
 

(201)  ايــــــــــةرالد 

 

 

 

 

 
 

  اإلمام األلوسي
 وجهوده يف نقد اإلسرائيليات
  من خالل تفسريه روح املعاني

 الدكتــــــور

 إبراهيم حممد إبراهيم حسانني 
 مدرس بقسم التفسري وعلوم القرآن

كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (202)



 

(203)  ايــــــــــةرالد 

 

 ملخص البحث
، وعىل آله  احلمد هلل، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل

 وصحبه ومن وااله، وبعد: 

فإن اإلرسائيليات من أنواع الدخيل التي ال يكاد خيلو منها كتاب 

تفسري، لكن عىل تفاوت بني املفرسين يف ذلك قلة أو كثرة، وسكوًتا 

ت دراستها من األمهية بمكان لرفع آثارها عنها أو تعقيًبا عليها، لذا كان

السيئة عىل اإلسالم واملسلمني؛ حيث جتعله يف نظر أعدائه دين خرافة؛ ملا 

حوته من أباطيل وخرافات اختذها الطاعنون مادة خصبة للطعن يف 

اإلسالم، باإلضافة إىل أن وجودها يف التفسري خيفي الكثري من عظمة 

 القرآن الكريم وهداياته.

دف البحث إىل الوقوف عىل موقف اإلمام األلويس من وهي

اإلرسائيليات، وأقسامها يف تفسريه روح املعاين، وتسليط الضوء عىل 

طريقته يف نقدها، وبيان أن فعله هذا دليل عىل قابلية الرتاث اإلسالمي 

 للدراسة والتحقيق والنقد.
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Conclusion

All praise is due to Allah, and may peace and 

blessings be upon Prophet Muhammed, his 

household and companions and upon everyone 

followed his way.

Isra'iliyyat (Narratives from the People of the 

Book) is a kind of insertion that mentioned in almost 

all books of Tafseer. The only difference is that some 

scholars of Tafseer added less or more than each 

other. Some of them commented on these Isra'iliyyat 

and clarified them, while others did not. So, it is so 

important to study and refute these matters to protect 

Islam and Muslims from such bad impact, as these 

narratives may pave the way for the enemies of Islam 

to label it as a religion of superstitions that includes 

non-authentic or fabricated stories They used such 

narrations as evidence for their false allegations 

against Islam. Moreover, inserting such Isra’iliyyat in 

the books of Tafseer caused a lot of ambiguity 

regarding the greatness and guidance of the Glorious 

Quran. So, this research will cover the methodology 

of Imam Al-Aalousy in handling these Isra’iliyyat.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني 

 ، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد: سيدنا حممد

فالقرآن الكريم هو كتاب اهلل اخلاتم الذي توىل حفظه بنفسه، وقد 

فأخذوه منه لفًظا ومعنى، وظل  لصحابته  علَّمه رسول اهلل 

ت أمور املسلمون  يفهمون القرآن فهًًم صحيًحا ال شائبة فيه، إىل أن َجدَّ

أتاحت الفرصة النتشار الدخيل يف التفسري، فبعد أن اتسعت رقعة 

اإلسالم ودخل الناس يف دين اهلل أفواًجا، ابتليت األمة بعدد من الباليا، 

بداية ممن تظاهر بالدخول يف اإلسالم وراح يبث سمومه يف تفسري آيات 

، رآن، مروًرا بانقسام املسلمني إىل فرق بعد مقتل اخلليفة عثًمن الق

اص، وَتَساُهل بعض املفرسين  فاخترصوا "وظهور الوضاعني، والُقصَّ

األسانيد ونقلوا األقوال برًتا، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح 

 .(1) "بالعليل

تاب واإلرسائيليات من أنواع الدخيل التي ال يكاد خيلو منها ك

تفسري، لكن عىل تفاوت بني املفرسين يف ذلك قلة أو كثرة، وسكوًتا 

عنها أو تعقيًبا عليها، لذا كانت دراستها من األمهية بمكان لرفع آثارها 

                                                           

هـ( 911( )اإلتقان يف علوم القرآن( لإلمام جالل الدين السيوطي )املتوىف: 1)

( حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، طبعة اهليئة املرصية العامة 4/242)

 م.1974هـ/ 1394للكتاب، 
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السيئة عىل اإلسالم واملسلمني؛ حيث جتعله يف نظر أعدائه دين خرافة؛ ملا 

عن يف حوته من أباطيل وخرافات اختذها الطاعنون مادة خصبة للط

اإلسالم، باإلضافة إىل أن وجودها يف التفسري خيفي الكثري من عظمة 

 القرآن الكريم وهداياته.

وقد جاء بحثي يف دراسة جهود أحد األئمة األعالم من املفرسين، 

هـ(، ذاك الذي حارب 1270وهو اإلمام شهاب الدين األلويس )ت

 منها.اإلرسائيليات، وحافظ عىل تنقية تفسريه إىل حد كبري 

 عنوان: جاء هذا البحث حتتو
من خالل تفسريه  األلويس وجهوده يف نقد اإلرسائيليات اإلمام"

 "روح املعاين

 ووقع اختياري هلذا املوضوع ألهميته وألسباب أخرى أذكرها:
 أهمية املوضوع وأسباب اختيار املوضوع

 يرجع اختياري هلذا املوضوع إىل:        

 وتطوره التفسري واجتاهات املفرسين ناهجم بدراسة العناية أواًل:

 ومعرفة التفسري أئمة مناهج عىل العصور، والوقوف عرب

 ملكة اإلرسائيليات، وهو بال شك ينمي نقد يف طرائقهم

 التفسري. علم يف الباحث لدى الناقدة القراءة

 من التفسري كتب تنقية يف املفرسين جهود إبراز يف الرغبة ثانيًا:

 .الدخيل
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القيمة العلمية لتفسري روح املعاين لإلمام األلويس، حيث  :ثالثًا

عليها  والرد نقد اإلرسائيليات يف واضح جهد كان ملؤلفه

 عرضه يف الناقدة شخصيته والتعليل، وظهرت بالدليل

 ومناقشته.

الرد عىل الطاعنني يف القرآن من املسترشقني وأذناهبم بأنه  رابعًا:

 كتاب خرافة وقصص وأباطيل. 

 أهداف البحث

 هيدف البحث إىل:        

 موقف اإلمام األلويس من اإلرسائيليات، عىل الوقوف أوال:

 تفسريه روح املعاين. يف وأقسامها

نقد  يف تسليط الضوء عىل طريقة اإلمام األلويس ثانيا:

 اإلمام عليها سار التي األساليب وبياناإلرسائيليات،

 نقده. يف األلويس

 .والنقد والتحقيق للدراسة اإلسالمي الرتاث ليةقاب بيان ثالثا:

 خطة البحث
 إىل مقدمة ومبحثني وخامتة.البحث  قسمتهذا؛ وقد         

ب اختياري اسببحث، وأ: أمهية القد اشتملت عىلف أما املقدمة،ف

 .خطتهووأهدافه، له، 
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 وحتته، : اإلمام األلوسي وتفسريه روح املعانيفعنوانه وأما املبحث األول

 مطلبان: 

 . إلمام األلويساملطلب األول: ترمجة خمترصة ل

ومنهجه  ،املطلب الثاين: تعريف موجز بكتابه: روح املعاين

 فيه.

اإلسرائيليات، وموقف اإلمام األلوسي  فعنوانه:وأما املبحث الثاني، 
 وحتته ثالثة مطالب:  منها، وطريقته يف نقدها.

 .إلمام األلويس منهااملطلب األول: اإلرسائيليات، وموقف ا

أقسام اإلرسائيليات يف تفسري اإلمام  املطلب الثاين:

 األلويس. 

 املطلب الثالث: طريقة اإلمام األلويس يف نقد اإلرسائيليات. 

 .التي آل إليها البحث  النتائج والتوصيات برزوتتضمن أواخلامتة 

 منهج البحث وخطواته

املنهج "تابته وقد سلكت يف معاجلة هذا املوضوع وك ؛هذا

القائم عىل معاجلة املوضوع من خالل استقراء  "االستقرائي

 .(1) آيات القرآن الكريم

                                                           

( واالستقراء: هو احلكم عىل كيلٍّ بوجوده يف أكثر جزئياته. التعريفات لعيل بن 1)

( حتقيق: 18هـ( )ص816حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين )املتوىف: 

لبنان، األوىل ارش، دار الكتب العلمية بريوت مجاعة من العلًمء بإرشاف الن

 م.1983-هـ 1403
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 واتبعت يف هذه الدراسة اخلطوات التالية:
عزوُت اآليات القرآنية إىل مواضعها، بذكر اسم السورة ورقم  :أواًل

 اآلية يف املتن دون احلاشية، حتى ال ُتثقل.

ا ورد يف البحث من أحاديث، فإن كان احلديث قمت بتخريج م :ثانيًا

يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذلك، وإن مل يكن فيهًم تتبعت 

 احلكم عليه. عمصادره، م -قْدر املستطاع  -

وّثْقت األقوال من مصادر ومراجع متنوعة، فإن كان املنقول نًصا  ا:ثالًث

، وأرشت "..."من مرجع واحد جعلته بني قويْس تنصيص 

باحلاشية إىل املرجع، وإن ترصفت بيشء من النص أرشت إىل 

ذلك أيًضا باهلامش، وإن تنّوعت املراجع واملصادر يف جزئية 

                                                                                                                                          

واملنهج االستقرائي:  ما يقوم عىل تتبع أمور جزئية عن طريق املالحظة والتجربة؛ 

الستنتاج أحكام عاّمة من خالهلا. ويقوم االستقراء عىل املالحظة أو 

 التجربة واالستطالع واالستبانة.

تاّم: وهو ما يقوم عىل تتبع مجيع اجلزئيات التي ُتبحث واالستقراء نوعان: استقراء 

للوصول إىل النتيجة، واستقراء ناقص: وهو ما ُيكتفى فيه ببعض جزئيات 

املسألة، للوصول من خالل تتبعها ودراستها إىل نتيجة. وال شك أن 

ُر يف كثرٍي من  االستقراء التاّم أدقُّ من االستقراء الناقص، لكن قد يتعذَّ

ن إجراء استقراء تامِّ يستوعب مجيع الفئات والرشائح املستهَدفِة، األحيا

فيلجُأ الباحُث إىل االستقراء الناقص. بترصف يسري من: )حمارضات يف 

مناهج البحث واملكتبة اإلسالمية( إعداد أ.د/ أمحد حممد الرشقاوي، أستاذ 

عة التفسري وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، جام

 م.2008-هـ   1429( طبعة مكتبة الرشد، 17األزهر )ص 
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واحدة أفدت منها مجيًعا ُصْغتها بأسلوب خاص، وكتبت يف 

، وأذكر تفاصيل املرجع يف احلاشية احلاشية: يراجع: كذا وكذا

 .عند أول ورود، وكذا يف ثبت املراجع

ذكرت بعًضا من األرسار البيانية والتعبريية يف كثري من اآليات  ا:ًعراب

القرآنية حمل الدراسة، مستشهًدا بأقوال أهل العلم من املفرسين 

جهود املفرسين يف تنقية التفسري من وغريهم للتأكيد عىل 

 .الدخيل

 ترمجت لألعالم ترمجة خمترصة. ا:خامًس

لتي توصل إليها، وكذلك أهم ذّيلت البحث بأهم النتائج ا :اسادًس

التوصيات لعل اهلل تعاىل أن ينفع أحًدا من الباحثني، وكذلك أهم 

 املصادر واملراجع. 

فإن كنت ُوفقت يف عرض هذا املوضوع وخدمته خدمة علمية  ،وبعد

ىئ  ىئ  ىئ  یی  ژ فأهلث بالثناء قائالً: تليق بجالل القرآن وعظمته 

وأسأل اهلل -انت األخرى وإن ك  [،88هود:] ژی  ی  جئ  حئ  

  ژې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ : فدعائي –أن ال تكون 

 .[286البقرة:]

 الباحث/ إبراهيم حممد إبراهيم حسانني

  درس بقسم التفسري وعلوم القرآنامل

 يقكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيف 
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 املبحث األول: اإلمام األلوسي وتفسريه روح املعاني
مجة خمترصة لأللويس، وتعريف موجز بكتابه روح وأذكر فيه تر

املعاين، ومنهجه الذي سار عليه فيه.

 املطلب األول: ترمجة خمتصرة لأللوسي
هو أبو الثناء، شهاب الدين، حممود بن عبد اهلل بن امسه ونسبه:

حممود بن درويش بن حممد بن نارص الدين بن حسني اخلطيب اإلمام 

ممن أكرمه اهلل بالنسبني الرشيفني حيث ينتهي  ، وهو(1)األلويس البغدادي

                                                           

( ينظر: )هدية العارفني يف أسًمء املصنفني( إلسًمعيل باشا البغدادي 1)

( طبعة إحياء الرتاث العريب بريوت، بدون رقم الطبعة وتارخيها، 2/418)

)معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب العربية( لعمر رضا كحالة 

 مكتبة املثنى ببريوت، ودار إحياء الرتاث العريب.( طبعة 2/175)

واإلمام األلويس نسبة إىل ألوس، وهي املوطن األصيل ألجداده، وتقع عىل الفرات 

قرب عانات. ينظر: )معجم البلدان( لشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن 

(، طبعة دار صادر، 1/246) هـ(626عبد اهلل الرومي احلموي )ت

 م.1995ة، بريوت، الثاني

وقد دار خالف حول قرص هذه الكلمة ومدها، فالزركيل يف )األعالم( يقول: 

استفتينا أحد فضالء اإلمام األلوسيني ببغداد فأجاب: املعروف عندنا "

، لكن العالمة حممد هبجت األثري، وهو تلميذ العالمة حممود شكري "املد

ح يف )أعالم ا لعراق( كوهنا بالقرص، اإلمام األلويس حفيد املفرس، قد صحَّ

وهو ما رست عليه يف بحثي. ينظر: )األعالم( خلري الدين بن حممود بن 

(، 1/25هـ( )1396حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي )املتوىف:
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، ومن جهة أم أبيه إىل سيدنا نسبه من جهة أبيه إىل سيدنا احلسني 

 .(1)احلسن  

ولد يوم اجلمعة، الرابع عرش من شهر شعبان، سنة سبع  مولده:

هـ(، يف ناحية 1217عرشة ومائتني بعد األلف من اهلجرة النبوية )

 .(2)الكرخ من بغداد

ولد اإلمام األلويس يف أحضان أرسة علمية فوجد العناية شأته:ن

منذ صغره مما كان له األثر احلسن عىل حياته العلمية يف مستقبله، فحفظ 

وحفظ معه متن اآلجرومية وألفية ابن مالك  ،القرآن وهو ابن سبع سنني

                                                                                                                                          

م، )أعالم العراق( ملحمد  2002طبعة دار العلم للماليني، اخلامسة عرش، 

 .1345(، طبعة املطبعة السلفية، 7هبجت األثري )ص

( جاء ذلك يف )روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( لإلمام 1)

هـ( 1270شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني اإلمام األلويس )ت

 (، حتقيق عيل عبد الباري عطية، طبعة دار الكتب العلمية 10/150)

ن الثالث عرش( هــ، ويف: )حلية البرش يف تاريخ القر1415بريوت، األوىل، 

( بترصف، والكتاب بتحقيق 1453لعبد الرزاق البيطار الدمشقي )ص

وتنسيق وتعليق حفيده: حممد هبجة البيطار، طبعة دار صادر، بريوت، 

 م. 1993 -هـ  1413الثانية، 

( ، والكرخ بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده خاء 2/418( )هدية العارفني( )2)

لعرب. ينظر: )معجم ما استعجم من أسًمء معجمة: نبطي، ليس من كالم ا

البالد واملواضع( أليب عبيد عبد اهلل ابن عبد العزيز البكري األندليس 

 هـ. 1403(، طبعة عامل الكتب، بريوت، الثالثة، 4/1124)
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واملنظومة الرحبية يف الفرائض، وقبل العارشة كان قد درس علوم 

وفقه الشافعية، وملا بلغ العارشة من عمره أذن له والده يف األخذ العربية 

عن علًمء عرصه فأخذ عن مجاعة منهم والزم بعضهم أربع عرشة سنة، 

حتى أجازه، وذاع صيته  (1)وهو الشيخ عالء الدين عيل أفندي املوصيل

.       (2)وانترش أمره

، وآية من آيات كان اإلمام األلويس شيخ العلًمء يف العراق مكانته:

اهلل العظام، ونادرة من نوادر األيام، وكان ذا حافظة عجيبة، مجع كثرًيا 

امة يف الفروع  من العلوم حتى أصبح عالَّمة يف املنقول واملعقول، فهَّ

ا لكتاب اهلل ال ُيبارى  ً ًثا ال ُُياَرى، وُمَفرسِّ  .()واألصول، حُمَدِّ

                                                           

( هو عالء الدين عيل بن يوسف املوصيل، الزمه الشيخ األلويس أربع عرشة 1)

مشهودا للعلًمء اجتمع فيه مجيع سنة حتى أجازه، وكان يوم إجازته 

الفضالء واألجالء، وذلك يف السنة اخلامسة والعرشين من عمره. ينظر: 

)املسك األذفر يف نرش مزايا القرنني الثاين عرش والثالث عرش( للسيد حممود 

( حتقيق د/ عبد اهلل اجلبوري، طبعة الدار 147شكري اإلمام األلويس )ص

 هـ.1427العربية للموسوعات، األوىل،

( بترصف من : )غرائب االغرتاب ونزهة األلباب يف الذهاب واإلقامة 2)

واإلياب( لشهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني اإلمام األلويس 

هـ، )أعالم العراق( 1327(، مطبعة الشابندر ببغداد، 3هـ( )ص 1270)ت

 (.22)ص

واملفرسون(  (، )التفسري28( بترصف واختصار من: )أعالم العراق( )ص3)

( طبعة 251 -1/250هـ( )1398للدكتور حممد حسني الذهبي )ت

 مكتبة وهبة، القاهرة.



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (214)

عضالت ، وحمط أنظار وكان مقصد علًمء اآلفاق يف املسائل امل

املسلمني يف كثري من اجلهات، وسارت بأجوبته الركبان التي عجز عن 

اإلجابة عليها يف العراق كل إنسان، ومما يدل عىل مكانته العلمية تفسريه 

املشهور روح املعاين الذي أثنى عليه العلًمء الكبار ومدحه الشعراء، 

ب خاص ألعلم علًمء باإلضافة إىل توليه منصب اإلفتاء، وهو منص

كلًم بالغتم يف "العراق، زكاه له شيخ اإلسالم عارف حكمت بقوله: 

 .    () "إكرام هذا الرجل فهو بالنسبة إىل ما ينبغي له كل من جل

تتلمذ اإلمام األلويس عىل يد فحول من علًمء عرصه،  شيوخه:

ه وكان قد قرأ عىل مشايخ عظام وعلًمء أعالم، أجلهم من خترج علي"

وكمل العلوم لديه موالنا البحر املتالطم ذو املناقب الدرية الشيخ عالء 

 ومنهم:  () "الدين عيل أفندي املوصيل، مدرس احلرضة القادرية

 ، والشيخ خالد (3)والده العالمة الشيخ عبد اهلل اإلمام األلويس

                                                           

 (.63( بترصف من: )غرائب االغرتاب( )ص1)

 (.9( سبقت ترمجته )ص 2)

( هو السيد عبد اهلل بن حممود بن درويش بن حممد بن نارص الدين األلويس 3)

ام والبكاء، وترشح الصدور البغدادي، كان صاحلًا، كثري الصيام والقي

س نحو أربعني سنة يف احلرضة األعظمية، ويف مدرسة املوليخانه،  رؤيته، درَّ

ودرس نحو أربع سنني يف مدرسة الشهيد عيل باشا التي أعدت لرئيس 

س هبا، وقد حج قبل أن يتزوج ثالث  املدرسني، وهو ثالث مدرس درَّ



 

(215)  ايــــــــــةرالد 

 

، وغريهم كثري، وقد اقترصت (2)، والشيخ عىل السويدي(1)النقشبندي

 كر أشهرهم اختصارا. عىل ذ

اإلمام األلويس أشعري العقيدة، يقول عنه حفيده أبو عقيدته:

وكان سلفي االعتقاد، وكم له يف ذلك سلف من السادة "املعايل: 

 .(3) "األماجد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ وقال عند تفسري قوله تعاىل:

ڤ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ

 أن تعلم [: وأنت4احلديد: ]ژڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  

                                                                                                                                          

)أعالم العراق( (، 21مرات. ترمجته يف: )غرائب االغرتاب( )ص

 (.11)ص

( هو أبو البهاء، خالد بن أمحد بن حسني، ضياء الدين النقشبندي، شيخ 1)

هـ بقره طاغ من بالد شهرزور، وهاجر 1193الطريقة النقشبندية، ولد سنة 

هـ. من آثاره: 1242إىل بغداد، ورحل إىل دمشق، وتويف هبا بالطاعون سنة 

اتريدي واالشعري، الرسالة اخلالدية العقد اجلوهري يف الفرق بني كسبي امل

يف آداب الطريقة النقشبندية، رشح مقامات احلريري، رشح العقائد 

(، )معجم املؤلفني( 2/294العضدية، وغريها. ترمجته يف: )األعالم( )

(4/95.) 

( هو عيل بن عبد اهلل البغدادي، السويدي، متكلم، من آثاره: املشكاة املضيئة يف 2)

هـ. ترمجته يف: )معجم املؤلفني(  1170هابية، تويف حوايل الرد عىل الو

(7/132.) 

 (.147( )املسك األذفر( )ص3)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (216)

 ما إال نؤّول وال علم غري من تعاىل اهلل عىل قول فإنه التأويل ترك األسلم

 فوضنا فوضوا وإن أّولنا أّولوا فإن عليه كانوا فيًم ونتبعهم السلف أّوله

.(1)غريه  لتأويل سلًم ليشء تأويلهم نأخذ وال

وكثريًا ما كان يثني عىل الصوفية  الطريقة، نقشبندي ان صويفوك

ويمدحهم وحيرتمهم ويبجلهم فيقول عنهم سادتنا الصوفية، وهو هبذا 

 -رمحه اهلل  –يثني عىل الصوفية احلقة املوافقة ملا يف الكتاب والسنة، يقول 

 قلوبنا تعاىل اهلل أحيى الصوفية، سادتنا طرائق كانت فلًم"عنهم: 

 حرضة إىل الوصول أسباب أرجى من الزكية الذكية مهمهم فاسبأن

 أرشقت كم نواله، عم األعىل نواله فناء يف واحلصول جالله جل املوىل

 والبقاء الفناء فيها بالسلوك وحصل العرفان، شموس بروجها من

 تعاىل اهلل بتوفيق فيها يضل فال املسالك منها اتضحت وقد االمتان،

 .(2) "السالك

فإننا نجده ينكر أشد النكري عىل من يتمسحون  هة أخرىومن ج

عند تفسريه  -فمثاًل  –بالتصوف، وهو من أفعاهلم براء، فيبني عوارهم 

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ لقوله تعاىل: 

ڭ  ژ ول:ــيق ده ــنج  [، 169اآلية ]األعراف:   ژۇ  ۆ  ۆ 

 ما وُيعلون انية،الف واللذات الدنية الشهوات وهي ژڭ  ڭ  ۇ

                                                           

 (.14/168( )روح املعاين( )1)

 (.140( )غرائب االغرتاب( )ص2)



 

(217)  ايــــــــــةرالد 

 

 واصلون  ألنا  بد وال  ژۇ  ۆ  ۆ ژذلك أخذ إىل ذريعة ورثوه

 عىل يتهافتون فاهنم زماننا متصوفة من كثري حال وهذا كاملون،

 ألنا يرضنا ال ذلك إن: ويقولون النار عىل الفراش هتافت الشهوات

 .واصلون

 بدأو املذهب، شافعية كانت أرسة اإلمام األلويس:الفقهيمذهبه 

وكان يف آخر  به، مفتياً  صار حتى احلنفي املذهب يف نبغ ثم كذلك، هو

 .أمره يميل إىل االجتهاد

وكان يف صباه شافعي املذهب ال "يقول عنه حفيده أبو املعالي:

يميل لسواه وال يذهب، وقلد مدة إفتائه اإلمام أبا حنيفة يف معامالته، 

عد عزله يقول: أنا شافعي ما مل وبقي عىل ما كان عليه يف عباداته، وكان ب

يظهر يل دليل، وإال فليس عن العمل من حميل، حيث إن العامل إذا علم 

 . (1)"الدليل ال يعذر باالعتقاد، وليس عن العمل باجتهاده من حميد

وكان أسالفه من آل "ويقول الشيخ حممد الفاضل بن عاشور:

زع يف كثري من األلويس شافعية املذهب فتفقه يف مذهب أسالفه، ون

املسائل إىل األخذ باملذهب احلنفي، ورسخت قدمه فيه حتى أصبح من 

فقهائه، واختص باالنتساب إىل املذهب احلنفي ملا وىل منصب إفتاء 

                                                           

 (.147( )املسك األذفر( )ص1)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (218)

احلنفية ببغداد، وإن كانت نزعته احلقيقية نزعة استقاللية اجتهادية ُينح 

 .(1)ب املذهبيفيها إىل السمو عن درجة التقليد، وينفر من وصمة التعص

غاية يف احلرص عىل تزايد اإلمام األلويس  كاننشاطه العلمي:

ولقد ظهر نبوغه العلمي يف حسن اجلمع بني علمه، وتوفري نصيبه منه، 

عنارص املعرفة، وحب االضطالع هبضمها وحتريرها، وقوة العارضة يف 

ف واشتغل بالتدريس والتأليالبحث، وطول الباع يف البيان والتقرير، 

وهو ابن ثالث عرشة سنة، ودرس يف عدة مدارس، ووىل أوقاف 

فتاء املدرسة املرجانية، وتعلم فقه احلنفية يف فرتة وجيزة حيث إن اإل

الرسمي يف بغداد كان عىل املذهب احلنفي، فتوىل منصب اإلفتاء يف 

هـ( ومل يكن هذا 1250بغداد يف السادس عرش من ذي القعدة سنة )

س سائر العلوم يف داره املنصب يعطى إال  ألعلم أهل البالد، ورشع ُيَدرِّ

 .(2) ىف الرصافة

                                                           

(، )التفسري ورجاله( لألستاذ الشيخ حممد الفاضل 28( )أعالم العراق( )ص1)

( وما بعدها، مطبوعات جممع البحوث اإلسالمية 147بن عاشور )ص

 م. 1970هـ/ مايو 1390باألزهر، الكتاب الثالث عرش، ربيع األول 

(، )التفسري ورجاله( للشيخ 1/251( بترصف من: )التفسري واملفرسون( )2)

 (.28(، وينظر: )أعالم العراق( )ص147حممد الفاضل بن عاشور )ص

ب الرشقي لنهر دجلة، وهى اآلن أحد قسمي مدينة والرصافة منطقة تقع عىل اجلان

بغداد، ويوجد هبا العديد من املناطق والشوارع احليوية مثل األعظمية، 



 

(219)  ايــــــــــةرالد 

 

صنف اإلمام األلويس يف فنون متنوعة ومعارف متعددة، مؤلفاته:

حيث متتاز مؤلفاته باإلحاطة وَخلَّف للناس ثروة علمية كبرية ونافعة، 

والعمق واستقالل الفكر وحريته مع روعة البيان وحسن االفتنان يف 

أعظمها غة املعاين واألفكار، وقد جاوزت مؤلفاته عرشون مؤلفا صيا

 بخالف الفتاوى واملراسالت واألشعار.

 ومن أشهر مؤلفاته: 
 (1) والسبع املثاينالعظيم تفسريه: روح املعاين يف تفسري القرآن  -

 وهو أعظم مؤلفاته شأًنا وأجلها قدًرا. 

؛ وفيه دافع عن عدد (2)هوريةاألجوبة العراقية عن األسئلة الآل -2

 . من الصحابة الكرام

؛ وفيه اجلواب عىل (3) األجوبة العراقية عىل األسئلة اإليرانية -3

ثالثني سؤااًل يف التفسري والفقه وعلم الكالم وغريها، وردت من إيران 

 . بقصد تعجيز علًمء العراق فتصدى هلا وأجاب عنها بطريقة رائعة

                                                                                                                                          

 /https://ar.wikipedia.org: وشارع فلسطني، وشارع أيب نواس. ينظر

 العراق(. )الرصافة 

بريوت، وهى التي  ها: طبعة دار الكتب العلمية ( طبع عدة طبعات، ومن1)

 اعتمدت عليها.

( طبع عدة طبعات، منها: طبعة دار ابن القيم للنرش والتوزيع بالرياض، ودار 2)

م بتحقيق د/ عبد اهلل بن بو 2007ابن عفان للنرش بالقاهرة، الطبعة األوىل 

 شعيب البخاري.

 هـ .1301يدية ببغداد، طبع سنة ( طبع عدة طبعات، منها: طبعة مطبعة احلم3)

https://ar.wikipedia.org/


 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (220)

؛ وفيه دافع عن مذهب (1)احث اإلماميةالنفحات القدسية يف املب -4

 . أهل السنة واجلًمعة بأسلوب بارع

لباب يف الذهاب واإلقامة غرائب االغرتاب ونزهة األ -5

ترجم فيه لنفسه وبعض مشاخيه والعلًمء الذين لقيهم يف  (2)واإلياب

وبعض األبحاث العلمية واألدبية التي جرت  لطريقه أو يف إسالم بو

 .لخ عارف حكمت يف إسالم بوبينه وبني الشي

، وهو يف حكم اجلهاد وفضله (3)ُسفرة الزاد لسفرة اجلهاد -6

 وحكم مصاحلة املحاربني.

 .(4)وغريها من املؤلفات القيمة 

هنل من بحر علم اإلمام األلويس الكثري من الفضالء، تالميذه:

ج عليه مجاعات  قايصأخذ عنه خلق كثري من و من البالد ودانيها، وخترَّ

                                                           

ــــة، 1) ــــر الطبع ــــدون ذك ــــدادي، ب ــــق مصــــطفى البغ ــــق وتعلي ــــع بتحقي  ( طب

ـــــــى أهـــــــل احلـــــــديث ـــــــع ملتق  وهـــــــو منشـــــــور عـــــــىل موق

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2

87441 . 

 هـ.1327( طبع بمطبعة الشابندر ببغداد سنة 2)

زهـــر الرشـــيف، رقـــم النســـخة : ( نرشـــ خمطوطـــًا عـــىل موقـــع خمطوطـــات األ3)

 ورقة. 18، عدد األوراق: 333507

(، وينظر: 32إىل ص 28( بترصف واختصار من: )أعالم العراق( )من ص4)

 (.79(، )املسك األذفر( )ص2/419)هدية العارفني( )



 

(221)  ايــــــــــةرالد 

 

 ، (1)، منهم: أخواه عبد الرمحنالفضالء من بالد خمتلفة كثرية

ونعًمن خري الدين أبو  ،(4)، وعبد الباقي(3)، وأبناؤه عبد اهلل(2)وعبد احلميد

                                                           

( هو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن حممود بن درويش بن حممد بن نارص الدين 1)

لكبري، له خربة يف التفسري واحلديث، والفقه، جلس األلويس، واعظ بغداد ا

للوعظ والتعليم يف جامع الشيخ صندل أكرب جامع يف الكرخ، وخطب فيه 

هـ، ودفن قرب أخيه بمقربة 1284إىل وفاته، تويف يف ربيع الثاين سنة 

(، )أعالم العراق( 155الكرخي. ترمجته يف: )املسك األزفر( )ص

 (.12ص)

د اهلل بن حممود بن درويش بن حممد بن نارص الدين ( هو حممود بن عب2)

األلويس، متصوف، أديب، بارع، ذهب برصه وهو صغري، كان آية يف 

النباهة والذكاء وتوقد الذهن، حفظ القرآن وهو ابن ست سنني، والزم 

أخاه األكرب أبا الثناء وتأدب بأدبه فأجازه، وترص للوعظ فانتفع به الناس، مل 

واحد واسمه: نثر الآليل يف رشح نظم األمايل، وتويف يف يؤلف غري كتاب 

هـ ودفن يف مقربة اجلنيد بالكرخ. ترمجته يف: 1324مجادى األوىل سنة 

 (.14)أعالم العراق( )ص 

هــ، اعتنى به والده فحفظ القرآن وهو يف السادسة، وعلمه 1248( ولد سنة 3)

ري علًمء بغداد، ثم جلس مبادئ العربية، وبعد وفاة والده تعلم عىل يد مشاه

للتدريس فقصده الناس، وتوىل قضاء البرصة نحو سنتني، ومن مؤلفاته: 

التعطف عىل التعرف يف األصلني والتصوف، والواضح يف النحو، 

(، 44هـ. ترمجته يف: )أعالم العراق( )ص1291ووغريمها، وتويف سنة 

 (.171)املسك األذفر( )ص

الده وبعض تالمذته علوم اللغة واملنطق هـ ، درس عىل و1250( ولد سنة 4)

واحلديث وتفقه يف مذهب أيب حنيفة والشافعي، والزم الشيخ عيسى 

البندنيجي بعد وفاة والده حتى أجازه ، وتقلد قضاء كركوك وغريها، ومن 



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (222)

، وحممد أمني أفندي (2)، وعبد الفتاح أفندي الشواف(1)الربكات

 .، وغريهم(3)البغدادي

                                                                                                                                          

مؤلفاته: أوضح منهج إىل معرفة مناسك احلج، البهجة البهية يف إعراب 

رشح العضدية، وغريها، وتويف سنة  اآلجرومية، والفرائد السعدية يف

(، )املسك 53هـ ودفن بجوار والده. ترمجته يف: )أعالم العراق( )ص1298

 (.180األذفر( )ص

هـ، أخذ عن والده وعن أشهر تالمذته، فاجتمع إليه الناس، 1252( ولد سنة 1)

وتوىل املناصب العلية يف شبابه، واشتغل بالتأليف والتهذيب، له تصانيف 

ومنها: حاشية عىل رشح القطر أكمل هبا حاشية والده، وجالء  مفيدة،

َقه عبد  العينني يف حماكمة األمحدين، وغالية املواعظ، واجلواب الفسيح ملا لفَّ

(، واملسك 57هـ. ترمجته يف: أعالم العراق )ص1317املسيح، وتويف سنة 

 (.187األذفر )ص

هري بالشواف، أديب، ناثر، ( هو عبد الفتاح بن سعيد البغدادي، احلنفي الش2)

ناظم، مؤرخ، له: حديقة الورود، يف ترمجة الشهاب حممود اإلمام األلويس، 

هـ، ومل يبلغ الثالثني من العمر. ترمجته يف: 1262مل يتمه، تويف سنة 

 (.5/279(، )معجم املؤلفني( )4/36)األعالم( )

هـ، فقيه حنفي، 1223( حممد أمني بن حممد األدمهي احلسيني، ولد ببغداد سنة 3)

عارف باألدب، له نظم، اشتهر بالواعظ، من مؤلفاته: فتاوى يف فقه احلنفية، 

هـ. ترمجته يف: 1273ونظم التوضيح يف أصول الفقه، تويف ببغداد سنة 

 (.6/42)األعالم( للزركيل )



 

(223)  ايــــــــــةرالد 

 

خلامس والعرشين من يف يوم اجلمعة ااإلمام األلويس  توىفوفاته:

هـ(، 1270ذي القعدة سنة سبعني ومائتني بعد األلف من اهلجرة )

 .(1) الكرخ يف يوُدفن مع أهله يف مقربة الشيخ معروف الكرخ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، والكرخ، منطقة تقع عىل 7/176( بترصف من: )األعالم( للزركيل )1)

هر دجلة، وهي اآلن أحد قسمي مدينة بغداد، ويوجد فيها اجلانب الغريب لن

العديد من املناطق احليوية للعاصمة العراقية، ومنها: الكاظمية، والصاحلية، 

 / )الكرخ https://ar.wikipedia.org: وشارع حيفا. ينظر

 العراق(.



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (224)

 املطلب الثاني: تعريف موجز بكتابه: روح املعاني ومنهجه فيه
 اإلمام األلويسيعترب تفسري روح املعاين موسوعة علمية مجع فيه 

بني منهج السلف واملتكلمني واملتصوفة، ورد فيه شبه امللحدين وتعقب 

رشع فيه يف الليلة السادسة عرشة من شهر شعبان من  غريه من املفرسين.

وانتهى منه  (1)هـ(، وكان عمره إذ ذاك أربعة وثالثني سنة1252سنة )

                                                           

عة رأيت يف بعض ليايل اجلم"( ولتأليفه هلذا التفسري قصة عجيبة، يقول فيها: 1)

من رجب األصم سنة األلف واملائتني واالثنتني واخلمسني بعد هجرة النبي 

صىل اهلل تعاىل عليه وسلم رؤية ال أعدها أضغاث أحالم وال أحسبها 

خياالت أوهام أن اهلل جل شأنه وعظم سلطانه أمرين بطي السًموات 

واألرض، ورتق فتقهًم عىل الطول والعرض فرفعت يدا إىل السًمء 

األخرى إىل مستقر املاء ثم انتبهت من نومتي، وأنا مستعظم وخفضت 

رؤيتي، فجعلت أفتش هلا عن تعبري فرأيت يف بعض الكتب أهنا إشارة إىل 

تأليف تفسري. فرددت حينئذ عىل النفس تعللها القديم ورشعت مستعينا 

باهلل تعاىل العظيم، وكأين إن شاء اهلل تعاىل عن قريب عند إمتامه بعون عامل 

رسي ونجواي أنادي وأقول غري مبال بتشنيع جهول: هذا تأويل رؤياي، 

وكان الرشوع يف الليلة السادسة عرشة من شعبان املبارك من السنة املذكورة 

وهي السنة الرابعة والثالثون من سني عمري جعلها اهلل تعاىل بسني لطفه 

عاين معمورة وقد ترشف الذهن املشتت بتأليفه وأحكمت غرف مغاين امل

بمحكم ترصيفه، زمن خالفة خليفة اهلل األعظم، وظله املبسوط عىل خليقته 

يف العامل جمدد نظام القواعد املحمدية، وحمدد جهات العدالة اإلسالمية 

سورة احلمد الذي أظهره الرمحن يف صورة امللك لكرس سورة الكافرين، 



 

(225)  ايــــــــــةرالد 

 

ذا ، وهب(1)هـ(1267سنة )ليلة الثالثاء ألربع خلون من شهر ربيع اآلخر 

وملا انتهى منه جعل عاًما،  سبع عرشةقرابة اليكون قد مكث يف كتابته 

يفكر يف اسم له، فعرض األمر عىل وزير الوزراء عيل رضا باشا، فسًمه 

 .(2)"روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين"عىل الفور: 

                                                                                                                                          

ت الذاريات وآية السيف الذي عوده الفاطر والفتح والنرص وأيده بمرسال

يف كل عرص فويل للمنافقني، من نازعات أرواحهم إذا عبس صمصام 

عزمه املتني، حرضة موالنا السلطان ابن السلطان سلطان الثقلني وخادم 

احلرمني املجدد الغازي حممود خان العديل ابن السلطان عبد احلميد خان 

حبل النية  أيده الرمحن وأبد ملكه ما دام الدوران آمني، وبعد أن أبرمت

ونرشت مطوي األمنية وعرا املخاض قرحية األذهان وقرب ظهور طفل 

التفسري للعيان جعلت أفكر ما اسمه وبًمذا أدعوه إذا وضعته أمه فلم يظهر 

يل اسم هتتش له الضًمئر وتبتش من سًمعه اخلواطر فعرضت احلال لدى 

ية اهلل التي ال حرضة وزير الوزراء ونور حديقة البهاء ونور حدقة الوزراء آ

تنسخها آية، ورب النهى الذي ليس له هناية وصاحب األخالق التي ملك 

هبا القلوب ومعدن األذواق التي يكاد أن يعلم معها الغيوب موالنا عيل 

رضا باشا ال زال له الرضا غطاء وفراشا فسًمه عىل الفور وبدهية ذهنه تغني 

فيا له اسم ما « ظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن الع»عن الغور 

اسًمه نسأل اهلل تعاىل أن يطابقه مسًمه وأمحد اهلل تعاىل محدا غضا، وأصيل 

 (.1/5. )روح املعاين( )"وأسلم عىل نبيه النبيه حتى يرىض

 (.15/527( ينظر: )روح املعاين( )1)

 (.1/5( ينظر: )روح املعاين( )2)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (226)

ه أفرغ اإلمام األلويس وسعه، وبذل جمهوده يف تفسريه حتى أخرج

للناس كتاًبا جامًعا آلراء السلف رواية ودراية، مشتماًل عىل أقوال 

اخَلَلف بكل أمانة وعناية، فهو جامع خلالصة كل ما سبقه من التفاسري 

 بى حيان، والكشافالبحر املحيط ألبن عطية، واملحرر الوجيز الك

وأنوار التنزيل بى السعود، إرشاد العقل السليم أل، وللزخمرشي

، وغريها من كتب التفسري الرازيلفخر الكبري لتفسري ال، ولبيضاويل

فأحسن تلخيص ما يف البيضاوي وحواشيه وأيب السعود من "، (1) املعتربة

، وصاغ من ذلك كله تفسريه بعد أن أطال النظر فيًم (2)"نكات وفوائد

قرأ، ووازن وقارن ورجح ما اختاره، معتمًدا عىل زاد كبري من الثقافة 

اًدا ُمدقًقا، ثم يبدى الواسعة يف  علوم الرشع واللغة، وُيعل من نفسه نقَّ

رأيه حًرا فيًم ينقل، فكثرًيا ما يعرتض عىل ما ينقله عن أبى السعود، أو 

عن البيضاوي، أو عن أبى حيان، أو عن غريهم، كًم يتعقب الفخر 

الرازي يف كثري من املسائل، ويرد عليه عىل اخلصوص يف بعض املسائل 

ا ، ثم إنه إذا استصوب رأيً (3) ية، انتصاًرا منه ملذهب أبى حنيفةالفقه

َحه عىل ما عداه  .(4)لبعض َمن ينقل عنهم، انترص له ورجَّ

                                                           

 (.1/253( )( بترصف من: )التفسري واملفرسون1)

(، نرش 340( )اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري( د/ رمزي نعناعة )ص2)

هـ 1390وتوزيع دار القلم بدمشق، ودار الضياء ببريوت، األوىل 

 م..1970

 ( الذي كان يفتي به ملا تقلد اإلفتاء.3)

 (.1/253( )التفسري واملفرسون( )4)



 

(227)  ايــــــــــةرالد 

 

 وفعله هذا دليل عىل قابلية الرتاث اإلسالمي للدراسة والتحقيق

، وهو دفاع عنه ال هدم له، طاملا أن االحتكام يكون إىل الكتاب والنقد

لسليم ومبادئ البحث العلمي وقوانينه املعروفة لدى والسنة والعقل ا

 أهل العلم، وهذا هو معيار احلق واإلنصاف.

 بني اإلعراب جتمع التي الزخمرشي مدرسة بني تفسريه يف مجع وقد

 هتتم التي حيان أيب ومدرسة املعجز، القرآين للفظ البالغي وإبراز النظم

 القراءات ذكر مع عتربين،امل النحو أئمة وأقوال النحوية املسائل بذكر

اف الواضح تأثره إىل باإلضافة وتوجيهها، القرآنية  .وحواشيه بالكشَّ

 من التفسري وهذا" :الزرقاين العظيم الشيخ حممد عبد عنه قال

 آراء بجانب السلف روايات فيه نظم وأمجعها وأوسعها التفاسري أجل

 بطريق يفهم وما العبارة بطريق يفهم ما بني فيه وألف املقبولة اخللف

 .(1)"عنه وجتاوز اهلل رمحه اإلشارة

 

 

 

 

 

                                                           

ْرقاين )( مناهل العرفان يف علوم القرآن للشيخ 1) (، 2/84حممد عبد العظيم الزُّ

 مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه، الطبعة الثالثة.



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (228)

 : املبحث الثاني
وأقسامها يف تفسريه،  اإلسرائيليات، وموقف اإلمام األلوسي منها،

 وطريقته يف نقدها
 اإلرسائيليــات، وموقــف اإلمــام األلــويس منهــا،وأذكــر فيــه معنــى 

 .هايف نقد تهطريقه، وأقسام اإلرسائيليات يف تفسريو

 طلب األول: اإلسرائيليات، وموقف اإلمام األلوسي منهاامل
 مـن التفسـري إىل تطـرق مـا كـل عـىل يطلـق مصـطلح االرسائيليات

 أو نرصـاين أو هيـودي مصـدر إىل روايتها أصل يف منسوبة قديمة أساطري

ــع غريمهــا، ــبعض وتوس ــات إىل فأضــاف ال ــا االرسائيلي ــه م ــداء دس  أع

 مصدر يف هلا أصل ال أخبار من تفسريال عىل وغريهم اليهود من اإلسالم

 املسلمني عقائد هبا ليفسدوا نية بخبث قديم،

 اليهــودي اللــون عــىل بظــاهره يــدل كــان وإن اإلرسائيليــات فلفــظ

 مـا بـه املـراد أنَّ  إال فيـه، ظـاهر أثر من اليهودية للثقافة كان وما للتفسري،

 والنرصـاين اليهـودي اللـون يعـم ما به فرياد وأشمل، ذلك من أوسع هو

 .وغريمها والنرصانية اليهودية الثقافتني من التفسري به تأثر وما للتفسري،

 التغليب باب من ،"اإلرسائيليات" لفظ ذلك مجيع عىل أطلق وإنًم

 عنـه، النقـل فكثـر أمـره اشـتهر الـذى فهـو غـريه عـىل اليهـودي للجانب

 مبـدأ من باملسلمني اختالطهم وشدة أمرهم، وظهور أهله، لكثرة وذلك

 النـاس ودخـل العـاملَ  بالد من كثري عىل رواقه بسط أن إىل اإلسالم ظهور

 .(1)أفواجاً  اهلل دين يف

                                                           

( ينظر: )اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث( د/ حممد حسني الذهبي 1)

 ( طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة، بدون سنة الطبع.15: 13)ص



 

(229)  ايــــــــــةرالد 

 

شديد النقد لإلرسائيليات واألخبار "اإلمام األلويس كان و

ين تفاسريهم وظنوها صحيحة،  املكذوبة التي حشا هبا كثري من املفرسِّ

لينبه إىل "ا منها فإنًم ، وهو وإن ذكر بعًض (1)"مع سخرية منه أحياًنا

من  -وال سيًم طلبة العلم وأهله  -اختالقها وبطالهنا، وحتذير املسلمني 

 .(2)"التصديق هبا، أو أن هلا أصال يف اإلسالم

ويعترب اإلمام األلويس أكثر املفرسين حماربة لإلرسائيليات، 

إما يف تفسريه، فقد أفاض يف ردها؛  (3)واملوضوعات بعد احلافظ ابن كثري

                                                           

 (.1/255( )التفسري واملفرسون( للذهبي )1)

ات واملوضوعات يف كتب التفسري( للشيخ حممد بن حممد بن ( )اإلرسائيلي2)

 (، طبعة مكتبة السنة، الرابعة.146هـ( )ص1403سويلم أبو ُشهبة )ت

( هو عًمد الدين، أبو الفداء اسًمعيل بن عمر بن كثري البرصي، ثم الدمشقي، 3)

الشافعي، حمدث، مؤرخ، مفرس، فقيه، ولد بجندل من أعًمل برصى سنة 

هـ ، 774م انتقل إىل دمشق، ونشأ هبا، وتويف هبا يف شعبان سنة هـ ، ث700

ودفن بمقربة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. من تصانيفه: تفسري القرآن 

العظيم، وخمترص علوم احلديث البن الصالح، والبداية والنهاية، والفصول 

يف: يف سرية الرسول، وجامع املسانيد، وطبقات الشافعيني، وغريها. ترمجته 

)الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة( أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن 

(، حتقيق حممد عبد املعيد 1/445هـ( )852أمحد بن حجر العسقالين )ت

ضان، طبعة جملس دائرة املعارف العثًمنية بحيدر اباد باهلند، الثانية، 

محد، شمس م، )طبقات املفرسين( ملحمد بن عيل بن أ1972هـ/ 1392



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (230)

ملخالفتها العقل، أو املعلوم من الرشع، أو أهنا متس من عصمة األنبياء، 

أو لضعف السند، والوضع، ومتنى أن ال تكون يف كتب املسلمني، 

ليت كتب اإلسالم مل تشتمل عىل هذه اخلرافات التي ال  ويا" :فيقول

 .(1)"يصدقها العاقل ألهنا أضغاث أحالم

وردها ومل يعقب عليها؛ ولعل وقد فاته بعض اإلرسائيليات فأ

السبب يف ذلك هو إشباع رغبة املولعني هبذه األخبار الشغوفني هبا، 

وأنا إنًم نقلت بعض ذلك دفًعا لشهوة من "معتذًرا عنها:  حيث يقول

 .(2)"حيب االطالع عىل يشء من أخبارها صدًقا كان أو كذًبا

ومني بسًمع مل يلتفت إىل اشباع شهوة املنه اإلمام األلويسوليت 

اإلرسائيليات، وليته مل يتأس بمن شغف من املفرسين بروايتها ولو كانوا 

من األخيار، وليته استقام عىل هذه الطريقة، إذن لكان أراحنا من هراٍء 

 .(3)كثرٍي كان يكتفي أن يشري إليه عندما يقصد إىل الرد عليهم

يف  ريالتفاس أقوىومع ما ذكر، يبقى تفسري اإلمام األلويس من 

التصدي لإلرسائيليات ببيان زيفها وفسادها، فجزاه اهلل خرًيا عىل ما قدم 

 خلدمة القرآن.  

                                                                                                                                          

( مراجعة جلنة من العلًمء 1/111هـ( )945الدين الداوودي املالكي )ت

 بإرشاف النارش، طبعة دار الكتب العلمية.

 (.1/342( )روح املعاين( )1)

 (.10/234( )روح املعاين( )2)

 (.147( )اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث( )ص3)



 

(231)  ايــــــــــةرالد 

 

 املطلب الثاني: أقسام اإلسرائيليات يف تفسري اإلمام األلوسي
 حوىبإمعان النظر يف تفسري روح املعاين لأللويس نجد أنه قد 

 .(1)ود، واملسكوت عنهول منها، واملردملقبا، األقسام الثالثة لإلرسائيليات

 القسم األول: املقبول
وهو ما جاء موافًقا ملا يف رشيعتنا، بأن كان له ما يصدقه ويوافقه يف 

 وإذا ،نقاًل صحيًحا رشعنا من نصوص القرآن أو ما نقل عن النبي 

 .(2)اعتقاًدا ال استشهاًدا يذكر فإنًم ُذكر

قد اشتمل على عدد جند أنه  بالنظر يف تفسري روح املعاني لأللوسيو
 رويات عن أهل الكتاب مما يوافق شرعنا.املمن 

تة ما جاء يف الكتب بِ ثْ ما ذكره من روايات صحيحة مُ ومن ذلك:

يف التوراة واإلنجيل والزبور، فعند تفسري  السابقة من ذكر صفة النبي 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژقول اهلل تعاىل:

                                                           

يف مقدمته يف أصول التفسري،  ( وهو أقدم تقسيم معروف، وقد ذكره ابن تيمية1)

ثم سار عىل هنجه كل من قسم اإلرسائيليات من بعده. ينظر: )مقدمة يف 

أصول التفسري( لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية 

(، طبعة دار مكتبة احلياة، 42هـ( )ص728احلراين احلنبيل الدمشقي )ت

 م..1980هـ/ 1390بريوت، لبنان، 

فأما ما شهد له رشعنا بالصدق فال حاجة بنا إليه استغناء بًم "ال ابن كثري: ( ق2)

هـ( 774)البداية والنهاية( أليب الفداء إسًمعيل بن عمر بن كثري )ت "عندنا

هـ 1408(، حتقيق عيل شريي، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، األوىل 1/7)

 م .1988 -



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (232)

عن عبد يروي نجده [ 157األعراف: ]ژچ   چ  ڇ  ڇ

يف التوراة: يا أهيا النبي إنا  صفة رسول اهلل »قال: أنه  اهلل بن سالم 

أرسلناك شاهًدا ومبرًشا ونذيًرا وحرًزا لألميني، أنت عبدي ورسويل، 

سميتك املتوكل، ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف األسواق، وال 

عاىل حتى يقيم به ُيزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه اهلل ت

امللة العوجاء حتى يقولوا: ال إله إال اهلل، ويفتح أعينًا عمًيا وآذاًنا صًًم 

.(1)«وقلوًبا غلًفا

األوىل؛ عن سهل موىل خيثمة، فيها صفة رسول ثم يسوق روايتني،

  اهلل رسول صفة يف اإلنجيل، والثانية؛ عن وهب بن منبه، فيها اهلل 

يف الزبور.

مكتوب يف  ىل غري ذلك من األخبار الناطقة بأنه إثم يقول:

.(2) الكتب اإلهلية

                                                           

صحيح البخاري )ك(: تفسري القرآن، (، واحلديث يف 5/76( )روح املعاين( )1)

(. ينظر: 4838( برقم )6/135)ب(: إنا أرسلناك شاهًدا ومبرًشا ونذيًرا )

 صحيح البخاري، اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل 

وسننه وأيامه، ملحمد بن إسًمعيل أبو عبداهلل البخاري، حتقيق حممد زهري 

 هـ.1422وق النجاة، األوىل، بن نارص النارص، طبعة دار ط

 (.5/76( )روح املعاين( )2)



 

(233)  ايــــــــــةرالد 

 

يف  يف صفة النبي وما ورد من روايات ساقها اإلمام األلويس 

هلا ما يؤيدها من الرشع حيث تتوافق متاًما مع  والزبورالتوراة واإلنجيل 

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ژ    قال تعاىل:يف القرآن،  ما وصف به 

 – 45األحزاب: ]  ژٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٿ 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ : [، ويقول سبحانه عن النبي 46

والقرآن هو املهيمن عىل الكتب السابقة فًم وافقه [، 8الفتح: ] ژۅ  

 فهو حق.

 القسم الثاني: املردود
وهو ما ُعلم كذبه بشهادة رشعنا له بالبطالن، كاألخبار التي ورد 

أو كان مما حتيله  الطعن يف عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم، فيها

العقول السليمة، ويغلب عىل الظن كذبه، وهو أقرب إىل اخلرافة؛ 

، فهذا (1)كجبل قاف املزعوم، واحلوت نون الذي حُتمل عليه األرض

 .(2)ُيب رده وإطراحه، وال جتوز حكايته إال عىل سبيل التنبيه عىل بطالنه

                                                           

( وهذه املرويات اإلرسائيلية ال يتقبلها عقل، وهي خملفة للحس واملشاهدة، 1)

، وإذا جازت يف عصور اجلهل تفتح باًبا للطعن يف عصمة النبي 

واخلرافات فال جتوز اليوم. ينظر: )اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب 

 (305: 303د/حممد حممد أبو شهبة )صالتفسري( 

بالبطالن،  أي: من اإلرسائيليات  ( قال ابن كثري: وما شهد له رشعنا منها 2)

فذاك مردود ال ُيوز حكايته؛ إال عىل سبيل اإلنكار واإلبطال. )البداية 

 (.1/7والنهاية( )



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (234)

ام األلويس حينًم يذكر الروايات اإلرسائيلية من هذا القبيل واإلم

فإنه يذكرها مقرونة بالتعقيب والرد عليها، فينقل أقوال العلًمء 

واملفرسين قبله يف الرد عىل هذه اإلرسائيليات، وال يكتفي بًم نقله عنهم 

 .ديل بدلوه إحقاًقا للحق، ودفًعا لغري املقبول من الكالمبل نجده ي

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژلك: عند تفسريه لقوله تعاىل:ومن ذ

نراه يذكر ما قيل يف تفسري هذه اآليات،  [21ص:]ژچ   چ

 –واختلف يف أصل قصته التي ترتب عليها ما ترتب فقيل: إنه "فيقول: 

ويف  -رأى امرأة رجل يقال له أوريا من مؤمني قومه -أي: داوود 

ها فسأله أن يطلقها فاستحى أن فًمل قلبه إلي -بعض اآلثار أنه وزيره

إنه أضمر يف نفسه إن قتل  :وقيل ...يرده ففعل فتزوجها وهي أم سليًمن 

ثم  ،بل كان خطبها ؛مل يكن أوريا تزوجها :وقيل ...أوريا تزوج هبا

فكان ذنبه أن خطب عىل خطبة أخيه  ،أهلها فآثره  ،خطبها هو

 ،عامًلا بخطبة أخيهاملؤمن، ويف بعض اآلثار أنه فعل ذلك ومل يكن 

إنه كان يف  :وقيل ...فعوتب عىل ترك السؤال هل خطبها أحد أم ال؟ 

 - فنظر إىل املرأة ليعرفها بعينها ،عبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمني إليه

 ،فًملت نفسه مياًل طبيعًيا إليها فشغل عن بعض نوافله -وهو نظر مباح 

 .(1)الخ  "... فعوتب لذلك

                                                           

 (. 12/177( )روح املعاين( )1)



 

(235)  ايــــــــــةرالد 

 

واملقبول من هذه األقوال ما بعد من "لك بقوله :ثم يعقب على ذ

اص كالم مشهور ال يكاد يصح ملا فيه صَّ اإلخالل بمنصب النبوة، وللقُ 

 ."(1)من مزيد اإلخالل بمنصبه 

 - ما دل عليه ظاهر اآليةوهو أن الصحيح يف تفسري اآلية،ثم ذكر 

كانوا من أن املتسورين املحراب من  –ذهب إليه أبو حيان يف تفسريه و

وأنه  ،اإلنس دخلوا عليه من غري املدخل ويف غري وقت جلوسه للحكم

 ،فزع منهم ظاًنا أهنم يغتالونه إذ كان منفرًدا يف حمرابه لعبادة ربه عّز وجّل 

وبرز منهم اثنان للتحاكم كًم قص  ،فلًم اتضح له أهنم جاؤوا يف حكومة

لوقت ومن تلك ظن دخوهلم عليه يف ذلك ا وأن داود  ،اهلل تعاىل

فاستغفر  ،فلم يقع ما كان ظنه ،اجلهة ابتالء من اهلل تعاىل له أن يغتالوه

وخر ساجًدا ورجع  ،خلف ومل يكن ليقع مظنونهمن ذلك الظن حيث أُ 

:فإنه عّز وجل قال ،وأنه سبحانه غفر له ذلك الظن ،إىل اهلل تعاىل

ۉ   ۅ ژومل يتقدم سوى قوله تعاىل: [،25ص: ] ژەئ  ەئ  وئژ 

[.24ص: ] ژۉ  ې  

                                                           

من حدث بحديث ": عن عيل (. ثم يروي 12/178( )روح املعاين( )1)

عىل ما يرويه القصاص جلدته مائة وستني، وذلك حد الفرية عىل  داود 

، وهذا اجتهاد منه كرم "األنبياء صلوات اهلل تعاىل وسالمه عليهم أمجعني

 اهلل وجهه. 



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (236)

ونعلم قطًعا أن األنبياء عليهم السالم معصومون من ثم قال:

رضورة إنا لو جوزنا عليهم  ،اخلطايا ال يمكن وقوعهم يف يشء منها

ومل يوثق بيشء مما يذكرون أنه وحي من  ،شيًئا من ذلك بطلت الرشائع

وما  ،ه اهلل تعاىلفًم حكى اهلل تعاىل يف كتابه يمر عىل ما أراد ،اهلل تعاىل

وهو هبذا يرد  .(1)حكى القصاص مما فيه نقص ملنصب الرسالة طرحناه

 عىل من يطعن يف عصمة األنبياء، وينقص من قيمة الرسالة.

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ژ وأيضًا عند تفسريه لقوله تعاىل:

ن ـــم  ورد  اـــينقل م جنده    [ 41ص: ] ژحب  خب      مب  ىب  
وي عن فريئيلية لكنه يذكرها بقصد التنبيه على بطالنها، روايات إسرا

وألقي عىل كناسة بني  ،ابتيل سبع سنني وأشهًرا  أيوب أن :قتادة

فصرب ففرج اهلل تعاىل عنه وأعظم له  ،إرسائيل ختتلف الدواب يف جسده

صار ما بني قدميه إىل  أنه  :ابن عباس . ثم يروي عناألجر وأحسن

ألقي عىل الرماد حتى بدا حجاب قلبه فكانت امرأته قرنه قرحة واحدة و

فقالت له يوًما: أما ترى يا أيوب قد نزل يب واهلل من اجلهد  ،تسعى إليه

فادع اهلل تعاىل أن يشفيك  ،والفاقة ما إن بعت قروين برغيف فأطعمتك

                                                           

(، وينظر: )البحر املحيط( أليب حيان حممد بن 12/178( )روح املعاين( )1)

(، حتقيق 9/151هـ( )745بن حيان )املتوىف: يوسف بن عيل بن يوسف 

 هـ.. 1420بريوت،  صدقي حممد مجيل، طبعة دار الفكر 



 

(237)  ايــــــــــةرالد 

 

ويرحيك فقال: وحيك كنا يف النعيم سبعني عاًما فاصربي حتى نكون يف 

 ... الخ.ا فكان يف البالء سبع سنني الرض سبعني عامً 

فهي ثم نرى اإلمام األلوسي يرد هذه الروايات الباطلة وينكرها

تتناىف مع حفظ اهلل تعاىل ألنبيائه مما تعافه النفوس ويؤدي إىل نفرة الناس 

 ،ومل خيتلف فيه اثنان ،مما شاع وذاع بالئه  مُ ظَ وعِ "عنهم، فيقول: 

 .(1)"ألقي عىل كناسة ونحو ذلك فيه خالفلكن يف بلوغ أمره إىل أن 

بل يذكر كالم العلًمء مدلاًل عىل صحة ما وال يكتفي مبا قاله

يقول، كالطربيس وغريه، وبعدها ُيمع خالصة ما يريد إلقاؤه يف عقل 

ولعلك ختتار القول بحفظهم بًم تعافه النفوس " قارئ تفسريه فيقول:

وحينئذ فال بد من القول بأن ما  ،ار والنفرة مطلًقاذويؤدي إىل االستق

كًم يشعر به ما  ،مل يصل إىل حد االستقذار والنفرة ابتيل به أيوب 

ونقله القصاص يف كتبهم، وذكر بعضهم أن داءه كان  ،روي عن قتادة

 .(2)"واهلل تعاىل أعلم ،وال أعتقد صحة ذلك ،اجلدري

 القسم الثالث: املسكوت عنه
يمة، وال يغلب عىل الظن كذبه، ما ال حتيله العقول السل وهو

فحينئذ يكون التوقف، فال حيكم عليه بصدق أو كذب، وحيمل عليه 

ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهلل ": قول النبي 

                                                           

 (.12/199( )روح املعاين( )1)

 (.12/199( )روح املعاين( )2)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (238)

والتوقف، معناه: التوقف يف التصديق والتكذيب؛ ، (1)"وما أنزل إلينا

هلل بأمور مشكوك يف كذلك فال يصح تفسري كالم ا األمر وإذا كان

 .(2) صدقها وكذهبا

حدثوا عن بني ": وإنًم أباح الشارع الرواية عنهم يف قوله 

فيًم قد ُيّوزه العقل، فأما ما حتيله العقول، وحيكم  (3)"إرسائيل وال حرج

 .(4)عليه بالبطالن، ويغلب عىل الظنون كذبه، فليس من هذا القبيل

 القبيل هذا من اإلسرائيلية ياتالروا يذكر حينما واإلمام األلوسي
 ويسكت عنها، فال يصدقها وال يكذبها، ومن ذلك:   يذكرها فإنه

:تعاىل اهلل قول، عند  أمر شق البحر ملوسىيف ما ذكره 
 ژڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڤ ٹ  ڤ    ٹ       ٹ       ٹ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ ژ

إليه  والذي ذهب"حيث يقول بعد تفسريه هلذه اآلية: [ 63الشعراء: ]

                                                           

( أخرجه البخاري يف صحيحه )ك(: تفسري القرآن، )ب(: قولوا آمنا باهلل وما 1)

 (.4485( برقم )6/20أنزل إلينا )

ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وهبتان، ألنه قد "ابن كثري:  ( قال2)

دخله حتريف وتبديل، وتغيري وتأويل، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة 

)تفسري القرآن العظيم( أليب الفداء إسًمعيل بن  "كثري منه لو كان صحيًحا

 شمس (، حتقيق حممد حسني6/257هـ( )774عمر بن كثري )املتوىف: 

 هـ. 1419الدين، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل، 

( جزء من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه )ك(: أحاديث األنبياء )ب(: 3)

 (.3461( برقم )4/170ما ذكر عن بني إرسائيل )

 (.7/368( )تفسري ابن كثري( )4)



 

(239)  ايــــــــــةرالد 

 

 ،وأن املسالك اثني عرش مسلًكا ،أهل الكتاب أن االنفالق كان خطًيا

لريى  (2)وأنه قد فتحت هلم كوى ،(1)وال تقبيب هناك ،لكل سبط مسلك

وأهنم  ،ويرى الرجل من سبط زوجته من سبط آخر ،القريب قريبه

"وتوجهوا إىل أرض الشام ،خرجوا من اجلهة املقابلة جلهة دخوهلم

وليس يف كتابنا ما هو نص يف تكذيبه بل يف "معقًبا: ثم يقول 

األخبار ما يشهد بصحة بعضه، واحتاد الفروق واملسالك يف العدد حيتاج 

إىل نقل صحيح يثبته، واآلية هنا ال تدل عىل أكثر من تعدد الفروق واهلل 

.(3) تعاىل أعلم

وهنا نجد أن اإلمام األلويس يرفض تكذيب هذه الرواية، ولكنه 

 إثباتهيف بني أن كل ما ورد فيها وليس له دليل صحة عندنا فهو حيتاج ي

 . إىل دليل

 

                                                           

يسمى أيًضا: ( التقبيب: هو شكل يبتدئ من نقطة وينتهي إىل حميط دائرة و1)

الشكل الصنوبري تشبيًها بحمل شجرة الصنوبر. )مفاتيح العلوم( ملحمد 

(، حتقيق: إبراهيم 220هـ( )ص 387بن أمحد بن يوسف البلخي )ت

 األبياري، طبعة دار الكتاب العريب، الثانية.

ملحمــد بــن مكــرم بــن عــىل، أبــو  ( الكــوة: اخلــرق يف احلــائط. )لســان العــرب(2)

دين ابـن منظـور األنصـاري الرويفعـى اإلفريقـى )املتـوىف: الفضل، مجـال الـ

 هـ. 1414 -بريوت، الثالثة  (، طبعة دار صادر 15/236هـ( )711

 (.10/87( )روح املعاين( )3)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (240)

 املطلب الثالث: طريقة اإلمام األلوسي يف نقد اإلسرائيليات
يمكن اختذ اإلمام األلويس عدة طرق يف إبراز نقده لإلرسائيليات، 

 : تلخيصها يف اآليت

 ل اإلمجالنقد اإلسرائيليات نقًدا عاًما على سبيأواًل: 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ ومن ذلك: عند تفسري قوله تعاىل:

 ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

 [. 35البقرة: ]

ووقع خالف يف هذه " جنده ينقل األقوال يف تعيني الشجرة فيقول:

ونسب  -الشجرة، فقيل: احلنطة، وقيل: النخلة، وقيل: شجرة الكافور 

وقيل: التني، وقيل: احلنظل، وقيل:  -  وجههإىل عيل كرم اهلل تعاىل

.(1)"شجرة املحبة، وقيل: شجرة الطبيعة واهلوى، وقيل ...

واألوىل عدم القطع والتعيني، كًم أن اهلل تعاىل مل يعينها "ل:وقيثم 

.(2)"باسمها يف اآلية، وال أرى ثمرة يف تعيني هذه الشجرة

ژ وئ    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئژوعند تفسري قوله تعاىل:

[36 البقرة:]

، حيل اللعني إبليس على آدم وحواء ليأكال من الشجرةجنده ينقل 
 دخل: فقيل أقوال، ذلك إىل توسله كيفية ويففيقول: ويذكر الروايات،

                                                           

 (. 1/236( )روح املعاين( )1)

 (. 1/236( )روح املعاين( )2)



 

(241)  ايــــــــــةرالد 

 

 حاهلًم، وأفسد فنادامها الباب عند قام: وقيل وحواء، آلدم ابتالء اجلنة

... الخ . :وقيل ،اخلزنة يعرفه ومل فدخل دابة بصورة متثل: وقيل

وال نعرف من ذلك إال اهلواجس واخلواطر التي تفيض "ل:وقيثم 

 .(1)"إىل ما تفيض

وال شك أن هذه الروايات ترسبت إىل كتب التفسري من كتب أهل 

  الكتاب، فيكتفى اإلمام األلويس بنقدها إمجااًل بال تفصيل لوضوحها.

باملرويات نقد اإلسرائيليات تفصيًلا مع السخريةثانيًا: 
أحياًنا ينقدها  ،حني ينقد اإلرسائيليات العالمة اإلمام األلويس

هتا بإشارات لطيفة، اهبذه املرويات ورو -أحياًنا  -بنفسه مع سخرية منه 

وتلميحات طريفة ال خترج به دنيا األدب الذي ُيب أن يتحىل به 

 .(2)العلًمء

 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ژ فمثال عند تفسريه لقوله تعاىل:

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  

نراه ينقل ما [248البقرة: ]ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   
صندوق أنزله اهلل تعاىل عىل آدم من أنه قاله أهل األخبار يف شأن التابوت

 نحًوا وكان  ،كان من عود الشمشاذأنه و ،فيه متاثيل األنبياء مجيعهم

تقل من كريم إىل كريم حتى وصل من ثالثة أذرع يف ذراعني، ومل يزل ين

 إىل أن فسد بنو إرسائيل وعصوا بعد موسى  إىل يعقوب ثم إىل بنيه

                                                           

 (. 1/237( )روح املعاين( )1)

 (.136ث( )ص( )اإلرسائيليات يف التفسري واحلدي2)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (242)

فسلط اهلل تعاىل عليهم العًملقة فأخذوه منهم فجعلوه يف موضع البول 

والغائط فلًم أراد اهلل تعاىل أن يملك طالوت سلط عليهم البالء حتى أن 

 مدائن، مخس بالدهم من لكتوه بالبواسري ابتيل عنده أحدثكل من 

فأخرجوه وجعلوه عىل ثورين  ،فعلموا أن ذلك بسبب استهانتهم به

وقد وكل اهلل تعاىل هبًم أربعة من املالئكة يسوقوهنًم حتى  ،فأقبال يسريان

 .أتوا منزل طالوت

ومل أر حديثًا صحيًحا "ب ساخًرا:عقَّوبعد أن ساق هذا اخلرب وغريه، 

.(1)"تح قفل هذا الصندوق وال فكًرا كذلكمرفوًعا يعول عليه يف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ژ وأيضًا عند تفسريه لقوله تعاىل:

هود: ]ژپ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  

سفينة نوح، من أي األنواع كانت نراه يروي عن الكليب وغريه[ 38

.(2)ويف أي موضع بناها ،وكم قىض يف بنائها ،وطوهلا

وسفينة األخبار يف حتقيق احلال فيًم "ثم يعلق على هذا كله بقوله: 

أرى ال تصلح للركوب فيها إذ هي غري ساملة عن عيب، فاحلري بحال 

صنع الفلك حسبًم قص اهلل  من ال يميل إىل الفضول أن يؤمن بأنه 

تعاىل يف كتابه وال خيوض يف مقدار طوهلا وعرضها وارتفاعها ومن أي 

عها وبكم مدة أتم عملها إىل غري ذلك مما مل يرشحه الكتاب خشب صن

."(3)"ومل تبينه السنة الصحيحة

 
                                                           

 (. 1/560( )روح املعاين( )1)

 (6/249( ينظر: )روح املعاين( )2)

 (.1/560( )روح املعاين( )3)



 

(243)  ايــــــــــةرالد 

 

 نقل نقد غريه من العلماء مع عدم التعليق اكتفاء مبا نقلثالثًا: 
ڄ  ڄ  ڃ  ژ ما ذكره عند تفسريه لقول اهلل تعاىل: ومن ذلك:

جنده [12ملائدة: ]ا   ژڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇ
فريوي عن جماهد أن النقباء ملا دخلوا عىل كر تفاصيًلا عن اجلبارين،يذ

اجلبارين وجدوهم يدخل يف كم أحدهم اثنان منهم، وال حيمل عنقود 

عنبهم إال مخس أنفس بينهم يف خشبة، ويدخل يف شطر الرمانة إذا نزع 

ثم ينقل عن البغوي: أنه لقيهم رجل من ، حبها مخس أنفس أو أربع

ل له: عوج بن عنق، وكان طوله ثالثة آالف وثالثًمئة وثالثة أولئك يقا

وثالثني ذراًعا وثلث ذراع، وكان حيتجز بالسحاب ويرشب منه، 

ويتناول احلوت من قرار البحر فيشويه بعني الشمس يرفعه إليها، ثم 

 .يأكله ...الخ

ثم يورد أقوال األئمة يف بيان أن مجيع ما حيكون عنه هذيان ال أصل 
، ثم كابن حجر وابن كثري وابن القيم هو من خمتلقات أهل الكتابوله، 

يواصل دحضه هلذه الرواية وأهنا من وضع زنادقة أهل الكتاب، ويعقب 

 بعد ذلك عليها. 

قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات  "يقول:ف

شنيعة، ويف فتاوى العالمة ابن حجر قال احلافظ العًمد ابن كثري: قصة 

وج ومجيع ما حيكون عنه هذيان ال أصل له، وهو من خمتلقات أهل ع

ومل يسلم من الكفار أحد،  الكتاب، ومل يكن قط عىل عهد نوح 



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (244)

وقال ابن القيم: من األمور التي يعرف هبا كون احلديث موضوًعا أن 

 يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة عىل بطالنه؛ كحديث عوج الطويل.

بعد ذلك بأن الغريب ليس ما وضعه  -ابن القيم –ثم يعقب 

أولئك الزنادقة ولكن العجب ممن وضعوا هذه الروايات يف كتب 

وليس العجب من جرأة من وضع هذا احلديث "التفسري، فيقول: 

وكذب عىل اهلل تعاىل إنًم العجب ممن يدخل هذا احلديث يف كتب العلم 

ب يف أن هذا وال ري"، ثم قال: "من التفسري وغريه، وال يبني أمره

وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا االستهزاء 

 .(1)"والسخرية بالرسل الكرام عليهم الصالة والسالم وأتباعهم

وهكذا نرى كيف أن اإلمام األلوسي ينقض هذه اخلرافات معتمًدا على 
ما منها: القصة دالئل نقضها كثرية، وما ذكره الكثري من األئمة األعالم،

 آدم يف الصحيح أن اهلل تعاىل خلق ما وردالف ، حيث ختذكر من صفته

 (2)ذراًعا ستون وطوله. 

                                                           

 (.3/259( )روح املعاين( )1)

( أخرجه البخاري يف صحيحه )ك(: أحاديث األنبياء، )ب(: خلق آدم 2)

(، ومسلم يف صحيحه )ك(: اجلنة 3326صلوات اهلل عليه وذريته برقم )

يمها وأهلها، )ب( يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري برقم وصفة نع

خلق اهلل آدم وطوله ستون ذراعا، ثم "ونصه:  ( عن أيب هريرة 2841)

قال: اذهب فسلم عىل أولئك من املالئكة، فاستمع ما حييونك، حتيتك وحتية 

وه: ذريتك، فقال السالم عليكم، فقالوا: السالم عليك ورمحة اهلل، فزاد



 

(245)  ايــــــــــةرالد 

 

ڻ  ڻ   ڻ  ژ تعاىل: اهلل ما ذكره عند تفسريه لقولكذلك و

فنجده يذكر التفسري [34: ]صژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ألطوفن "أنه قال:  أظهر ما قيل يف فتنته الصحيح لآلية، حيث يقول:

لة عىل سبعني امرأة، تأيت كل واحدة بفارس ُياهد يف سبيل اهلل اللي

تعاىل، ومل يقل إن شاء اهلل، فطاف عليهن فلم حتمل إال امرأة وجاءت 

فاملراد باجلسد ذلك الشق الذي ولد له، ومعنى إلقائه  ... (1)"بشق رجل

 عىل كرسيه وضع القابلة له عليه لرياه.

اآلية من روايات إسرائيلية مكذوبة ثم بعد ذلك يذكر ما ورد يف هذه 
ملكه  وفيها: أن ال تليق مبقام نيب من األنبياء عليهم الصالة والسالم،

كان إذا دخل احلًمم وضع خامته حتت فراشه، فجاء أنه يف خامته، وكان 

وذكر رواية أخرى أن ...  الشيطان فأخذه، فأقبل الناس عىل الشيطان

م بني الناس، وتسلط عىل نساء النبي الشيطان متثل يف صورته وقام حيك

سليًمن حتى ووطئهن وهن حيض، إىل أن علم نبي اهلل سليًمن بأمره 

وكشف حاله، فلًم علم الشيطان أن أمره قد انقطع أمر الشياطني فكتبوا 

 وقرؤوهاكتًبا فيها سحر ومكر فدفنوها حتت كريس سليًمن ثم أثاروها 

                                                                                                                                          

ورمحة اهلل، فكل من يدخل اجلنة عىل صورة آدم، فلم يزل اخللق ينقص حتى 

 ."اآلن

( احلديث يف صحيح البخاري )ك(: األيًمن والنذور، )ب(: كيف كانت يمني 1)

(، ويف صحيح مسلم يف )ك(: األيًمن، 6639( برقم )8/130) النبي 

  سبعني.(، وفيه: تسعني ال1654( برقم )3/1276)ب(: االستثناء )



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (246)

يًمن عىل الناس ويغلبهم فأكفر عىل الناس وقالوا: هبذا كان يظهر سل

الناس سليًمن وبعث ذلك الشيطان باخلاتم فطرحه يف البحر فتلقته 

سمكة فأخذته فاشرتاها وشق بطنها فإذا اخلاتم فيه فأخذه فلبسه فدانت 

له اإلنس واجلن والشياطني وعاد إىل حاله وهرب الشيطان إىل جزيرة يف 

  .البحر

واختلف يف اسم "لشيطان: فقال:ثم يذكر الروايات يف اسم ذلك ا

أنه صخر وهو  :أنه حبقيق، وعن األكثرين :فعن السدي ،ذلك الشيطان

."املشهور

إن هذه املقالة من أوضاع اليهود ثم جنده ينقل عن أبي حيان قوله: 

وزنادقة السوفسطائية وال ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها، وكيف 

يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن  ُيوز متثل الشيطان بصورة نبي حتى

ذلك املتصور هو النبي، ولو أمكن وجود هذا مل يوثق بإرسال نبي نسأل 

ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان  ،اهلل تعاىل سالمة ديننا وعقولنا

عىل نساء نبيه حتى ووطئهن وهن حيض اهلل أكرب هذا هبتان عظيم 

ال تسلم صحتها، وكذا ال   وخطب جسيم ونسبة اخلرب إىل ابن عباس

 . (1)تسلم دعوى قوة سنده إليه وإن قال هبا من سمعت

دحض هذه الرواية املكذوبة عىل نبي  ينقل قول العلًمء يفوهنا أيًضا

، وأهنا من وضع زنادقة اليهود. اهلل سليًمن

                                                           

 (.9/156(، وينظر: )البحر املحيط( )12/191( )روح املعاين( )1)



 

(247)  ايــــــــــةرالد 

 

 اإلنكار على من ينقل ما ال يصحرابعًا: 
يات التي ال تصح بل كان مل يكتف اإلمام األلويس برد اإلرسائيل

 ينكر عىل من  ينقل ما ال يصح منها بدون ردها وبيان زيفها.

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ژ   عند تفسري قوله تعاىل:ما فعله ومن ذلك: 

ينكر على اإلمام جنده حيث [ 24يوسف: ]ژڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  
سف الواحدي نقله عن غريه من املفسرين إثبات وقوع اهلم القبيح من يو

وممن ذهب إىل حتقق اهلّم القبيح منه " يقول:، ف فإنه  ،الواحدي

قال يف كتاب البسيط: قال املفرسون املوثوق بعلمهم املرجوع إىل 

أيًضا  يوسف  مَّ روايتهم اآلخذون للتأويل عمن شاهد التنزيل: هَ 

فلًم رأى  ،وجلس منها جملس الرجل من املرأة ،هبذه املرأة مًها صحيًحا

 .(1)"هان من ربه زال كل شهوة عنهالرب

ل ثٍّ أنه مُ والتي منها: :،الربهاناملراد بيف ويذكر بعدها عدة روايات 

عىل إصبعيه وهو يقول: يا يوسف أهتّم بعمل السفهاء  اله يعقوب عاض  

 ."وأنت مكتوب من األنبياء

عقب وت"ثم يذكر تعليق الفخر الرازي على هذه املرويات فيقول:

 -  اإلمام الرازي ما ذكر بأن هذه املعصية التي نسبوها إىل يوسف

من أقبح املعايص وأنكرها، ومثلها لو نسب إىل أفسق خلق  -وحاشاه

                                                           

( )التفسري البسيط( أليب احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي، 1)

( ، طبعة جامعة اإلمام حممد بن 12/72هـ( )468النيسابوري، )املتوىف: 

 هـ . 1430سعود اإلسالمية، األوىل، 



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (248)

اهلل تعاىل وأبعدهم عن كل خري الستنكف منه، فكيف ُيوز إسناده إىل 

 .(1)"هذا الصديق الكريم؟

القول اآلخر،  ثم جنده يذكر من الدالئل ما يؤيد قوله، ويدحض
وباجلملة ال "ويشنع على من روى مثل هذه الروايات يف كتابه فيقول:

ينبغي التعويل عىل ما شاع يف األخبار والعدول عًم ذهب اليه املحققون 

األخيار، وإياك واهلم بنسبة تلك الشنيعة اىل ذلك اجلناب بعد أن كشف 

 .(2)"اباهلل سبحانه عن برص بصريتك فرأيت برهان ربك بال حج

عدم التسليم بصحة املروي ثم تفسري اآلية تفسرًيا إشارًيا خامسًا: 
 تأثًرا بنزعته الصوفية

يشدد النكري عىل من شغفوا باإلرسائيليات  اإلمام األلويسإذا كان 

 –فإنا نراه  ،من املفرسين، ويبطل منها ماال يقوم الدليل عىل صحته

ييل عىل ظاهره وُيعله من م بصحة بعض القصص اإلرسائيسلٍّ  - أحيانا

 باب الرمز واإلشارة.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ فمثلًا عندما فسر قوله تعاىل:

أن املالئكة تعجبت من جنده يذكر ما روي [ 102البقرة: اآلية ]ژپپ
وقالوا له تعاىل: لو كنا مكاهنم بين آدم يف خمالفتهم ما أمر اهلل تعاىل به، 

                                                           

أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ( )التفسري الكبري( 1)

 -(، طبعة دار إحياء الرتاث العريب 18/442هـ( )606الرازي )املتوىف: 

 بريوت .

 ( وما بعدها.6/405( )روح املعاين( )2)



 

(249)  ايــــــــــةرالد 

 

ني منكم، فاختارومها، فهبطا إىل األرض ما عصيناك، فقال: اختاروا ملك

ومثال برشين، وألقى اهلل تعاىل عليهًم الشبق، وحكًم بني الناس، فافتتنا 

بامرأة يقال هلا زهرة، فطلباها وامتنعت إال أن يعبدا صنًًم، أو يرشبا 

مخًرا، أو يقتال نفًسا ففعال، ثم تعلمت منهًم ما صعدت به إىل السًمء، 

ا بني ريٍّ وأرادا العروج فلم يمكنهًم فُخ ، النجم فصعدت ومسخت هذا

 فهًم اآلن يعذبان فيها، -فاختارا عذاب الدنيا -عذاب الدنيا واآلخرة

 . (1)"إىل غري ذلك من اآلثار التي بلغت طرقها نيفا وعرشين

كالقايض العلماءمن أنكرها من ينقل إنكار ينكر هذه القصة، وثم 

ولعل ذلك من باب "ثم يقول:عياض والفخر الرازي وأيب حيان 

 ،والعقل العميل ،العقل النظري :فرياد من امللكني ،الرموز واإلشارات

 -النفس الناطقة -اللذان مها من عامل القدس، ومن املرأة املسًمة بالزهرة

ومن تعرضهًم هلا تعليمهًم هلا ما يسعدها، ومن محلها إيامها عىل املعايص 

املزاجية إىل امليل إىل السفليات املدنسة  حتريضها إيامها بحكم الطبيعة

جلوهرهيًم، ومن صعودها إىل السًمء بًم تعلمت منهًم عروجها إىل املأل 

األعىل وخمالطتها مع القدسيني بسبب انتصاحها لنصحهًم، ومن بقائهًم 

معذبني بقاؤمها مشغولني بتدبري اجلسد وحرماهنًم عن العروج إىل سًمء 

آخر عن  ، ثم نقل رمزاقل ال حيوم حول محاهااحلرضة، ألن طائر الع

 ."بعض األكابر

                                                           

 (.1/339( )روح املعاين( )1)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (250)

ومن قال "يقول:يعود لينكر على من قال بصحة هذه القصة فثم 

بصحة هذه القصة يف نفس األمر ومحلها عىل ظاهرها فقد ركب شططًا 

وقال غلًطا، وفتح باًبا من السحر يضحك املوتى، ويبكي األحياء، 

كًم ال خيفى ذلك  ةرؤوس الكفرة الطغا وينكس راية اإلسالم، ويرفع

 .(1)"عىل املنصفني من العلًمء املحققني

أن ُيعل هذه القصة من قبيل الرمز والعجب من اإلمام األلوسي

كيف أعطى هذه القصة مدلواًل  –ساحمه اهلل  -وال أدري "واإلشارة، 

رمزًيا وهي خرافية وهو نفسه أنكرها ظاهًرا، وإن مل تكن موجودة 

ف أعطاها ذلك املدلول، واحلق أن نزعة التصوف عند اإلمام فكي

.(2)األلويس أوقعته يف مثل هذه الشطحة البعيدة

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  ژ وعند تفسري قوله تعاىل:

ده جن[ 127البقرة: ]ژپ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ن وقد ذكر أهل األخبار يف ماهية هذا البيت وقدمه وحدوثه، وم" يقول:

 ؟ومن أي يشء بناه إبراهيم ؟وكم مرة حجه آدم ؟أي يشء كان باباه

أشياء مل يتضمنها  ومن أين أيت باحلجر األسود؟ ؟ومن ساعده عىل بنائه

القرآن العظيم، وال احلديث الصحيح، وبعضها يناقض بعًضا، وذلك 

 .عىل عادهتم يف نقل ما دب ودرج

                                                           

 (.1/340( )روح املعاين( )1)

 (.347د/رمزي نعناعة )ص  ( )اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري(2)



 

(251)  ايــــــــــةرالد 

 

يف زمان آدم، وهلا  أن الكعبة أنزلت من السًمء :ومن مشهور ذلك

واستقبلته املالئكة  ،فحج آدم من أرض اهلند ،بابان إىل املرشق واملغرب

ثم رفعت يف زمن طوفان نوح  ،فطاف بالبيت ودخله ،أربعني فرسًخا

 ورفع ، ثم أنزلت مرة أخرى يف زمن إبراهيم فزارها ،إىل السًمء

فانشق عن  ثم متخض أبو قبيس ،بيها باًبا واحًدااوجعل ب ،قواعدها

 ،احلجر األسود، وكان ياقوتة بيضاء من يواقيت اجلنة نزل هبا جربيل

ثم  ،فوضعه إبراهيم مكانه ،فخبئت يف زمان الطوفان إىل زمن إبراهيم

 .(1)"اسود بمالمسة النساء احليض

يف زمن آدم الكعبة  نزولفريى أن ز،إشارات ورمو اخلرب ثم جيعل يف

 ومعرفة عامل النور وعامل الظلمة  ،أ واملعادإشارة إىل ظهور عامل املبد

يف زمانه دون عامل التوحيد، وقصده زيارهتا من أرض اهلند إشارة إىل 

توجهه بالتكوين، واالعتدال من عامل الطبيعة اجلسًمنية املظلمة إىل مقام 

القلب، واستقبال املالئكة إشارة إىل تعلق القوى النباتية واحليوانية 

 .(2)... ارها فيه قبل آثار القلببالبدن وظهور آث

ليس هلا ما يؤيدها من نصوص الرشع، فال وما ذكره من إشارات

 بعًضا، بعضها يعارض أو يناقض الرواية معول عليه، فضاًل عن أن هذه

                                                           

 (.1/340( )روح املعاين( )1)

 (.1/382( )روح املعاين( )2)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (252)

 أسانيدها، صحة عدم يف وفاسدة وتعارضها، تناقضها يف فاسدة فهي

 القرآن. لظاهر خمالفتها يف وفاسدة

 إلسرائيليات إشباًعا لشهوة املنهومني بسماعهاذكر اسادسًا: 
دفًعا  ا من اإلرسائيلياتنقل بعًض نجد اإلمام األلويس أحياًنا ي

صدًقا أو سواء أكان لشهوة من حيب االطالع عىل يشء من أخبارها 

 ا.كذبً 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  تعاىل: اهلل تفسريه لقول من ذلك ما ذكره عندو

ژگ       گ  گ  گ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  

يذكر من أخبار الدابة وأوصافها ما شاء اهلل أن يذكر ثم يقول:  هجند 
واألخبار يف هذه الدابة كثرية.

يف  ويف البحر أهنم اختلفوا"ثم ينقل قول أبي حيان فيقول:

ومقدار ما خيرج  ،وعدد خروجها ،وحمل خروجها ،وشكلها ،ماهيتها

اختالًفا مضطرًبا معارًضا  ،وما الذي خترج به ،ناسوما تفعل بال ،منها

ألن نقله تسويد للورق بًم ال يصح وتضييع  ؛طرحنا ذكرهأبعضه بعًضا ف

.(1)"لزمان نقله

وهو كالم حق وأنا إنًم نقلت "ثم يعقب على كالم أبي حيان بقوله:

بعض ذلك دفعا لشهوة من حيب االطالع عىل يشء من أخبارها صدًقا 

.(2)"كذًباكان أو 

                                                           

 (.269، 8/268( ينظر: )البحر املحيط( )1)

(، وكالم أيب حيان يف )البحر املحيط( 234: 10/232( روح املعاين )2)

(8/268 ،269.) 



 

(253)  ايــــــــــةرالد 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ عند تفسريه لقوله تعاىل:أيضًا و

ما يتعلق  جند اإلمام األلوسي يذكر من شأن لقمان [12لقًمن:]ژپ
وأنه كان قاضًيا يف بني إرسائيل أو كان نبيًا، وهل كان حًرا أو بنسبه،

ذا عبًدا حبشًيا، غليظ الشفتني مصفح القدمني أو نوبًيا مشقق الرجلني 

.إىل غري ذلك من األخبار املروية مشافر أو كان خياًطا أو راعًيا

ثم ، "وال وثوق يل بيشء من هذه األخبار"ثم يعقب عليها بقوله :

مبينًا القول الصحيح املختار،  ، رغم عدم ثقته هبا،يعتذر عن ذكرها

عن أين  ،وإنًم نقلتها تأسًيا بمن نقلها من املفرسين األخيار"فيقول: 

 .(1)"ومل يكن نبًيا ،تار أنه كان رجاًل صاحًلا حكيًًم أخ

وإن كان  اإلمام األلويس قد اعتذر من ذكرها ونبه عىل الصحيح 

 منها، لكن كان األوىل أن يكتفي باإلشارة إليها ال نقلها.

 نقل اإلسرائيليات مع السكوت عليها وعدم نقدهاسابعًا: 
لرواية اإلرسائيليات إال عىل الرغم من شدة نكارته اإلمام األلويس 

  .دون أن يعقب عليها أو حيذر منها تهاا ينزلق إىل روايحيانً أننا نجده أ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ژ عند تفسري قوله تعاىل:ما ذكره  :كومن ذل

[ يف قصة 22النمل: ]ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  

.هدهد سليًمن 

                                                           

 (. 11/82( )روح املعاين( )1)



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (254)

يف رِ دعا عَ  اهلدهد يرملا مل  أنه بعض اآلثار يروي عنجنده 

سيد الطري وهو طلب من الطري وهو النرس فسأله فلم ُيد عنده علمه ثم 

أرخى ذنبه  قرب من سليًمن و فلًم وصل ،به أن يأيت قابالعُ 

فلًم دنا منه أخذ برأسه فمده  ،وجناحيه ُيرها عىل األرض تواضًعا له

فارتعد  ،هلل عز وجلاذكر وقوفك بني يدي ا :فقال: يا نبي اهلل تعاىل ،إليه

 بأبويه باًرا كان ألنه عنه؛ عفا إنًم أنه عكرمة: ، وعنسليًمن وعفا عنه

.(1)لكربمها فيزقهًم بالطعام يأتيهًم

فمن الذي نقل لنا حوار وهذه القصة حتمل الكثري من التساؤالت

الطري وترجم لنا منطقه، ومن الذي أخرب عكرمة أن اهلدهد كان باًرا 

إن القصة ختوض فيًم ليس له أصل يف القرآن أو يف صحيح بوالديه، ثم 

 السنة، ومع ذلك ينقلها بال تعقيب وال تفنيد ملا فيها.

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 10/181( روح املعاين )1)



 

(255)  ايــــــــــةرالد 

 

 اخلامتة
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل، وعىل آله 

 وصحبه ومن وااله، وبعد: 

ات ميكن فبعد هذه املعايشة جلهود اإلمام األلوسي يف نقد اإلسرائيلي
 لنا أن نستخلص بعًضا من النتائج، اليت منها:

اجتهاد اإلمام األلويس ليجعل تفسريه أصياًل ال دخيل فيه،  -1

لكن الكًمل هلل، والعصمة ألنبيائه.

 املتنوعة، املصادر من عدد من تفسريه اإلمام األلويس يف أفاد -2

 بل ونقد، متحيص دون غريه عن ناقل جمرد يكن مل أنه إالَّ 

 متكنه عىل تدل واستنباطات واختيارات تعقبات له كان

 املهمة املراجع أحد كتابه جعل ما وهذا العلمي؛ ورسوخه

.التفسري علم يف

وقف اإلمام األلويس موقف الرفض لإلرسائيليات، والنقد  -3

هلا أًيا ما كان مصدرها.

شدة استنكار اإلمام األلويس للمرويات اإلرسائيلية التي  -4

قيدة أو تتناىف مع عصمة األنبياء.تتعلق بجانب الع

كان اإلمام األلويس يروي بعض اإلرسائيليات ، ونلتمس  -5

له العذر، فلعله قيدها يف كتابه إشباًعا لرغبات املولعني هبا، 

أو تأثرا بالنزعة الصوفية والرمز.



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (256)

 دورها هلا كان التي الِسًمت من بعددٍ  اإلمام األلويس متيز  -6

 . الناقدة شخصيته تكوين يف املؤثر

 صيًغا لإلرسائيليات نقده يف اإلمام األلويس استعمل -7

.يف تفسريه متعددة

 أما عن أهم التوصيات فتتمثل يف اآلتي:
تنقية كتب الرتاث من الدخيل  يف املبذولة اجلهود تواصل 

لوقف السيل اجلارف من ترهات املسترشقني وأذناهبم ممن 

 زعزعة إىل ؤديت والتي املغلوطة هيدفون إىل نرش األفكار

 .املجتمع يف واالستقرار األمن
رضورة تشكيل فريق علمي متخصص متكامل يف التفسري  

واحلديث واللغة، مهمته البحث يف كتب الرتاث التفسريي 

ومتحيصه وغربلته مما ال يليق وجوده بجوار كالم اهلل تعاىل.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 

 



 

(257)  ايــــــــــةرالد 

 

 عراجأهم املصادر وامل
 أواًل: كتب التفسري وعلوم القرآن

 حتقيق السيوطي الدين جالل لإلمام القرآن علوم يف اإلتقان -1

 العامة املرصية اهليئة طبعة إبراهيم، الفضل أبو حممد

.م1974/ هـ1394 للكتاب،

 حسني حممد للدكتور واحلديث التفسري يف اإلرسائيليات -2

.الطبع سنة بدون بالقاهرة، وهبة مكتبة طبعة الذهبي،

 نعناعة، رمزي/ د التفسري كتب يف وأثرها اإلرسائيليات -3

 ببريوت، الضياء ودار بدمشق، القلم دار وتوزيع نرش

.م1970 هـ1390 األوىل

 حممد للشيخ التفسري كتب يف واملوضوعات اإلرسائيليات -4

 مكتبة طبعة ،(هـ1403ت) ُشهبة أبو سويلم بن حممد بن

.الرابعة السنة،

 بن عمر بن اهلل عبد سعيد أليب التأويل وأرسار التنزيل أنوار -5

 حممد حتقيق( هـ685: املتوىف) البيضاوي الشريازي حممد

 – العريب الرتاث إحياء دار طبعة املرعشيل، الرمحن عبد

  هـ 1418 - األوىل بريوت،

 عيل بن يوسف بن حممد حيان أليب التفسري يف املحيط البحر -6

 حممد صدقي حتقيق( ـه745: املتوىف) حيان بن يوسف بن

هـ. 1420 بريوت، – الفكر دار طبعة مجيل،



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (258)

 عيل بن حممد بن أمحد بن عيل احلسن أليب البسيط التفسري -7

 جامعة طبعة ،(هـ468: املتوىف) النيسابوري، الواحدي،

 . هـ 1430 األوىل، اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام

 بن لالفاض حممد الشيخ األستاذ لفضيلة ورجاله التفسري -8

 باألزهر، اإلسالمية البحوث جممع مطبوعات عاشور،

 مايو/ هـ1390 األول ربيع عرش، الثالث الكتاب

 .م1970

 كثري بن عمر بن إسًمعيل الفداء أليب العظيم القرآن تفسري -9

 طبعة الدين، شمس حسني حممد حتقيق( هـ774: املتوىف)

 هـ 1419 األوىل، بريوت، العلمية، الكتب دار

 بن احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد أليب لكبريا التفسري -10

 إحياء دار طبعة( هـ606: املتوىف) الرازي التيمي احلسني

 بريوت - العريب الرتاث

 الذهبي حسني حممد للدكتور واملفرسون التفسري -11

.القاهرة وهبة، مكتبة ،(هـ1398ت)

 لإلمام املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح -12

 األلويس اإلمام احلسيني اهلل عبد بن حممود الدين شهاب

 دار طبعة عطية، الباري عبد عيل حتقيق( هـ1270ت)

هــ.1415 األوىل، بريوت، – العلمية الكتب
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 حممود القاسم أليب التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف -13

 دار طبعة ،(هـ538: املتوىف) الزخمرشي أمحد، بن عمرو بن

هـ. 1407 - الثالثة بريوت، – العريب الكتاب

 بن أمحد العباس أبو الدين لتقي التفسري أصول يف مقدمة -14

( هـ728ت) الدمشقي احلنبيل احلراين تيمية ابن احلليم، عبد

.م1980/ هـ1390 لبنان، بريوت، احلياة، مكتبة دار طبعة

 العظيم عبد حممد للشيخ القرآن علوم يف العرفان مناهل -15

ْرقاين،  الطبعة ورشكاه، احللبي بايبال عيسى مطبعة الزُّ

 .الثالثة

 ثانيًا: كتب احلديث الشريف وعلومه
 من املخترص الصحيح املسند اجلامع البخاري، صحيح -16

 أبو إسًمعيل بن ملحمد وأيامه، وسننه  اهلل رسول أمور

 طبعة النارص، نارص بن زهري حممد حتقيق البخاري، عبداهلل

هـ.1422 األوىل، النجاة، طوق دار

 عن العدل بنقل املخترص الصحيح املسند مسلم، حصحي -17

 احلسن أبو احلجاج بن مسلم لإلمام  اهلل رسول إىل العدل

 فؤاد حممد حتقيق( هـ261: املتوىف) النيسابوري القشريي

بريوت. – العريب الرتاث إحياء دار طبعة الباقي، عبد



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (260)

 ثالثًا: كتب اللغة واألدب واملعاجم

 اجلرجاين الرشيف الزين عيل بن مدحم بن لعيل التعريفات -18

 العلًمء من مجاعة: حتقيق( 18ص( )هـ816: املتوىف)

 األوىل لبنان،– بريوت العلمية الكتب دار النارش، بإرشاف

.م1983- هـ1403

 مجال الفضل، أبو عىل، بن مكرم بن ملحمد العرب لسان -19

: املتوىف) اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين

.هـ 1414 - الثالثة بريوت، – صادر دار طبعة ،(هـ711

 عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين لشهاب البلدان معجم -20

 صادر، دار طبعة ،(هـ626ت) احلموي الرومي اهلل

.م 1995 الثانية، بريوت،

 عبد عبيد أليب واملواضع البالد أسًمء من استعجم ما معجم -21

 الكتب، عامل ةطبع األندليس، البكري العزيز عبد بن اهلل

.هـ 1403 الثالثة، بريوت،

 البلخي يوسف بن أمحد بن ملحمد العلوم مفاتيح -22

 الكتاب دار طبعة األبياري، إبراهيم: حتقيق ،(هـ387ت)

.الثانية العريب،

 البغدادي باشا إلسًمعيل املصنفني أسًمء يف العارفني هدية -23

 الطبعة رقم بدون بريوت، العريب الرتاث إحياء طبعة

 .رخيهاوتا
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 رابعًا: كتب التاريخ والبلدان:
أعالم العراق، حممد هبجت األثري، طبعة املطبعة السلفية،  -24

1345.

األعالم خلري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس،  -25

هـ(، طبعة دار العلم 1396الزركيل الدمشقي )املتوىف:

م. 2002للماليني، اخلامسة عرش، 

 ء إسًمعيل بن عمر بن كثريالبداية والنهاية أليب الفدا -26

هـ( حتقيق عيل شريي، طبعة دار إحياء الرتاث 774)ت

.م1988 -هـ 1408العريب، األوىل 

حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش لعبد الرزاق بن  -27

حسن بن إبراهيم البيطار امليداين الدمشقي حققه ونسقه 

 وعلق عليه حفيده: حممد هبجة البيطار، طبعة دار صادر،

م. 1993 -هـ  1413بريوت، الثانية، 

الدرر الكامنة، أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد  -28

هـ(، حتقيق حممد عبد املعيد 852بن حجر العسقالين )ت

يدر اباد باهلند، حضان، طبعة جملس دائرة املعارف العثًمنية ب

م.1972هـ/ 1392الثانية، 

 واإلقامة ابالذه يف األلباب ونزهة االغرتاب غرائب -29

 اإلمام احلسيني اهلل عبد بن حممود الدين لشهاب واإلياب



 

 من خالل تفسريه روح املعاني إلسرائيلياتوجهوده يف نقد ا اإلمام األلوسي (262)

 ، ببغداد الشابندر مطبعة ،(هـ1270ت) األلويس

.هـ1327

 والطبقات خامسًا: كتب الرتاجم
طبقات املفرسين ملحمد بن عيل بن أمحد، شمس الدين  -30

هـ( مراجعة جلنة من العلًمء 945الداوودي املالكي )ت

طبعة دار الكتب العلمية.بإرشاف النارش، 

املسك األزفر يف نرش مزايا القرنني الثاين عرش والثالث عرش  -31

للسيد حممود شكري اإلمام األلويس، حتقيق د/ عبد اهلل 

اجلبوري، طبعة الدار العربية للموسوعات، 

هـ.1427األوىل،

معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا  -32

نى ببريوت، ودار إحياء الرتاث كحالة طبعة مكتبة املث

.العريب

سادسًا: مصادر أخرى
 إعداد اإلسالمية، واملكتبة البحث مناهج يف حمارضات  -33

 القرآن وعلوم التفسري أستاذ الرشقاوي، حممد أمحد/ د.أ

األزهر،  جامعة بالزقازيق، والدعوة الدين أصول بكلية

.م2008-  هـ 1429 الرشد، مكتبة طبعة

 الرصافة/ )ا موقع ويكيبيدي -34

 (. العراق –
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