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الملخص:
هذا المقال تحت عنوان :موقف ابن عباس من الروايات اإلسرائيلية .دراسة قرآنية تتعلق بتفسير القرآن فهي من
األهمية بمكان ،والهدف من كتابته هو تبرئة ساحة ابن عباس مما نسب إليه زورا وبهتانا من بعض الحاقدين علي
اإلسالم .أوردنا في هذا لمقال شبه بعض المستشرقين الذين اتهموا ابن عباس بأنه كان يكثر األخذ من أهل الكتاب
و يعتمد عليهم و بذلك قد خلط بين ما هو صحيح و باطل في تفسير القران الكريم و بينا بأن هذه النسبة إلى ابن
عباس غير صحيحة وأن المنقول من ابن عباس في هذا شيء قليل جدا و في حدود ما أجاز به الشرع و أن ابن
عباس كان يمنع الناس من أن يأخذوا من أهل الكتاب بل كان أشدهم في ذلك منعا و في النتيجة نستطيع أن نقول
بأن ما نسب الي ابن عباس من االسرائيليات الكثيرة في كتب التفسير و غيرها ال يكاد يصح منه شيء كثير بل
نسب اليه زورا و بهتانا وال ذنب وال وزر في ذلك على ابن عباس رضي هللا عنه.
الكلمات المفتاحية :االسرائيليات ،المستشرقون ،أهل الكتاب ،ابن عباس ،الشبه.
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The Standpoint of Ibn Abbas (R.A) Regarding Israeli Narrations

Abstract
This article which is under the title of The Standpoint of Ibn Abbas (R.A) Regarding
Israeli Narrations, has been authored about an important Quranic topic. The
significance of this research lies in the relationship of the this article with the Holy
Qur’an. The objective of this research is the rejection of all accusations of those
enemies of Islam from Ibn Abbas (R.A), who have falsely accused him. The article
has rejected, with convincing argument and evidence, all allegations of
Mustashriqeen that Ibn Abbas (R.A) has used many interpretive narrations of the
followers of other Abrahamic religions (Ahli-Kitab), that he strongly believed on
these narrations, and thus he has mixed the “right” and “wrong” interpretation of the
Holy Qur’an. The article has proved that all these attributions to Ibn Abbas (R.A) are
wrong; there are very few narrations transmitted from him in this regard and they are
under those rules that are permitted by Islam. Ibn Abbas was actually prohibiting
people from narrating from Ahli-Kitab. In conclusion, most of the Israeli narrations
transmitted from Ibn Abbas in Tafaseer (Books of Qur’an interpretation), are
incorrect. Instead, they are false accusations attributed to Ibn-Abbas, for which he is
not responsible.

Key terms: Israeli Narrations, Mustashriqeen, Ahli-Kitab, Ibn-Abbas, Doubt.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
فإن أعداء اإلسالم قديما و حديثا حاولوا أن يشوهوا صورة اإلسالم و يصوروا بصورة دين ال ينسجم مع الفطرة
و مع واقع اإلنسان و لكن شاء هللا عز وجل أن يرد كيدهم في أفواههم و يجعل تدبيرهم تدميرا لهم فدارت الدائرة
عليهم وصارت حججهم حجة عليهم و سخر هللا عز وجل لهذا الدين من يذب عنه و يدحض شبه الحاقدين علي
اإلسالم ،فامتدادا للشبه الكثيرة التي ابرزها أعداء اإلسالم قديما و استمروا فيها ظهرت شبه كثيرة في هذا الزمن
من قبل بعض المستشرقين طعنا في الشريعة اإلسالمية الغراء و في مصادرها األصيلة ليشككوا المسلمين في
دينهم و ليحولوا دون دخول الداخلين الجدد في دين اإلسالم و أني لهم ذلك و قد تكفل هللا بحفظ هذا الدين الي أن
يرث هللا األرض و من عليها فأردنا أن نساهم في الدفاع عن ديننا الذي هو عصمة أمرنا فكتبنا هذا المقال و
رددنا فيه علي شبه بعض المستشرقين الذين أثاروا الشبه حول ترجمان القران و كبير مفسري اإلسالم ابن عباس
رضي هللا عنه.

مشكلة البحث:
اشتهر بين الناس بأن ابن عباس كان يأخذ من أهل الكتاب ويقبل منهم من غير أن يعرفوا في ذلك معيار ابن
عباس في األخذ عن أهل الكتاب وهل كان حقا يأخذ كل ما نقل عن اهل الكتاب اليه أم أنه يتأكد من صحته.

أسئلة البحث:
 . 1من هو ابن عباس؟
 . 2ما معني االسرائيليات؟
 . 3ما أنواع االسرائيليات ،المقبول منها والمردود؟
 . 4ما موقف ابن عباس من الروايات االسرائيلية؟

هدف البحث:
هو بيان حقيقة موقف ابن عباس من اإلسرائيليات حتى يتبين أنه كان عنده معايير لألخذ من أهل الكتاب ولم يقبل
عنهم مطلقا وتبرئة ساحته عما نسب إليه من قبل بعض المغرضين زورا وبهتانا.
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أهمية البحث:
 . 1تتجلي أهمية هذا البحث في أنه دراسة تتعلق بتفسير أقدس كتب على وجه األرض والدفاع والذب عنه وعن
أشهر ترجمانه وهو ابن عباس ـ رضي هللا عنه.
 . 2بيان ما يقبل وما ال يقبل في تفسير كالم هللا عز وجل مما نقل من أهل الكتاب ووضع معايير وضوابط
لقبولها.

الدراسات السابقة:
اعتني العلماء المسلمون قديما و حديثا بموضوع االسرائيليات ما يقبل منه و ما ال يقبل منه و ما هي الضوابط و
المعايير لذلك ،فشيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالي تكلم في مقدمته في أصول التفسير علي شكل عام و من
العلماء المعاصرين كتب فيه الشيخ محمد ابو شهبة بعنوان االسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسير و فصل
القول في ذلك ،و كذلك الدكتور محمد حسين الذهبي في رسالته االسرائيليات و غيره من العلماء المعاصرين
كالدكتور فهد الرومي و غيره ممن تكلموا في موضوع االسرائيليات إال أنهم تكلموا بشكل عام عن االسرائيليات
و أنواعها في كتب التفسير أما دراستي هذه فهي خاصة بموقف ابن عباس عن الروايات االسرائيلية التي اتخذ
منها أعداء اإلسالم طريقا للطعن في تفسير القران عامة و في التفسير الذي نقل عن ابن عباس خاصة ،حيث
شككوا و طعنوا في جميع ما نقل عنه في التفسير فهذه الدراسة تبرز هذا الجانب و توضح ما قيل حول حبر هذه
األمة من أقاويل غير صحيحة و دحض تلك األباطيل.
من هو ابن عباس؟
هللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ،ابن عم رسول ه
هو أبو العباس عبد ه
هللا
صلى ه
هللا عليه وآله وسلّم.
وأمه لُبابة الكبرى بنت الحارث بن َحزَن الهاللية.
بالشعْب بمكة حين حاصر المشركون النبي صلى هللا عليه وسلم والمسلمين به .فأُتِ َى به النبي عليه الصالة
ولُ َد ِ
والسالم فحكنه بريقه ،وذلك قبل الهجرة بثالث سنين ،وقيل بخمس .الزم النبي عليه الصالة والسالم في صغره،
لقرابته منه ،وألن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتُوفى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وله من العمر ثالث عشرة سنة ،وقيل :خمس عشرة ،فالزم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،و كان ابن عباس يُلقهب بال َحبْر والبحر لكثرة علمه ،وكان على درجة عظيمة من
االجتهاد والمعرفة بمعنى كتاب هللا ،ولذا انتهت إليه الرياسة في الفتوى والتفسير وقد دعا له النبي صلى هللا عليه
وسلم بقوله( :اللهم فقه في الدين و علمه التأويل)()1
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و کان يقال له حبر العرب ،و قيل لقبه بذلك جرجير ملك المغرب حين التقی به بعد أن غزا افريقية()2
وروى أبو الحسن المدائني عن سحيم بن حفص ،عن أبي بكرة ،قال :قدم علينا ابن عباس البصرة وما فيي العيرب
مثله جسما وعلما وثيابا وجماال وكماال(.)3
وكان عمر إذا جاءته األقضية المعضلة ،قال البن عباس " :إنها قد طرت لنا أقضية وعضل ،فأنت لهيا وألمثالهيا،
ثم يأخذ بقوله ،وما كان يدعو لذلك أحدا سواه(" )4
و عن الزهري ،قال :قال المهاجرون لعمر :أال تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال :ذاكم فتى الكهول ،له لسان
سئول ،وقلب عقول)5(.
هللا صلى ه
عن طاوس :عن ابن عباس :دعاني رسول ه
هللا عليه وآله وسلّم فمسح على ناصييتي وقيال« :اللههي ّم علّميه
الحكمة وتأويل الكتاب»(.)6
ض َي ه
اخ بَ ْد ٍر،
س َر ِ
وروي البخاري عن طريق سعيد بن جبير َ ِن اب ِْن َعبها ٍ
هللاُ َع ْنهُ َما ،قَا َلَ :كانَ ُع َم ُر يُ ْد ِخلُ ِني َم َع أَ ْشيَ ِ
ضهُ ْم :لِ َم تُ ْد ِخ ُل هَ َذا الفَتَى َم َعنَا َولَنَا أَ ْبنَا ٌء ِم ْثلُهُ؟ فَقَا َل« :إِنههُ ِم هم ْن قَ ْد َعلِ ْمتُ ْم» قَا َل :فَ َدعَاهُ ْم َذاتَ يَوْ ٍم َو َدعَا ِني
فَقَا َل بَ ْع ُ
اس
هللا َوالفَ ْتحَُ ،و َرأَيْتَ النه َ
َم َعهُ ْم قَا َلَ :و َما ُرئِيتُهُ َدعَانِي يَوْ َمئِ ٍذ إِ هال لِي ُِريَهُ ْم ِمنِّي ،فَقَا َلَ :ما تَقُولُونَ فِي إِ َذا َجا َء نَصْ ُر ه ِ
ضهُ ْم :أُ ِمرْ نَا أَ ْن نَحْ َم َد ه
صرْ نَا َوفُ ِت َح َعلَ ْينَا،
هللا أَ ْف َواجًا َحتهى َختَ َم السُّو َرةَ ،فَقَا َل بَ ْع ُ
هللاَ َونَ ْستَ ْغ ِف َرهُ إِ َذا نُ ِ
ين ه ِ
يَ ْد ُخلُونَ ِفي ِد ِ
ك تَقُولُ؟ قُ ْل ُ
ت :الَ ،قَا َل :فَ َما تَقُولُ؟
ضهُ ْم :الَ نَ ْد ِري ،أَوْ لَ ْم يَقُلْ بَ ْع ُ
َوقَا َل بَ ْع ُ
س ،أَ َك َذا َ
ضهُ ْم َش ْيئًا ،فَقَا َل لِي :يَا ا ْبنَ َعبها ٍ
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم أَ ْعلَ َمهُ ه
قُ ْل ُ
ك َعالَ َمةُ أَ َج ِلكَ:
هللا َوالفَ ْت ُح فَ ْت ُح َم هكةَ ،فَ َذا َ
هللا َ
هللاُ لَهُ :إِ َذا َجا َء نَصْ ُر ه ِ
ُول ه ِ
ت :هُ َو أَ َج ُل َرس ِ
ك َوا ْستَ ْغفِرْ هُ إِنههُ َكانَ تَوهابًا .قَا َل ُع َمرَُ « :ما أَ ْعلَ ُم ِم ْنهَا إِ هال َما تَ ْعلَ ُم»()7
فَ َسبِّحْ بِ َح ْم ِد َربِّ َ
و قد نبغ ابن عباس بين الصحابة و اشتهر شهرة علمية و أسباب ذلك ترجع الی أن النبي صلى هللا عليه وسلم دعا
له بالبرکة في علمه کما تقدم.
 . ۲نشأته في بيت النبوة من صغره و مالزمته له فکان يشاهد األحداث و الوقائع و يسمع من رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم مباشرة.
 . ۳قد الزم ابن عباس كبار الصحابة بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ويسمع مينهم أحادييث الرسيول صيلى هللا
عليه وسلم وبذلك قد استعاض عما فاته من العلم بوفاة النبي صلى هللا عليه وسلم.
 . ۴اطالعه الواسع على اللغة العربيية ومعرفتيه لغريبهيا وآدابهيا وأسياليبها وكيان يستشيهد لمعياني القيرآن بالشيعر
العربي القديم.
 . ۵صالبته و شجاعته في الحق مع بلوغه رتبة االجتهاد()8
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سماه ابن مسعود بترجمان القرآن حيث قال :نعم ترجمان القرآن ابن عباس()9
صيلهى ه
صلهى ه
هللاُ
هللا َ
وقال ُم َجا ِهد ع َِن ابْن َعبهاس :رأيت جبرئيل ِع ْن َد النه ِب ّي َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسيله َم ميرتين ،ودعيا ليي َرسُيول ه ِ
َعلَ ْي ِه َو َسله َم بالحكمة مرتين)10(.
و كان رضي هللا عنه عالما بالحالل و الحرام و العربية و األنساب و الشعر و قد انتهت اليه الرئاسة في الفتوي و
التفسير()11
وكان رضي هللا عنه قد عمي في أخر عمره وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير وهو ابين سيبعين
سيينة وقيييل إحييدى وسييبعين وقيييل أربييع وسييبعين وصييلي عليييه محمييد بيين الحنفييية وقييال" اليييوم مييات ربيياني هييذه
األمة"()12
اما قيمة ابن عباس في التفسير فتتجلی من قول تلميذه مجاهد حيث قال (انه اذا فسر الشئ رأيت عليه النيور و قيال
علی رضی هللا عنه في حق تفسير (کأنما ينظر الی الغيب من ستر رقيق.
و قال ابن عمر ( ابن عباس أعلم أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بما أنزل علی محمد) ()13
هذا و قال کثير من الصحابة حتی الکبار منهم يراجعون ابن عباس في التفسير ما أشکل عليهم کما تقدم في قصته
مع عمر رضی هللا عنه في تفسير سورة النصر.
ما المراد باإلسرائيليات ،وما العالقة بينها وبين تفسير القرآن الكريم؟
لفظ اإلسرائيليات جم ٌع مفرده إسرائيلية وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي ،والنسبة فيها
إلى بني إسرائيل وهي نسبة تكون ل َعجُز المركب اإلضافي ال لصدره ،وإسرائيل هو يعقوب عليه السالم (أي عبد
هللا) وهو ابن إسحاق بن إبراهيم أبو األسباط االثني عشر وإليه ينسب اليهود فيقال بنو إسرائيل فهم أبناء يعقوب
ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى ومن جاء بعده من األنبياء حتى عهد عيسى عليه السالم وحتى عهد
نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.
وقد ورد ذكرهم في القرآن منسوبين إلى يعقوب عليه السالم في مواضع كثيرة منها :قوله تعالى( :لُ ِعنَ
صوْ ا َو َكانُوا يَ ْعتَ ُدونَ ) .14
ان دَا ُو َد َو ِعي َسى اب ِْن َمرْ يَ َم َذلِ َ
ك بِ َما َع َ
اله ِذينَ َكفَرُوا ِم ْن بَنِي إِ ْس َرائِي َل َعلَى لِ َس ِ
ض ْينَا إِلَى
وقوله تعالى( :إِ هن هَ َذا ْالقُرْ َءانَ يَقُصُّ َعلَى بَنِي إِ ْس َرا ِئي َل أَ ْكثَ َر اله ِذي هُ ْم فِي ِه يَ ْختَلِفُونَ )  15وقوله تعالىَ ( :وقَ َ
ض َم هرتَي ِْن َولَتَ ْعلُ هن ُعلُ ًّوا َك ِبي ًرا) .16وقد أكثر هللا من خطابهم ببني إسرائيل
بَ ِني إسْرا ِئي َل ِفي ْال ِكتَا ِ
ب لَتُ ْف ِسد هُن ِفي ْاألَرْ ِ
في القرآن الكريم تذكيراً لهم بأبوة هذا النبي الصالح حتى يتأسوا به ،ويتخلقوا بأخالقه

17

ويتركوا ما كانوا عليه

من كفران نعم هللا عليهم وعلى آبائهم وما كانوا يتصفون به من الجحود والغدر ،والخيانة والكذب.
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وقد عرفوا باليهود أو (بيهود) من قديم الزمان وقد أطلق عليهم القرآن هذا االسم لكن ليس على سبيل المدح .18أ ّما
من آمنوا بعيسى :فقد أصبحوا يطلق عليهم اسم (( النصارى)) و أما من آمن بخاتم األنبياء فقد أصبح في عداد
المسلمين ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب .وكانت لليهود ثقافة دينية استمدوها من التوراة والتلمود ، 19و أسفار
األنبياء الذين جاءوا بعد موسى وكانت للنصارى ثقافة استمدوها من اإلنجيل والشروح التي أضافها النصارى إلى
اإلنجيل من القصص واألخبار والتعاليم التي زعموها أنهم تلقوها عن عيسى عليه السالم .20
وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير مما اشتمل عليه التوراة واإلنجيل وبخاصة ما كان له تعلق بقصص
األنبياء عليهم السالم وأخبار األمم الماضية مع االختالف في اإلجمال والتفصيل؛ فالقرآن يركز على مواطن
العبرة والعظة دون ذكر الجزئيات والتفاصيل كتاريخ الوقائع وأسماء البلدان وغيرها بل يتخير من ذلك ما يمس
جوهر الموضوع ،أما التوراة فقد تعرضت مع شروحها للتفاصيل والجزئيات وكذلك اإلنجيل.
فمثالً قصة آدم عليه السالم ورد ذكرها في التوراة كما وردت في القرآن في مواضع كثيرة أطولها ما
ورد في سورة البقرة وآل عمران واألعراف وبالنظر في هذه اآليات نجد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة وال
لنوع الشجرة التي نهي عنها آدم وزوجه وال بين الحيوان الذي تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل آدم وزوجه كما
لم يتعرض للبقعة التي هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها بعد خروجهما من الجنة .بخالف ما ورد من هذه القصة في
التوراة؛ فإنها تعرضت لكل ذلك وأكثر منه فأبانت أن الجنة في عدن شرقا ً وأن الشجرة التي نهيا عنها كانت في
وسط الجنة وأنها شجرة الحياة  ....وأن الذي خاطب حواء هو الحية ،وأن هللا انتقم من الحية فجعلها تسعى على
بطنها وتأكل التراب وانتقم من حواء بتعبها هي ونسلها في حبلها وغير ذلك من التفاصيل.

21

وكذلك نجد القرآن اشتمل على موضوعات وردت في اإلنجيل :منها قصة عيسى عليه السالم ومريم
ومعجزات عيسى بأسلوب موجز مستهدفا ً مواضع العبرة فلم يتعرض لنسب عيسى وال لكيفية والدة عيسى وال
للمكان الذي ولد فيه  ...بينهما اإلنجيل تعرض لكل هذه التفاصيل 22.فحيث دخل بعض أهل الكتاب في اإلسالم فقد
حملوا معهم ثقافتهم الدينية واألخبار والقصص الديني فهؤالء حين يقرؤون قصص القرآن قد يتعرضون لذكر
التفصيالت الواردة في كتبهم فتلك األخبار التي تحدث بها أهل الكتاب الذين دخلوا في اإلسالم هي التي يطلق
عليها لفظ اإلسرائيليات.23
ولفظ اإلسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على المرويات التي تروى عن مصادر يهودية يستعمله علماء
الت فسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي فهو في اصطالحهم يدل على كل ما
تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو
غيرهما.
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وإنما أطلق علماء التفسير والحديث لفظ اإلسرائيليات على كل ذلك من باب التغليب للّون اليهودي على
غيره وذلك ألن غالب ما يروى من هذه الخرافات واألباطيل يرجع في أصلها إلى مصدر يهودي ،واليهود كانوا
أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين لمجاورتهم للمسلمين وشدة اختالطهم بهم من مبدأ ظهور اإلسالم وكانت الهجرة
اس َعدَا َوةً لِله ِذينَ َءا َمنُوا ْاليَهُو َد َواله ِذينَ
إلى المدينة .واليهود أشد الناس عداوة وبغضاً للمسلمين (لَت َِجد هَن أَ َش هد النه ِ
أَ ْش َر ُكوا )...اآلية 24وهم أهل الخيانة والدس والتآمر وهم الذين كانوا يحاولون تشويه صورة اإلسالم ومحاربته
بطرق شتى ؛ ليفسدوا على المسلمين دينهم وعقائدهم ولذا كان لهم نصيب أوفر في إدخال هذه الروايات المكذوبة
والمختلقة في تفسير كتاب هللا عز وجل ومن أجل هذا أطلق عليه لفظ اإلسرائيليات تغليبا ً للون اليهودي على غيره
وهللا أعلم .25
أنواع االسرائيليات
االسرائيليات التي نقلت الی کتب التفسير و فسر بها بعض النصيو

القرآنيية او وضيعت کتفسيير ليبعض اآلييات

القرآنية تنقسم من حيث القبول و الرد الی ثالثة أنواع:
النوع األول :االسرائيليات التي توافق القرآن الکريم و ال تخالفه في مضمونه فهذا النوع نؤمن به و نصيدقه دليليه
هللا ِمي ْين بَ ْع ي ِد َم يا َجا َء ْت يهُ فَ يإِ هن ه
هللاَ َش ي ِدي ُد
قولييه تعييالی" َسييلْ بَ ِنييي إِ ْس ي َرا ِئي َل َك ي ْم آَتَ ْينَيياهُ ْم ِمي ْين آَيَ ي ٍة بَ ِّينَ ي ٍة َو َمي ْين يُبَ يدِّلْ ِن ْع َم يةَ ه ِ
ب"()26
ْال ِعقَا ِ
َاب ِم ْن قَ ْب ِلكَ"()27
و قوله تعالي  " :فَإِ ْن ُك ْنتَ ِفي شَكٍّ ِم هما أَ ْن َز ْلنَا إِلَ ْي َ
ك فَاسْأ َ ِل اله ِذينَ يَ ْق َرءُونَ ْال ِكت َ
من أقوال النبي صلي هللا عليه وسيلم " بَلِّ ُغيوا َعنِّيي َولَيوْ آيَيةً َو َحي ِّدثُوا ع ْ
ي
ب َعلَي ه
َين بَنِيي إِسْي َرائِي َل َو َال َحي َر َج َو َم ْين َكي َذ َ
ْ
ار"()28
ُمتَ َع ِّمدًا فَ ْليَتَبَوهأ َم ْق َع َدهُ ِمنَ النه ِ
و کذلك ثبت عن عمرو بن العا رضي هللا عنه أنه قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من کتب أهل الکتياب فکيان
يحدث منهما()29
مثال هذا النوع مين االسيرائيليات ميا رواه البخياري عين عطياء بين يسيار قَيا َل لَ ِق ُ
وبن ْال َعيا
ييت َعبْي َد ِ
ير ِ
هللا ْبينَ َع ْم ِ
ض َي هللاُ َع ْنهُ َما قُ ْل ُ
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسيله َم فِيي التهيوْ َرا ِة قَيا َل أَ َجيلْ َوهللاِ إِنهيهُ لَ َموْ ص ٌ
ُيوف
ُول هللاِ َ
ت أَ ْخبِرْ نِي ع َْن ِ
َر ِ
صفَ ِة َرس ِ
ك شَا ِهدًا َو ُمبَ ِّشي ًرا َونَي ِذي ًرا] َو ِحيرْ ًزا لِ ْألُ ِّميِّيينَ أَ ْنيتَ َعبْي ِدي
آن [يَا أَيُّهَا النه ِب ُّي إِنها أَرْ َس ْلنَا َ
ْض ِ
صفَتِ ِه فِي ْالقُرْ ِ
فِي التهوْ َرا ِة ِببَع ِ
ْس ِبفَ ٍّ
اق َو َال يَي ْدفَ ُع ِبالسهييِّئَ ِة السهييِّئَةَ َولَ ِك ْين يَ ْعفُيو َويَ ْغ ِفي ُر
َو َرسُو ِلي َس هم ْيتُ َ
يظ َو َال َسي هخا ٍ
ظ َو َال َغ ِل ٍ
ك المتَ َو ِّك َل لَي َ
ب ِفيي ْاألَسْي َو ِ
ضهُ هللاُ َحتهى يُقِي َم بِ ِه ْال ِملهةَ ْال َعوْ َجا َء بِأ َ ْن يَقُولُيوا َال إِلَيهَ إِ هال هللاُ َويَ ْفيتَ ُح بِهَيا أَ ْعيُنًيا ُع ْميًيا َوآ َذانًيا صُي ّمًا َوقُلُوبًيا ُغ ْلفًيا
َولَ ْن يَ ْقبِ َ
ِ

ص ٌّم َوقُلُوبٌ ُغ ْل ٌ
ي َوآ َذ ٌ
يز بْنُ أَ ِبي َسلَ َمةَ ع َْن ِه َال ٍل َوقَا َل َس ِعي ٌد ع َْن ِه َيال ٍل
ان ُ
( َويُ ْفتَ ُح ِبهَا أَ ْعي ٌُن ُع ْم ٌ
ف) * تَابَ َعهُ َع ْب ُد ْال َع ِز ِ
ف َسي ٌ
ع َْن َعطَا ٍء ع َِن اب ِْن َس َال ٍم [ ُغ ْل ٌ
ْف أَ ْغلَيفُ َوقَيوْ سٌ غ َْلفَيا ُء َو َرجُي ٌل أَ ْغلَيفُ إِ َذا لَي ْم يَ ُك ْين َم ْختُونًيا
َي ٍء فِي ِغ َال ٍ
ف] ُكلُّ ش ْ
قَالَهُ أَبُو َع ْب ِد هللاِ()30
إذ جاء هذا النوع في التوراة موافقا تماما لما ورد من صفته في القرآن الکريم.
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النواع الثاني :االسرائيليات التي تخالف لميا ورد فيي القيرآن الکيريم او ميا فيي شيريعتنا الغيراء و عقييدة االسيالم،
فهذا النوع مردود ال نأخذ به بحال من االحوال.
و يدل علی ذلك أدلة کثيرة ،فمن القرآن االيات التي تدل علی أن أهل الکتاب بدلوا و حرفيوا کتيبهم مميا ييدل عليی
أن هذه الکتب قد فقدت ثقتها عندنا کقوله تعالی" أَفَت ْ
ق ِمي ْنهُ ْم يَسْي َمعُونَ َك َيال َم ه
َط َمعُونَ أَ ْن ي ُْؤ ِمنُوا لَ ُك ْم َوقَي ْد َكيانَ فَ ِريي ٌ
هللاِ
ثُ هم يُ َحرِّ فُونَهُ ِم ْن بَ ْع ِد َما َعقَلُوهُ َوهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ "()31
صي ْينَا َواسْي َم ْع َغيْي َر ُمسْي َم ٍع َو َرا ِعنَيا
اض ِع ِه َويَقُولُونَ َسي ِم ْعنَا َو َع َ
و قوله تعالي " ِمنَ اله ِذينَ هَادُوا يُ َحرِّ فُونَ ْال َكلِ َم ع َْن َم َو ِ
ِّين َولَوْ أَنههُ ْم قَالُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوا ْس َم ْع َوا ْنظُرْ نَا لَ َكانَ َخ ْي ًرا لَهُ ْم" ()32
لَيًّا ِبأ َ ْل ِسنَتِ ِه ْم َوطَ ْعنًا فِي الد ِ
صا َرى أَخ َْذنَا ِميثَاقَهُ ْم فَنَسُوا َحظًّا ِم هما ُذ ِّكرُوا بِ ِه"()33
وقال عن النصارى " َو ِمنَ اله ِذينَ قَالُوا إِنها نَ َ
ير"()34
ب قَ ْد َجا َء ُك ْم َرسُولُنَا يُبَيِّنُ لَ ُك ْم َكثِي ًرا ِم هما ُك ْنتُ ْم تُ ْخفُونَ ِمنَ ْال ِكتَا ِ
و قوله تعالي  :يَا أَ ْه َل ْال ِكتَا ِ
ب َويَ ْعفُو ع َْن َكثِ ٍ
وهناك نصو

قرآنية کثيرة تدل علی تحريف أهل الکتاب لکتبهم.

و من األحاديث :ما أخرجه االمام احمد في مسنده قال :عن جابر بن عبد هللا  :أن عمر بن الخطاب أتى النبي
صلى هللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي صلى هللا عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون
فيها يا بن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو
بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السالم كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني()35
هلل َو َما أُ ْن ِز َل] ْاآليَةَ"()36
و قوله صلي هللا عليه وسلم " َال تُ َ
ب َو َال تُ َك ِّذبُوهُ ْم َو [قُولُوا آ َمنها ِبا ِ
ص ِّدقُوا أَ ْه َل ْال ِكتَا ِ
مثال هذا النوع :
ما ورد من الروايات تصرح علی أن هللا تعالی استراح في اليوم السابع من الفراغ عن الخليق و ميا ورد أن اليرب
حزن ألنه خلق االنسان و ما في االرض و ذلك بعد ميا کثيرت ذنيوب االنسيان و کيذلك ميا ورد مين أن نوحيا علييه
السالم قد شرب الخمر فسکر و تعری و غير ذلك من األباطيل و الخرافات التي ال يقبلها شرع و ال عقل.
النوع الثالث :
ما هو مسکوت عنه في شريعتنا ال يخالف شريعتنا و ال يوافقها ليس في شيريعتنا ميا يکيذبها او يصيدقها ،مثاليه ميا
ك
ْضيهَا َكي َذلِ َ
يربُوهُ ِببَع ِ
ورد عن البعض في البقرة الذي ضرب به قتيل بني اسرائيل کميا ورد فيي القيرآن " فَقُ ْلنَيا اضْ ِ
يُحْ ِي ه
هللاُ ْال َموْ تَى َوي ُِري ُك ْم آَيَا ِت ِه لَ َعله ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ "()37
فهذا النوع نتوقف في الحکم عليه تصديقا او تکذيبا حتی يتبين صدقه او کذبه ،ألنه اذا کذبناه فربما يکون صحيحا
او اذا صدقناه فربما يکون کذبا فسنقع في المحذور و هو الذي أشار اليه النبي صلى هللا عليه وسيلم حييث قيال :ال
تصدقوا أهل الکتاب و ال تکذبوهم و قولوا أمنا باهلل و ما أنزل الينا)38(.
موقف ابن عباس رضي هللا عنهما من الروايات االسرائيلية
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كان ابن عباس رضيي هللا عنهميا ترجميان القيران و عالميا بأسيرار القيران و تفسييره ببركية دعياء النبيي صيلي هللا
عليه وسلم له ،و قد كان رضي هللا عنه يتخذ في تفسير القران أن يفسر بالقران أوال فإن لم يجيد فيإلي ميا سيمع مين
رسول هللا ـ صيلى هللا علييه وسيلم ـ فيإن ليم يجيد فيإلى النظير و االجتهياد اليذين ّ
مين هللا عيز وجيل بهميا علييه ميع
الرجوع و االستعانة في ذلك بمعرفة اسباب النزول و الناسخ و المنسوخ ،و کان رضی هللا عنه يرجيع أحيانيا اليي
أهل الکتاب و يأخذ عنهم فيما اتفق فيه القرآن مع التوراة و اإلنجيل في المواضيع الکثيرة التي فصلت في التيوارة
و اإلنجيل و أجملت في القرآن الکريم ،و ذلك تمشيا مع قول النبي صلى هللا عليه وسلم"حدثوا عن بني اسرائيل و
الحرج" کما تقدم تفصيله ،و لکن رجوعه رضی هللا عنه إلی أهل الکتاب کان في نطاق محدود و ضيق يتفيق ميع
القرآن و ال يعارضه ،أما ما کان يتنافى مع القرآن أو اليالئم الشيريعة اإلسيالمية فکيان

ابين عبياس و غييره مين

الصحابة ال يأخذون به و ال يقبلونه بحال.
اتهام بعض المستشرقين البن عباس بکثرة األخذ عن أهل الکتاب
اتُهم ابن عباس من قبل بعيض المستشيرقين بکثيرة االخيذ عين اهيل الکتياب و اعتبيروه بيذلك مخالفيا لتعياليم النبيي
ـصلى هللا عليه وسلم ـ حيث ورد عنه في أکثر من حديث منع األخذ من أهل الکتاب ألنهم بدلوا وحرفوا کتيب هللا
عزوجل کما حکی هللا تعالی عنهم في أکثر من أية من کتابه حيث قال" :أَفَت ْ
َط َمعُونَ أَ ْن ي ُْؤ ِمنُوا لَ ُكي ْم َوقَي ْد َكيانَ فَ ِريي ٌ
ق
هللا ثُ هم يُ َحرِّ فُونَهُ ِم ْن بَ ْع ِد َما َعقَلُوهُ َوهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ "()39
ِم ْنهُ ْم يَ ْس َمعُونَ َك َال َم ه ِ
ص ْينَا َوا ْس َم ْع َغ ْي َر ُم ْس َم ٍع َو َرا ِعنَا لَيًّيا
اض ِع ِه َويَقُولُونَ َس ِم ْعنَا َو َع َ
و قوله تعالي ( ِمنَ اله ِذينَ هَادُوا يُ َحرِّ فُونَ ْال َك ِل َم ع َْن َم َو ِ
ِّين َولَييوْ أَنههُي ْم قَييالُوا َسي ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَييا َوا ْسي َم ْع َوا ْنظُرْ نَييا لَ َكييانَ َخ ْيي ًرا لَهُي ْم َوأَ ْقي َو َم َولَ ِكي ْين لَ َعينَهُ ُم ه
هللاُ
بِأ َ ْل ِسينَتِ ِه ْم َوطَ ْعنًييا فِييي اليد ِ
ِب ُك ْف ِر ِه ْم فَ َال ي ُْؤ ِمنُونَ إِ هال قَلِ ً
اسيَةً يُ َحرِّ فُونَ ْال َكلِ َم ع ْ
َين
ض ِه ْم ِميثَاقَهُ ْم لَ َعنهاهُ ْم َو َج َع ْلنَا قُلُوبَهُ ْم قَ ِ
يال( )40و قوله تعالي(فَ ِب َما نَ ْق ِ
اض ِع ِه َونَسُوا َح ّ
ظًا ِم هما ُذ ِّكرُوا ِب ِه َو َال تَ َزا ُل تَطه ِل ُع َعلَى خَا ِئنَ ٍة ِم ْنهُ ْم إِ هال قَ ِل ً
يال)(.)41
َم َو ِ
و ما ورد عن النبي صل هللا عليه وسلم لعمر بين الخطياب رضيي هللا عنيه لميا اتياه بكتابيه أصيابه مين بعيض اهيل
بَ ،واله ِذي نَ ْف ِسيي ِبيَي ِد ِه لَقَي ْد
الكتاب فقرأه عليه فغضب النبي صلي هللا عليه وسلم و قال"أَ ُمتَهَ ِّو ُكونَ ِفيهَا يَا ا ْبنَ ْالخَطها ِ
َي ٍء فَي ُْخبِرُو ُك ْم بِ َح ٍّ
صي ِّدقُوا بِي ِهَ ،والهي ِذي نَ ْف ِسيي بِيَي ِد ِه
ضا َء نَقِيهةًَ ،ال تَ ْسأَلُوهُ ْم ع َْن ش ْ
اط ٍل فَتُ َ
ِج ْئتُ ُك ْم بِهَا بَ ْي َ
ق فَتُ َك ِّذبُوا بِ ِه ،أَوْ بِبَ ِ
لَوْ أَ هن ُمو َسى َكانَ َحيًّاَ ،ما َو ِس َعهُ إِ هال أَ ْن يَته ِب َعنِي"()42
و حديث َ
ب َو َال تُ َك ِّذبُوهُ ْم "()43و غيره من االحاديث الواردة في ذلك.
"ال تُ َ
ص ِّدقُوا أَ ْه َل ْال ِكتَا ِ
و اتهم ابن عباس من قبل المستشرق المجري جولد زهر و تبعه في ذلك أحمد أمين في كتابيه فجير االسيالم .حييث
قال جولد تسيهر "وكثيراً ما يُذكر أنه فيما يتعلق بتفسير القرآن ،كان  -أى ابن عباس  -يرجع إلى رجيل يسيمى أبيا
الجل د غيالن بن فروة األزدى ،الذى أثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب ،وعين ميمونية ابنتيه أنهيا قيال :كيان أبيى
يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام ،ويختم التوراة فى ستة ،يقرؤها نظراً ،فإذا كان يوم ختمها ،حشد لذلك ناس،
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وكان يقول :كان يُقال تنزل عند ختمها الرحمة ،وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكين أن يبيين لنيا مكيان األب فيى
االستفادة من التوراة)44(".
هذا ما قاله جولد تسيهر في الصحابة عامة و في ابن عباس خاصة کما نری أحمد أمين تابعه في هذا اليرأی حييث
قال "(:وقد دخل بعض هؤالء اليهود فى اإلسالم ،فتسرهب منهم إلى المسلمين كثيير مين هيذه األخبيار ،ودخليت فيى
تفسير القرآن يستكملون بها الشرح ،ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم .ر ُوى أن النبى
صلى هللا عليه وسلم قال" :إذا ح هدثكم أهل الكتياب فيال تُصيدِّقوهم وال تُكيذبِّوهم" ولكين العميل كيان عليى غيير ذليك،
وأنهم كانوا يُصدِّقونهم وينقلون عنهم"( )45فهميا يرييان أن ابين عبياس خاصية و الصيحابة عامية ليم يلتفتيوا لنهيي
النبي صلى هللا عليه وسلم و أخذوا من أهل الکتاب و أکثيروا االخيذ عينهم فيي التفسيير ،و أن ميدارس التفسيير فيي
زمن الصحابة قد تکونت بالثقافة اليهودية ال سيما مدرسة ابن عباس بسيبب کثيرة اتصيالهم بمين دخيل فيي االسيالم
من أهل الکتاب.
الجواب عن هذا االتهام :
ما قاله هذا المستشرق المجري و تبعه أحمد أمين کالم مجانب للحق تماما لألدلة األتية:
 . ۱لم يكن ابن عباس وال غيره من الصحابة يسيألون أهيل الكتياب فيميا يتعليق بالعقييدة أو اصيول اليدين وفروعيه،
وإن كييانوا يسييألونهم عيين بعييض القصييص وأخبييار األمييم الماضييية ممييا ال عالقيية لييه بيياألمور التشييريعية بييل كييانوا
يسألون عن أشياء ال تعدو أن تكون توضيحا لقصة أو بيانيا لميا أجمليه القيران منهيا ،واليدليل عليى ذليك أنيه بيالتتبع
واالستقراء لم يأت شيء مما له عالقة بالعقيدة واألحکام التشريعية سئل فيها أهل الکتاب أو أخذ عنهم ثيم نقيل إليی
التعاليم اإلسالمية.
 . ۲إن رجييوع ابيين عبيياس وغيييره ميين الصييحابة إلييی أهييل الکتيياب لييم يکيين بهييذه الکثييرة التييي تحييدث عنهييا هييؤالء
المغرضون بل کان شيئا قليال جدا ومن يدعي خالف ذلك فعليه أن يتثبته باليدليل وليم ييأت دلييل عليی ذليك وليم نير
من هؤالء الناقدين ممن نقل شيئا کثيرا عن ابن عباس.
و ما نسب إ لی ابن عباس بأنه سيأل أهيل الکتياب عين معنيی البيرق اليوارد فيي سيورة الرعيد فهيذا أثير ضيعيف ال
يصح و ال يحتج به ألن في سنده رجلين مجهولين  :بشر بن اسيماعيل و أبيکثيير و کالهميا مجهيوالن أفياده الشييخ
احمد شاکر)46( .
 . ۳لم يکن ابن عباس و غيره من الصحابة يقبلون کل ما يروی إليهم علی أنه الصواب و حق بل کيانوا يحکميون
دينهم و عقلهم فيه فما وافيق الکتياب و السينة و العقيل قبليوه و خيالف ترکيوه و ميا کيان مسيکوتا عنيه توقفيوا فييه و
بذلك أخذوا بجميع ما نقل عن النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا الصدد کقوله " حدثوا عن بنيي إسيرائيل و ال حيرج"
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ب َو َال تُ َكي ِّذبُوهُ ْم "( )47و قيد تقيدم الجميع بيين هيذه الرواييات و
و قوله صلى هللا عليه وسلم " َال تُ َ
ص ِّدقُوا أَ ْهي َل ْال ِكتَيا ِ
التوفيق بينها.
 . ۴کان ابن عباس و غيره من الصحابة يناقشون علماء أهل الکتاب فيما کانوا ينقلونه إليهم و هنياك نمياذج کثييرة
ميين هييذه المنيياظرات بييين الصييحابة و أهييل الکتيياب فميين ذلييك مييا جييری بييين أبييي هريييرة رضييی هللا عنييه و کعييب
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم َذ َكي َر يَيوْ َم ْال ُج ُم َعي ِة
هللا َ
االحبار ،روی االمام البخاری عن ابي هريرة رضی هللا عنه أَ هن َرسُو َل ِ
صلِّي يَسْأ َ ُل هللاَ تَ َعالَى َش ْيئًا إِ هال أَ ْعطَاهُ إِيهاهُ َوأَشَا َر بِيَ ِد ِه يُقَلِّلُهَا()48
فَقَا َل فِي ِه َسا َعةٌ َال يُ َوافِقُهَا َع ْب ٌد ُم ْسلِ ٌم َوهُ َو قَائِ ٌم يُ َ
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة ،و هل هي باقية أم رفعت ،و هل هي کيل جمعية او جمعية واحيدة مين السينة،
فنری أبا هريرة يسأل کعب االحبار عنه فيجيبه بأنها في جمعة واحدة فيرد علييه ابيوهريرة قوليه ،ثيم يبيين ليه أنهيا
في کل جمعة ،فيرجع کعب االحبار الی التوراة فيری الصواب مع ابي هريرة.
کما أن ابا هريرة يسأل عبدهللا بن سالم عن تجديد هذه الساعة ،فمتی تکون؟ فيقيول ليه أخبرنيي و ال تضينن عليي،
فيجيبه ابن سالم بأنهاأخر ساعة فيي ييوم الجمعية و قيد سيئل رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم فقيال  ((:ال يصيادفها
عبد مسلم و هو يصلي و تلك الساعة ال يصلي فيها أحد)) فيجيبه ابن سالم بقوله ألم يقل رسول هللا صيلي هللا علييه
س َمجْ لِسًا يَ ْنت َِظ ُر ال ه
صلِّي"
صالَ ٍة َحتهى يُ َ
صالَةَ فَهُ َو في َ
وسلم " َم ْن َجلَ َ
فهذه المراجعات بين ابي هريرة وکعب وابن السالم تدل على أن الصحابة کانوا يناقشون فيما ينقيل إلييهم مين أهيل
الکتاب ويتحرون الصواب وال يقبلون کل ما يلقى إليهم.
 . ۵إن ابن عباس وغيره من الصحابة لم يسألوا أهل الکتاب فيما کان لرسول هللا صيلى هللا علييه وسيلم فييه هيدي،
فالصحابة هم أجل من أن يقدموا قيول أحيد عليی قيول رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم ،ألنهيم سيمعوا هللا عزوجيل
هللاَ إِ هن ه
هللا َو َرسُو ِل ِه َواتهقُوا ه
هللاَ َس ِمي ٌع َع ِلي ٌم"()49
َي ه ِ
حيث يقول"يَا أَيُّهَا اله ِذينَ آَ َمنُوا َال تُقَ ِّد ُموا بَ ْينَ يَد ِ
 . ۶إن ابيين عبيياس رضييی هللا عنييه خاصيية و الصييحابة عاميية کييانوا ينهييون عيين سييوال أهييل الکتيياب  ،ألنهييم أهييل
التحريف و التبديل و لم يبق عندهم من الکتاب السماوي ما يعتمد علييه بيل زاليت التقية عينهم تماميا ،و القيرآن هيو
الکتاب السماوي الوحيد الذي لم يقع فيه ما وقيع فيي الکتيب السيابقة ،روی البخياري فيي صيحيحه عين ابين عبياس
صيلهى هللاُ
ب َو ِكتَابُ ُك ُم اله ِذي أُ ْن ِز َل َعلَيى نَ ِبيِّي ِه َ
رضی هللا عنهما حيث قال " :يَا َم ْع َش َر ْال ُم ْسلِ ِمينَ َك ْيفَ تَسْأَلُونَ أَ ْه َل ْال ِكتَا ِ
َعلَ ْي ِه َو َسله َم أَحْ د ُ
َيب هللاُ َو َغيهيرُوا ِبأَيْي ِدي ِه ُم
ب بَي هدلُوا َميا َكت َ
هلل تَ ْق َر ُءونَهُ لَ ْم يُشَيبْ َوقَي ْد َحي هدثَ ُك ُم هللاُ أَ هن أَ ْهي َل ْال ِكتَيا ِ
ار ِبا ِ
َث ْاألَ ْخبَ ِ
َاب فَقَالُوا هُ َو (هَ َذا) ِم ْن ِع ْن ِد هللاِ [لِيَ ْشتَرُوا بِ ِه ثَ َمنًا قَلِ ً
يال] أَفَ َال يَ ْنهَا ُك ْم َما َجا َء ُك ْم ِمنَ ْال ِع ْل ِم ع َْن ُم َسا َءلَتِ ِه ْم ( ُم َسايَلَتِ ِه ْم)
ْال ِكت َ
َو َال َوهللاِ َما َرأَ ْينَا ِم ْنهُ ْم َرج ًُال قَ ُّ
ط يَسْأَلُ ُك ْم ع َِن اله ِذي أُ ْن ِز َل َعلَ ْي ُك ْم"()50
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أما ما نسب الی ابن عباس و يروی عنه من روايات فانها تعرض علی قواعد القبول والرد فميا کيان صيحيحا قبيل
وما کان ضعيفا او موضوعا ً رد و ال وزر و ال ذنب البن عباس في ذلك فإنها نسيبت إلييه زورا و بهتانيا و اليوزر
فيها علی من نسبها إليه.

نتائج البحث:
من خالل هذه الدراسة الوجيزة توصلنا إلى النتائج التالية:
 _1االسييرائيليات هييي تلييك الثقافيية اليهودييية والنصييرانية التييي اسييتمدها اليهييود والنصييارى ميين التييوراة واإلنجيييل
والكتب الملحقة بها ونقلوها معهم إلى المسلمين حين دخلوا في اإلسالم.
 -2االسرائيليات منها ما هو مقبول يوافق شرعنا فنأخذ به ومنها ما هو باطل ال نقبله بحال ومنهيا ميا هيو مسيكوت
عنه في شريعتنا فنتوقف في أمره إلى أن يتضح أمره ويجوز نقله.
 -3إن السبب في كثرة نسبة االسرائيليات إلى ابن عباس هو أنه من بييت النبيوة ونسيبة هيذه الرواييات إلييه تكسيبها
ثقة وقوة مما لو نسبت إلى غيره.
 -4أغلب ما نسب إلى ابن عباس من االسرائيليات غير صحيح ،وأن الثابت عنه في ذلك شييء قلييل جيدا ،ميع أنيه
مما ال عالقة له بالعقيدة وال باألحكام بل في حدود ما أجاز به الشرع.
 -5ال ذنب وال وزر البن عباس فيما نسب إليه من االسرائيليات وإنما وزره علي من نسبها إليه.
 -6كل ما نسب إلى ابن عباس من االسرائيليات تعرض على قواعد الجرح والتعديل فما صح سنده وسلم من النقيد
ينظر في متنه فما خال من التعارض والتناقض ومخالفة الشرع يقبل وإال ال.
 -7إن ابن عباس كان ينهى الناس من أن يأخذوا مين أهيل الكتياب ،فيال يظين بيه أن يخيالف هيو بنفسيه هيذا األصيل
الذي وضعه بنفسه.

االقتراحات:
 . 1نطرح على األخوة الباحثين والمحققين أن يركزوا على شبه المستشرقين والحاقدين علي اإلسالم ويدحضوها
وبذلك يكونوا قد أزالوا العقبات التي تقع في طريق الداخلين الجدد في اإلسالم.
 . 2كتب التفسير ما زال فيها شيء كثير مما ال يصح أمام النقد والتمحيص فعلي المحققين المسلمين والدارسين
في الدراسات العليا أن يتواجهوا إلى دراسة هذه التفاسير وتمحيصها وغربلتها مما ال عالقة له باإلسالم.
 . 3شأن الصحابة رضي هللا عنهم عظيم فكل حركة أو كتابة تمس شأن الصحابة بسوء ينبغي أن يتعرض لها
علماء المسلمين بكل جد وإخال
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۲۵
 : 2العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ،االصابة ج ۴

.۱۲۲و االستيعاب ج 3

.333
 : 3االصابة ج 4

122

 : 4ابن األثير ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري،
أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج 3
 : 5االصابة ج 4

.231

125

هللا صلى ه
 : 6أخرجه ابن ماجة في السنن  55 /1المقدمة باب  11في فضائل أصحاب رسول ه
هللا عليه وآله وسلّم
حديث رقم 166
 : 7بخاري كتاب المغازي ج 5
 : 8أنظر االصابة ج ۴
 : 9االستيعاب ج ۳

 143رقم الحديث .4234
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 : 11نفس المصدر
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 : 13االصابة ج ۴

131
۱۲۵

14سورة المائدة ،اآلية .75
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التوراة وهو مقسم إلى كتابين -1 :تلمود أور شليم  -2وتلمود

بابل.
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