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Khulasah
Makalah ini menganalisis metodologi yang diadaptasi
oleh para pentafsir moden dan rasionalis dalam
berhubung dengan riwayat al-Israiliyyat serta menilai
kesan pendekatan mereka dalam tafsir. Kajian ini
memberi tumpuan kepada beberapa tokoh terkemuka
kelompok rasionalis tafsir Mesir abad-19 seperti
Muhammad `Abduh, Rashid Rida dan Mahmud
Mustafa Maraghi. Ia secara kritis meninjau hujahhujah mereka dengan melihat kepada penolakan
kelompok ini terhadap al-Israiliyyat dalam
menafsirkan al-Quran tanpa menghiraukan kesahihan
sumber tersebut. Dalam konteks pentafsiran, alIsrailiyyat merujuk kepada anekdot Yahudi dan cerita
rakyat yang dipengaruhi oleh latar pengaruh JudeoKristian. Ia mewakili pandangan pentafsiran terhadap
subjek tertentu dalam al-Quran yang diintegrasikan
dari sumber Yahudi dan Kristian. Metodologi ini
berkembang di era tabi’in dalam fasa formatif kedua
tafsir. Dalam keadaan demikian, tafsir menjadi lebih
atau kurang kompleks dan kefahaman terhadap alQuran semakin sukar kerana metodologi keseluruhan
pentafsiran sebahagian besarnya dipengaruhi oleh
perdebatan
intelektual
dan
falsafah
serta
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sektarianisme dan perselisihan teologi. Ini pada
asasnya meninggalkan kesan negatif terhadap tafsir
tradisional dan pemikiran Islam. Kajian ini mendapati
bahawa
penggunaan
al-Israiliyyat
untuk
melengkapkan naratif-naratif utama Al-Quran
kadangkala diperlukan dan dalam masa yang sama
boleh mengelirukan dalam beberapa keadaan kerana
apa yang dipetik dalam tafsir tradisional bukan
sekadar sumber Bible tetapi juga sumber tambahan
yang lain. Kesannya, para cendekiawan moden
berusaha untuk memerangi cabaran intelektual ini
dan menawarkan alternatif yang berdaya maju
dengan mencadangkan kerangka metodologi tafsir
yang baru dalam memahami al-Qur'an melalui
penyesuaian pentafsiran dengan era moden dan
menyelaraskan pengajarannya untuk semua bidang
kehidupan. Ini membentuk asas kepada sekolah tafsir
rasionalis. Makalah ini mengkaji metodologi tafsir
moden dan pendekatan rasionalis mereka serta
menilai sejauh mana ia berbeza dengan tradisi tafsir
arus perdana. Makalah ini menyimpulkan bahawa
rasionalis telah terlalu jauh dalam menolak alIsrailiyyat secara terang-terangan. Pendekatan
ekstrem mereka berhubung dengan sumber alIsrailiyyat tidak mempunyai objektivititi dan penuh
dengan percanggahan dan ketidakkonsistenan. Ini
berpunca dari kecacatan metodologi mereka yang
secara sengaja memaksa pandangan rasionalis
mereka ke dalam pentafsiran al-Quran.
Kata kunci: Al-Israiliyyat; tafsir; tafsir moden;
pendekatan rasionalis.
Abstract
This paper analyses the methodology adopted by
modern exegetes and rationalists in their school of
tafsir in their engagements with al-Israiliyyat
(Biblical narratives) and assess the impact of their
approach in tafsir. The study focuses on some
prominent figures of the rationalists school of tafsir
in nineteenth-century Egypt such as Muhammad
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`Abduh, Rashid Rida and Mahmud Mustafa Maraghi.
It critically reviews their arguments vis-à-vis their
outright rejection of using Biblical narratives in
interpreting the Qur’an regardless of their
authenticity. In the exegetical context, al-Israiliyyat,
refers to Jewish anecdotes and folklore details
influenced by the Judeo-Christian milieu. It
represents the exegetical views on specific Qur’anic
subject matters integrated into tafsir by converts of
both the Jewish and the Christian faiths. This
exegetical methodology found its way in to tafsir
during the era of tabi`in, (the succecsors of the
Prophet’s companions) in the second formative phase
of tafsir. In those circumstances, tafsir became more
or less complex and understanding the Qur’an
appeared increasingly difficult because the overall
methodology of interpretation was largely influenced
by intellectual and philosophical debates as well as
sectarianism and theological disputes. This
essentially left negative impact on the traditional
mode of tafsir and Islamic thought. This study found
that the use of
al-Israiliyyat to supplement
Qur’anic predominant narratives was sometime
necessary but misleading on various scales, as not
only biblical materials but also extra scriptural
narratives were frequently cited in traditional tafasir.
As a result, modern scholars sought to combat this
intellectual challenge and offer viable alternative by
proposing a new methodological framework for tafsir
to understand the Qur’an in a manner that
corresponds with modern era and align its teaching to
all spheres of life. This formed the basis of
rationalists school of tafsir. This paper examines the
exegetical methodology of modern exegetes and their
rationalist approach and evaluates to what extent it
breaks with the tradition of mainstream tafsir. The
paper concludes that rationalists have gone too far in
rejecting al-Israiliyyat outrightly, and their extreme
approach in engagement with al-Israiliyyat lacks
objectivity and is full of contradictions and
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inconsistencies. Indeed, this stems from their
methodological flaw and seemingly contradictory
attempt to mistakenly or deliberately force their
rationalist views into the Qur’an.
;Keywords: al-Israiliyyat; tafsir; modern exegetes
rationalist approach.

المقدمة
فإن موضوع اإلسرائليات ال يزال مثّبا للجدل عند علماء التفسّب
قدؽلا وحديثا .ذلك ألن الرويات اإلسرائيلية أصبحت جزء أساسيا
من كتب التفسّب بادلأثور حيث ال تكاد ٚبلوا منها .وكلّما كان
الكتاب أكثر تفسّباً بادلأثور وأقل استفادة من ادلعقول يف نقد ادلنقول
وتنقيتو من الشوائب ،كان ذلك التفسّب أكثر ذكراً لالسرائيليات
ادلسمى باسم
زلمد بن جرير الطربي ّ
ونقالً منها .وذلذا كان تفسّب ّ
(جامع البيان يف تفسّب القرآن) كثّب الرواية لألخبار والقصص
اإلسرائيلية ادلسندة إذل كعب األحبار ووىب بن منبو وابن جريج
وغّبىم من مسلمة أىل الكتاب .والواقع أن أغلب ىذه الروايات
فيها ما يرده الشرع وال يقبلو العقل.
وقد أخذت االسرائيليات طريقها إذل معظم كتب التفسّب يف
عصر التابعْب يف الوقت الذي كثرت فيو الطوائف والفرق واخلالفات
ادلذىبية والتشاحن الطائفي ,األمر الذي أدى إذل حجر أفكار
ادلسلمْب وعقوذلم بقيود جنت على الفكر اإلسالمي فيما ؼلص فهم
القرآن واالنتفاع هبدايتو .ويالحظ أن الشغف باإلسرائيليات واإلفراط
يف األخذ منها اشتد بعد عصر التابعْب حيث اسَبسل ادلفسرون يف
70

’Ibrahim Ilyas, “Biblical Narratives (al-Israiliyyat) as Reflected in Modernist
Rationalist School of Tafsir,” Afkar Vol. 19 Issue 1 (2017): 67-112

حشو تفاسّبىم باألباطيل واخلرافات الٍب ال يقبلها العقل .واستمرت
ىذه احلالة على مدى القرون الطويلة إذل القرن الثامن عشر ادليالدي
حْب بدأت األمة اإلسالمية تعود إذل وعيها يف اجلانب الفكري .ففي
ىذا القرن ،تصدى رجال ادلدرسة العقلية لدعوة ادلسلمْب إذل العودة
إذل كتاب رهبا وفهمو وربطو ٕبياهتا يف رلاالهتا ادلختلفة واحتجوا بأن
ترك رسم ىديو يف السر يف ٚبلفهم فكريا واقتصاديا وسياسيا،
وادلنهجية اجلديدة ذلذا التوجو الفكري تقتضي تنزيو القرآن عن كل ما
ػلول بْب ادلسلمْب وفهمو ،وادعوا أن اإلسرائيليات من أبرز العراقيل
تشوش ذىن القارئ لكتاب ا﵁.
فمن ىذا ادلنطلق ،وضعوا منهجية جديدة يف الفسّب والٍب من
أبرز معادلها رد اإلسرائيليات وإنكارىا مطلقا ألهنم يرون أن ذلا دورا ال
يستهان بو يف تشويو الفكر اإلسالمي وٚبلف األمة اإلسالمية.
وبالرغم من أن ىناك ضوابط وضعها العلماء يف قبول اإلسرائيليات
وردىا إال أن العقالنْب تطرفوا يف إنكارىا ويف منهجية التعامل معها
يف تفسّبىم.
فاذلدف من ىذه الدراسة تسليط الضوء على منهج ادلدرسة
العقلية يف تعاملها مع اإلسرايليات وبيان موقفهم منها ومن مث نقده
وٙبليلو.ولتحقيق ىذا اذلدف قمت ٔبولة تارؼلية حول بدإ دخول
اإلسراءيليات يف التفسّب بشكل عام والسبب الباعث لذلك.

71

’Ibrahim Ilyas, “Biblical Narratives (al-Israiliyyat) as Reflected in Modernist
Rationalist School of Tafsir,” Afkar Vol. 19 Issue 1 (2017): 67-112

والسؤال الذي أطرحو وأحاول اإلجابة عليو ىو  :إذل أي مدى
تعامل رجال ادلدرسة العقلية مع الروايات اإلسرائيلية أثر يف منهجيتهم
يف التفسّب .وما مدى تأثّب ذلك يف تعاملهم مع السنة النبوية عموما
من حيث القبول والرد .
معنى التفسير لغة واصطالحا
التفسّب يف اللغة :يقال فسر الشيء تفسّبا إذا أبانو وبينو ،وىو
مأخوذ من الفسر وىو اإلبانة والكشف ،1ويأيت أيضا ٗبعُب اإليضاح
َح َس َن
اك بِ ْ
ك ِٗبَثَ ٍل إِالَّ ِجْئ نَ َ
﴿والَ يَأْتُونَ َ
احلَ ِّق َوأ ْ
والتبيْب ومنو قولو تعاذلَ :
تَ ْف ِس ًّبا﴾ (الفرقان )33 :أي بيانا وإيضاحا .2فعلى ىذا مادة
"فسر" تدور حول معُب "الكشف" مطلقاً سواءً أكان ىذا الكشف
لغموض لفظ أم لغّب ذلك.
وأما اصطالحا :فإنو "علم يبحث يف أحوال الكتاب العزيز من
حيث داللتو على مراد ا﵁ تعاذل بقدر الطاقة البشرية" .
فعلى ىذا علم التفسّب ىو علم يوضح معاين القرآن ويبْب
ادلراد منها من خالل شرح مفرداتو وتراكيبو واستكشاف دقة أسراره.
كما يتضمن علم معرفة كيفية استنباط األحكم من آياتو ،أو دفع
3

1

Ibn ManÐËr, LisÉn al-`Arab, Yusuf KhayyÉÏ, vol. 1 (Beirut: Dar Lisan
al-`Arab, 1421H), 261.
2
MuÍammad Ibn Ya`qËb al-Fayruz ÓbÉdÊ, al-QÉmËs al-MuÍÊÏ, taÍqÊq,
Maktab TaÍqÊq al-TurÉh bi Muassasat al-RisÉlah, vol. 2 (Beirut:
Mu’assasat al-RisÉlah, 1406AH), 110.
3
MuÍammad `Abd al-`AÐÊm al-ZurqÉnÊ, ManÉhil al-`Irfan fÊ `UlËm alQur’Én, vol. 2 (Beirut: DÉr al-Kutub al-ÑIlmiyyah, 1416/1996), 79.
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دفع ما يوىم التعارض يف آياتو ،أو ٚبصيص عامو ،أو تقييد مطلقو،
أو بيان سبب نزول ،أو غّب ذلك.

المدرسة

يقال درس إذا قرأ وتعلم ومنو قولو تعاذل﴿ :وليقولوا درست﴾ :أي
قرأت وتعلمت ،وأصل الدراسة الرياضة والتعهد للشيء ،يقال درس
الكتاب يدرسو درسا ودراسة ودارسو ،فكأنو عانده حٌب انقاد حلفظو.
ويقال درست الكتاب أدرسو درسا أي ذللتو بكثرة القراءة حٌب خف
4
حفظو علي.
وبالتتبع واالستقراء تبْب أن مصطلح "مدرسة" مصطلح ابتكره
ابن تيمية يف مقدمة التفسّب" حيث قال " :أعلم الناس بالتفسّب أىل
مكة ألهنم أصحاب عبد ا﵁ ابن عباس" .شلا يشّب إذل مدرسة
شيخها خرب األمة عبد ا﵁ بن عباس.
وعند الرجوع إذل مدارس النحوية ونشأهتا مثال صلد أن
اصطالح مدارس النحو أو مدارس الفقو أو التفسّب حدث يف اآلونة
األخّبة مع التوسع يف تقسيم العلوم واستخدام عبارة "مدرسة" الٍب
توحي باالنتظام يف الدراسة لدى شيخ واحد أو يف فن واحد أو ما
شابو ذلك .ولعل أبرز ما ؽلكن االستدالل لو يف ىذا الصدد شيوع
تقسيمات متعددة جملموعة من ادلفسرين والفقهاء والنحويْب والقراء
حيث مست كل منها مدرسة.
Ibn ManÐËr, LisÉn al-`Arab, vol. 6, 79.
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فهناك مثال يف التفسّب مدرسة أىل مكة ومدرسة أىل ادلدينة
ومدرسة أىل العراق ،وىناك يف الفقو مدرسة أىل الرأي ومدرسة أىل
األثر ،وىناك يف النحو مدرسة أىل البصرة .إذل غّب ذلك من
التسميات الٍب يفهم منها أن كال منها يعُب مركزا من ادلراكز الٍب
عرف فيها للتفسّب وتدريسو نشاط ورجال ومؤلفات.
فادلدرسة على ىذا يطلق هبا أستاذ مؤثر وتالميذ متأثرين بو
اجتمعوا لتحقيق غرض واحد وانتهجوا منهجا واحد للوصول إليو.
فادلدرسة ا٘باه لو خصائصو وشليزاتو يدعوا إليها فرد أو أفراد ومن مث
يعتنقها اآلخرون .ولعل أكثر من أشاع استعمال ىذه العبارة يف عصر
احلديث ىم ادلستشرقون الذين كتبوا يف نشأة التفسّب كنولدكو
وجولدزيهر.
العقل
ىو القوة الفطرية للنفس تدرك من خاللو كنو األمور وٛبيز هبا بْب
الصحيح واخلطأ واحلسن والقبيح .وينفسم إذل قسمْب:

أ  -عقل غريزي :فهو مناط التكليف يهبو ا﵁ من شاء من
عباده فيسمي عاقال ،ويسلبو عمن يشاء ويسمى رلنونا.
ب -عقل مكتسب :وادلراد بو العلم والفهم :ويتولد من العقل
الغريزي وىو ٜبرتو ومنو قولو تعاذل :من بعد ما عقلوه :أي فهموه
وعلموه.
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وأما اال٘باه فهو" :رلموعة اآلراء واألفكار والنظرات وادلباحث الٍب
تشيع يف عمل فكري كالتفسّب مثال بصورة أوضح من غّبىا,
وتكون غالبة على ما سواىا ػلكمها إطار نظري أو فكرة كلية تعكس
بصدق مصدر الثقافة الٍب تأثر هبا صاحب التفسّب ولونت تفسّبه
5
بلوهنا"...
التعريف بالمدرسة العقلية الحديثة ونشأتها
تقدم أن ادلدرسة مصطلح يطلق ويراد بو ا٘باه لو خصائصو وشليزاتو
يدعوا إليها فرد أو أفراد ومن مث يعتنقها اآلخرون .فادلدرسة العقلية
على ىذا ىي التوجو الفكري والتيار الإلصالحي التجديدي الذي
انبثق يف القرن التاسع عشر ادليالدي وحاول إعادة قراءة حرة
للنصوص الشرعية من منطلق عقلي و إدخال اإلسالم يف جوانب
احلياة ادلختلفة ٗبا يف ذلك الشؤون السياسية االقتصادية والنفسية
والعلمية والفنية وغّبىا .ىذه التوجو الفكري استمد مبائو من تفسّب
ادلنار (﵀مد عبده ورشيد رضا) الذي كان مرجعا ىاما يف التفسّب
العقالين حيث ركز على إحداث ٘بديد يف منهجية التعامل مع القرآن
الكرمي وجعلو دستور حياة وإبعاده عن احلواجز الٍب منعت ادلسلمْب
من االنتفاع بو ككتاب ىداية وإرشاد 6.ومن ىذا ادلنطلق وضعوا
FaÌl ×assan `AbbÉs, al-TafsÊr AsÉsiyyÉtuh, wa IttijÉhÉtuh (Oman:
Maktabat DandÊ, 1427AH), 46.
Fahd Ibn `Abd al-RaÍmÉn bin SulaymÉn al-RËmÊ, Manhaj alMadrasah al-‘Aqaliyyah al-×adÊthah fÊ al-TafsÊr, vol. 2 (Riyadh:
Mu’assasah al-RisÉlah, 1983), 717.
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مناىج هتدف إذل معاجلة أمراض ادلسلمْب وإزالة العقبات الٍب تعَبض
طريق تقدمهم.
يالحظ أن رجال ادلدرسة العقلية قدسوا العقل وتوسعوا يف
استخدامو أكثر من احلد الالزم فّبون أن العقل باستطاعتو أن يصل
بالنفس اإلنسانية إذل مرتبة الكمال وتلقي األحكام والتصورات
والنظم االجتماعية وغّبىا من ادلسائل العلمية واآلداب واخللقية.
ال شك أن للعقل يف اإلسالم مكانة عظيمة ولذلك أكرمو
وجعلو مناط التكليف .ولقد رفع القرآن من شأن العقل ووضعو يف
مكانو ادلناسب ٕبيث ينتهي إليو أمر السعادة والتمييز بْب احلق
والباطل والضار والنافع .كما صلد كثّبا من نصوصو تشجع استعمال
ِ
ك ُْػليِي اللَّوُ الْ َم ْوتَى َويُِري ُك ْم
العقل يف مواضع عديدة منهاَ ﴿ :ك َذل َ
آَيَاتِِو لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن﴾ (البقرة .)77:كما ذم السلوكيات الٍب ٚبالف
العقل﴿ :إِ َّن الَّ ِذين ي نادونَ ِ ِ
احلجر ِ
ات أَ ْكثَ ُرُى ْم َال يَ ْع ِقلُو َن﴾
َ َُ ُ َ
ك م ْن َوَراء ُْ ُ َ
(احلجرات .)4:كما أشار الباري جل شأنو أن عدم استعمال العقل
﴿وقَالُوا لَْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْع ِق ُل َما
قد يكون من أسباب دخول النارَ :
َصح ِ
السعِ ِّب﴾ (ادللك)01:
اب َّ
ُكنَّا ِيف أ ْ َ
إال أنو مع كل ىذا غفل رجال ادلدرسة العقلية أن للعقل
حدوده وأبعاده الٍب غلب أن ال يتخطاىا كما غلب أال يعطى احلرية
الكاملة بصورة تتعارض مع الشرع وسائر األدلة النقلية الصحيحة،
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ألن العقل وحده "ال يستقل بالوصول إذل ما فيو سعادة األمم بدون
7
مرشد إذلي".
نشأه المدرسة العقلية
وأما الظروف وادلالبسات الٍب مهدت الطريق لظهور ىذا التوجو تعود
إذل التقليد األعمى يف التعامل مع الَباث الديِب وفقدان ملكة
االجتهاد يف رجال الدين اإلسالمي يف القرن التاسع عشر ادليالدي،
باإلضافة إذل ٚبلف األمة اإلسالمية يف اجلانب الفكري والثقايف
والسياسي واالقتصادي واحلضاري .فمع أن السلف الصاحل يف القرون
الثالثة األوذل اعتنوا بالقرآن الكرمي غاية العناية وبذلوا قصارى جهدىم
يف فهمو وتفسّبه واستنباط األحكام الشرعية والعظة والعرب منو ،إال
أن ادلرحلة الزمنية العصيبة الٍب مر هبا ادلسلمون يف تارؼلهم
واالختالفات والصراعات الفكرية واحلضارية الٍب واجهوىا أثرت يف
الفكر اإلسالمي عموما ويف تفسّب القرآن الكرمي خصوصا.
ففي تلك الفَبة ،حول كثّب من ادلفسرين تفسّب القرآن ميدانا
للدفاع عن اخلالفات ادلذىبية أو الصراعات الفكرية أوادلذاىب
العقدية ،إلظهار ادلهارة يف استعراض فنون العلوم ادلتباينة األمر الذي
أدى إذل إبعاد التفسّب عن مقاصد القرآن األساسية .ومن جانب
آخر وجدت فوضى وفقدان الشمولية وادلوضوعية يف مناىج ادلفسرين
واكتفوا باإلغراق يف اجلزئيات.
MuÍammad `Abduh, RisÉlah al-TawhÊd (Cairo: DÉr al-ManÉr,
1365AH), 128-129.
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ودلا وصلت ىذه األزمة الفكرية أوجها يف القرن التاسع عشر
ادليالدي تصدى رجال من مفكري األمة اإلسالمية دلواجهة ىذه
التحديات الٍب عرقلت مسّبة تقدم ادلسلمْب .كما ٕبثوا عن أسباب
ٚبلفها من خالل استكشاف ما إذا كان ىناك رابط بْب ىذا التخلف
الديِب واالقتصادي والعسكري ودينهم ،األمر الذي أدى إذل إحداث
8
مدارس ٘بديد تفسّب القرآن الكرمي وعلى رأسها مدرسة ادلنار.
فمن ىذا ادلنطلق ،أسس زلمد عبدة نواة ادلدرسة العقلية يف
التفسّب متأثرا بشيخو ٝبال الدين األفغاين وأفكاره السياسية
والتجديدة .كما ركز اىتمامو على ٘بديد تفسّب القرآن وتنقيتو من
الشوائب والبدع واخلرافات زلتجا بأن التفاسّب القدؽلة ملئت
باستطرادات ضلوية ومباحث كالمية وفلسفية شلا يشتت ذىن القارئ
بقدر ما يقرب لو حقيقة الوحي واالنتفاع بالقرآن .فبناء على ىذا،
أخرج تفسّبه العقلي "تفسّب ادلنار" متعاونا مع تلميذه رشيد رضا.
وقد أعطى العقل يف ىذا التفسّب حرية واسعة إلحداث نزعة ٙبررية
9
واجتهادية لعالج قضايا ادلسلمْب خصوصا واإلنسانية عموما.
ولقد صلح زلمد عبده ورشيد رضا إذل حد بعيد يف إحداث
ثورة فكرية تفسّبية من خالل إحداث منهجية جديدة يف التعامل مع
القرآن الكرمي ككتاب ىداية والتوفيق بْب مبادي اإلسالم والتقدم
Al-RËmÊ, Manhaj al-Madrasah al-‘Aqaliyyah, vol. 2, 717.
Ibid.; MuÍammad ×usayn al-DhahabÊ, al-TafsÊr wa al-MufassirËn,
vol. 2 (Cairo: Maktabah Wahbah, 2000), 405.
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احلضاري الغريب عن طريق إثبات إن الدين ليس عدوا للحضارة وال
للتقدم كما أنو موافق للعقل.
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير
وكان اال٘باه العقلي ىو الغالب على تفسّب ىذه ادلدرسة واذلدف من
ذلك إغلاد نزعة ٙبررية واجتهادية دلعاجلة قضايا ادلسلمْب خاصة
واإلنسانية عامة .وتركز اىتمامها على القضايا التالية :االجتهاد،
ونقض التقليد ،والسياسة والوطن ،والعلم واحلرية ،واالقتصاد
اإلسالمي .وقد تقدم أهنم يرون أن العقل بإمكانو أن يصل بالنفس
اإلنسانية إذل مرتبة الكمال وتلقي األحكام والتصورات والنظم
االجتماعية وغّبىا.
قال اإلمام زلمد عبده" :األصل األول لإلسالم النظر العقلى
لتحصيل العلم .فأول أساس وضع عليو اإلسالم ىو النظر العقلي.
والنظر عنده وسيلة اإلؽلان الصحيح فقد أقامك منو على سبيل
احلجة وقاضاك إذل العقل ومن قاضاك إذل حاكم فقد أذعن إذل
سلطتو فكيف ؽلكنو بعد ذلك أن غلور أو يثور عليو 10".واألصل
الثاين :من أصول اإلسالم عند األستاذ ":األصل الثاين لإلسالم تقدمي
11
العقل على ظاىر الشرع عند التعارض".

10

MuÍammad `Abduh, al-Islam wa al-NaÎrÉniyyah, ma`a al-`Ilm wa
al-MadÊnah (Cairo: DÉr al-ManÉr, 1367AH), 72-73.
11
Ibid., 74-75.
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بل بلغ ٗبحمد عبده مبلغا يف تقديس العقل لدرجة أن اعتقد
أن اإلؽلان با﵁ ال يؤخذ من الرسول وال من الكتاب وال يصح إن
أخذ منها ،بل ال بد أن يكون اإلؽلان عن طريق العقل" .وقد اتفق
ادلسلمون إال قليال -شلن ال يعتد برأيو فيهم -على أن االعتقاد با﵁
مقدم على االعتقاد بالنبوات وأنو ال ؽلكن اإلؽلان بالرسل إال بعد
اإلؽلان با﵁ فال يصح أن يؤخذ اإلؽلان با﵁ من كالم الرسل وال من
الكتب ادلنزلة فإنو ال يعقل أن تؤمن بكتاب أنزلو ا﵁ إال إذا صدقت
قبل ذلك بوجود ا﵁ وبأنو غلوز أن ينزل كتابا ويرسل رسوال" 12.أما
إذا تعارض العقل والنقل يف ىذه احلالة ال بد من األخذ "ٗبا دل عليو
13
العقل".
وىذه النظرية يف عالقة الدين بالعقل دفعتو إذل التطرف وادلبالغة
يف نبذ التقليد والدعوة احلرة إذل االجتهاد ألنو كان يؤمن بأن اإلسالم
"صرف القلوب عن التعلق ٗبا كان عليو اآلباء وما توارثتو عنهم
14
األبناء وسجل احلمق والسفاىة على اآلخذين بأقوال السابقْب".
بل دل يقفوا عند ىذا احلد ،بل زعم زلمد عبده أن اإلسالم يف
الدعوة إذل اإلؽلان با﵁ ووحدانيتو "ال يعتمد على شيء سوى الدليل
15
العقلي والفكر اإلنساين الذي غلرى على نظامو الفطري ...

12

Ibid., 54-55.
Ibid., 59.
14
MuÍammad `Abduh, RisÉlah al-TawhÊd, 157-158.
15
MuÍammad `Abduh, al-Islam wa al-NaÎrÉniyyah, 54-55.
13
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وىذا ادلنهج العقلي ادلتطرف دفع زلمد عبده إذل انتقاد ادلفسرين
القدامي باالسَبسال يف اجلزءييات والتفاصيل الدقيقة يف معاجلة
مسائل النحوية والبالغية واالشتغال بادلباحث اجلدلية الفلسفية بدال
من أن يشتغلوا ببيان ما ىو أىم من ذلك وىو" :فهم الكتاب من
حيث ىو دين يرشد الناس إذل ما فيو سعادهتم يف حياهتم الدنيا
وحياهتم اآلخرة فإن ىذا ىو ادلقصد األعلى منو وما وراء ىذا من
ادلباحث تابع لو أو وسيلة لتحصيلو.16
ويؤيد ىذه النظرية مصطفى ادلراغي يف تفسّبه قائال" :إن كثّبا
من الفسرين جعلوا عنايتهم تكاد تكون وقفا على الوسائل دون
ادلقاصد" 17.وقال أيضا" :إن األساليب الٍب كتبت هبا كتب التفسّب
وضعت يف عهود سحيقة بأساليب تناسب أىل العصور الٍب ألفت
فيها ويسهل عليهم فهمها ...ودلا كان لكل عصر طابع خاص ؽلتاز
بو عن غّبه يف آداب أىلو وأخالقهم وعاداهتم وطرائق تفكّبىم
وجب على الباحثْب يف ىذا العصر رلاراة أىلو يف كل ما تقدم ،فكان
لزاما علينا أن نلتمس لونا من التفسّب لكتاب ا﵁ بأسلوب عصرنا
موافقا ال مزجة أىلو ،فأساس التخاطب إن لكل مقام مقال .وإن
الناس ؼلاطبون على قدر عقوذلم ،وقد رأينا أن نشيد فيو ٔبهود
18
السابقْب معَبفْب بفضلهم مستندين إذل آرائهم".
16

MuÍammad RashÊd RiÌa, TafsÊr al-ManÉr, vol. 1 (Cairo: DÉr alManÉr, 1954), 17.
17
Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, vol. 1 (Cairo:
Maktabah wa Matba`ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1394AH), 11.
18
Ibid., vol. 1, 17.
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وىذه االنتقادات إن كان يقصد هبا رلرد لوم ادلنهجية التقليدية
يف الٍب تركزت على وسائل التحصيل على حساب ادلقصد األعلى
وادلطلوب األمسى ،فهذا غّب سديد .ألن ٙبصيل علوم اآللة كالنحو
والبالغة واللغة لو فائدة ال تنكر ،ويساعد إذل حد بعيد يف معرفة
داللة مراد كالم ا﵁ تعاذل ألن القرآن عريب وبالتارل الؽلكن فهمو إال
بالتعمق يف علوم اللغة العربية ومعرفة أساليب العرب يف اخلطاب.
نعم ،ال ننكر وجود االسَبسال ادلفرط واإلطناب ادلمل عند بعض
ادلفسرين القدامي يف ىذا اجلانب ،كما يؤخذ على بعضهم التوسع يف
ادلباحث الثانوية – كالفلسفة والرياضيات -الٍب من شأهنا إبعاد
القارئ عن اذلدف األساسي إلنزال القرآن .لكن مع ىذا نقول ال
ؼللوا علم من فائدة .فالذي يريد ربط تعاليم القرآن بالواقع ػلتاج إذل
معرفة شيء من العلوم االجتماعية والفلسفية وشيء من علم الكالم
واجلدل حٍب يكون موفقا يف أداء رسالتو.
ىذ ،وأما أىم االسس الٍب وضع رجال ادلدرسة العقلية مناىج
تفسّبىم عليها فتتمثل فيما يلي:
سلوك المنهج العقلي في التفسير :وىذا يشمل إعطاء احلرية
الواسعة يف التعامل مع النصوص وزلاولة التوفيق بْب الدين والعلم،
وإثبات أن اإلسالم ليس عدوا للحضارات وال التكنولوجيات احلديثة.
الوحدة الموضوعية في السور القرآنية :وىو من اخلصائص البارزة
يف تفسّب ادلدرسة العقلية .وادلراد بو زلاولة التنسيق بْب سور القرآن
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وربط بعضها ببعض من خالل إغلاد مناسبة بينها .فمن ىذا ادلنطلق
ردوا كل تفسّب خالف اذلدف الذي سيقت من أجلو السورة .كما
جعلوا موضوع السورة أساسا يف فهم آياهتا .قال رشيد رضا":من نظر
يف ترتيب السور كلها يف ادلصحف يرى أنو قد روعي يف ترتيبها الطول
والتوسط والقصر يف اجلملة ،ومن حكمتو أن يف ذلك عونا على
تالوتو حفظو" 19.واستنادا إذل ىذا ،رفضوا كل تفسّب ال يتفق مع
ىذا ادلنهج .فرد زلمد عبده مثال أن يكون تفسّب الرزق يف قولو
ِ
اب َو َج َد ِعنْ َد َىا ِرْزقًا قَ َال يَا
تعاذل ﴿ ُكلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِريَّا الْم ْحَر َ
ََّن لَ ِ
ت ُى َو ِم ْن ِعْن ِد اللَِّو إِ َّن اللَّ َو يَ ْرُز ُق َم ْن يَ َشاءُ بِغَِّْب
َم ْرَميُ أ َّ
ك َى َذا قَالَ ْ
ِحس ٍ
اب﴾ (آل عمران ")77:أن يكون رزقا خارقا للعادة – بأن
َ
يوجد عندىا يف الشتاء فاكهة الصيف والعكس ،بل أظلا سيقت
ألجلو القصة ىو "تقرير نبوة النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ودحض شبو
أىل الكتاب الذين احتكروا فضل ا﵁ وجعلوه خاصا بشعب إسرائيل
وشبو ادلشركْب الذين كانوا ينكرون نبوتو ألنو بشر ،وبيان ذلك أن
ادلقصد األول من تقرير عقيدة األلوىية وأىم مسائلها مسألة
20
الوحدانية وتقرير عقيدة البعث واجلزاء وعقيدة الوحي واألنبياء"...
الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم :ىذا األساس امتداد لألول
ومعناه زلاولة ربط آي القرآن الكرمي بعضها بعضا حٍب تصبح

RiÌa, TafsÊr al-ManÉr, vol. 7, 278.
Ibid., vol. 3, 293-294.
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كالكلمة الواحدة متسقة ادلعاين منتظمة ادلباين 21.ويرى رجال
ادلدرسة العقلية أن ىذا ادلنهج ضروري لالستفادة من رسالة القرآن
الكرمي ألنو كتاب "زلكم السرد دقيق السبك متْب األسلوب قوي
االتصال آخذ بعضو برقاب بعض يف سوره وآياتو وٝبلو غلري دم
اإلعجاز فيو كلو من ألفو إذل يائو كأنو سبيكة واحدة ،وال يكاد يوجد
بْب أجزائو تفكك وال ٚباذل كأنو حلقة واحدة مفرغة أو كأنو
مسط 22"...فاستنادا إذل ىذا االساس ينفون كل تفسّب اليتفق
23
عندىم مع مفهوم الوحدة ادلوضوعية يف القرآن الكرمي.
ىذه أبرز أسس مناىجهم ،وأما بقية األسس فأسردىا سردا
لضيق ادلقام يلى:
• ادلصدرية األوذل للقرآن.
• الشموليو يف القرآن.
• ترك اإلطناب يف ما ورد مبهما يف القرآن.
• زلاولة التوفيق بْب العلم احلديث والقرآن.
24
• التحذير من اإلسرائيليات
21

`Abd al-Rahman bin al-KamÉl JalaluddÊn al-SuyËÏÊ, al-ItqÉn fÊ ÑUlum
al-Qur’Én, ed. MuÍammad Abu al-FaÌl IbrÉhÊm, vol. 2 (Beirut: alMaktabah al-ÑAÎriyyah, 1407AH), 108; Badr al-DÊn MuÍammad Ibn
`Abd Allah al-ZarkashÊ, al-BurhÉn fÊ ÑUlËm al-Qur’Én, taÍqÊq,
MuÍammad Abu al-FaÌl IbrÉhÊm, vol. 1 (Cairo: Ùab’at al-Halbin,
1957), 36.
22
Al-ZurqÉnÊ, ManÉhil al-`Irfan, vol. 1, 53.
23
MuÍammad `Abduh, Tafsir JuzÑ ÑAmma (Cairo: Maktabah wa
MaÏba`ah Muhammad `AlÊ ØubÍÊ, 1386AH), 76.

 24سوف يكون ىناك مبحثا سلصصا لو يف الصفحات الالحقة.
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• التهاون بشأن التفسّب بادلأثور
• إنكار السنة النبوية كليا أو جزئيا.
• إنكار التقليد وذمو والتحذير منو.
25
• االصالح االجتماعي.
ويالحظ أن رجال ادلدرسة العقلية مع أن ذلم منهاجا انتهجوه
يف تفسّبىم ،إال أنو يتضح عند التأمل أهنم يتفقون مع ادلنهج
السلفي يف بعض ىذه األسس ادلذكورة وقد خالفوىم يف بعضها.
كما أن النظرة العامة توحي بأن رجال ادلدرسة أحيانا يتفقون مع
السلف يف بعض ادلبادئ من حيث األصل لكن ؼلالفوهنم يف ادلنهج
التطريف الذي يسلكونو يف تطبيقها ويتجاوزون حدودىم فيها.
الروايات اإلسرائيلية في تفسير المدرسة العقلية الحديثة

تعريف اإلسرائيليات:
وإن كان االسم منسوب إذل ما ورد عن بِب إسرائيل من األخبار
(وىم اليهود) إال أنو إطالق يقصد بو ما ىو أعم من لفظها ،ألن
اإلسرائيليات تطلق على األخبار ادلنقولة عن بِب إسرائيل يف التوراة
وشروحها ،واألسفار والتلمود وشروحو( ،وفيها أساطّب وأباطيل
وكذب كثّب) ،وما ورد عن النصاري أيضا .فعلى ىذا يكون من باب
التغليب وإطالق اجلزء على الكل وإظلا غلب اجلانب اليهودي ألنو
" ىو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنو ،وذلك لكثرة أىلو ،وظهور
 25ىذه سبقت اإلشارة إليها.
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أمرىم ،وشدة اختالطهم بادلسلمْب" يف صدر اإلسالم ،وألن
26
اإلتصال هبم أقرب وأن ثقافتهم أوسع من ثقافة النصارى.
وأما أبرز ادلباحث الٍب تناولتها الروايات اإلسرائيلية ىي:
- 0قصص وأخبار األنبياء السابقْب خصوصاً أنبياء بِب
إسرائيل.
 - 2قصص وأخبار االُمم السابقة.
- 7قصص وأخبار الغيب ،عن ادلالئكة والعرش والكرسي واجلنّة
الدجال وغّبه.
والنّار ويوم القيامة وأشراط الساعة كادلسيح و ّ
إضافة إذل موضوعات متفرقة اُخرى ،منها يف الَبغيب
والَبىيب واألخالق ،ولكنّها ال تشكل مساحة كبّبة.
متي تسربت اإلسرائيليات إلى التفسير
كان أىل الكتاب مصدرا من مصادر التفسّب يف عهد الصحابة
التفاق القرآن مع التوراة يف بعض ادلسائل ،وخصوصا ما يتعلق
بقصص األنبياء وأحوال األمم الغابرة .كما أن القرآن بتفق مع
اإلصليل مثال يف بعض القصص كقصة مرمي وابنها عليهما الصالة
والسالم .غّب أن القصص القرآنية تتميز باإلغلاز وعدم االسَبسال يف
اجلزئيات واالغراق يف التفاصيل الدقيقة .بل تقتصر على مواضع
العرب واالتعاظ فقط .وبطبيعة احلال أن النفس ٛبيل دوما إذل
االستطالع واالستقصاء شلا جعل الصحابة رضوان ا﵁ عليهم
Al-DhahabÊ, al-TafsÊr wa al-MufassirËn, vol. 1, 121.
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"يرجعون يف استيفاء ىذه القصص الٍب دل يتعرض ذلا القرآن من ٝبيع
نواحيها إذل من دخل يف دينهم من أىل الكتاب ،كعبد ا﵁ بن
سالم ،وكعب األحبار ،وغّبىم من علماء اليهود والنصارى 27".فمن
ىنا يتضح أن الرجوع إذل أىل الكتاب بدأ منذ زمن الرسول عليو
الصالة والسالم وبالتارل يعد أول نقطة االتصال باإلسرائيليات.
غّب أن اإلسرائيليات تسربت إذل كتب التفاسّب بعد حدوث
بدعة الفرق واخلالف ادلذىيب والتشاحن الطائفي يف األمة اإلسالمية,
وبالتارل قيدت عقول ادلسلمْب وأفكارىم بقيود "جنت على الفكر
اإلسالمي فيما ؼلتص بفهم القرآن واالنتفاع هبداية القرآن“ .28كما
أن الشغف باإلسرائيليات واإلفراط يف األخذ منها تكاثر بعد عصر
التابعْب حيث وجد من الفسرين من اسَبسل يف حشو التفاسّب
باألباطيل واخلرافات الٍب ال يقبلها العقل .واستمرت ىذه احلالة على
مدى القرون الطويلة إذل القرن الثامن عشر ادليالدي االمر الذي مهد
الطريق أمام رجال ادلدرسة العقلية لردىا مطلقا.
منهج المدرسة العقلية الحديثة في اإلسرائيليات
وؽلكن فهم منهج ادلدرسة العقلية ضلو اإلسرائيليات من خالل منهج
زلمد عبده نفسو يف التعامل معها يف تفسّبه .فمن حيث اجلملة كان
موقفو منها موقف الريبة والرد واإلنكار .بل دل يقف عند ىذا احلد بل
Ibid., vol. 1, 48.
MaÍmËd ShaltËt, TafsÊr al-Qur’Én al-KarÊm al-Ajza’ al-`Asharah alÑUla (Beirut: DÉr al-ShurËq, 1394AH), 9-10.
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نقد كثّبا من الفسرين السَبساذلم يف أخذىا والتوسع يف روايتها .كما
نقد الذين بالغوا يف روايتها وعاب عليهم أهنم جنوا على ادلنهج
احلقيقي للتفسّب ٕبشو تفاسّبىم "بالقصص واإلسرائيليات الٍب
تلقفوىا من أفواه اليهود وألصقوىا بالقرآن لتكون بيانا لو وتفسّبا
وجعلوا ذلك ملحقا بالوحي واحلق الذي ال مرية فيو انو ال غلوز إحلاق
شيء بالوحي غّب ما تدل عليو ألفاظو وأساليبو إال ما ثبت بالوحي
عن ادلعصوم الذي جاء بو ثبوتا الؼلالطو الريب" 29.وقال يف معرض
كالمو على بعض األقوال تعقيبا ذلا" :ومنشأ ىذه األقوال الروايات
اإلسرائيلية ،ولليهود يف ىذا ادلقام كالم كثّب وتأويالت خدع هبا
30
ادلفسرون وال صليز حشوىا يف تفسّب كالم ا﵁ تعاذل".
ىذا ،ولتلميذه رشيد رضا موقف شلاثل يف منهجية التعامل مع
اإلسرائيليات يف التفسّب ،يقول":كان من سوء حظ ادلسلمْب أن
أكثر ما كتب يف التفسّب يشغل قارئو عن ىذه ادلقاصد العالية
واذلداية السامية فمنها ما يشغلو عن القرآن ٗبباحث اإلعراب وقواعد
النحو ...وبعضها يلفتو عنو بكثرة الروايات وما مزجت بو من
خرافات اإلسرائيليات ...وأكثر التفسّب ادلأثور قد سرى إذل الرواة من
31
زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أىل الكتاب".

29

Ibn Khaldun, Muqaddimah, vol. 1 (Beirut: DÉr IÍyÉ’ al-TurÉth alÑArabÊ, 1421AH), 175.
30
RiÌa, TafsÊr al-ManÉr, vol. 1, 325.
31
Ibid., vol. 1, 7-8.
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واستنادا إذل ىذا ،وصف أٞبد مصطفي ادلراغي رواة
اإلسرائيليات بأهنم ساقوا "إذل ادلسلمْب من اآلراء يف تفسّب كتاهبم ما
ينبذه العقل وينافيو الدين وتكذبو ادلشاىدة ويبعده كل البعد ما أثبتو
العلم يف العصور الالحقو" 32.كما أبدى لنا رأيو عن اإلسرائيليات
عموما يف مقدمة تفسّبه" :أشار الكتاب الكرمي إذل كثّب من تاريخ
األمم الغابرة الٍب حل هبا العذاب على ما اجَبحت من اآلثام ،وإذل
بدء اخللق وتكوين األرض والسموات ،ودل يكن لدى العرب من
ادلعرفة ما يستطيعون بو شرح ىذه اجملمالت الٍب أشار إليها الكتاب
إذ كانوا أمة أمية يف صحراء نائية عن مناىل العلم وادلعرفة واإلنسان
بطبعة حريص على اتكناه اجملهول واستيضاح ما عزت عليو معرفتو
فاجلأىم احلاجة إذل االستفسار من أىل الكتاب من اليهود والنصارى
وال سيما مسلمتهم كعبد ا﵁ بن سالم وكعب األحبار ووىب بن منبو
فقضوا عليهم من القصص ما ظنوه تفسّبا دلا خفي عليهم فهمو من
كتاهبم ،ولكنهم كانوا يف ذلك كحاطب ليل ٔبمع بْب الشذرة والبعرة
والذىب والشبو ...فساقوا إذل ادلسلمْب من اآلراء ف ينبذه الفقل
وينافيو الدين وتكذبو ادلشاىدة ويبعده كل البعد ما أثبتو العلم يف
33
العصور الالحقة".

Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, vol. 1, 19.
Ibid., vol. 1, 19.
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وعلى ىذا النمط ،قال زلمود شلتوت وىو يصف الروايات
اإلسرائلية" :قيد ىذا الَباث العقول واألفكار بقيود جنت على الفكر
34
اإلسالمي فيما ؼلتص بفهم القرآن واالنتفاع هبداية القرآن"...
شلا اتضح أن منهج رموز ادلدرسة العقلية يف التعامل مع
اإلسرائيليات منهج متحد من حيث ادلبدأ حيث إنو يتسم بالتطرف
ونبذ القدمي والتطلع إذل اجلديد ىذا على سبيل اإلٝبال .وأما من
حيث التفصيل فيمكن تلخيص منهجهم من خالل النقاط التالية:
 رد اإلسرائيليات ردا كليا أو جزئيا بغض النظر عن نوعيتها
(صحيحة أم ضعيفة).
 رد بعض األحاديث الصحيحة بزعم أهنا من اإلسرائليات
وىي يف احلقيقة ليست منها - :حديث موسى وملك
ادلوت ،حديث نزول عيسى ،حديث اجلساسة ،حديث
الذباب ،وغّب ذلك – علما أن بعضها ال عالقة لو
بالتفسّب.
 إلصاق التهم ببعض الصحابة خاصة أبا ىريرة لرواية
اإلسرائيليات عنو.
 ىجوم عنيف على كعب األحبار ووىب بن منبو لكثرة رواية
اإلسرائيليات.

MaÍmËd ShaltËt, TafsÊr al-Qur’Én al-KarÊm, 9-10.
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وفيما يلي عرض لبعض النماذج من مواقف رجال ىذه
ادلدرسة يف تفسّبىم والٍب ٛبثل تطرفهم يف التعامل معها .فرشيد رضا
مثال عند تفسّب قولو تعاذل" :وإذ قلنا ادخلوا ىذه القرية وكلوا منها
حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة" (سورة البقرة:
ص )27قال معلقا على احلديث الذي رواه البخاري عي أيب ىريرة:
"قيل لبُب إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يرحفون
على أستاىم فبدلوا وقالوا حطو حبو يف شعره – 35".وقد اختاره
السيوطي يف تفسّبه ،-قال رضا معقبا" :ما اختاره اجلالل مروي يف
36
الصحيح ولكنو ال ؼللو من علة إسرائيلية".
ويف تفسّب قولو تعاذل "وإذا استسقى موسى لقومو فقلنا اضرب
بعصاك احلجر فانبجست منو اثنتا عشرة عينا" ذم رشيد رضا كعب
األحبار ووىب بن منبو لرواية ما يفعلو موسى عليو السالم من قرع
حجر فتنفجر منو عيون ،قال منكرا إمكانية وقوع ذلك" :وىذا من
اخلرافات الٍب اختلقها وىب ليس ذلا أصل عند اليهود وال عند
ادلسلمْب ولوال جنون الرواة بكل ما يقال عن بِب إسرائيل دلا قبلوا من
مثلو أن يشرب مئات األلوف أو ادلاليْب من حجر صغّب ...وقد
37
عدوه مع أمثال ىذه اخلرافات ثقة يف الرواية".
35

MuÍammad ibn IsmÉÑÊl al-BukhÉrÊ, ØaÍÊÍ al-BukhÉri, Kitab al-Tafsir
(Beirut: DÉr Ibn KathÊr wa al-YamÉmah li al-ÙabÉÑah wa al-Nasr wa
al-TawzÊÑ, 1407AH).
36
RiÌa, TafsÊr al-ManÉr, vol. 1, 325.
37
Ibid., vol. 9, 343.
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وأيضا ،بالغ رشيد رضا يف نقد كعب األحبار واهتامو بالغش
والتدليس فيما يرويو من اإلسرائيليات وزعم أن لو ىدفا داخليا وراء
ما يفعلو وىو إفساد الدين اإلسالمي والسنة النبوية .واستغل تثقة
ادلسلمْب بتقواه يف بث الشرور يف الَباث اإلسالمي 38حٌب قال إنو
39
(رشيد رضا) ال يثق بإؽلانو وغلزم بأنو كذاب.
كما وزعم أن ما ابتلي بو ادلسلمون يف تاريخ التدوين
اإلسالمي "الرواية عن مثل كعب األحبار وشلن روى عنو أبوىريرة وابن
عباس ومعظم التفسّب ادلأثور مأخوذ عنو وعن تالميذه" مع أنو يوجد
40
منهم من ىو مدلس كقتادة وابن جريج.
وقال يف مكان آخر": ،وقد ىدانا ا﵁ من قبل إذل حل بعض
مشكالت أحاديث أيب ىريرة ادلعنعنة على الرواية عن كعب األحبار
الذي أدخل على ادلسلمْب شيئا كثّبا من اإلسرائيليات الباطلة
41
وادلخَبعة وخفي على كثّب من ا﵀دثْب كذبو ودجلو".
قلت :ليس بغريب أن توجد عند رشيد رضا مثل ىذه ادلبالغة
يف رفض اإلسرائيليات الٍب صدرت من كعب األحبار ووىب ألنو
منذ البداية قد اصدرا عليهما حكما عاطفيا حْب قال" :مث ليعلم أن
شر رواة اإلسرائيليات أو أشدىم تلبيسا وخداعا للمسلمْب ىذان
42
الرجالن :كعب األحبار ووىب بن منبو".
38

Ibid., vol. 9, 459.
Al-RËmÊ, Manhaj al-Madrasah al-‘Aqaliyyah, 322.
40
RiÌa, TafsÊr al-ManÉr, vol. 9, 466.
41
Ibid., vol. 8, 499.
42
MuÍammad RashÊd RiÌa, Majallah al-Manar, vol. 10, 27ed. 783.
39
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واستنادا إذل ىذا ،سلك ادلراغي مسلك الطعن يف ىذين
الراويْب للتوصل إذل نقد الروايات اإلسرائيلية ورفضها .فقال مثال عند
تفسّب قولو تعاذل":فألقى عصاه فإذا ىي ثعبان مبْب" (األعراف:
" :)017وقد ذكر رواة التفسّب بادلأثور روايات غاية يف الغرابة يف
وصف الثعبان ،ليس ذلا سند يوثق بو وما ىي اال إسرائيليات تلقفها
ادلفسرون من أىل الكتاب الذين كانوا يكيدون لإلسالم وللعرب
كروايات وىب ابن منبو وىو فارسي األصل… ومثلو روايات كعب
43
األحبار اإلسرائيلي…"
وقد تقدم رد ىذه االهتامات يف ترٝبة ىذين الرجلْب يف الصفحات
ادلاضية ،حيث بينت أن علماء احلديث النقاد كالبخاري ومسلم وأبو
داود والَبمذي والذىيب –رٞبة ا﵁ على اجلميع -وثقوعلا مع روايتهما
لإلسرائيليات فال عربة لطعن رجال ادلدرسة العقلية فيهما.
وعلى صعيد آخر ،يرى فهد الرومي أن رجال ادلدرسة أحيانا
يرجعون إذل اإلسرائليات ويأخذون ما يوافق ىواىم بل أحيانا قالوا ما
دل يقلو كعب وال وىب 44.فمثال عند تفسّب قولو تعاذل" :إن آية
ملكو أن يأتيكم التابوت فيو سكينة من ربكم وبقية شلا ترك موسى
وآل ىرون ٙبملو ادلالئكة" :قال رشيد رضا" :وىذا التابوت ادلعرف
صندوق لو قصة معروفة يف كتب اليهود ففي أول الفصل اخلامس

Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, vol. 9, 24.
Al-RËmÊ, Manhaj al-Madrasah al-‘Aqaliyyah, 325.
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والعشرين من سفر اخلروج ما نصو" :وكلم الرب موسى قائال كلم بِب
إسرائيل ...إخل" ،45مث ذكر النص.
وقال أيضا :ويف سفر تثنية االشَباع أن موسى دلا كمل كتابة
ىذه التوراة أمر الالويْب حاملي تابوت عهد الرب قائال :خذوا كتاب
التوراة ىذا وضعوه ٔبانب تابوت عهد الرب إذلكم ليكون شاىذا
عليكم" 46.وقال أيضا يف موضع آخر" :وأما ما ورد يف التوراة
احلاضرة يف شأن األلواح فمنو ما جاء يف سفر اخلروج من ()02:27
وقال الرب دلوسى اصعد إذل اجلبل وكن ىنا فأعطيك لوحي احلجارة
47
والشريعة والوصية الٍب كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر"...
فهذا ال شك أنو تضارب يف ادلنهجية عند رجال ىذه ادلدرسة
ألهنم كانوا ػلذرون من اإلسرائيليات مث ىم يرووهنا لتحقيق ىدف
معْب وبالتارل يقعون يف ما ىو أسوأ شلا كان ينسب إذل كعب األحبار
أو وىب.
وأيضا ،كان من منهج رجال ادلدرسة العقلية يف التعامل مع
اإلسرائيليات صرف معُب النص القرآين الظاىر ليوافق نصوص أىل
الكتاب ومثال ذلك ،ما يف قصة موسى والبقرة وقتيل بِب إسرائيل،
فيتفق كل من عبده ورشيد رضا على ٙبريف معُب اآلية :أهنا تبْب نوع
التشريع ادلوجود يف بُب إسرائيل كوسيلة دلعرفة اجلاين ألن أن"احلكم
45

RiÌa, TafsÊr al-ManÉr, vol. 2, 480.
Ibid., vol. 2, 382.
47
Ibid., vol. 9, 185.
46
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منصوص يف التوراة وىو أنو إذا قتل قتيل دل يعرف قائلو فالواجب أن
تذبح بقرة غّب ذلول يف واد دائم السيالن ويغسل ٝبيع شيوخ ادلدينة
القريبة من ادلقتل أيديهم على العجلة الٍب كسر عنقها يف
48
الوادي...
وتأييدا دلا ذىب إليو شيخو يقول رضا" :والظاىر شلا قدمنا أن
ذلك العمل كان وسيلة عندىم للفصل يف الدماء عند التنازع يف
القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ودل يعرف قاتلو ليعرف اجلاين من
غّبه ...ومعُب إحياء ادلوتى على ىذا حفظ الدماء الٍب كانت عرضة
ألن تسفك بسبب اخلالف يف قتل تلك النفس أي ػلييها ٗبثل ىذه
األحكام وىذا اإلحياء على حد قولو تعاذل" :ومن أحياىا فكأظلا
أحيا الناس ٝبيعا"(ادلائدة )72 :وقولو "ولكم يف القصاص حياة"
فاإلحياء ىنا معناه االستبقاء كما ىو ادلعُب يف اآليتْب مث قال :
"ويريكم آياتو" ٗبا يفصل هبا يف اخلصومات ويزيل من أسباب الفًب
49
والعداوات".
فهذه ا﵀اولة ٛبثل أسوأ أنواع التحريف يف النصوص القرآنية
مع أن اآلية قصة واقعية أحيا ا﵁ فيها القتيل "كذلك ػلي ا﵁ ادلويت"
صرف ىذه اآليات عن ىذا ادلعُب إذل أهنا وردت لبيان حكم كان يف
بْب إسرائيل فعلوا ىذا ليوافق ما جاء عن أىل الكتاب واإلسرائيليات.

Ibid., vol. 1, 347-348.
Ibid., vol. 1, 351.
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مناقشة آراء المدرسة العقلية في رد الروايات اإلسرائيلية
من باب حسن الظن ؽلكن أن نقول إن رجال ادلدرسة العقلية
احلديثة يردون اإلسرائيليات غّبة على الدين وحرصا على حفاظ
قداسة القرآن من أن يدس فيو ما ال يناسب مكانتو .وال شك أن
ادلسلم غلب أن يدافع عن القرآن ويذب عن قداستو دلكانتو يف
اإلسالم وقلوب ادلسلمْب وىذا دليل على إؽلانو واىتمامو بالدين
وعنايتو بقضايا أمتو.
كما ال ؽلكن إنكار وجود كثّب من اخلرافات واألباطيل الٍب ال
تليق ٗبقام كتاب ا﵁ تعاذل يف الروايات اإلسرائيلية والٍب اطلدع هبا
ادلفسرون فحشوا تفاسّبىم هبا من دون التنبيو على درجتها .لكن ال
يعُب ىذا أن نتطرف يف ردىا أو تأخذنا العاطفة يف احلكم عليها.
فادلدرسة العقلية تطرفت يف رد اإلسرائيليات ردا مطلقا،
ومنعت األخذ من أىل الكتاب .ىذا التطرف أدي هبم إذل رد ما
صح من اإلسرائيليات ومن السنة النبوية الصحيحة أيضا.
فمن ىذا التجاوز ما سبق من منهجهم من اهتام بعض
الصحابة – كأيب ىريرة -وبعض التابعْب الثقات .فهذا رشيد رضا
مثال يتهم كعب األحبار ووىب بن منبو بشدة وينقدعلا يف التوسع يف
رواية اإلسرائيليات وادلبالغة يف نشرىا .وبعد ذكر كالم ابن تيمية رٞبو
ا﵁ تعاذل يف شأن ما روي من اإلسرائيليات عن كعب ووىب ،قال
رضا" :فأنت ترى أن ىذا اإلمام ا﵀قق-ابن تيمية -جزم بالوقف عن
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تصديق ٝبيع ما عرف أنو من رواة اإلسرائيليات .وىذا يف غّب ما
يقوم الدليل على بطالنو يف نفسو ،وصرح يف ىذا ادلقام بروايات
كعب األحبار ووىب بن منبو ،مع أن قدماء رجال اجلرح والتعديل
اغَبوا هبما وعدلوعلا ،فكيف لو تبْب لو ما تبْب لنا من كذب كعب
ووىب وعزوعلا إذل التوراة وغّبىا من كتب الرسل ما ليس فيهما شيء
50
منو وال حومت حولو".
وال ؼلفي بطالن ما ذىب إليو رشيد رضا يف ىذا النقد
واالهتام ،ألنو ينسب إذل شيخ االسالم ما دل يقلو .ليس صحيحا أن
يدعي أن شيخ اإلسالم جزم بالوقف عن تصديق ٝبيع ما عرف أنو
من اإلسرائيليات .بل عبارة ابن تيمية صرػلة يف أن اإلسراءيليات الٍب
يتوقف منها ىي الٍب تكون من قبيل ما ىو مسكوت عنو يف شرعنا
ودل يقم دليل على بطالنو .أما ما يوافق شرعنا فهذا صحيح يقبل
51
وبدون أي توقف.
كما أنو دل يكن مصيبا يف اهتامو البالغ لكعب ووىب،
ورميهما بالكذب ،وعزوعلا إذل التوراة وغّبعلا ما ليس فيها.وأيضا ،دل
يكن موفقا يف رميو علماء اجلرح والتعديل بالغفلة واالغَبار ألهنم ىم
الذين صانوا لنا ىذا الدين من خالل ذهبم عن السنة النبوية والدفاع
عنها وإزاحة ادلوضوعات الٍب لصقت هبا وٛبييز الصحيح والعليل منها
Ibid., vol. 1, 9.
AÍmad ibn `Abd al-×alÊm ibn Taymiyyah al-×arrÉnÊ, Muqaddimah
fi UÎËl al-TafsÊr (Cairo: al-MaÏba`ah al-Salafiyyah, 1399AH), 26-27.
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والعدول واجملروحْب من رواهتا .وإذا اهتمنهم بالكذب وعدم العدالة
فكأننا ىدمنا الدين ألنو وصل إلينا عن طريقهم .وكيف ؽلكن أن
ؼلفي كذب كعب األحبار ووىب على علماء اجلرح والتعديل وكبار
النقاد من ا﵀دثْب كاإلمام الذىيب وابن تيمية وابن حجر –رٞبة ا﵁
على اجلميع -وغّبىم شلن ذلم قدم راسخة يف معرفة أحوال الرجال
تعديال و٘برػلا.
ولعل ما دفع رشيد رضا إذل تكذيب كعب األحبار ىو
احلديث الذي رواه البخاري عن معاوية" :وقد علم أن بعض
الصحابة رووا عن أىل الكتاب حٌب عن كعب األحبار الذي روى
البخاري عن معاوية أنو قال :إن كنا لنبلوا عليو الكذب ...ومنهم أبو
52
ىريرة وابن عباس".
إلجابة على ىذا نقول  :ال شك أن النظرة السطحية للحديث
توحي بنسبة الكذب إذل كعب ،ولكن عند الرجوع إذل ما سطرتو
كتب شراح احلديث الذين كانوا أفهم من رشيد رضا ٗبعُب احلديث
نرى كيف بعدوا ىذه التهمة عن كعب األحبار.
فمثال :يقول ابن حجر يف الفتح" :عند قولو" :وإن كنا لنبلوا
عليو الكذب" -أي يقع بعض ما ؼلربنا عنو ٖبالف ما ؼلربنا بو ،قال
ابن التْب :وىذا ضلو قول ابن عباس يف حق كعب ادلذكور :بدل من
قبلو فوقع يف الكذب ،قال :وادلراد با﵀دثْب -يف قولو :إن كان من
Al-BukhÉrÊ, ØaÍÊÍ al-BukhÉri, Kitab al-Tawhid, vol. 13, 259; RiÌa,
TafsÊr al-ManÉr, vol. 1. 10.

98

52

’Ibrahim Ilyas, “Biblical Narratives (al-Israiliyyat) as Reflected in Modernist
Rationalist School of Tafsir,” Afkar Vol. 19 Issue 1 (2017): 67-112

أصدق ىؤالء ا﵀دثْب الذين ػلدثون عن أىل الكتاب-أنداد كعب
شلن كان من أىل الكتاب وأسلم فكان ػلدث عنهم ،وكذا ػلدث
عنهم ،وكذا من نظر يف كتبهم فحدث عما فيها ،قال  :ولعلهم كانوا
مثل كعب ،إال أن كعبا كان أشد منهم بصّبة ،وأعرف ٗبا يتوقاه ".مث
نقل قول ابن حبان بعد ذلك" :أراد معاوية أنو ؼلطئ أحيانا فيما ؼلرب
بو ،ودل يرد أنو كان كذابا .وقال غّبه :الضمّب يف قولو ":لنبلوا عليو"
للكتاب ال لكعب ،وإظلا يقع يف كتاهبم الكذب لكوهنم بدلوه
وحرفوه.
وقال عياض :يصح عوده على الكتاب ،ويصح عوده على
كعب وعلى حديثو وإن دل يقصد الكذب ويتعمده ،إذ اليشَبط يف
مسمى الكذب التعمد ،بل ىو اإلخبار عن الشيء ٖبالف ما ىو
عليو ،وليس فيو ٘بريح لكعب بالكذب .وقال ابن اجلوزي :ادلعُب أن
بعض الذي ؼلرب بو كعب عن أىل الكتاب يكون كذبا ،الأنو يتعمد
53
الكذب ،وإال فقد كان كعب من أخيار األحبار".
فمن ىنا يتضح أنو ال ؽلنع أن يكون كعبا يروي من األخبار ما
ؽلكن أن يكون كذبا ،لكن ىذا ال ػلدث منو تعمدا ،بل قد ٚبفي
عليو صحة ىذه األشياء فهو يرويو على أساس أهنا صحيحة حيث
إنو دل ػلرف ودل يبدل .وألجل ىذا هنى عليو الصالة والسالم أصحابو
AÍmad Ibn `Ali Ibn ×ajr al-`AsqalÉnÊ, FatÍ al-BÉrÊ SharÍ ØaÍÊÍ alBukhÉrÊ, ta`lÊq `Abd al-`AzÊz bin Baz, taÍqÊq wa tarqÊm, MuÍammad
FuÉd `Abd al-BÉqÊ, vol. 13 (Riyadh: DÉrus SalÉm, 2001), 259-260.
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أن يصدقوا أىل الكتاب أو يكذبوىم فيما يرون عنهم ،ألنو قد
يكون اخلرب صدقا فيكذبوهنم أو يكون كذبا فيصدقونو فيقعوا يف
احلرج 54.ويكفي أن ابن عباس رضي ا﵁ عنو روى عن كعب األحبار
وىو معروف بتشدده الرواية وتأكده من صحة ما يروى.
شبهة ورد
وىناك شبهة يثّبىا ادلستشرقون –جولدزيهر ومن سار على شاكلتو-
وتأثر هبم العقالنيون – مثل أٞبد أمْب -حول رجوع بعض الصحابة
كابن عباس إذل أىل الكتاب يف التفسّب .يف كتابو ادلذاىب
اإلسالمية ،جولدزيهر ،مثال يتهم ابن عباس بالتوسع يف أخذه من
الروايات اإلسرائيلية مع ورود النهي عن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم يف
ذلك " :ال تصدقوا أىل الكتاب والتكذبوىم".
ولتبيْب مبلغ ٘بنيو على الصحابة عموما وعلى ابن عباس
خصوصا ":ومن بْب ادلراجع العلمية ادلفضلة عند ابن عباس ،صلد
أيضا كعب األحبار اليهودي ،وعبد ا﵁ بن سالم ،وأىل الكتاب
على العموم ،شلن حذر الناس عنهم ،كما أن ابن عباس نفسو يف
أقوالو حذر من الرجوع إليهم ،ولقد كان إسالم ىوالء عند الناس فوق
التهمة والكذب ورفعوا إذل درجة أىل العلم الوقوق هبم ...ودل تكن
التعاليم الكثّبة الٍب أمكن أن يستقيها ابن عباس ،والٍب اعتربىا من
تلك األمور الٍب يرجع فيها إذل أىل ىذا الدين اآلخر ،مقصورة على
Al-DhahabÊ, al-TafsÊr wa al-MufassirËn, vol. 1, 140.
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ادلسائل اإلصليلية واإلسرائيلية ،فقد كان يسأل كعبا عن التفسّب
الصحيح ألم القرآن وللمجان مثال ،وقد رأى الناس يف ىؤالء اليهود
أن عندىم أحسن الفهم -على العموم -يف القرآن ويف كالم الرسول
صلى ا﵁ عليو وسلم وما فيهما من ادلعاين الدينية ،ورجعوا إليهم
سائلْب عن ىذه ادلسائل بالرغم من التحذير الشديد -من كل جهة-
55
من سؤاذلم".
وتأييدا ذلذا االنتقاد ،قال أٞبد أمْب يف كتابو ((فجر
اإلسالم)):
"وقد دخل بعض ىؤالء اليهود يف اإلسالم ،فتسرب منهم إذل
ادلسلمْب كثّب من ىذه األخبار ،ودخلت يف تفسّب القرآن يستكملون
هبا الشرح ،ودل يتحرج حٌب كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ
قوذلم .روي أن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قال" :إذا حدثكم أىل
الكتاب فال تصدقوىم وال تكذبوىم" ولكن العمل كان على غّب
56
ذلك ،وأهنم كانوا يصدقوهنم وينقلون عنهم".
فهذا ادلستشرق وىذا العلماين يريان أن الصحابة خاصة ابن
عباس دل يلتزموا بنهي النيب صلى ا﵁ عليو وسلم يف األخذ عن أىل
الكتاب يف التفسّب وتصديقهم فيما روي عنهم ،وبالتارل كانت
55

Ignaz Goldziher, al-MadhÉhib al-IslÉmiyyah fÊ TafsÊr al-Qur’Én alKarÊm, trans. `Ali Hasan `Abd al-QadÊr (Cairo: Dar al-`Ulum, 1944),
65-67.
56
AÍmad AmÊn, Fajr al-IslÉm (Cairo: MaÏba`ah Lajnah al-Ta`lÊf wa alTarjamah wa al-Nashr, 1935), 247.
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مدرسة ابن عباس بشكل خاص أكثر ادلدارس تلونا بالصبغة اليهودية
بسبب اتصالو ٗبن أسلم من اليهود والنصارى.
ولإلجابة على ىذه الشبهة نقول :الشك أن يف االهتام تطرف
وبعد عن الصواب ،الن السبب يف رجوع ابن عباس وغّبه من
الصحابة إذل أىل الكتاب كان أساسا لالستعانة هبم يف تفسّب بعض
القصص الٍب أتت رلملة يف القرآن وفصلت يف التوراة واإلصليل ،كما
كان الصحابة يستفسروهنم عن بعض األمور ادلتعلقة بأسباب النزول
والظروف وادلبالبسات الٍب نزل فيها القرآن .فمن ىنا يضح أن دائرة
الرجوع إذل أىل الكتاب يف زمن الصحابة كانت زلدودة وضيقة
حيث إهنا تنحصريف أمور ال ٛبس العقيدة أو تتصل بأمر من أمور
الدين أو فروعو ،وإظلا كانوا يسألوهنم عن بعض القصص واألخبار
ادلاضية.
وأيضا ،دل يكن الصحابة يقبلون كل ما وجدوه من أىل
الكتاب باستسالم ،بل يقفون منو موقف الناقد البصّب فيحللونو
ويأخذون منو ما تبْب صدقو وصوابو ،ويردون ما تبْب كذبو ويردونو،
وما دل يَبجحو صدقو من كذبو تركوه .وهبذا قد وفقوا بْب قولو صلى
ا﵁ عليو وسلم " :حدثوا عن بِب إسرائيل والحرج" وبْب قولو ":ال
تصدقوا أىل الكتاب وال تكذبوىم:
فإن احلديث األول زلمول على ما حدث فيهم من احلوادث
واألخبار الٍب ذلم اإلدلام هبا ،الٍب يتعظ هبا ادلستمع ويعترب ،ويفهم ىذا
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من قولو بعد ذلك" :فإن فيهم أعاجيب" .وأما النهي الوارد يف
احلديث الثاين فمحمول على ما إذا ما ؼلربون بو ػلتمل أن يكون
صدقا او كذبا ،ودل يرد ما يدل على صدقو أو كذبو .ففي ىذه
احلالة ،إذا كان اخلرب صدقا يكون يف تكذبيو حرج وإذا كان كذبا
يكون يف تصديقو حرج أيضا .وخصص ابن حجر رٞبو ا﵁ النهي
الوارد يف حديث " التصدقوا أىل الكتاب وال تكذبوىم" إذا كان ما
ؼلربونكم بو زلتمال لئال يكون يف نفس األمر صدقا فتكذبوه أو كذبا
فتصدقوه فتقعوا يف احلرج ،ودل يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعا
ٖبالفة ،وال عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقو ،نبو على ذلك
الشافعي رٞبو ا﵁  ،وعلى ىذا ػلمل ما جاء عن السلف من
57
ذلك".
وأما ما أخرجو اإلمام أٞبد وابن أيب شيبة والبزار من حديث
جابر بن عبد ا﵁" :أن عمر بن اخلطاب أيت النيب صلى ا﵁ عليو
وسلم بكتاب أصابو من بعض أىل الكتاب ،فقرأه عليو فغضب
فقال" :أمتهكون فيها بابن اخلطاب ،والذي نفسي بيده ،لقد جئتكم
هبا بيضاء يقية .ال تسألوىم عن شيء فيخربوكم ٕبق فتكذبوابو ،أو
أبباطل فتصدقوا بو ،والذي نفسي بيده ،لو أن موسى صلى ا﵁ عليو
58
وسلم كان حيا ما وسعو إال أن يتبعُب".
Al-`AsqalÉnÊ, FatÍ al-BÉrÊ, Kitab al-Tafsir, vol. 8, 170.
Abu `Abd Allah AÍmad bin ×anbal al-ShaybÉnÊ, Musnad al-Imam
;Ahmad, vol. 3 (Cairo: al-MaÏba`ah al-Maymaniyyah, 1307AH), 387
al-`AsqalÉnÊ, FatÍ al-BÉrÊ, vol. 13, 259.
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ىذا احلديث ال يعارض ما قدمناه من أن الرواية جائزة ،الن
النهي الوارد يف احلديث كان يف صدر اإلسالم قبل أن تكون
األحكام مستقرة ودلا ػلدث من ذلك من خوف االختالط .لكن دلا
استقرت األمور واستتب األمن واالتتقرار وأمن خوف االختالط أبيح
ذلك .قال ابن حجر يف ىذا الصدد" :وكان النهي وقع قبل استقرار
األحكام اإلسالمية ،والقواعد الدينية خشية الفتنة ،فلما زال ا﵀ذور
وقع اإلذن يف ذلك ،دلا يف مساع األخبار الٍب كانت يف زماهنم من
االعتبار"
وؽلكن أن ندفع ما يتوىم من التعارض ٗبا نقلو ابن بطال عن
ادلهلب أنو قال" :ىذا النهي إظلا ىو يف سؤاذلم عما النص فيو ،ألن
شرعنا مكتف بنفسو ،فإذا دل يوجد فيو نص ففي النظر واالستدالل
غُب عن سؤاذلم ،وال يدخل يف النهي سؤاذلم عن األخبار ادلصدقة
لشرعنا ،واألخبار عن األمم السالفة" .وهبذا يتضح أنو ال تعارض بْب
59
ىذه األحاديث وأن االنتقاد جولدزيهر وأٞبد أمْب ال وزن لو.
تقدم يف ادلبحث السابق أنو كان من منهج رجال ادلدرسة
العقلية أن ىم يبالغون يف التحذير من اإلسرائيليات ويبعدون الناس
من روايتها حٍب كان ىذا من أبرز معادلهم .لكن ادلتتبع لكتب
ادلفسرين يرى أن ىناك منهحا وضعو ادلفسرون يف التعامل معها كما
وضعوا شروطا ال بد من توافرىا قبل قبول الروايات اإلسرائيلية .فقالوا،
Al-DhahabÊ, al-TafsÊr wa al-MufassirËn, vol. 1, 127.
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مثلال ،إ ن اإلسرائليات تذكر لالستشهاد ال لالعتقاد وأهنا تنقسم إذل
ثالثة أقسام:
- 0منها ما وافق ما عندنا وثبت صحتو لوجود شاىد لو شلا يف
الكتاب أو السنة ،فهذا صحيح مقبول وال مانع من
التحديث بو.
- 2منها ما خالف ما عندنا وتبْب كذبو لوجود ما يعارضو يف
الكتاب أو السنة .فهذا مردود وال يروى إال يف مقام اإلبطال
والرد.
- 7منها ما ىو مسكوت عنو ،فليس عندنا ما يكذبو وال
يصدقو .فهذا حكمو التوقف؛ الصلزم بثبوتو وال نكذبو،
60
لكن ال مانع من التحديث بو.
موقف المفسر من اإلسرائيليات
ادلنهجية تقتضي أن يلتزم ادلفسر باألمور اآلتية يف تعاملو مع
اإلسرائيليات حٍب يكون موضوعيا يف روايتها:
- 0غلب أن يكون موقف ادلفسر واضحا جدا يف التعامل مع
اإلسرائيليات ونقدىا وبيان ما إذا كانت صحيحة أو غّب
ذلك.

Ibid., 130-131.
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- 2ان األسلم عدم الرجوع إذل اإلسرائيليات واإلعراض عنها
وعدم االشتغال ٗبا ال طائل ٙبتو شلا يصرف القارئ عن فهم
مراد التنزيل ويشغلو عن التدبر يف حكمو وأحكامو.
- 7غلب أال يرجع إليها إذا كان يف سنة الرسول صلى ا﵁ عليو
وسلم بيان دلا أٝبل يف القرآن.
- 4غلب أن يكون دائرة رجوعو إذل اإلسرائيليات زلدودة جدا.
فال يرجع إليها يف ما ؽلس العقيدة مثال ،أو فيما يتعلق
باألحكام الشرعية ،بل يرجع إليها فقط يف ما لو عالقة
بالقصص القرآين.
- 5ثانيا ويكون يقظا فطنا عند قرائتها وينقدىا نقدا علميا
ويكون علو نقدىا وٙبليل ويأخذ منها ما يتفق مع العقل
والنقل.
- 6وليتذكر ادلفسر دائما أن الرجوع إذل اإلسرائيليات يكون
فقط عند الضرورة ،والقاعدة تقول إن الضرورة تقدر
بقدرىا ،أي بقدر احلاجة إليها ،فال يذكر شيئا من
اإلسرائيليات يف تفسّبه إال بقدر ما يقتضيو بيان اإلٝبال
أو توضيح الغامض وال يسَبسل يف التفاصيل الٍب ال حاجة
إليها.
- 7وإذا كان ىناك خالف عند ادلفسرين يف قصة ما مثال ىذا
طبعا يستلزم وجود كثرة األقوال والنقوالت .فال مانع من
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ذكر ىذا اخلالف وسرد ىذه األقوال استئناسا واستشهادا
61
مع بيان الصحيح منها وإبطال ما ىو باطل.
- 8إن إباحة التحديث عن أىل الكتاب فيما ليس عندنا دليل
على صدقو وال كذبو فيو شيء من إعطاء نوع من القوة
ألخبارىم ويكفي تصديقا لروايتاهتم وأقاويلهم جعلها يف
62
تفسّب كتاب ا﵁ جنبا إذل جنب وقرانو هبا.
وضلن نتفق مع رجال ادلدرسة العقلية يف أنو ال غلب األخذ ٗبا
جاء بو التابعي يف التفسّب  -ألن اخلالف مشهور يف ذلك -إال فيما
ليس للرأي فيو رلال ،فمثل ىذا يؤخذ بو عند عدم الريبة .فإذا
حصلت الريبة بأن كان ىذا التابعي مثال يأخذ من أىل الكتاب فلنا
حينئذ أن نَبك قولو وال نعتمد عليو .وأما إذا اجتمع التابعون على
قول أو رأي فإنو غلب األخذ بو وعدم ٘باوزه إذل غّبه 63.يقول ابن
تيمية" :قال شعبة بن احلجاج وغّبه :أقوال التابعْب ليست حجة،
فكيف تكون حجة يف التفسّبٗ ،بعُب أهنا ال تكون حجة على غّبىم
شلن خالفهم ،وىذا صحيح ،أما إذا أٝبعوا على الشيء فال يرتاب يف
كونو حجة فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة على بعض وال
على من بعدىم ،ويرجع يف ذلك إذل لغة القرآن ،أو السنة ،أو عموم
64
لغة العرب ،أو أقوال الصحابة يف ذلك".
61

Ibid., 132-133.
KhÉlid `UthmÉn al-Sabt, QawÉ`id al-TafsÊr, Jam`an wa DirÉsah, vol.
1(Riyadh: DÉr Ibn `AffÉn, 1421AH), 166.
63
Al-DhahabÊ, al-TafsÊr wa al-MufassirËn, 96.
64
Ibn Taymiyyah, Muqaddimah fi UÎËl al-TafsÊr, 68-69.
62
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ويف ىذا الصدد يقول السيوطي" :فمٌب اختلف التابعون دل
يكن بعض أقواذلم حجة على بعض وما نقل يف ذلك عن الصحابة
نقال صحيحا فالنفس إليو اسكن شلا ينقل عن التابعْب ألن إحتمال
أن يكون مسعو من النيب أو من بعض من مسعو منو أقوى وألن نقل
الصحابة عن أىل الكتاب أقل من نقل التابعْب ومع جزم الصحايب
ٗبا يقولو كيف يقال إنو أخذه عن أىل الكتاب وقد هنوا عن
تصديقهم وأما القسم الذي ؽلكن معرفة الصحيح منو فهذا موجود
65
كثّبا و﵁ احلمد".
أخّبا ،بقى ،أن نشّب إذل أن ىناك مقولة أشتهرت عن اإلمام
أٞبد" :ثالثة ليس ذلا أصل التفسّب وادلالحم وادلغازي" ويتخذ
أصحاب ادلدرسة العقلية من ىذه ادلقولة وسيلة للتقليل من شأن
التفسّب بادلأثور والنيل من اإلسرائيليات .إلزالة ىذا اإلشكال أقول أن
مراده رٞبو ا﵁ -وا﵁ أعلم -أن ما روي من األحاديث ادلرفوعة فيها
دون ادلوقوفة وادلقطوعة قليل جدا كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:
"ومعلوم أن ادلنقول ىف التفسّب أكثره كادلنقول ىف ادلغازى وادلالحم
وذلذا قال االمام أٞبد ثالثة أمور ليس ذلا اسناد التفسّب وادلالحم
وادلغازى ويروى ليس ذلا أصل أى اسناد ألن الغالب عليها
ادلراسيل مث ل ما يذكره عروة بن الزبّب والشعىب والزىرى وموسى بن

Al-SuyËÏÊ, al-ItqÉn fÊ `Ulum al-Qur’Én, vol. 2, 471.

108

65

’Ibrahim Ilyas, “Biblical Narratives (al-Israiliyyat) as Reflected in Modernist
Rationalist School of Tafsir,” Afkar Vol. 19 Issue 1 (2017): 67-112

عقبة وابن اسحاق ومن بعدىم كيحٓب بن سعيد األموى والوليد بن
66
مسلم والواقدى وضلوىم ىف ادلغازى"...
وتأييدا ذلذا قال السيوطي يف اإلتقان" :وإن قال اإلمام أٞبد
ثالثة ليس ذلا أصل التفسّب وادلالحم وادلغازي وذلك ألن الغالب
عليها ادلراسيل" 67وأن الذي صح منو قليل جدا ،بل أصل ادلرفوع منو
يف غاية القلة.مث سرده يف أخر كتاب اإلتقان.
احلاصل أن مراد اإلمام أٞبد هبذه ادلقولة أن ىذه األشياء
الثالثة يف الغالب ليس ذلا أسانيد صحاح متصلة وإال فقد صح من
ذلك كثّب منها فمن ذلك تفسّب الظلم بالشرك يف قولو تعاذل:
َّ ِ
ِ
ك َذلُ ُم ْاأل َْم ُن َوُى ْم
ين آََمنُوا َوَدلْ يَلْبِ ُسوا إِؽلَانَ ُه ْم بِظُلْ ٍم أُولَئ َ
﴿الذ َ
ِ
اسَتطَ ْعتُ ْم
﴿وأَع ُّدوا َذلُ ْم َما ْ
ُم ْهتَ ُدو َن﴾ (األنعام )82:وتفسّب القوة يف َ
ِمن قُ َّوٍة وِمن ِرب ِ
اط ا ْخلَْي ِل تُ ْرِىبُو َن بِِو َع ُد َّو اللَِّو َو َع ُد َّوُك ْم﴾
َ ْ َ
ْ
(األنفال )61:بالرمي ،وكتفسّب العبادة بالدعاء يف قولوَ ﴿ :وقَ َال
ِ َّ ِ
ربُّ ُكم ادع ِوين أ ِ
ين يَ ْستَكِْربُو َن َع ْن ِعبَ َادِيت
َ ُ ُْ
ْ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إ َّن الذ َ
َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن ِ ِ
ين﴾ (غافر.)61:
َّم َداخر َ
َ
خاتمة
إن موضوع الروايات اإلسرائيلية كان وال يزال موضوعا مثّبا للجدل يف
ادلاضي واحلاضر ألن أكثر التفاسّب الٍب صنفت على منهجية التفسّب
بادلأثور ملئت هبا ويصعب ٚبصلها منها .وقد تسربت ىذه
Ibn Taymiyyah, Muqaddimah fi UÎËl al-TafsÊr, 33.
Al-SuyËÏÊ, al-ItqÉn fÊ ÑUlum al-Qur’Én, vol. 2, 471.
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االسرائيليات إذل معظم كتب التفسّب يف عصر التابعْب يف الوقت
الذي كثرت فيو الطوائف والفرق واخلالفات ادلذىبية والتشاحن
الطائفي ,شلا أدى إذل حجر أفكار ادلسلمْب وعقوذلم بقيود أثرت
تأثّبا سيئا على الفكر اإلسالمي وحالت دون فهم القرآن واالنتفاع
هبدايتو ككتاب ىداية -عرب القرون الطويلة.-
مع هناية القرة الثامن عشر ادليالدي تصدى رجال ادلدرسة
العقلية دلواجهة التحديات الٍب كانت تواجو األمة اإلسالمية يف
اجلانب الفكري واالقتصادي والسياسي واالجتماعي .فمن ىذا
ادلنطلق ،دعوا إذل ضرورة العودة إذل الفهم الصحيح لتعاليم القرآن
وربطها ٗبجاالت احلياة بكافة أشكاذلا ووضعوا منهجية عقلية ٘بديدية
يف لفهم القرآن وتطيقيها على أرض الواقع.
فقد أشارت ىذه الدراسة أن من أبرز معادل ادلدرسة العقلية
احلديثة التطرف يف رد الروايات اإلسرائيلية وإنكارىا واهتام رواهتا االمر
الذي أدى إنكار كثّب منها مع صحتها .وىذه ادلنهجية ادلتطرفة تتميز
بالتشدد وعدم ادلوضوعية والتضارب يف التعامل مع اإلسرائيليات كما
اتضح من خالل البحث .كما أن مزالق رجال ادلدرسة العقلية
عموما حدثت بسبب أخطاء منهجية أو ضالل منهجي أو تعمد أو
شك يف الدين.
وىذه األخطاء ادلنهجية سببت ىزؽلة خطّبة يف الفكر
اإلسالمي ؽلثل إخضاع الَباث اإلسالمي للنقد حٍب يتوافق مع
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ادل فاىيم الغربية ألن العقالنْب انبهروا بالغرب واعتقدوا أن تفوقهم يف
.اجملال االقتصادي والعلمي والسياسي جاء بسبب بعدىم عن الدين
وبالتارل حاولوا التوفيق بْب القرآن والعلم احلديث والدين والعقل ويف
سبيل ذلك أعطوه احلرية الواسعة إذل الٍب أدت هبم إذل الوقوع يف
 نسأل ا﵁ أن يعفو عنا وإياىم.األخطاء الفكرية وادلزالق ادلنهجية
. إنو ورل ذلك والقادر عليو،بيعاٝ
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