
 (  اإلسرائٌلٌات: )الثامنة المحاضرة

 من ُتسَتمد التً الدٌنٌة ثقافتها وللنصرانٌة. التوراة من ُتسَتمد التً الدٌنٌة ثقافتها للٌهودٌة

 ولهؤالء والنصارى، الٌهود من كثٌر ظهوره منذ اإلسالم لواء تحت انضوى وقد. اإلنجٌل

 ما سٌما وال واإلنجٌل التوراة فً جاء مما كثٌر على القرآن اشتمل وقد الدٌنٌة، ثقافتهم وأولئك

 العبرة مواطن مستهدًفا القول ٌجمل القرآنً القصص ولكن األمم، وأخبار األنبٌاء بقصص ٌتعلق

 التوراة أما واألشخاص، البلدان وأسماء الوقائع، كتارٌخ الجزئٌة للتفاصٌل ذكر دون والعظة

 فً الكتاب أهل دخل وحٌث اإلنجٌل، وكذلك والجزئٌات، للتفاصٌل شروحها مع تتعرض فإنها

 ٌقرءون حٌن وهؤالء الدٌنً، والقصص األخبار من الدٌنٌة ثقافتهم معهم حملوا فقد اإلسالم

 إزاء ٌتوقفون الصحابة وكان كتبهم، فً الواردة التفصٌالت لذكر ٌتعرضون قد القرآن قصص

 وال الكتاب أهل تصدقوا ال: "وسلم علٌه هللا صلى، هللا رسول لقول امتثااًل  ذلك، من ٌسمعون ما

 من شًء فً الكتاب أهل وبٌن بٌنهم حوار ٌدور وقد"، إلٌنا أنزل وما باهلل آمنا وقولوا تكذبوهم،

 ثم باألحكام، ٌتصل وال بالعقٌدة ٌتعلق ال دام ما ذلك بعض الصحابة وٌقبل الجزئٌات، تلك

 وحدثوا آٌة، ولو عنً بلِّغوا: "وسلم علٌه هللا صلى، قوله فً اإلباحة من فهموه لما به، ٌتحدثون

ً   كذب ومن حرج، وال إسرائٌل بنً عن ثوا أي". النار من مقعده فلٌتبوأ متعمًدا عل  بنً عن حدِّ

 وال الكتاب أهل ُتصدقوا ال: "األول الحدٌث فً جاء ما أما كذبه، تعلمون ال بما إسرائٌل

 ٌكون وألن صدًقا، ٌكون ألن محتماًل؛ به ٌخبرون ما كان إذا ما على محمول فهو" ُتكذبوهم

 .الحدٌثٌن بٌن تعارض فال كذًبا،

 علٌها ٌُطلق التً هً اإلسالم فً دخلوا الذٌن الكتاب أهل بها تحدث التً األخبار تلك

 عن النقل كان حٌث النصرانً، الجانب على الٌهودي للجانب التغلٌب باب من اإلسرائٌلٌات

 .المدٌنة إلى الهجرة وكانت. اإلسالم ظهور بدأ منذ بالمسلمٌن اختالطهم لشدة أكثر الٌهود

 القلٌل سوى الجزئٌة األخبار من القرآن تفسٌر فً شًٌئا الكتاب أهل عن الصحابة ٌأخذ ولم

 التابعٌن أخذ كثر الكتاب أهل من اإلسالم فً دخلوا الذٌن وكثر التابعٌن عهد جاء فلما. النادر

 تشوقوا وإذا: "خلدون ابن قال باإلسرائٌلٌات، المفسرٌن من بعدهم جاء من شغف عظم ثم عنهم،

 وأسرار الخلٌقة، وبدء المكونات، أسباب فً البشرٌة النفوس إلٌه تتشوق مما شًء معرفة إلى

 الٌهود، من التوراة أهل وهم منهم، وٌستفٌدونه قبلهم، الكتاب أهل عنه ٌسألون فإنما الوجود،

 ".عنهم المنقوالت من التفاسٌر فامتألت...  النصارى من دٌنهم تبع ومن

 فاسد هو ما ومنها اإلسرائٌلٌات، هذه من ٌأخذونه فٌما النقل صحة ٌتحرون المفسرون ٌكن ولم

 تدعو ما إال منها ٌنقل وأال تحته، طائل ال عما ٌتجاوز أن كتبهم فً ٌقرأ من على كان لذا باطل،

 .خبره صدق وٌظهر نقله، صحة وتتبٌن الضرورة إلٌه

 سالم، بن هللا عبد: هم: أشخاص أربعة عن ٌُْروى إنما اإلسرائٌلٌات هذه من ٌُْرَوى ما وأكثر

 أنظار اختلفت وقد جرٌج، بن العزٌز عبد بن الملك وعبد منبه، بن ووهب األحبار، وكعب

ح بٌن ما بهم، والثقة علٌهم الحكم فً العلماء  كعب حول ٌدور الخالف وأكثر وموثِّق، مجرِّ

 أهل من وغٌره البخاري واعتمده. قدًرا وأعالهم علًما، أكثرهم سالم بن هللا عبد وكان. األحبار

 .منبه بن ووهب األحبار كعب إلى ُنِسب ما التُّهم من إلٌه ٌُنسب ولم الحدٌث،


