفا أهااؾ
الحديث ،والتل ٓ تؼقم هبا الحجة ا الدّ يـ ،لؾدٓلاة طؾاك الؿعـاك الؿػفاقم ماـ
صااريح لػااظ الؼاارآن ،وكقااػ ففؿااف إوائااؾ -سااقاء كاااكقا مااـ الرااحابة أو مااـ
دوهنؿ»(.)1
إكـا متك استحضركا ه ه الـظر يبدو لـا جؾقا أن:
تحؽقؿا لفذه الؿرويات
أوال :لجقء الؿػسريـ لؾؿرويات اسسرائقؾقات لقس
ً
يترقر ،فؿـ خالل الـؿقذج الذي َم ّر معـَا يؿؽــا أن كؾحظ أن
الـص كؿا لد
ّ
ا ّ
الؿػسر طؾك تقضقػ الؿرويات
نؿة إشارات تحؿؾفا أيات هل التل تساطد
ّ
اسسرائقؾقة واسفادة مـفا ا التػسقر ،فؼد َم ّر معـا كقػ أن ضاهر أية يبدو مؼار ًبا
لؾؿجؿؾ العام لؿضؿقن الؿرويات اسسرائقؾقة ٓ ،سقؿا ا اختراص السامري
بالبرر أو العؾؿ ٍ
ٍ
معقـ لؿ يبرره أو يعؾؿف غقره ،ولبضف لشلء محسقس مـ
بلمر
أمقر َم ْـ يتلمؾفا ا أية نؿ يـظر لؾؿرويات اسسرائقؾقة فنكف
أنر معقـ ،وهذه
ٌ
سقؾحظ تؼار ًبا وا ًحا بقـفؿا :ومـ َن ّؿ ّ
الؿقجف لؿا يؿؽـ أن ُيؼبؾ
الـص هق
ّ
فنن ّ
يترقر البعض،
مـ الؿرويات اسسرائقؾقة ا التػسقر ولقس العؽس كؿا لد
ّ
وطؾك كؾ ّ
فنن ربط الؿرو ّيات اسسرائقؾقة -أو غقرها مؿا يؿؽـ أن يستثؿر ا
( )1تػسقر الطربي ،ت :شاكر.)435/1 ( ،
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
محض اجتفاد ُيـْ َظ ُر ا مسقغاتف
بقان الؼرآن -بالؼرآن والتػسقر تب ًعا لفا هق
ُ
ولرائـف نؿ يحؽؿ طؾقف سؾ ًبا أو إيجا ًبا ٓ أن ترفض إداة الؿقضػة ا إكتاجف.
ّ
مستدل ٓ كالؾ ،وهذا أصؾ مفؿ جدا لؾـظر ا الؿق قع :فػل
الؿػسر
ثاكقا:
ّ
قء كظرتـا لؾؿػسر وأكف مب ّقـ لؾؿعـك ّ
فنن الؿادة التل يقردها إبان التػسقر هل
لقست سقى أدوات لؾتبققـ كالشعر الجاهؾل ٓ ،أهنا مقارد يـؼؾ مـفا الؿعـك
الؿػسر الؿشتغؾ بالتبققـ :إذ هق مػارق لؾؿمرخ أو
كؼال ،ففذا ما ٓ يترقر مع
ً
ّ
اسخباري الذي يقرد روايات يستؿد مـفا ويـؼؾ طـفا الؿعؾقمات.
ّ
إن الؿػسر يجتفد ا التبققـ ويق ّضػ مـ إدوات ما يراه مـاس ًبا لذلؽ
لقحرؾ الؿعـك ويحرره ،وبالتالل ففق ٓ يـؼؾ طـ مردر مع ّقـ وإكؿا يقضػف ا
ّ
التبققـ ،وا قء ذلؽ يؿؽــا أن كعترب الؿرويات اسسرائقؾقة وسقؾة مـ وسائؾ
التبققـ ،وأن الؿػسريـ مـ السؾػ ٓ يـؼؾقن طـفا وإكؿا يقضػقهنا ،وما يذكروكف
مـ مؼقٓت حتك لق بدا مستؿدا مـ الؿرويات اسسرائقؾقة إٓ أن الـظرة
لؿؼقٓهتؿ يجب أن تؽقن مم ّصرة بلهنا مؼقٓت تػسقرية و ّضػت فقفا الؿرويات،
ومسقغاتف نؿ كحؽؿ طؾقف ٓ ،كعترب ذات
وبالتالل كبحث طـ لرائـ التقضقػ
ّ
ً
مـؼقٓ مـ الؿرويات.
الؼقل
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
ّ
ضاهرا طـد
وإن الـظر آستدٓلل بالؿرو ّيات والؿق ّضػ لفا ا التبققـ تجده
ً
تل ّمؾ لرائـفؿ ا استعؿالفا واسفادة مـفا وبعض طباراهتؿ وتعؾقؼاهتؿ :ومـ ذلؽ
ما يؾل:
ُ
السامري :لق كحق ُتف
فرطقن القلدان لالت أ ّم
أوال :لال ابـ جريج :لؿا ل َتؾ
ّ
كػ
طـل حتك ٓ أراه ،وٓ أدري لتؾف ،فج َعؾتف ا غار ،فلتك جربائقؾ ،فجعؾ ّ
كػسف ا فقف ،فجعؾ ُير عف العسؾ والؾبـ ،فؾؿ يزل يختؾػ إلقف حتك طرفف ،فؿـ
َن ّؿ معرفتف إياه حقـ لال :ﱹ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﱸ [صف.)1(]96 :
ذكركاااا لباااؾ أن (برااارت) ماااـ البراااقرة أو البرااار ،وٓ شاااؽ أن الؿعـاااك ا
البرقرةّ ،
وطالؿا بلمر مع ّقـ يتعؾؼ بجربيؾ يؼتضل سبؼ
برقرا
وأن السامري صار
ً
ً
معرفة جقدة لؾسامري بجربيؾ ،بخالف الؿعـاك ا مجارد البرار .ولؿاا كاان اباـ
فسر طؾك إول ،فؽلكف استحضر هذا الالزم لقسؾؿ لف التػسقر ،وهق ماا
جريج لد ّ
دطاه لسارد جازء ماـ لراص الساامري ا الؿروياات اسسارائقؾقة ياد ّلؾ باف طؾاك
وجقد تؾؽ الؿعرفة ،وهق ضاهر ا طبارتف ،حقث يؼقل« :لؿا لتَؾ فرطقن القلادان
السامري :لق كحقتُف طـل حتك ٓ أراه ...فؿـ َن ّؿ معرفتف إياه».
لالت أ ّم
ّ

( )1تػسقر الطربي.)148/16( ،
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
وصااحقح ّ
أن الؿػساار لااد يااقرد لقلااف طؾااك البرااقرة كاحتؿااال لغااقي ،إٓ أكااف
سقؽقن مجرد احتؿال لغقي ٍ
طار طـ دلقؾ ّ
يرشحف ويؼقيف طـ غقره ،وٓ شاؽ أن
ذكره لقجقد أخبار تد ّلؾ طؾك وجقد طاللة بقـ السامري وجربياؾ -بِ َغا ّض الـظار
طـ كقػقة هذه العاللة ،وهؾ هل ما أنبتتف الؿرويات أم ٓ؟ مؿا يتعذر الؼطع باف،-
إٓ أن هذا الذكر يؼقي آحتؿال ّ
ويرشحف ،كؿا أكف لد يؽقن الباطث طؾاك لحظاف
كص بِ ْؽ ٍر ،فنن هذه الؿرويات
حال تلمؾـا بدايات التػسقر وأن الرحابة كاكقا أمام ّ
لد تؽقن ّنقرت الؿعاين بقـ أيديفؿ وفتحت أبقا ًبا لؾحظ شقاردها ،كؿا ذكركا.
 -2ما ورد طـ طبد اهلل بـ طباس -مـ صريؼ سعقد بـ جبقر ،-لال :لؿا
لذفت بـق إسرائقؾ ما كان معفؿ مـ زيـة آل فرطقن ا الـار ،وتؽسرت ،ورأى
ْ
السامري أنر فرس جربئقؾ ♠ ،فلخذ ترا ًبا مـ أنر حافره ،نؿ ألبؾ إلك الـار
طجال جسدً ا لف خقار ،فؽان لؾبالء والػتـة.
ً
فؼذفف فقفا ،ولال :كـ
فابـ طباس لؿا أورد التػسقر الذي ذكار ورؤياة الساامري لجربياؾ وأنار فرساف
كلكف استحضر ما لد يعرتض بف طؾك تػسقره -والذي و ّضػ ا إكتاجف الؿروياات
اسساارائقؾقة -مااـ مثااؾ مااا أورد الاارازي ا اسااتبعاد اختراااص السااامري برؤيااة
جربيؾ وسبب لحظف ٕنر فرسف ،وهق ما دطاه إلك ذكر ما يادفع باف هاذه اسشاؽال
لقسؾؿ لف بـاء الؿعـك التػسقري الذي ذكر ،فلو ح أن إمر كان لالباتالء والػتـاة
وآختبار ،وأكـا حال كظركا لخمر مـ هذه الزاوية فنكـا لد كتػفؿ غرابة اخترااص
السامري برؤية مثؾ هذا إمر العجقب.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
إ ّكـا كالحظ مـ خالل ذلؽ الـظر َة التقضقػقاة آساتدٓلقة طـاد الؿػسار ماـ وراء
إيااراده لفااذه الؿرويااات ،ففااق ٓ يـؼااؾ طااـ الؿرويااات ،وإكؿااا يق ّضػفااا ا التػسااقر
مفؿة ا دطؿ تػسقره ،ويجتفد ا دفع اسيرادات طـ تػسقره الاذي و ّضاػ
ٕغراض ّ
فقف هذه الؿرويات ،وهق ما يب ّقـ تػطـفؿ لؾتقضقػ واسفادة ماـ الؿروياات ٓ ،أهناؿ
كاكقا مجرد كؼؾة طـ الؿرويات .
()1

وهذا التقضقػ ٓ يؿؽـ أن كاتػطـ إلاك لرائـاف طـاد الساؾػ حاال تراقركا أهناؿ
صاحقحا وفاؼ حقثقاة
تعاامال
ً
كاكقا كؼؾة ،وإكؿا ياربز فؼاط حاال تعامؾـاا ماع الؿساللة
ً
التػسقر (تبققـ الؿعـك) الذي وضػات فقاف هاذه الؿروياات ،وأهناؿ بقـاقا هباا الؿعـاك
ضفاقرا طـاد الطاربي ا مقازكتاف باقـ
ووضػقها ا ذلاؽ ،ولفاذا تجاد لفاذه الؼارائـ
ً
يؽار
ألقال السؾػ :كقكف فطـ لفذا إمر ولحقثقة تبققـ الؿعـك طـادهؿ ،ولاذلؽ ٓ ّ
طؾك رجقطفؿ لؾؿروياات بآستشاؽال :وإكؿاا يحااول لحاظ الؼارائـ التال دطاتفؿ
لؾتقضقػ.

كبقر لدى كثقر مـ
( )1لؾـظرة الـؼؾقة طـ الؿرويات اسسرائقؾقة ا التػسقر ٓ التقضقػقة لفا ا إكتاجف
حضقر ٌ
ٌ
العؾؿاء مؿـ بحثقا الؿسللة ،وهق كظر غقر صحقح ،وسقف كجؾل إشؽآتف وآناره ا بحث خاص
بنذن اهلل.
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
خامتح
اكعؼدت إشؽالقة البحث كؿا تؼدّ م طؾاك تبا ّقـ تقضقاػ الؿروياات اسسارائقؾقة
ا التػسقر ،وهؾ يؿؽـ لقام التػسقر بدون ذلؽ التقضقػ أم أكف يؿ ّثاؾ ارورة ا
التبققـ؟
الؿػس اريـ الؿق ّضػااة
ولااد ضفاار معـااا مااـ خااالل التحؾقااؾ السااابؼ لؿؼااقٓت
ّ
لؾؿروياااات اسسااارائقؾقة والؿبتعااادة طـفاااا ا إكؿاااقذج لقاااد البحاااث كقاااػ أن
الؿؼااقٓت الؿق ّضػااة لفااذه الؿرويااات كاكاات ألاادر طؾااك فا ّ
اؽ الؿعـااك ،بخااالف
محارر ،وهاق
ً
إخرى التل كاان التػساقر معفاا
مشاؽال والتبقاقـ ماـ خاللفاا غقار ّ
دورا مفؿ اا ا
إماار الااذي يااربز لـااا بجااالء أن لتقضقااػ الؿرويااات اسساارائقؾقة ً
التػسقر ،باؾ و اروريا ،وأهناا تػقاد ا ّ
فاؽ دٓٓت بعاض أياات ،والتال لاد ٓ
يتقسر ففؿفا بدون التقضقػ لفذه الؿروياات ،وأن آطتؿااد طؾاك ضااهر دٓٓت
ّ
يتقسار معاف ّ
فاؽ الؿعـاك وتحراقؾف
إلػاظ والؾغة وحادها ا تعااصل التػساقر ٓ ّ
برقرة مـضبطة وخالقة مـ اسشؽآت ٕسباب تتعؾؼ بطبقعة اسيجاز ا طارض
اػ باابعض أي مااـ طاادم و ااقح كامااؾ ا
الؼرااص ا الؼاارآن ،ومااا لااد يحتا ّ
دٓٓهتا.
ولؿا كان مـ الؿؼرر أن مـ يدّ طل نباقت أمار ماا يؽػقاف كاص واحادٌ لثباقت ماا
أمرا فعؾقف سارب ّ
ادطاهّ ،
كاؾ أدلاة اسنباات وكػقفاا جؿق ًعاا لتتحؼاؼ لاف
وأن مـ يـػل ً
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
دطقاه= فنكـا ومـ خاالل هاذه الـتقجاة البحثقاة يؿؽــاا الطعاـ باذلؽ واستشاؽال
الـؼااد الااذي لااام بـػاال أهؿقتفااا وادطااك طؽااس ذلااؽ وأهنااا بااال فائاادة ا التػسااقر،
وكذلؽ سائر التػسقرات التل تطرح ا تػساقر صبقعاة الؾجاقء لفاذه الؿروياات ا
أي مسقغات طؾؿقة ا لجقء الؿػسريـ لفاذه
التػسقر والتل تبتعد تؿا ًما طـ صرح ّ
الؿرويات تتعؾؼ بالتػسقر ذاتف وأهؿقتفا ا تعاصقف.
إكـا مـ خالل الـتقجاة الساالػة يؿؽــاا الطعاـ طؾاك ساائر ذلاؽ ،واطتباار طادم
صحتف ،والؿطالبة بؿراجعتف وماا اكبـاك طؾقاف ،وكاذلؽ ارورة الؼقاام بدراساات
مستػقضة ،وفحص لحضقر هذه الؿرويات ا والع كتب التػساقر ،وتبا ّقـ صبقعاة
دورها فقف ،والؼرائـ التل حؽؿات تقضقاػ أئؿاة التػساقر لفاا واساتدٓلفؿ هباا ا
إصااار حقثقااة التػسااقر ،وأن ذلااؽ هااق الساابقؾ إمثااؾ لدراسااة هااذه الؿرويااات ا
محارر وتبـاك إحؽاام فقفاا
التػسقر حتك يتحرر الؼقل ا أمرها طؾك كحق طؾؿل
ّ
طؾك ٍ
كحق أرشد ،واهلل الؿقفؼ.
│
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اإلرسائيليات يف التفسري بني رضورة التوظيف وإمكان االستغناء
بحوث
املصادر واملراخع
 أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،الؿملػ :كاصر الديـ أبق سعقد طبد اهلل بـطؿر بـ محؿد الشقرازي البقضاوي (الؿتقىف685 :ها) ،الؿحؼؼ :محؿد طبد
الرحؿـ الؿرطشؾل ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل  -بقروت ،الطبعة:
إولك 1418 -ها.
 البحر الؿحقط ا التػسقر ،الؿملػ :أبق حقان محؿد بـ يقسػ بـ طؾل بـيقسػ بـ حقان أنقر الديـ إكدلسل (الؿتقىف745 :ها) ،الؿحؼؼ :صدلل
محؿد جؿقؾ ،الـاشر :دار الػؽر  -بقروت ،الطبعة1420 :ها.
 التحرير ا أصقل التػسقر ،الؿملػ :الدكتقر مساطد الطقار ،الطبعةإولك1435 ،هاا 2014 -م ،الـاشر مركز الدراسات والؿعؾقمات الؼرآكقة
بؿعفد اسمام الشاصبل.
 التحرير والتـقير = «تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقرالؽتاب الؿجقد» ،الؿملػ :محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ
طاشقر التقكسل (الؿتقىف1393 :ها) ،الـاشر :الدار التقكسقة لؾـشر  -تقكس،
سـة الـشر1984 :ها.
 التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،الؿملػ :أبق الؼاسؿ ،محؿد بـ أحؿد بـ محؿدابـ طبد اهلل ،ابـ جزي الؽؾبل الغركاصل (الؿتقىف741 :ها) ،الؿحؼؼ:

()82
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الدكتقر طبد اهلل الخالدي ،الـاشر :شركة دار إرلؿ بـ أبل إرلؿ  -بقروت،
الطبعة :إولك 1416 -ها.
 ت ػسقر أبل السعقد = إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ،الؿملػ :أبق السعقد العؿادي محؿد بـ محؿد بـ مرطػك (الؿتقىف:
982ها) ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل  -بقروت.
 تػسقر الجاللقـ ،الؿملػ :جالل الديـ محؿد بـ أحؿد الؿحؾل (الؿتقىف:864ها) وجالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل (الؿتقىف:
911ها) ،الـاشر :دار الحديث  -الؼاهرة ،الطبعة :إولك.
 تػسقر الطربي = جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،الؿملػ :محؿد بـجرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل ،أبق جعػر الطربي (الؿتقىف:
310ها) .تحؼقؼ :الدكتقر طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،بالتعاون مع
مركز البحقث والدراسات اسسالمقة بدار هجر ،الـاشر :دار هجر لؾطباطة
والـشر والتقزيع واسطالن ،الطبعة :إولك1422 ،ها 2001 -م.
 تػسقر الؼرآن العظقؿ ،الؿملػ :أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقرالؼرشل البرري نؿ الدمشؼل (الؿتقىف774 :ها) ،الؿحؼؼ :سامل بـ محؿد
سالمة ،الـاشر :دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،الطبعة :الثاكقة1420 ،ها -
1999م.
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 التػسقر الؼرآين لؾؼرآن ،الؿملػ :طبد الؽريؿ يقكس الخطقب (الؿتقىف:بعد 1390ها) ،الـاشر :دار الػؽر العربل  -الؼاهرة.
 تػسقر الؿاوردي = الـؽت والعققن ،الؿملػ :أبق الحسـ طؾل بـ محؿدبـ محؿد بـ حبقب البرري البغدادي ،الشفقر بالؿاوردي (الؿتقىف:
450ها) ،الؿحؼؼ :السقد ابـ طبد الؿؼرقد بـ طبد الرحقؿ ،الـاشر :دار
الؽتب العؾؿقة  -بقروت  -لبـان.
 تػسقر الؿراغل ،الؿملػ :أحؿد بـ مرطػك الؿراغل (الؿتقىف:1371ها) ،الـاشر :شركة مؽتبة ومطبعة مرطػك البابل الحؾبل وأوٓده
بؿرر ،الطبعة :إولك1365 ،ها 1946 -م.
 تػسقر الـسػل ،الؿملػ :أبق الربكات طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿقد الـسػل،الـاشر :دار الـػائس -بقروت2005 ،م.
 التػسقر القسقط لؾؼرآن الؽريؿ ،الؿملػ :محؿد سقد صـطاوي ،الـاشر:دار هنضة مرر لؾطباطة والـشر والتقزيع ،الػجالة  -الؼاهرة ،الطبعة :إولك.
 تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ا تػسقر كالم الؿـان ،الؿملػ :طبد الرحؿـ بـكاصر بـ طبد اهلل السعدي (الؿتقىف1376 :ها) ،الؿحؼؼ :طبد الرحؿـ بـ
معال الؾقيحؼ ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولك1420 ،ها -
2000م.
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 جامع البقان ا تلويؾ الؼرآن ،الؿملػ :محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـغالب أمؾل ،أبق جعػر الطربي (الؿتقىف310 :ها) ،الؿحؼؼ :أحؿد محؿد
شاكر ،الـاشر :ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولك1420 ،ها 2000 -م.
 الجامع الؿسـد الرحقح الؿخترر مـ أمقر رسقل اهلل ☺ وســف وأيامف =صحقح البخاري ،الؿملػ :محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخاري
الجعػل ،الؿحؼؼ :محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر ،الـاشر :دار صقق الـجاة،
الطبعة :إولك1422 ،ها.
 الجامع ٕحؽام الؼرآن = تػسقر الؼرصبل ،الؿملػ :أبق طبد اهلل محؿد بـأحؿد بـ أبل بؽر بـ فرح إكراري الخزرجل شؿس الديـ الؼرصبل
(الؿتقىف671 :ها) ،تحؼقؼ :أحؿد الربدوين وإبراهقؿ أصػقش ،الـاشر :دار
الؽتب الؿررية  -الؼاهرة ،الطبعة :الثاكقة1384 ،ها 1964 -م.
 حؼقؼة الؿعجزة وشروصفا طـد إشاطرة ،الؿملػ :الدكتقر طبد اهلل بـمحؿد الؼرين ،بحث مؼدّ م لؿمتؿر إطجاز الؼرآن الؽريؿ السابع الذي ألامتف
كؾقة الشريعة بجامعة الزرلاء إهؾقة بالؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة ا الػرتة
1426/7/20-18ها الؿقافؼ 2005/8/25-23م.
 الخرائص ،الؿملػ :أبق الػتح طثؿان بـ جـل الؿقصؾل (الؿتقىف:392ها) ،الـاشر :الفقئة الؿررية العامة لؾؽتاب ،الطبعة :الرابعة.
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 ديقان الؿبتدأ والخرب ا تاريخ العرب والرببر ومـ طاصرهؿ مـ ذويالشلن إكرب ،الؿملػ :طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ محؿد ،ابـ خؾدون أبق
زيد ،ولل الديـ الحضرمل اسشبقؾل (الؿتقىف808 :ها) ،الؿحؼؼ :خؾقؾ
شحادة ،الـاشر :دار الػؽر ،بقروت.
 روح الؿعاين ا تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين ،الؿملػ :شفابالديـ محؿقد بـ طبد اهلل الحسقـل إلقسل (الؿتقىف1270 :ها) ،الؿحؼؼ:
طؾل طبد الباري ططقة ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت ،الطبعة :إولك،
1415ها.
 زهرة التػاسقر ،الؿملػ :محؿد بـ أحؿد بـ مرطػك بـ أحؿد الؿعروفبلبل زهرة (الؿتقىف1394 :ها) ،دار الـشر :دار الػؽر العربل.
 شرح العؼقدة الطحاوية ،الؿملػ :صدر الديـ ابـ أبل العز الحـػل ،ت:شعقب إركموط  -طبد اهلل بـ الؿحسـ الرتكل ،ممسسة الرسالة  -بقروت،
ط1417 ،10 :ها 1997 -م.
 ا ضالل الؼرآن ،تللقػ :سقد لطب ،صبعة دار الشروق ،الطبعة الثاكقةوالثالنقن1423 ،ها 2003 -م.
 لقاطد التػسقر :جؿ ًعا ودراسة ،الؿملػ :الدكتقر خالد السبت ،دار ابـطػان ،الطبعة إولك1421 ،ها.
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 كتاب العقـ ،الؿملػ :أبق طبد الرحؿـ الخؾقؾ بـ أحؿد بـ طؿرو بـتؿقؿ الػراهقدي البرري (الؿتقىف170 :ها) ،الؿحؼؼ :د .مفدي الؿخزومل،
د .إبراهقؿ السامرائل ،الـاشر :دار ومؽتبة الفالل.
 الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ ،الؿملػ :أبق الؼاسؿ محؿقد بـطؿرو بـ أحؿد ،الزمخشري جار اهلل (الؿتقىف538 :ها) ،الـاشر :دار الؽتاب
العربل  -بقروت ،الطبعة :الثالثة 1407 -ها.
 ٓمع الدراري طؾك جامع البخاري ،الؿملػ :رشقد أحؿد الؽـؽقهل،بط :محؿد يحقك الؽاكدهؾقي ،الؿؽتبة اسمدادية  -مؽة الؿؽرمة،
1976م.
 لباب التلويؾ ا معاين التـزيؾ = تػسقر الخازن ،الؿملػ :طالء الديـ طؾلبـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ طؿر الشقحل أبق الحسـ ،الؿعروف بالخازن
(الؿتقىف741 :ها) ،ترحقح :محؿد طؾل شاهقـ ،الـاشر :دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة :إولك1415 ،ها.
 لطائػ اسشارات = تػسقر الؼشقري ،الؿملػ :طبد الؽريؿ بـ هقازن بـطبد الؿؾؽ الؼشقري (الؿتقىف465 :ها) ،الؿحؼؼ :إبراهقؿ البسققين ،الـاشر:
الفقئة الؿررية العامة لؾؽتاب  -مرر ،الطبعة :الثالثة.
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 الؿحرر القجقز ا تػسقر الؽتاب العزيز ،الؿملػ :أبق محؿد طبد الحؼ بـغالب بـ طبد الرحؿـ بـ تؿام بـ ططقة إكدلسل الؿحاربل (الؿتقىف:
542ها) ،تحؼقؼ :طبد السالم طبد الشاا محؿد ،الـاشر :دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت ،الطبعة :إولك 1422 -ها.
 معالؿ التـزيؾ ا تػسقر الؼرآن = تػسقر البغقي ،الؿملػ :محقل السـة ،أبقمحؿد الحسقـ بـ مسعقد بـ محؿد بـ الػراء البغقي الشافعل (الؿتقىف:
510ها) ،الؿحؼؼ :طبد الرزاق الؿفدي ،الـاشر :دار إحقاء الرتاث العربل -
بقروت ،الطبعة :إولك1420 ،ها.
 معاين الؼرآن وإطرابف ،الؿملػ :إبراهقؿ بـ السري بـ سفؾ ،أبق إسحاقالزجاج (الؿتقىف311 :ها) ،الؿحؼؼ :طبد الجؾقؾ طبده شؾبل ،الـاشر :طالؿ
الؽتب  -بقروت ،الطبعة :إولك ،سـة الـشر1408 :ها 1988 -م.
 معاين الؼرآن ،الؿملػ :أبق زكريا يحقك بـ زياد بـ طبد اهلل بـ مـظقرالديؾؿل الػراء (الؿتقىف207 :ها) ،تحؼقؼ :أحؿد يقسػ الـجايت ،ومحؿد
طؾل الـجار ،وطبد الػتاح إسؿاطقؾ الشؾبل ،الـاشر :دار الؿررية لؾتللقػ
والرتجؿة  -مرر ،الطبعة :إولك.
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 معجؿ مؼايقس الؾغة ،الؿملػ :أحؿد بـ فارس بـ زكرياء الؼزويـلالرازي ،أبق الحسقـ (الؿتقىف395 :ها) ،الؿحؼؼ :طبد السالم محؿد
هارون ،الـاشر :دار الػؽر ،طام الـشر1399 :ها 1979 -م.
 مػاتقح الغقب ،الؿملػ :اسمام العالؿ العالمة والحرب البحر الػفامة فخرالديـ محؿد بـ طؿر التؿقؿل الرازي الشافعل ،دار الـشر :دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت1421 ،ها 2000 -م ،الطبعة :إولك.
 الؿػردات ا غريب الؼرآن ،الؿملػ :أبق الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿدالؿعروف بالراغب إصػفاين (الؿتقىف502 :ها) ،الؿحؼؼ :محؿد سقد
كقالين ،الـاشر :دار الؿعرفة.
 مـاهؾ العرفان ا طؾقم الؼرآن ،الؿملػ :محؿد طبد العظقؿ الز ْرلاين(الؿتقىف1367 :ها) ،الـاشر :مطبعة طقسك البابل الحؾبل وشركاه ،الطبعة:
الطبعة الثالثة.
 مقسقطة التػسقر الؿلنقر ،إطداد :مركز الدراسات والؿعؾقمات الؼرآكقة،الـاشر :دار ابـ حزم  -بقروت ،سـة الـشر2017 :م.
 الـبقات ،الؿملػ :تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبدالسالم بـ طبد اهلل بـ أبل الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل
الدمشؼل (الؿتقىف728 :ها) ،ط .دار الؽتب العؾؿقة  -بقروت.
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 كظؿ الدرر ا تـاسب أيات والسقر ،الؿملػ :إبراهقؿ بـ طؿر بـ حسـالرباط بـ طؾل بـ أبل بؽر البؼاطل (الؿتقىف885 :ها) ،الـاشر :دار الؽتاب
اسسالمل ،الؼاهرة.
 الـؽت طؾك كتاب ابـ الرالح ،الؿملػ :أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـمحؿد بـ أحؿد بـ حجر العسؼالين (الؿتقىف852 :ها) ،الؿحؼؼ :ربقع بـ
هادي طؿقر الؿدخؾل ،الـاشر :طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة اسسالمقة،
الؿديـة الؿـقرة ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.
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