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أقوال املفسرين يف حقيقة حتريف أهل الكتاب
(دراسة مقارنة)
Views of the Interpretation Scholars about the Nature
of Distortion of the People of the Scripture
A Comparative Study

إعداد:
د .خالد بن موسى بن غرم اهلل احلسين الزهراني
أستاذ التفسري املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الباحة
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املستلص

موضوع البحث:
تناول البحث حقيقة التحريف ،مث األلفاظ القرآنية الدالة عليه ،مث عرض أقوال
املفسرين يف حقيقة حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة عليهم؛ وهل مشل حتريفهم هلا تغيري
ألفاظها فقط ،أو تغيري تفسريها عن وجهه الصحيح ،أو مشل كال الصورتني؟ ومقارنة األقوال،
وبيان القول الراجح ،مع ذكر شواهد عليه من كتبهم.
أهداف البحث:
 -1خدمة هذه املسألة ،اليت ذكرها املفسرون عند تفسريهم لآليات اليت ذكرت حتريف أهل
الكتاب.
 -2ذكر األصل الذي اعتمد عليه من قصر حتريف أهل الكتاب على صورة التأويل فقط.
 -3بيان القول الراجح يف هذه املسألة بشواهده.
منهج البحث:
اعتمد البحث على منهج االستقراء ،وذلك جبمع أقوال أئمة التفسري حول املراد
بتحريف أهل الكتاب ،مث انتقل إىل املقارنة بني تلك األقوال ،مث ذكر شواهد القول الراجح.
أهم النتائج:
 -4أن حقيقة التحريف :العدول باللفظ عن وجهه الصحيح ،إما بتغيري حروفه أو
حركاته ،وإما بصرفه عن معناه الصحيح.
 -5أن لفظ التحريف من األلفاظ القرآنية ،اليت وردت فيه صرحية ،أو بألفاظ أخرى تدل عليه.
 -6أن قصر حتريف أهل الكتاب على صورة التأويل فقط ،قول مرجوح ،خمالف ألقوال
أئمة التفسري من الصحابة والتابعني ،وخمالف لواقع حال كتب أهل الكتاب.
 -7القول الراجح مشول حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة لكل أنواع التحريف :تغيري
ألفاظها ،وتفسري ألفاظها على غري املراد منها ،واحلذف منها واإلنقاص ،والكتم.
أهم التوصيات:
ضرورة العناية بالتحقق من األقوال قبل نسبتها إىل من نسبت إليه يف كتب التفسري من
الصحابة والتابعني ،فبعضها ال يثبت عند التحقيق ،وقد اعتمد املتأخر من املفسرين على
املتقدم يف نسبتها.
الكلمات المفتاحية :التفسري ،التحريف ،أهل الكتاب ،املقارنة.
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Abstract
The research dealt with the reality of alteration, the Quranic words which
proofs it, viewing the sayings of the Quranic interpreters regarding the people of
the book’s distortion of their books which was revealed to them, did their
distortion (of the Books) included changing its words only, or changing its
interpretation from its correct phase, or both phases? Comparing the sayings,
explaining the valid opinion, mentioning proofs from their books.
Objectives of the research:
1- Serving this issue, which the interpreters of the Quran mentioned
when interpreting the verses that mentioned the distortion of the
People of the Book.
2- Mentioning the principle in which those who restricted the distortion
of the people of The Book to changing its phase only.
3- Explaining the valid opinion regarding this issue with its proofs.
Methodology of the research:
The research relied on the method of induction, that is by collecting
the sayings of the leading Tafsir scholars about what is meant by the
distortion of the people of the book, then it compares between those opinions
and then mentioning the proofs of the valid opinion.
The most important findings:
1- the truth about distortion: the retraction of the word from its correct
face, either by changing its letters or vowel marks, or by distracting it
from its correct meaning.
2- The term distortion is from the Qur’anic terms, which is expressly
stated in it, or by other terms that indicate it.
3. Restricting the distortion of the people of the book to refer to altering
only is a dominated opinion, which defers the opinion of the leading
Tafsir scholars among the Companions and the Tabi’een (those who
came after the Companions), and it also defers the reality of the
situation people of the book.
4 - The most correct saying is that the people of the book include
distorting their books for all kinds of distortion: changing their words,
interpreting their words in a way that is not intended of them, deleting
them, reducing them, and concealing them.
Most important recommendation:
1- The need to take care of verifying statements before attributing them
to those who it were attributed to in the books of interpretation (of the
Quran) from the companions and Tabi’een, some of which are not
authenticated upon investigation, and the late of the interpreters (of
the Quran) relied on the predecessors regarding its attribution.
Keywords:
interpretation, distortion, the people of the Scripture, comparison.

- 275 -

أقوال المفسرين في حقيقة تحريف أهل الكتاب )دراسة مقارنة( ،د .خالد بن موسى بن غرم اهلل الحسني الزهراني

احلمد هلل الذي ختم كتبه املنزلة بالقرآن العظيم ،وأودعه من البينات واهلدى ما هو
باق للعباد ما بقيت األيام ،وتتالت الدهور واألعوام؛ ألنه تعاىل تكفل حبفظه من أن يناله
مثل ما نال الكتب املنزلة السابقة من التحريف والتبديل ،والكتم والتغيري.
والصالة والسالم على حمفوظ امللة ،ومنصور الشرعة ،حممد بن عبداهلل وعلى آله
وأصحابه وأتباعه ،الذين انتدهبم اهلل واستعملهم يف حفظ كتابه ودينه ،فسبقوا من قبلهم من
األمم ،وتقدموا على غريهم من أهل امللل ،فحفظوا الكتاب ،ورووا اإلسناد ،فكشفوا األصيل
من الدخيل ،وميزوا الصحيح من الضعيف ،وعدلوا أهل العدالة ،وجرحوا أهل اجلهالة،
فصدق اهلل وعده ،وحفظ كالمه وأمت أمره ،فله احلمد كله ،وإليه يرجع الفضل مجيعه ،وبعد
فإن اهلل تعاىل قد سجل يف القرآن العظيم على أهل الكتاب من اليهود والنصارى
عموما يشمل تغيري أصل الكالم،
حتريف كتبهم املنزلة وتبديلها يف غري ما آية منه ،والتحريف ً
ويشمل تغيري معىن الكالم مع إبقاء أصله ،فمن أي الصورتني كان حتريف أهل الكتاب
مجيعا؟
لكتبهم املنزلة؟ أو أهنم فعلوا الصورتني ً
وألن هذه املسألة من املسائل اليت اختلف فيها أهل التأويل والتفسري -كما سريد
أوال،
مفصال يف أثناء البحث إن شاء اهلل -أحببت أن أتناوهلا بالدراسة؛ الرتباطها بتخصصي ً
ً
مث حملا ولة الوصول إىل الصواب فيها إن شاء اهلل ،بتقدمي املقدم وتأخري املؤخر من اآلراء
متخصصا،
مسرتشدا ،أو أن يفيد
طمعا يف أن يرشد
ً
ً
واألقوال ،وترجيح القول الراجح بدليلهً ،
مع ما أأمله من ثواب من اهلل تعاىل يوم لقائه.
أهمية املوضوع:
تظهر أمهية املوضوع من خالل النقاط التالية:
 -1ارتباط البحث يف هذه املسألة بالقرآن العظيم ،فهو أس العلوم وأساسها ،وأشرف
شرعا.
الكتب وأوالها ،وفهمه على وجه الصواب من األمور املرغب فيها ً
 -2أن دراسة املسائل اليت اختلفت أقوال أهل التأويل فيها يظهر وجه صواهبا؛ وذلك
ألن الباحث يبحث مسألة مبفردها ،مع ما توافر لنا يف هذا الزمان من وسائل معينة
على البحث واالستقصاء ،وهذه املسألة من مجلة املسائل اليت اختلفت آراء املفسرين
حوهلا ،فأردت جتلية األمر فيها.
 -3أن حترير املراد بتحريف أهل الكتاب يفيد يف معرفة نوع التحريف الذي تطاول به
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أهل الكتاب على كتبهم املنزلة ،وهو مفيد يف باب مناظرهتم؛ بإكساب املناظر اليقني
مبدى قدسية ما بأيديهم مما يزعمون نسبته هلل تعاىل.
الدراسات السابقة:
سبقت اإلشارة إىل أين سأعتين بأقوال أئمة التفسري رمحهم اهلل تعاىل حول حقيقة
حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة من عند اهلل تعاىل ،الذي أثبته اهلل تعاىل يف كتابه يف مواطن
منه ،ودراستها وبيان الراجح منها ،وذكر الشواهد عليه؛ ألين مل أقف بعد البحث على من
اعتىن هبذه املسألة خبصوصها ،وهي املتعلقة بتخصصي يف التفسري وعلوم القرآن ،خبالف
عناية العلماء رمحهم اهلل تعاىل سل ًفا وخل ًفا بدراسة الكتب املقدسة عند اليهود والنصارى ،اليت
زعموا بأهنا نفس الكتب املنزلة من عند اهلل تعاىل (التوراة واإلجنيل) ،فقد اعتنوا بدراستها
ونقدها ،وبيان ما حرف منها ،ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
 -1كتاب :الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،أليب حممد على بن أمحد بن حزم األندلسي
(ت 456 :هـ) ،وقد اعتىن رمحه اهلل تعاىل يف النصف األول من الكتاب بذكر ما يتعلق
بفرق اليهود والنصارى ،وبيان حتريفهم لكتبهم ،ونقد كل ذلك.
 -2كتاب :التخجيل ممن حرف التوراة واإلجنيل ،لصاحل بن احلسني اجلعفري اهلامشي (ت:
 ،)668فقد ذكر رمحه اهلل تعاىل بابًا يف كتابه اعتىن فيه بذكر مواطن التحريف من اإلجنيل.
 -3إظهار احلق ،حملمد رمحت اهلل بن خليل الرمحن الكريواين العثماين اهلندي احلنفي (ت:
1308هـ) ،فقد ذكر فيه رمحه اهلل تعاىل االختالف والتناقض بني أسفار التوراة ونسخ
األناجيل املزعومة لدى اليهود والنصارى ،والزيادة فيها والنقص منها؛ مما يثبت حتريفها
وتبديلها.
 -4هل العهد القدمي كلمة اهلل؟ ملنذر بن حممود السقار ،فقد ذكر يف كتابه مجلة من
حتريف وتناقض وأغالط نسخ التوراة؛ مما يثبت وقوع التحريف فيها ،وذكر شواهد من
ضالالت اليهود والنصارى وحتريفاهتم فيما يتعلق بالنصوص املتعلقة باهلل تعاىل وتقدس،
واألنبياء عليهم السالم ،واألخالق.
 -5هل العهد اجلديد كلمة اهلل؟ ملنذر بن حممود السقار ،فقد تتبع يف كتابه نسخ األناجيل
املوجودة عند النصارى ،املعتمد عندهم وغري املعتمد ،وعرف مبن نسبت إليه ،وهل هو
من كتبها أو غريه؟ مث ذكر ما اشتملت عليه تلك األناجيل من حتريف وتناقض
وأغالط؛ مما يثبت حتريفها.
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هذه بعض جهود علماء املسلمني اليت اعتنت بنقد ما لدى اليهود والنصارى من
كتب يزعمون بأ هنا املنزلة من عند اهلل تعاىل ،وإال فاملكتبة اإلسالمية يف جمال الفرق والردود
مليئة بكتب من اعتىن بذلك من علماء املسلمني على مر العصور.
منهج البحث وخطته:
اعتمدت يف حبثي هذا على منهج االستقراء ،وذلك جبمع أقوال أئمة التفسري حول
املراد بتحريف أهل الكتاب ،مث انتقل إىل املقارنة بني تلك األقوال ،مث الرجوع ما أمكن إىل
نصوص التوراة واإلجنيل؛ لرتجيح الراجح من األقوال ،وذلك وفق اخلطة التالية:
المقدمة :واشتملت على:
أوال :أمهية املوضوع.
ً
ثانيًا :منهج البحث وخطته.
اصطالحا.
التمهيد :وفيه تعريف التحريف لغة و
ً
المبحث األول :تعريف التحريف:
املطلب األول :من ألفاظ التحريف يف القرآن.
املطلب الثاين  :األلفاظ القرآنية املخالفة للتحريف يف خطاب أهل الكتاب يف القرآن.
المبحث الثاني :حقيقة تحريف أهل الكتاب:
أوالً :سبب اختالف املفسرين يف حتريف أهل الكتاب.
ثانيًا :أقوال علماء التفسري يف حتريف أهل الكتاب.
ثالثًا :القول الراجح يف حقيقة حتريف أهل الكتاب.
المبحث الثالث :شواهد من تحريف أهل الكتاب.
الخاتمة.
الفهارس.
هذا واهلل أسأل أن يوفقنا للصواب ،وأن يلزمنا الرشاد والسداد ،وأن جيعل عملنا
خالصاً لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به من سطره ،أو قرأه وأفاد منه ،أو راجعه وتعقبه وصححه،
فهو املسؤول وحده ،واملؤمل ال غريه ،فله احلمد كله ،والشكر مجيعه ،وهو وحده الذي بنعمته
تتم الصاحلات.
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التمهيد :تعريف التحريف لغة واصطالحًا:

أوالً :التحريف لغة:
أصله الفعل الثالثي (ح ر ف) بفتح األول والثاين والثالث .قال ابن فارس( :احلاء
والراء والفاء ثالثة أصول منها :العدول عن الشيء)( ،)1أي امليل عنه ،يقال :حترف وا حْنرف
احرحورف عن وجهته ،إذا مال عنها وحاد ،ومنه حتريف الكالم :أي العدول به عن وجه
وح
الصواب منه(.)2
اصطالحا:
ثانيًا :التحريف
ً
مبالحظة معىن التحريف يف اللغة ،وكذلك كالم العلماء رمحهم اهلل تعاىل يف معىن
التحريف( )3ميكن أن يعرف التحريف يف االصطالح مبا يلي:
العدول باللفظ عن وجهه الصحيح ،إما بتغيير حروفه أو حركاته ،وإما بصرفه عن
معناه الصحيح.
حسا أو معىن.
فقولنا( :العدول باللفظ) يراد به التصرف يف اللفظ بالتغيري والتبديل ً
وخيرج به التمسك باللفظ حقيقة ومعىن فال يسمى حتري ًفا ،بل هو األصل الذي تطلبه
العقول السليمة وتؤيده ،وتبىن عليه الشريعة وتؤكده.
وقولنا( :عن وجهه الصحيح) أي :تغيري اللفظ عن حقيقة بنائه إىل لفظ آخر خيالف
( )1أمحد بن فارس الرازي" ،مقاييس اللغة" .حتقيق :عبدالسالم هارون( ،لبنان :دار الفكر1399 ،هـ)،
 ،42:2بتصرف.
( ) 2انظر :اخلليل بن أمحد الفراهيدي" ،كتاب العني" .حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي( ،دار
ومكتبة اهلالل) .211:3 ،حممد بن أمحد األزهري" ،هتذيب اللغة" .حتقيق :حممد عوض مرعب،
(ط ،1 :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب2001 ،م).12:5 ،
( )3انظر :حممد بن جرير الطربي" ،جامع البيان يف تأويل القرآن" .حتقيق :أمحد شاكر وحممود شاكر( ،ط:
 ،1بريوت :دار الرسالة1420 ،هـ) .432:8 ،حممود بن عمر الزخمشري" ،تفسري الكشاف"( ،ط،3:
بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،هـ) .516:1 ،عبداحلق بن غالب بن عطية" ،احملرر الوجيز" .حتقيق:
عبدالسالم عبدالشايف حممد( ،ط ،1 :بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ) .62:2 ،حممد بن عمر
الرازي" ،التفسري الكبري"( ،ط ،3 :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ) .93:10 ،حممد الطاهر
بن حممد بن عاشور" ،التحرير والتنوير"( ،تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م).75:5 ،
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معناه ،أو تغيري املعىن املراد من اللفظ  -مع إبقاء اللفظ  -إىل معىن خمالف له.
وخيرج به تغيري بناء الكلمة أو إعراهبا مبا ال خيالف معىن األصل ،وهو الذي يسميه
علماء اللغة يف جانب تغيري احلروف باملرادفات ،أللفاظ خمتلفة احلروف متفقة املعىن ،فال
يسمى حتري ًفا ما دام يعطي املعىن نفسه من لفظ األصل ،هذا على اإلطالق يف اللغة ،وأما يف
القرآن فال ميكن وضع لفظ آخر مكان لفظ قرآين فيعطي املعىن نفسه على الكمال ،نعم قد
يعطي جزء املعىن إلكماله باعتبار سياقه.
قولنا( :بتغيري حروفه) أي :بتغيري حروف لفظ األصل ،بإبدال اللفظ كليًا بلفظ آخر
أو بتغيري بعض حروفه بشكل يعطي معىن خمالفاً ملعىن لفظ األصل.
وخيرج به تغيري اللفظ بآخر يعطي املعىن نفسه ،وهو املرادف -كما سبق قريبًا  -فال
يسمى حتري ًفا.
وقولنا( :أو حركاته)( )1أي :تغيري حركات اللفظ مبا حييل اللفظ عن املعىن املراد به يف
األصل ،كما طلب بعض املعتزلة من أيب عمرو بن العالء ،وهو أحد أئمة القراء العشرة( )2أن يقرأ
قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ [النساء ]164:بتغيري حركة إعراب لفظ اجلاللة من
الضمة -على أنه فاعل -إىل الفتحة  -على أنه مفعول  -نفيًا لصفة الكالم عنه تعاىل (اللـه)(.)3
وخيرج به تغيري حركات اللفظ مبا ال حييل املعىن ،كتغيري حركات أوله ووسطه ،وهو
الذي يسميه العلماء باللحن اجللي.
قولنا( :وإما بصرفه عن معناه الصحيح) أي :إبقاء اللفظ كما هو لكن تفسريه مبعىن
غري املعىن املراد منه.
وخيرج به التأويل الصحيح ،وهو :صرف اللفظ عن معناه الراجح إىل املعىن املرجوح
لدليل يقرتن به(.)4
( )1انظر :الفخر الرازي" ،التفسري الكبري".268:8 ،
( ) 2انظر :حممد بن أمحد الذهيب" ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واالعصار"( .ط ،1:بريوت :دار
الكتب العلمية1417 ،هـ).58 ،
( ) 3انظر :حممد بن عالءالدين بن أيب العز" ،شرح الطحاوية" .حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،ط،1:
الرياض :وزارة الشؤون اإلسالمية1418 ،هـ).177:1 ،
( )4ا نظر :علي بن أيب علي اآلمدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق :عبدالرزاق عفيفي( ،بريوت:
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فالتأويل إذا توفرت شروطه:
 -1احتمال اللفظ للمعىن املرجوح.
 -2امتناع احلمل على املعىن الراجح لدليل صحيح.
ال يسمى حتري ًفا ،كتفسري النسيان يف حق اهلل تعاىل بالرتك ،وهو من معاين النسيان ،لكنه
مرجوح إال يف حق اخلالق تعاىل ،كما قال تعاىل يف شأن املنافقني :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [التوبة:
 ،]67فالنسيان يف األصل الذهول عن الشيء وعدم وروده على الذهن ،وهو يف حق املخلوق
سائع لكنه يف حق اهلل تعاىل غري مراد؛ ألنه صفة نقص ،واهلل سبحانه منزه عن النقائص(.)1
تأويال ،كتأويالت املبتدعة
أما التأويل الفاسد فهو يف احلقيقة حتريف وإن مساه أربابه ً
من هذه األمة وغريهم يف جانب صفات اهلل تعاىل(.)2
فتبني مما سبق أن للتحريف صورتان اثنتان:
حسا  ،وحقيقته :تغيري الكلمة بكلمة أخرى ،أو تغيري بعض
األولى :التحريف ً
حروفها ،أو تغيري إعراهبا مبا خيالف معىن اللفظ األصلي.
الثانية :التحريف معىن ،وحقيقته :إبقاء لفظ األصل مع تفسريه مبعىن خمالف ملعناه
الصحيح.
وكال الصورتني تعطي النتيجة نفسها ،وهي :العدول عن املعىن الصحيح إىل معىن غري
مراد.
=

املكتب اإلسالمي) .53:3 ،حممد بن أمحد بن النجار" ،شرح الكوكب املنري" .حتقيق :حممد الزحيلي
ونزيه محاد( ،ط ،2:الرياض :مكتبة العبيكان1418 ،هـ).460:3 ،
( )1انظر :الطربي" ،جامع البيان".475:12 ،
( )2انظر :مؤلفات أهل السنة واجلماعة يف الرد على الطوائف الضالة من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة
وغريهم ،واليت منها:
 الرد على اجلهمية والزنادقة ،لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل.
 احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن ،أليب احلسن عبدالعزيز الكناين رمحه اهلل.
 نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على اهلل عز
وجل من التوحيد ،للدارمي رمحه اهلل.
 كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
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املبحث األول :من ألفاظ التحريف يف القرآن ومقابالته:
املطصب األول :من ألفاظ التحريف يف القرآن الكريم:
(التبديل * الدرس * الكتم * اللي * اإلخفاء * اللبس)
بالتأمل يف اآليات القرآنية اليت خاطبت أهل الكتاب يف القرآن ،أو خاطبت أهل
اإلميان من هذه األمة بفضح مسالك أهل الكتاب قبلهم ،وحتذيرهم من مثل ذلك ،وخباصة
يف السور املدنية الطوال ميكن أن نق ف على مجلة من األلفاظ اليت هي يف حقيقتها صور
للتحريف ،بياهنا ما يلي:

 -1الت ْب ِديل:
أصله الفعل الثالثي (ب د ل) ،ومعناه :وضع شيء مكان شيء ،قال ابن فارس( :الباء
والدال والالم أصل واحد ،وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب ،ومنه التبديل أي التغيري)(.)1

وهذا الفعل وقع من أهل الكتاب يف أوامر اهلل تعاىل هلم ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [البقرة ،]59-58 :وقال سبحانه :ﭽ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

[األعراف( ،]162-161 :فبدل) أي :فغري أولئك القوم من اليهود بالكالم الذي أمروا أن
يقولوه عند دخوهلم األرض املقدسة  -وهو االستغفار كما روي عن ابن عباس رضي اهلل
()2
كالما غريه استهزاءً واستخفافًا،
عنهما وغريه من أئمة التأويل ،أي :حط عنا خطايانا ً -
( )1ابن فارس" ،مقاييس اللغة" ،210:1 ،بتصرف .وانظر :الفراهيدي " ،كتاب العني" .45:8 ،حممود
بن عمر الزخمشري" ،أساس البالغة"( ،بريوت :دار الفكر1399 ،هـ).50:1 ،
( )2انظر :الطربي" ،جامع البيان" 114:2 ،و .179:13عبدالرمحن بن حممد بن أيب حامت ،تفسري القرآن
العظيم" .حتقيق :أسعد حممد الطيب( ،ط ،3:مكة :مكتبة نزار مصفى الباز1419 ،هـ).1596:5 ،
- 282 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء األول

فعن أيب هريحـرة ر ِضي الله عحنه ،قال :قال رسول الل ِه صلى اهلل علحي ِه وسلم" :قِيل لِب ِين إِ حسرائِيل:
{ادخلوا الباب سجدا وقولوا ِحطةٌ} فـبدلوا ،فدخلوا يـزحفون على أست ِ
اه ِه حم ،وقالوا :حبةٌ ِيف
ً
ح
ح
ح
()1
ش حعرةٍ" .

 -2الْد ْرس:
أصله الفعل الثالثي (د ر س) ،وهو مبعىن اخلفاء ،قال ابن فارس( :الدال والراء
والسني أصل واحد يدل على خفاء وعفاء)( ،)2يقال :درس األمر ،إذا أخفاه ،ودرس ِ
ت
الطريق ،إذا عفى أثرها وزال(.)3
وقد ذكر اهلل عز وجل عن بين اسرائيل فعل ذلك بكتبهم املنزلة ،قال تعاىل :ﭽﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ [األعراف ،]169:فأخرب سبحانه بأن بين إسرائيل وهم أجيال اليهود
املتعاقبة ،أو النصارى مع التوراة اليت ورثوها عن آبائهم كانوا يعمدون إىل كتبهم فيحرفوهنا عن
طمعا يف حطام الدنيا الزائل ،مع أن اهلل تعاىل قد أخذ عليهم امليثاق بأال يقولوا عليه
الصوابً ،
سبحانه إال الصدق الذي نزل عليهم ،لكنهم تركوا ذلك احلق الذي جاءهم ،فقالوا وعملوا
خبالفه حىت اندرس وامنحت آثاره ،فكانوا حمرفني للحق؛ إذ مالوا به عن وجه الصواب فيه ،وهذا
()4
القول وجه يف تفسري قوله تعاىل يف اآلية{ :ودرسوا ما فِ ِيه} ،وقد ذكره املاوردي
()1

()2
()3

()4

حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر( ،ط ،1:دار
طوق النجاة1422 ،هـ) ،كتاب :التفسري ،باب{ :وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية} ،برقم [.]4479
مسلم بن احلجاج النيسابوري" ،صحيح مسلم" .حتقيق :جمموعة من احملققني( ،بريوت :دار اجليل)،
كتاب :التفسري ،برقم [.]3015
ابن فارس" ،مقاييس اللغة" ،267:2 ،بتصرف.
انظر :الزخمشري" ،أساس البالغة" .283:1 ،حممد بن يعقوب الفريوزابادي" ،القاموس احمليط".
حتقيق :حممد نعيم العرقسوس( ،ط ،8:بريوت :مؤسسة الرسالة1426 ،هـ) .545 ،حممد بن مكرم
بن منظور" ،لسان العرب"( .ط ،3:بريوت :دار صادر1414 ،هـ).79:6 ،
انظر :علي بن حممد املاوردي" ،النكت والعيون" .حتقيق :السيد ابن عبداملقصود( ،بريوت :دار
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والشوكاين( ،)1وإن كان عامة املفسرين على أن املراد باآلية :علموا ما يف كتبهم فتعلموه وعلموه،
فجعلوا الدرس يف اآلية مبعىن تعلم كتبهم وتعليمها ،وهو أبلغ يف تسجيل الضالل على أهل
الكتاب من اليهود املوافق حلاهلم؛ إذ خالفوا احلق مع علمهم به(.)2
 -3الْ َك ْتم:
أصله الفعل الثالثي (ك ت م) ،وهو إسرار الشيء وإخفاؤه ضد اإلعالن به ،تقول
العرب :ناقة كتوم :أي ال ترغوا إذا ركبت( ،)3فمادته تدور حول اخلفاء والسرت(.)4
وهو صورة من صور حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة ،وقد سجل اهلل تعاىل عليهم
ذلك يف مواطن من كتابه ،فقال تعاىل :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﭼ [البقرة ،]42:وقال سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭼ [آل عمران ،]71:فخاطب اهلل تعاىل أهل الكتاب من اليهود والنصارى
بإساءتني يف كتبهم املنزلة:
األوىل :خلطهم احلق الذي جاءهم من عند اهلل تعاىل بالباطل الذي ابتدعوه وأحدثوه
من عند أنفسهم .الثانية :كتم احلق الذي جاءهم من عند اهلل تعاىل يف صفة حممد صلى اهلل
عليه وسلم والبشارة به.
()5
وكال األمرين نوع من التحريف؛ ألنه إمالة لألمر عن وجه الصواب فيه .
وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

=

الكتب العلمية).275:2 ،
( )1انظر :حممد بن علي الشوكاين" ،فتح القدير"( .ط ،1:بريوت :دار ابن كثري1414 ،هـ).297:2 ،
( )2انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .211:13 ،الزخمشري" ،تفسري الكشاف" .174:2 ،الفخر
الرازي" ،التفسري الكبري".396:15 ،
( )3انظر :الفراهيدي" ،كتاب العني" .343:5 ،األزهري" :هتذيب اللغة"( .89:10 ،الزخمشري،
"أساس البالغة".122:2 ،
( )4انظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة".157:5 ،
( )5انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .504:6 ،الفخر الرازي" ،التفسري الكبري" .257:8 ،الطاهر بن
عاشور" ،التحرير والتنوير".279:3 ،
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [البقرة ،]146:وقال سبحانه :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﭼ [األنعام ،]20:فبني سبحانه أن أهل الكتاب يعرفون
صفة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف كتبهم ،أو يعرفون بأن الكعبة قبلة األنبياء قبل حممد
صلى اهلل عليه وسلم كما يف اآلية األوىل على قول عند العلماء()1؛ ألنه منصوص على ذلك
كله يف كتبهم ،لكنهم قابلوا ذلك بالكتم له والتكذيب به ،فكانوا بذلك حمرفني(.)2
وقال سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [آل عمران ،]187:فبني
تعاىل أنه أخذ ميثاق أهل الكتاب من اليهود والنصارى ببيان صفة حممد صلى اهلل اهلل عليه
وسلم ،لكنهم أساءوا فيما فعلوا ونقضوا امليثاق بإخفائهم صفته صلى اهلل عليه وسلم
أوال مث بالكفر به وإلقاء الشبهات
املنصوص عليها يف كتبهم ،وكفروا به ،فكان فعلهم بالكتم ً
()3
املضللة عن نبوته ثانيًا نو ًعا من امليل عن وجه الصواب ،ففعلوا فعل احملرف بذلك .

ِْ -4
اإل ْخ َفاء:
أصله الفعل الثالثي (خ ف ي) ،وهو مبعىن سرت الشيء وتغييبه وكتمه ،وهو ضد إظهاره
وإبرازه ،قال ابن فارس( :اخلاء والفاء والياء أصالن أحدمها السرت)( ،)4وهو من املضادات ،يدل
على املعىن وعكسه ،فهو يدل على السرت ويدل على اإلظهار حبسب موقعه يف ٍ
رجل
كل ،يقالٌ :
ٍ
مستخف ،أي :مسترت ،ومنه قوله تعاىل :ﭽﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭼ [البقرة ،]271:أي :تعطوهم يف حال السرت والكتم(.)5

( )1انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .187:3 ،ابن عطية" :احملرر الوجيز".223:1 ،
( )2انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .294:11 ،ابن عطية" ،احملرر الوجيز"223:1 ،و .277:2الفخر
الرازي" ،التفسري الكبري"111:4 ،و.500:12
( )3انظر :الفخر الرازي" ،التفسري الكبري" .456:9 ،الطربي" ،تفسري الطربي" .458:7 ،ابن عطية،
"احملرر الوجيز".551:1 ،
( )4ابن فارس" ،مقاييس اللغة".202:2 ،
( )5انظر :الفراهيدي" ،كتاب العني" .313:4 ،الزخمشري" ،أساس البالغة" .260:1 ،ابن منظور،
"لسان العرب".234:14 ،
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وهي صورة من صور حتريف أهل الكتاب لكتبهم ،قال تعاىل :ﭽ ﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [املائدة،]15:
فسجل اهلل تعاىل على أهل الكتاب من اليهود والنصارى صرف احلق عن وجهه وحتريفه؛
وذلك بإخفائهم ما يف كتبهم املنزلة من مثل صفة حممد صلى اهلل عليه وسلم وآية الرجم
حممدا صلى اهلل عليه وسلم جاء بإظهار بعض ما أخفوا ،وأنه معلم
للزاين احملصن ،وبني أن ً
()1
من اهلل ألنه رسول اهلل؛ ليؤمنوا به وليرتكوا حتريف كتبهم لئال يفتضحوا .
وقال سبحانه :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

حممدا صلى اهلل عليه وسلم بأن يفضح
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [األنعام ،]91:فأمر اهلل نبيه ً
اليهود بسوء صنيعهم يف التوراة اليت أنزهلا تعاىل على نبيهم موسى عليه السالم؛ إذ جعلوها
يف صحف مكتوبة يظهرون ما شاءوا منها ويغيبون الكثري منها ويسرتونه؛ رغبة منهم يف
صرف احلق عن وجهه ،بإخفائه والرتويج خلالفه(.)2
 -5الْلي:
أصله الفعل الثالثي (ل و ي) ،ومعناه صرف الشيء عن وجهه الذي كان عليه،
تقول :لوي احلبل :إذا ثين عن الوجه الذي كان عليه .ولوي الكالم :حرفه عن وجهه
الصحيح ،كناية عن الكذب فيه( .)3قال ابن فارس( :الالم والواو والياء أصل صحيح يدل
على إمالة للشيء)(.)5()4
( )1انظر :الفخر الرازي" ،التفسري الكبري" .326:11 ،الطربي" ،تفسري الطربي" .143:10 ،الزخمشري،
"تفسري الكشاف" .617:1 ،ابن عطية" ،احملرر الوجيز".170:2 ،
( )2انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .594:11 ،الزخمشري" ،تفسري الكشاف" .44:2 ،ابن عطية،
"احملرر الوجيز".320:2 ،
( )3انظر :احلسني بن حممد الراغب األصفهاين" ،املفردات يف غريب القرآن" .حتقيق :صفوان عدنان
داوودي( ،ط ،1:دمشق :دار القلم1412 ،هـ).752 ،
( )4ابن فارس" ،مقاييس اللغة".218:5 ،
( )5انظر :الزخمشري" ،أساس البالغة" .185:2 ،ابن منظور" ،لسان العرب".262:15 ،
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وهي صورة سجلها القرآن الكرمي لتحريف أهل الكتاب ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [آل عمران ،]78:أي:
طائفة من اليهود؛ ألن السياق فيهم ،كانوا حيرفون كتاهبم بلي ألسنتهم ،أي إمالتها وفتلها عن
وجه الصواب ليومهوا املستمع بأن ما حرفوه وأدخلوه يف سياق الكالم من مجلة املنزل من عند
اهلل تعاىل ،مع أن حقيقة احلال أنه مفرتى من عند أنفسهم( .)1أو أن ليهم أللسنتهم بصرف
اعتمادا على اشتباه األلفاظ واشرتاكها وتشعب تأويالهتا(.)2
معىن اللفظ عن وجهه الصحيح؛
ً
وَل الكالم عادة يف اليهود تدل على خبث أخالقهم ،وجنب نفوسهم ،وشدة كفرهم
ُّ
بأنبياء اهلل تعاىل؛ إذ كان وسيلتهم اليت يتخفون خلفها للطعن يف احلق وحتريفه ،وسب نيب اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،كما أخرب اهلل عنهم ،فقال :ﭽﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭼ [النساء ،]46:أي:
حيركون ألسنتهم بتحريف األلفاظ إىل معانيها املكروهة ،استخفافًا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وطعنًا يف الدين()3؛ ولذا هنى اهلل أهل اإلميان عن مشاهبتهم يف ذلك ،وحثهم على احرتام نبيهم،
واستعمال األلفاظ اخلالصة من املعاين الفاسدة ،فقال :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﭼ [البقرة.]104:

 -6الْل ْبس:
أصله الفعل الثالثي (ل ب س) ،ومعناه بفتح الالم سرت الشيء ،ويكون يف املعاين،
يقال :لبست عليه أمره ،أي سرتته ،ومن معانيه بالفتح اخللط( ،)4يقال :التبست عليه األمور،
أي اختلطت؛ إذا اشتبه بعضها ببعض ،قال ابن فارس( :الالم والباء والسني أصل واحد يدل
()1
()2
()3
()4

انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .535:6 ،الزخمشري" ،تفسري الكشاف".377:1 ،
انظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .460:1 ،الفخر الرازي" ،التفسري الكبري".268:8 ،
انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .435:8 ،الزخمشري" ،تفسري الكشاف" .517:1 ،ابن عطية،
"احملرر الوجيز".62:2 ،
انظر :الراغب األصفهاين" ،املفردات يف غريب القرآن".735 ،
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على اختالط ومداخلة)(.)1

وهو صورة من صور حتريف أهل الكتاب لكتبهم ،قال تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [البقرة ،]42:فنهاهم اهلل تعاىل عن سوء فعلوه ،وهو
خلط احلق الذي جاءهم من عند اهلل بالباطل الذي ابتدعوه واخرتعوه من عند أنفسهم ،كما
هناهم عن كتم احلق وسرته؛ فتكون اآلية ناهية عن كال األمرين اللبس والكتم ،أي ال تلبسوا
وال تكتموا ،وهو وجه يف تفسري اآلية مروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وهو موافق آلية

آل عمران :ﭽ ﭑ ﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭼ [.]71
والوجه اآلخر أن اللبس من باب اإلنشاء ألنه هني ،والكتم من باب اإلخبار عنهم
بسوء صنيعهم ؛ ألن اخللط يلزم منه تغييب بعض احلق وتغيريه عن وجه الصواب له ،وإال مل
يكن مثة حاجة للخلط ،وهو مروي عن جماهد وأيب العالية(.)2
املطصب الثاني :األلفاظ القرآنية امللالفة لصتحريف يف خطاب أهل الكتاب:
(اإلقامة * التمسك * اإليمان * األخذ بقوة)
ورد يف القرآن آيات عدة أمر اهلل تعاىل فيها أهل الكتاب مبراعاة حقه تعاىل يف كتبه
املنزلة  ،والتزام امليثاق الذي أخذه اهلل تعاىل عليهم باإلميان بكتبهم واحملافظة عليها ،ومن ذلك
على سبيل املثال:
 -1اإلقامة:
مصدر الفعل الثالثي (ق و م) ،ومن معانيه القيام بالشيء ومراعاته وحفظه ،وهو
املراد هنا ،قال ابن فارس :القاف والواو وامليم أصالن صحيحان يدل أحدمها على انتصاب
أو عزم( ،)3يقال :أقم األمر ،أي :وفه حقه ومستحقه ،ومنه إقام الصالة ،أي أداؤها كاملة
( )1ابن فارس" ،مقاييس اللغة" ،230:5 ،بتصرف .وانظر :األزهري" ،هتذيب اللغة".307:12 ،
الزخمشري" ،أساس البالغة" .156:2 ،ابن منظور" ،لسان العرب".202:6 ،
( )2انظر :الطربي" ،تفسري الطربي".570:1 ،
( )3ابن فارس" ،مقاييس اللغة" 43:5 ،بتصرف .وانظر :الراغب األصفهاين" ،املفردات يف غريب
القرآن".690 ،
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وافية بشروطها وأركاهنا وواجباهتا ومستحباهتا.
وقد سجل اهلل تعاىل على أهل الكتاب تقصريهم يف كتبهم ،وذلك بعدم إقامتها على
الوجه املطلوب منهم ،الذي يشمل كل ما وقعوا فيه من جتاوز يف حقها ،بتحريف أو تغيري،

أو كتم أو إخفاء ،أو عدم امتثال أو تقصري ،قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭼ [املائدة ،]66:أي :أظهروا أحكامهما وحدودمها وما فيهما من نعت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،وعرب عنه بلفظ القيام؛ ألن من راعى شيئًا ووىف حقه ،أظهره كحال
القائم الذي ال خيفى( ،)1لكنهم ملا كتموا نعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املنصوص
عليه يف كتبهم ،وجتاوزوا أحكام كتبهم املنزلة خاطبهم تبارك وتعاىل بأسلوب التوبيخ هلم،
تسجيالً منه تعاىل بسوء صنيعهم ،وحثاً على التمسك احلق بكتبهم.
 -2التمسك:
أصله الفعل الثالثي (م س ك) بفتح األول والثاين والثالث ،وهو مبعىن :حبس الشيء
واحلرص عليه ،قال ابن فارس( :امليم والسني والكاف أصل صحيح يدل على حبس
الشيء)( .)2ويطلق يف احملسوسات ،يقال :أم ِس ِ
ك احلبل ،أي شد يدك به .ويف املعقوالت،
ح
()3
ْنو :أم ِس ِ
ك السر ،أي أحبسه واكتمه وال تفشه ،ومنه التمسك بالشيء ،أي احلرص عليه .
ح
وقد وقع النص على هذه اهليئة الدالة على االمتثال يف سورة األعراف يف سياق خماطبة
اليهود وتقسيمهم إىل من راعى حق اهلل تعاىل يف األدب مع كتاهبم ،فحافظوا على ما فيه
حساً ومعىن ،فأظهروا ما فيه ،وعملوا به ،يف مقابل قسم آخر قصروا يف ذلك كله أو بعضه،
فقال تعاىل :ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

[األعراف ،]170:أي :الذين يعملون مبا يف الكتاب ،وهو شامل لكل قول أو فعل فيه

( )1انظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .217:2 ،الزخمشري" ،تفسري الكشاف" .658:1 ،الفخر الرازي،
"التفسري الكبري".398:12 ،
( )2ابن فارس" ،مقاييس اللغة".530 ،
( )3انظر :الفراهيدي" ،كتاب العني" .318:5 ،الزخمشري" ،أساس البالغة" .213:2 ،ابن منظور،
"لسان العرب".487:10 ،
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مراعاة حلق الكتاب ،ومنه احملافظة على رمسه ،والعمل به ،لكن من أمهه إقام الصالة وإيتاء
الزكاة ،إشارة هبما ملراعاة حق اخلالق واملخلوق؛ لذا نص عليهما يف اآلية ،فإن اهلل ال يضيع
عمله(.)1
 -3اإليمان:
مصدر الفعل الثالثي (أ م ن) ،ويأيت بعدة معان ،منها :التصديق ،قال تعاىل عن
إخوة يوسف عليه السالم أهنم قالوا ألبيهم يعقوب عليه السالم بعد خيانتهم ألخيهم يوسف
عليه السالم بإلقائه يف البئر وزعمهم بأن الذئب أكله { :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
}[يوسف ،]17:أي :مبصدق لنا .قال ابن فارس( :اهلمزة وامليم والنون أصالن متقاربان
أحدمها التصديق)( .)2وهذا املعىن هو الذي ذكره أهل اللغة( )3وأهل التفسري( )4ملعىن اإلميان
يف اللغة ،إال أن من معاين أصله :األمانة ضد اخليانة ،وهي تقتضي سكون القلب ،فتشمل
من اتصف هبذه الصفة فخضع قلبه وسكن ملا آمن به ،فجمع بني إميان الظاهر والباطن(،)5
وتشمل كذلك سكون قلب من تعامل مع من اتصف بصفة األمانة فسكن قلبه واطمأن لثقة
من تعامل معه.
وقد ورد به األمر من اهلل تعاىل ألهل الكتاب من اليهود والنصارى يف حق كتبهم
املنزلة ،باحملافظة عليها ظاهراً حبفظ رمسها واحلرص على تعلمها وتعليمها ،وباطناً بالعمل
مبقتضى ما جاء فيها ،ومن ذلك قول اهلل تعاىل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

( )1انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .216:13 ،الزخمشري" ،تفسري الكشاف".174:2 ،
( )2ابن فارس" ،مقاييس اللغة".133:1 ،
( )3انظر :الفراهيدي" ،كتاب العني" .389:8 ،الزخمشري" ،أساس البالغة" .35:1 ،ابن منظور،
"لسان العرب".21:13 ،
( )4انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" . 235:1 ،احلسني بن مسعود البغوي" ،تفسري البغوي" .حتقيق:
عثمان مجعه ضمريية وسليمان حممد احلرش( ،ط ،4:مكة :دار طيبة1417 ،هـ) .82:1 ،ابن
عطية" ،احملرر الوجيز".84:1 ،
( )5انظر :األزهري" ،هتذيب اللغة".368:15 ،
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كل أهل الكتاب على صفة السوء،
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ [النساء ،]162:أي :ما ُّ
من اإلخالل بكتبهم والكفر هبا ،لكن منهم الذين رسخوا يف العلم بأحكام اهلل اليت جاءت
هبا أنبياؤهم ،وأتقنوا ذلك ،وعرفوا حقيقته ،فآمنوا بالقرآن ،وبالكتب اليت أنزهلا اهلل من قبل
على األنبياء والرسل(.)1
وورد كذلك يف آيات كثرية أمر اهلل تعاىل فيها أهل الكتاب باألدب مع كتبهم اليت
بشرت مبحمد صلى اهلل عليه وسلم ،واحملافظة عليها ظاهراً وباطناً ،وذلك باإلميان مبا جاء به
مصدق ملا مع أهل الكتاب يف كتبهم ،ومن ذلك
الرسول األمي عليه الصالة والسالم فإنه
ٌ
قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﭼ [البقرة] ،أي :صدقوا مبا أنزلت على حممد صلى اهلل عليه وسلم من القرآن؛ فهو
مصدق ملا معكم من كتب مساوية أنزلت على أنبيائكم .فأمرهم سبحانه بالتصديق بالقرآن،
وأخربهم جل ثناؤه بأن يف تصديقهم بالقرآن تصدي ًقا منهم بالتوراة واإلجنيل وباقي كتبهم؛
ألن الذي يف القرآن من األمر باإلقرار بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم وتصديقه واتباعه،
تصديق منهم ملا معهم،
نظري الذي يف التوراة واإلجنيل ،فتصديقهم مبا أنزل على حممد
ٌ
تكذيب منهم ملا معهم(.)2
وتكذيبهم به
ٌ
 -4األخذ بقوة:
(األخذ) أصله الفعل الثالثي (أ خ ذ) ،ومعناه تناول الشيء باليد واستالمه هبا.
ويطلق يف احملسوسات ،فيقال :أخذ البائع الثمن وأخذ املشرتي السلعة .ويطلق كذلك يف غري
احملسوس ،فيقال :خ ِذ الكالم بعني االعتبار ،أي ليكن منك على اهتمام(.)3
وقد ورد هذا اللفظ يف خطاب اهلل تعاىل ألهل الكتاب ووصايته هلم مبراعاة حقه
تعاىل يف كتبهم ،وذلك باحملافظة عليها ظاهراً وباطناً ،حني امتنعوا عن اإلذعان ملا جاءهم به

( )1انظر :الطربي" ،تفسري الطربي".393:9 ،
( )2انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .560:1 ،الفخر الرازي" ،التفسري الكبري" .483:3 ،الطاهر بن
عاشور" ،التحرير والتنوير".458:1 ،
( )3انظر :الفراهيدي" ،كتاب العني" .298:4 ،ابن فارس" ،مقاييس اللغة".68:1 ،
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نبيهم موسى عليه السالم ،فرفع اهلل تعاىل جبل الطور فوق رؤوسهم ،هتديداً هلم ،لكنه قيد

األخذ بوصف القوة ،فقال تعاىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [البقرة ،]63:وقال سبحانه :ﭽﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [البقرة ،]93:وقال تعاىل:

ﭽ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭼ [األعراف ،]171:أي :جبد وعزمية على مراعاته واحملافظة على رمسه ،والعمل
مبقتضاه ،من غري نسيان وال تضييع(.)1

( )1انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .160:2 ،الزخمشري" ،تفسري الكشاف" .147:1 ،ابن عطية،
"احملرر الوجيز" .159:1 ،الفخر الرازي" ،التفسري الكبري".538:3 ،
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املبحث الثاني :حقيقة حتريف أهل الكتاب:

املطصب األول :سبب اختال ف املفسرين يف حقيقة حتريف أهل الكتاب:
بالرجوع إىل أقوال العلماء رمحهم اهلل يف هذه املسألة ميكن الوقوف على السبب الذي
محل بعضهم على نفي تبديل أهل الكتاب وتغيريهم احلسي لكتبهم ،واجلزم بأن تبديلهم كان
قتصرا على التأويل والتفسري ،ومها دليالن أثري ونظري:
م ً

أما دليل األثر :فهو املنسوب إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وقد ذكره البخاري يف
صحيحه ،فقال رمحه اهلل( :ﭽحيرفونﭼ [النساء :]46:ي ِزيلون ،وليس أحد يزيل لفظ كتاب
من كتب الله عز وجل ،ولكنهم حيرفونه ،يتأولونه على غري تأويله)(.)1
قال ابن عطية رمحه اهلل( :ذهب ابن عباس رضي اهلل عنه إىل أن حتريفهم وتبديلهم إمنا هو
بالتأويل ولفظ التوراة باق)( ،)2وهذا األثر وإن اعتمد بعض العلماء على نسبته إىل ابن عباس
اعتمادا على ذكر البخاري رمحه اهلل تعاىل له بعد أثر نسبه صراحة إليه رضي اهلل
رضي اهلل عنهما
ً
عنه ،إال أن االحتمال قائم بأن يكون من قول اإلمام البخاري رمحه اهلل ،وذلك ملا يلي:
 -1أنه صرح رمحه اهلل يف التفسري قبله بالنسبة إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما ،ومل يصرح
يف هذا ،فقال( :ﭽما يـ حل ِفظﭼ [ق :]18:ما يتكلم من شيء إال كتب عليه ،وقال
ابن عباس« :يكتب اخلري والشر» .ﭽحيرفونﭼ [النساء :]46:يزيلون ،وليس أحد
يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ،ولكنهم حيرفونه ،يتأولونه على غري تأويله.
ﭽ ِدراستـه حمﭼ [األنعام :]156:تالوهتم) ،فجعل بعض العلماء التفسري يف اآليات
الثالث له رضي اهلل عنه ،وقد قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل فيما يتعلق بـ {حيرفون}:
(مل أر هذا موصوال من كالم ابن عباس من وجه ثابت ،مع أن الذي قبله من كالمه،
وكذا الذي بعده ،وهو قوله :ﭽ ِدراستـه حمﭼ تالوهتم وما بعده)(.)3

( )1البخاري" :صحيح البخاري"  ،كتاب :التفسري ،باب :قول اهلل تعاىل( :بل هو قرآن جميد * يف لوح
حمفوظ).
( )2ابن عطية" ،احملرر الوجيز".168:1 ،
( )3أمحد بن علي بن حجر العسقالين" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري" .حتقيق :حمب الدين
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 -2أنه قد صح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما خالف هذا القول ،وذلك فيما رواه
البخاري رمحه اهلل يف صحيحه عنه رضي اهلل عنه ،قال :يا معشر املسلمني ،كيف
تسألون أهل الكتاب ،وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم أحدث
األخبار بالله ،تقرءونه مل يشب ،وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله
وغريوا بأيديهم الكتاب ،فقالوا :هو من عند الله لِيشرتوا به مثنا قليال ،أفال ينهاكم ما
جاءكم من العلم عن مساءلتهم ،وال والله ما رأينا منهم رجال قط يسألكم عن الذي
أنزل عليكم( .)1فقال رضي اهلل عنه( :فغريوا بأيديهم الكتاب) ،وال معىن له إال التغيري
والتبديل احلسي؛ وهذا يرجح عدم صحة نسبة القول األول له رضي اهلل عنه(.)2

أما دليل النظر :فقد قال الرازي يف امتناع محل حتريف أهل الكتاب على التغيري
ِ
ظهورا متواتًرا كظهور القرآن ،فأما قبل أن يصري
احلسي( :إمنا ميتنع ذلك إذا ظهر كالم الله ً
كذلك فغري ممتنع حتريف نفس كالمه ،لكن ذلك ينظر فيه ،فِإن كان تغيريهم له يؤثر يف قيام
احلجة به فال بد من أن مينع الله تعاىل منه وإن مل يؤثر يف ذلك صح وقوعه ،فالتحريف الذي
يصح يف الكالم جيب أن يقسم على ما ذكرناه ،فأما حتريف املعىن فقد يص ُّح على وجه ما،
مل يعلم قصد الرسول فيه باضطرار؛ فِإنه مىت علم ذلك امتنع منهم التحريف ملا تقدم من
علمهم خبالفه كما ميتنع اآلن أن يتأول متأول حترمي حلم اخلنزير وامليتة والدم على غريها)(.)3
فكالمه هنا ليس نفيًا للتبديل والتغيري احلسي بإطالق ،وإمنا يف حال ما لو ترتب على ذلك
ضعف احل حجة القائمة على أهل الكتاب فيمتنع حينئذ؛ ألن اهلل تعاىل ال يؤاخذ إال بعد قيام
احلجة ،وقد سجل اهلل تعاىل عليهم ذلك يف كتابه وذمهم به ،فدل على مؤاخذته تعاىل هلم،
وهو دليل على متام قيام احلجة عليهم.
وبرهان ذلك :أهنم مع حتريفهم وتغيريهم أللفاظ كتبهم مل يزل فيهم من حيافظ على
=

اخلطيب( ،بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ).523:13 ،
( )1البخاري" ،صحيح البخاري" ،كتاب :الشهادات ،باب :ال يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغريها،
رقم [.]2658
( )2انظر :ابن حجر" ،فتح الباري".523:13 ،
( )3الفخر الرازي" ،التفسري الكبري".560:3 ،
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األصل غري احملرف ،كما ورد يف قصة الرجل واملرأة اللذين زنيا على عهد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،وسيأيت قريبًا.
أما امتناعه حبصول التواتر ،فالتواتر ممتنع مبخالفته الواقع من جهة ،وبكون التواتر
خصيصة للقرآن؛ ألن اهلل تعاىل تكفل حبفظه بنص القرآن ،قال تعاىل:

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﭼ [احلجر ،]9:أي :إنه تعاىل حافظه يف كل وقت من كل حتريف وتبديل ،خبالف
الكتب املتقدمة ،فاهلل تعاىل مل يتول حفظها ،وإمنا استحفظها أهلها فحرفوها ،ومل يكل القرآن
()1
أصال ،وإمنا خصت به أمة حممد
إىل غري حفظه  ،فالتواتر لكتب أهل الكتاب ليس قائم ً
صلى اهلل عليه وسلم.
املطصب الثاني :أقوال املفسرين يف حقيقة حتريف أهل الكتاب:
بسرب اآلثار املروية عن أئمة السلف رمحهم اهلل تعاىل يف تفسري اآليات اليت ورد فيها
النص على حتريف أهل الكتاب ،والتأمل فيها ،ميكن أن تقسم إىل ما يلي:
أوال :ما صرح فيه بالتبديل والتغيير الحسي:
ً
أ -قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :يا معشر املسلمني ،كيف تسألون أهل الكتاب،
وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم أحدث األخبار بالله ،تقرؤونه
مل يشب ،وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغريوا بأيديهم
الكتاب .)2(...فقوله رضي اهلل عنه :غريوا بأيديهم الكتاب تصريح منه رضي اهلل عنه
حسا ومعىن.
بتغيري أهل الكتاب لكتاهبم ً
ب -قال عبدالرمحن بن زيد رمحه اهلل يف قوله تعاىل :ﭽيسمعون كالم اهلل مث حيرفونهﭼ ،قال:
التوراة اليت أنزهلا عليهم ،حيرفوهنا ،جيعلون احلالل فيها حراما ،واحلرام فيها حالال ،واحلق
فيها باطال ،والباطل فيها حقا ،إذا جاءهم احملق ب ِرشوة أخرجوا له كتاب اهلل ،وإذا
جاءهم املبطل ب ِرشوة أخرجوا له ذلك الكتاب ،فهو فيه حمق .وإن جاء أحد يسأهلم
شيئا ليس فيه حق وال رشوة وال شيء ،أمروه باحلق .فقال هلم :ﭽﮤ ﮥ ﮦ

( )1انظر :الزخمشري" ،تفسري الكشاف".572:2 ،
( )2سبق خترجيه.
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ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [البقرة .)1(]44:فقول عبدالرمحن بن
زيد بن أسلم ،وهو من أئمة التفسري املشهورين بتفسري القرآن ،قال عنه الذهيب( :كان
()2
صاحب قرآن وتفسري)  :فإذا جاءهم املبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب ،بعد
تفسريه التحريف جبعلهم احلالل فيها حرا ًما ،واحلرام فيها حالالً ،تصريح منه بتغيريهم
احلسي واملعنوي لكتاهبم.

ج -وقال قتادة رمحه اهلل يف قوله تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [البقرة ،]79:قال :كان ناس من بين إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم،
ليتأكلوا الناس ،فقالوا :هذا من عند اهلل ،وما هو من عند اهلل( .)3فقوله رمحه اهلل :كتبوا
حسا ومعىن.
كتابًا بأيديهم ،تصريح منه بتغيري أهل الكتب لكتبهم ً

د -وقال أبو العالية رمحه اهلل يف قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ،قال :عمدوا إىل ما أنزل اهلل يف
كتاهبم من نعت حممد صلى اهلل عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه ،يبتغون بذلك عرضا
من عرض الدنيا ،فقال :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭾ ﭿ ﭼ.
فقول أيب العالية رمحه اهلل :عمدوا إىل ما أنزل اهلل فحرفوه ،يف تفسري قوله تعاىل يف اآلية:
(فويل هلم مما كتبت أيديهم) حيمل على التغيري والتبديل احلسي واملعنوي(.)4

ه -وقال الربيع بن أنس رمحه اهلل يف قوله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭼ [آل عمران :]78:هم أعداء الله اليهود حرفوا كتاب الله ،وابتدعوا فيه ،وزعموا

( )1الطربي" ،تفسري الطربي" ،141:2 ،بإسناد صحيح.
( )2حممد بن أمحد الذهيب" ،سري أعالم النبالء" .حتقيق :شعيب األرنؤوط( ،ط ،3:بريوت :مؤسسة
الرسالة1405 ،هـ).349:8 ،
( )3الطربي" ،تفسري الطربي" ،271:2 ،بإسناد رواته ثقات ،عدا احلسن بن حيىي بن كثري العنربي
املصيصي ،فقد قيل :ال بأس به .انظر :يوسف بن عبدالرمحن املزي" ،هتذيب الكمال يف أمساء
الرجال" .حتقيق :بشار عواد معروف( ،ط ،1:بريوت :مؤسسة الرسالة1400 ،هـ).336:6 ،
( )4الطربي ،تفسري الطربي" ،271:2 ،بإسناد رجاله ثقات ،عدا املثىن بن إبراهيم شيخ الطربي فإين مل
معتمدا عليه .320:1
أجد من ترمجه ،وقد ذكر اإلسناد ابن كثري يف تفسريه
ً
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أنه من عند اهلل( .)1فقوله رمحه اهلل :وابتدعوا ،أي زادوا ،وهو حمتمل للزيادة احلسية.

و -وقال السدي رمحه اهلل يف قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ :كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من
عندهم ،يبيعونه من العرب ،وحيدثوهنم أنه من عند اهلل ،ليأخذوا به مثنا قليال .فقوله رمحه
حسا ومعىن(.)2
اهلل :كتبوا كتابًا ،تصريح منه بتغيري اليهود للتوراة
ً
ز -وروي عن جماهد بن جرب رمحه اهلل ْنو ما روي عمن سبق( ،)3وقال ابن أيب حامت يف
تفسريه :وروي عن الشعيب واحلسن ْنو ذلك(.)4
من خالل ما سبق يتضح جليًا بأن ما سجله القرآن الكرمي على أهل الكتاب من
حتريف لكتبهم املنزلة حممول عند أئمة التفسري من السلف على التبديل والتغيري احلسي
واملعنوي ،فمن سبق النقل عنهم (ابن عباس ،وجماهد ،وقتادة ،وأبو العالية ،والربيع بن أنس،
مجيعا.
واحلسن ،والسدي ،وعبدالرمحن بن زيد ،والشعيب) أئمة السلف يف التفسري ،رمحهم اهلل ً
ثانيًا :ما نفي فيه التبديل والتغيير الحسي:
بعد الرجوع إىل مجلة اآلثار املروية يف هذه املسألة والتأمل فيها والتمييز بينها ،ميكنين
القول بأين مل أقف على ما ميكن أن يستدل به على نفي التبديل والتغيري احلسي من قبل أهل
الكتاب إال ما يلي:
 عن ابن عمر رضي الله عنهما ،قال :أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم برجل وامرأة من
اليهود قد زنيا ،فقال لليهود" :ما تصنعون هبما؟" ،قالوا :نسخم وجوههما وخنزيهما،
قال :ﭽفأحتوا بِالتـ حوراةِ فاتحـلوها إِ حن كحنت حم ص ِادقِني ﭼ [آل عمران ،]93:فجاءوا ،فقالوا
لرجل ممن يرضون :يا أعور ،اقرأ ،فقرأ حىت انتهى إىل موضع منها فوضع يده عليه،
قال" :ارفع يدك" ،فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح ،فقال :يا حممد ،إن عليهما

( )1ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت" ،689:2 ،بإسناد حسن.
( )2ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت" ،153:1 ،بإسناد صحيح .وأخرجه الطربي" ،تفسري الطربي"،
 ،270:2بإسناد رجاله ثقات ،عدا شيخه موسى بن هارون اهلمداين فإنه جمهول.
( )3ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت" ،689:2 ،بإسناد حسن.
( )4انظر :املصدر السابق.
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الرجم ،ولكنا نكامته بيننا ،فأمر هبما فرمجا ،فرأيته جيانئ عليها احلجارة(.)1
هذ األثر استدل به من ذهب من العلماء إىل نفي التبديل والتغيري احلسي من قبل
أهل الكتاب ،ووجهه :أهنم ملا كانوا قد غريوا حكم اهلل تعاىل يف عقوبة الزاين احملصن بتسويد
وجهه والتشهري به يف واقع األمر ،ومل يغريوه عن حقيقته اليت نص عليها يف كتاهبم من الرجم
إىل ما اصطلحوا عليه دل على أن كتاهبم كما هو يف واقع األمر مل يغري منه شيء ،وإمنا كان
حتريفهم بالتأويل والعمل.
وميكن أن جياب عن هذا االستدالل جبوابني ،بياهنما ما يلي:
 -1أن هذا القول حمتمل ،إال أنه غري الزم يف عموم كتبهم؛ ألنه لرمبا مل حيصل منهم
التغيري يف هذا احلكم خبصوصه خبالف غريه ،قال ابن حجر رمحه اهلل( :اليهود كانوا
ينسبون إِىل التوراة ما ليس فيها ولو مل يكن ِمما أقدموا على تبديله وإال لكان يف
اجلواب حيدة عن السؤال؛ ألنه سأل عما جيدون يف التوراة فعدلوا عن ذلك ملا
يفعلونه ،وأومهوا أن فعلهم موافق ملا يف التوراة فأكذهبم عبد الله بن سالم .وقد
استدل به بعضهم على أهنم مل يسقطوا شيئًا من ألفاظها ،واالستدالل به لذلك غري
واضح؛ الحتمال خصوص ذلك هبذه الواقعة فال يدل على التعميم)(.)2
حسا كما سريد بيانه
 -2أن هذا القول خمالف حلقيقة احلال بتبديل أهل الكتاب لكتبهم ً
والشواهد عليه من كتبهم.
حرف
أ -عن وهب بن منبه قال :إن التوراة واإلجنيل كما أنزهلما الله مل يغري منهما ٌ
ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل ،وكتب كانوا يكتبوهنا من عند أنفسهم ،ويقولون
هو من عند الله وما هو من عند الله ،فأما كتب الله فإهنا حمفوظة ال حتول(.)3
( )1البخاري" ،صحيح البخاري" ،يف كتاب :التوحيد ،باب :ما جيوز من تفسري التوراة وغريها من كتب
اهلل بالعربية وغريها ،رقم [ .]7543ومسلم" ،صحيح مسلم" ،يف كتاب :احلدود ،باب :رجم
اليهود أهل الذمة يف الزىن ،رقم [.]1699
( )2ابن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".172:12 ،
( )3ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت" ،689:2 ،بإسناد حسن .قال السيوطي يف الدر املنثور:
"أخرجه ابن املنذر".249:2 ،
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فهذا أثر متصل عن وهب بن منبه رمحه اهلل ،ومعلوم سعة علمه( ،)1إال أن هذا يبقى
رأيه رمحه اهلل ،خالف به مجهور السلف كما سبق النقل عنهم ،وخالف واقع حال أهل
الكتاب كما سريد بيانه ،وميكن أن يعتذر له رمحه اهلل بأنه مل يطلع إال على ما مل يبدل ومل
حسا من نسخ التوراة واإلجنيل ،أو مل يقصد إال هو ،مع أن األئمة رمحهم اهلل قد أجابوا
يغري ً
وهب ما بأيديهم من ذلك،
عن قول وهب هذا ووجهوه ،فقال ابن كثري رمحه اهلل( :إن عىن ٌ
فال شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص ،وأما تعريب ذلك املشاهد بالعربية
ففيه خطأٌ كبري وزيادات كثرية ونقصان ووهم فاح ،،وهو من باب تفسري املعرب املعرب،
وفهم كثري منهم بل أكثرهم بل مجيعهم فاسد ،وأما إن عىن كتب الله اليت هي كتبه عنده
فتلك كما قال :حمفوظة مل يدخلها شيء)(.)2
ب -ما سبق يف قول اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل ،والذي نسب إىل ابن عباس رضي
()3
قوال
اهلل عنهما ،وقد سبق حترير نسبته إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،وأما كونه ً
لإلمام البخاري رمحه اهلل فيجاب عنه مبا أجيب عن قول وهب بن منبه رمحهما اهلل.
ثالثًا :ما احتمل كال األمرين :التبديل والتغيير الحسي والمعنوي:
كثري من اآلثار املروية عن السلف رمحهم اهلل تعاىل يف املقصود بتحريف أهل الكتاب
لكتبهم من هذا القسم ،وسأكتفي هنا بذكر أثر واحد صحيح عن كل منهم:
أ -قال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قول اهلل تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ:
حيرفون حدود الله يف التوراة(.)4
ب -وقال جماهد رمحه اهلل قال يف قوله تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ :تبديل
اليهود التوراة(.)5

( )1انظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".544:4 ،
( )2إمساعيل بن عمر بن كثري" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :سامي حممد سالمة( ،ط ،2:مكة :دار
طيبة1420 ،هـ).56:2 ،
( )3سبق األثر يف املطلب األول من املبحث الثاين.
( )4ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت".965:3 ،
( )5ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت" ،737:3 ،بإسناد حسن .والطربي" ،تفسري الطربي".432:8 ،
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ج-وقال أبو العالية رمحه اهلل :عمدوا إىل ما أنزل الله يف كتاهبم من نعت حممد صلى اهلل
عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه(.)1
د -وقال الربيع بن أنس رمحه اهلل يف قوله تعاىل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﭼ :كانوا يسمعون الوحي ،يسمعون من ذلك ما كان يسمع أهل النبوة مث
حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون(.)2
ه -وقال قـتادة رمحه اهلل يف قوله تعاىل :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﭼ:
هم اليهود ،كانوا يسمعون كالم الله مث حيرفونه بعد ما مسعوه ووعوه(.)3

و -وقال السدي رمحه اهلل يف قوله تعاىل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﭼ :هي التوراة حرفوها(.)4

ز -وقال عباد بن منصور :سألت احلسن عن قوله تعاىل :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭼ [آل عمران ،]78:قال :هم أهل الكتاب كلهم قد كذبوا على الله،
وحرفوا الكلم عن مواضعه(.)5
هذه اآلثار -وغريها مما مل يذكر -ذكرت لفظ التحريف كما ذكر يف اآلية ،وهو
حممول على التبديل والتغيري احلسي واملعنوي؛ ألنه سبق عنهم تفسري التحريف بذلك بألفاظ
صرحية ،فيحمل احملتمل على الصريح غري احملتمل.

( )1ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت" ،149:1 ،بإسناد حسن .الطربي" ،تفسري الطربي".271:2 ،
( )2ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت" ،148:1 ،ورجال إسناده ثقات غري عبد اهلل بن أيب جعفر
خمتلف فيه ،لكن يشهد على صحة الرواية ما سبق يف رواية أيب العالية؛ ألهنا من رواية الربيع بن أنس
رمحهما اهلل.
( )3ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت".149:1 ،
( )4ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت" .149:1 ،الطربي" ،تفسري الطربي".246:2 ،
( )5ابن أيب حامت" ،تفسري ابن أيب حامت".690:2 ،
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املطصب الثالث :القول الراجح يف حقيقة حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة:
من خالل ما سبق عرضه يتبني أن حتريف أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكتبهم
شامال لكال نوعي التحريف:
املنزلة كان ً
 فتارة كان بتبديل ألفاظ التوراة واإلجنيل بألفاظ أخرى توافق أهواءهم الفاسدة ،وماكان كذلك ترتب عليه وال شك تبديل املعاين اليت أرادها اهلل تعاىل منها .ونفي من
نفى هذا النوع من حتريفهم من علماء املسلمني حممول على أصل التوراة واإلجنيل
املنزلة من عند اهلل تعاىل كما سبق ،وإن كان مرادهم ما بأيدي أهل الكتاب من
كتبهم وقت البعثة احملمدية أو بعده فريده النصوص الكثرية الشنيعة املنسوبة إليها
زورا وهبتانًا ،مما حيتوي على سوء األدب مع اهلل تعاىل أو مع املالئكة الكرام أو مع
ً
األنبياء عليهم الصالة والسالم( ،)1ويرده كذلك شهادات احملققني من علمائهم اليت
تثبت وقوع التحريف يف التوراة واإلجنيل(.)2
 وتارة كان بإبقاء ألفاظ التوراة واإلجنيل كما أنزهلا اهلل تعاىل ،لكنهم كانوا يتالعبونمبعانيها ،فيصرفوهنا عن املعاين اليت أرادها اهلل تعاىل منها إىل املعاين الباطلة اليت
أرادوها وقصدوها.
هذا بالنسبة ملا يتعلق بالتوراة واإلجنيل ذاهتا ،وإال فهناك صورة ثالثة لتحريفهم ملا أنزل
عموما ،وهي إخفاء بعض ما أنزل اهلل تعاىل عليهم ،كما أخفوا وصف رسول اهلل صلى
اهلل ً
اهلل عليه وسلم والبشارة به ،كما سجله عليهم القرآن الكرمي يف مواطن منه ،كما قال تعاىل:

ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﭼ [املائدة.]15:
لكن يبقى مسألة :القدر الذي ناله التحريف والتبديل احلسي من نصوص التوراة
( )1انظر :علي بن أمحد بن حزم" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل"( .القاهرة :مكتبة اخلاجني)،
.166،94:1
( )2انظر :حممد رمحت اهلل الكريواين" ،خمتصر إظهار احلق" .اختصار :حممد أمحد ملكاوي( ،ط،1:
الرياض :وزارة الشؤون اإلسالمية1415 ،هـ).37-20 ،
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واإلجنيل ،فهل مشل ذلك كل نصوصهما ،فلم يبق للموجود منهما حرمة كالم اهلل تعاىل؟ أو
قدرا منهما فقط؟ وهل ذلك متعلق بالقليل أو بالكثري
أن التحريف والتبديل احلسي إمنا نال ً
منهما؟
هذه مسألة اختلفت أقوال أهل العلم فيها ،فانقسموا إىل ثالثة أقسام ،بياهنا ما يلي:
القسم األول :قالوا إن حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة وتغيريها مشل مجيع
نصوصهما ،ومن أشهر من قال هبذا القول اإلمام ابن حزم رمحه اهلل ،قال يف الفصل بعد أن
كثريا مما ورد يف توراهتم املزعومة بالنقد( :فكل هذه براهني واضحة بأهنا حمرفة مبدلة
تتبع ً
مكذوبة؛ فإذ هي كذلك فال جيوز البتة يف عقل أحد أن يشهد يف تصحيح شريعة وال ِيف نقل
شك فيه)(.)1
معجزة وال يف إثبات نبوة بنقل مكذوب مفرتى موضوع ،هذا ما ال ّ
ط عليها؛ ألننا ْنن نقر بتوراة حق أنزهلا اهلل تعاىل على
وقال( :وأما التوراة فما وافقنا ق ّ
موسى عليه السالم وأصحابه؛ ألنه تعاىل أخربنا بذلك يف كتابه الناطق على لسان رسول اهلل
كثري
صلى اهلل عليه وسلم الصادق ،ونقطع بأهنا ليست هذه اليت بأيديهم بنصها بل حرف ٌ
منهم وبدل ،وهم يقرون هبذه اليت بأيديهم وال يعرفون اليت نؤمن ْنن هبا ،وكذلك ال نصدق
بشريعتهم اليت هم عليها اآلن بل نقطع بأهنا حمرفة مبدلة مكذوبة ،وهم ال يؤمنون مبوسى
ط على
الذي بشر مبحمد صلى اهلل عليه وسلم وبرسالته وبأصحابه ،فاعلموا أننا مل نوافقهم ق ّ
التصديق بشيء من دينهم وال مما هم عليه وال مما بأيديهم من الكتاب وال بالنيب الذي
يذكرونه ملا قد أوضحناه من فساد نقلهم ووضوح الكذب فيه وعموم الدواخل فيه)(.)2
وقال رمحه اهلل تعاىل عما لدى النصارى من األناجيل املزعومة( :ولسنا ْنتاج إىل
تكلف برهان يف أن األناجيل وسائر كتب النصارى ليست من عند اهلل عز وجل وال من عند
املسيح عليه السالم كما احتجنا إىل ذلك يف التوراة والكتب املنسوبة إىل األنبياء عليهم
السالم اليت عند اليهود؛ ألن مجهور اليهود يزعمون أن التوراة اليت بأيديهم منزلة من عند اهلل
عز وجل على موسى عليه السالم ،فاحتجنا إىل إقامة الربهان على بطالن دعواهم يف ذلك،
وأما النصارى فقد كفونا هذه املؤونة كلها؛ ألهنم ال يدعون أن األناجيل منزلة من عند اهلل
( )1ابن حزم" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل".151:1 ،
( )2ابن حزم" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل".152:1 ،
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على املسيح وال أن املسيح أتاهم هبا بل كلهم أوهلم عن آخرهم أيوسيهم وملكيهم
ونسطوريهم ويعقوبيهم ومارونيهم وبولقانيهم ال خيتلفون يف أهنا أربعة تواريخ لفها أربعة رجال
معروفون يف أزمان خمتلفة)(.)1
القسم الثاني :قالوا إن حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة وتغيريها إمنا مشل النزر
اليسري منها ،وأما غالبها فهو باق على أصله املنزل من عند اهلل تعاىل ،لكن غالب حتريف
أهل الكتاب كان من قبيل التأويل ،ومن أشهر من قال هبذا القول ونصره شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه اهلل ،فقد قال( :ذهب كثري من علماء املسلمني وأهل الكتاب إىل أنه ب ّدل بعض
أيضا كثري من علماء أهل
ألفاظها ،وهذا مشهور عند كث ٍري من علماء املسلمني ،وقاله ً
الكتاب...
مث هؤالء منهم الذين يقولون :إن يف ألفاظ الكتب ما هو مبدل ،وفيهم من جيعل
كثريا منهما ،ورمبا جعل بعضهم املبدل أكثرمها ال سيما اإلجنيل،
املبدل من التوراة وا ِإلجنيل ً
فإن الطعن فيه أكثر وأظهر منه يف التوراة.
ومن هؤالء من يسرف حىت يقول :إنه ال حرمة ٍ
لشيء منهما بل جيوز االستنجاء هبما.
ّ
()2
 ومنهم من يقول الذي ب ّدلت ألفاظه قليل منهما ،وهذا أظهر) . وقال رمحه اهلل( :ما وقع من التبديل قليل ،واألكثر مل يبدل ،والذي مل يبدل فيهألفاظ صرحية تبني هبا املقصود من غلط ما خالفها ،وهلا شواهد ونظائر متع ّددة
بعضا خبالف املبدل ،فإنه ألفاظ قليلة ،وسائر نصوص الكتب
يص ّدق بعضها ً
يناقضها)(.)3
القسم الثالث :قالوا إن حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة وتغيريها مشل أكثرها ،لكن
حسا ،ويظهر من كالم ابن حجر رمحه اهلل يف
بقي ً
أيضا كثري منها على أصله املنزل مل حيرف ً
الفتح أنه املرجح عنده؛ إذ قال بعد تعقبه للقول األول( :وينبغي محل إطالق من أطلقه على
( )1املصدر السابق.2:2 ،
( )2أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية" ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح" .حتقيق :علي حسن
وعبدالعزيز إبراهيم ومحدان حممد( ،ط ،2:الرياض :دار العاصمة1419 ،هـ).419:2 ،
( )3املصدر السابق.442:2 ،
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()1

األكثر ،وإال فهي مكابرة ،واآليات واألخبار كثرية يف أنه بقي منها أشياء كثرية مل تبدل) .
 وهذا القول نصره من املتأخرين الشيخ /حممد رمحت اهلل الكريواين يف إظهار احلقفقال( :إننا ْنن املسلمني نعتقد أن التوراة األصلية (املنزلة على موسى عليه
السالم) ،وكذا اإلجنيل األصلي (املنزل على عيسى عليه السالم) قد فقدا قبل بعثة
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وأن املوجود اآلن منهما (أي التوراة واإلجنيل) مبنزلة
كتابني من كتب السري جمموعني من الروايات الصحيحة والكاذبة ،وال نقول :إهنما
كانا موجودين على أصالتهما بدون حتريف إىل عهد نبينا حممد صلى اهلل عليه
وسلم مث وقع التحريف فيهما بعد ظهوره صلى اهلل عليه وسلم ،فال أحد من
املسلمني يقول بذلك)(.)2
أيضا الطاهر بن عاشور ،فقد قال يف تفسريه( :اتفق احملققون من
 وذهب إليه ًالعلماء الباحثني عن تاريخ الدين على أن التوراة قد دخلها التحريف والزيادة
والتالشي ،وأهنم لما مجعوا أمرهم عقب بعض مصائبهم الكربى افتقدوا التوراة
تفرق أوراقهم وبقايا مكاتبهم .وقد قال( :لنجرك) أحد
فأرادوا أن جيمعوها من م ّ
مقيما مبصر يف عهد
الالهوتيّني من علماء اإلفرنج :إن سفر التثنية كتبه
ٌّ
يهودي كان ً
امللك يوشيا ملك اليهود .وقال غريه :إن الكتب اخلمسة اليت هي جمموع التوراة قد
دخل فيها حتريف كثري من علم صموئيل أو عزير (عزرا)  .ويذكر علماؤنا أن اليهود
كل ذلك ُّ
يدل على أن التوراة قد
إمنا قالوا عزير ابن الله ألنه ادعى أنه ظفر بالتوراة .و ُّ
تالشت ومتزقت)(.)3
وهذا القول هو الراجح واهلل أعلم ،وعليه أكثر العلماء.

( )1ابن حجر" :فتح الباري".523:13 ،
( )2الكريواين" ،خمتصر إظهار احلق".34 ،
( )3الطاهر بن عاشور" ،التحرير والتنوير".578:1 ،
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املبحث الثالث :شواهد من حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة:
بعد عرض ما سبق يف حقيقة حتريف أهل الكتاب ،وبيان أنه شامل لكال نوعي
التحريف احلسي منه واملعنوي ،سنعرض يف هذا املبحث شواهد من كتبهم املقدسة عندهم
تؤكد ما رجحناه من أن حتريفهم مل يقتصر فقط على املعنوي منه بل مشل حىت تغيري وتبديل
معتمدا يف ذلك على الكتب املقدسة عندهم
ألفاظها ومجلها ،وإدخال ما ليس منها فيها،
ً
حميال على كتب علمائنا الثقات عنهم ،ممن كان له باع طويل يف مناظرهتم
ذاهتا ما أمكنً ،
ورد أباطيلهم.
أوال :ما يتعلق باهلل العظيم تبارك وتعالى:
ً
أعظم ما اشتمل عليه القرآن الكرمي احلديث عن اهلل تعاىل ،ووصفه سبحانه مبا يليق
جبالله وعظمته ،ونفي ما أحلقه به أهل اجلهل والضالل ،كما قال تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [الشورى ، ]11:وبيان هذا األمر أجل ما اعتىن به األنبياء،
وتواترت عليه الكتب املنزلة ،والقدح فيه شاهد حق على أن ما لدى اليهود والنصارى من
كتب مقدسة عندهم حمرف مبدل ،إذ اشتمل العهد القدمي (ما يسمونه بالتوراة) ،والعهد
اجلديد (ما يسمونه باإلجنيل) على مجل كثرية تصف اهلل تبارك وتعاىل بصفات املخلوقني،
اليت يتعاىل عنها سبحانه ،وال تليق بكماله وعظمته ،ومن مجلة ذلك:
 -1يف سفر التكوين من أسفار العهد القدمي( ،اإلصحاح( ،)2 :الفقرة )2 :يف سياق ذكر
خلق السموات واألرض ( :وفرغ اهلل يف اليوم السابع من عمله الذي عمل .فاسرتاح يف
اليوم السابع من مجيع عمله الذي عمل)(.)1
فقوله( :فاسرتاح يف اليوم السابع من عمله الذي عمل) نسبة العجز والتعب هلل تعاىل
كبريا -واحلاجة للراحة بعد إعياء العمل وتعبه من صفات البشر،
علوا ً
تعاىل اهلل عما يقولون ًال تليق باهلل تعاىل ،فهو الذي ال يعجزه شيء ،كما قال تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [يس ،]82:وقد توىل سبحانه يف القرآن الرد على هذه الفرية اليت

( )1انظره وباقي النقوالت الالحقة من كتبهم املقدسة يف كتبهم املقدسة عندهم ،وقد اسرتجعت بتاريخ
1440/9/15ه من موقعhttps://st-takla.org/pub_oldtest/01_gen.html :
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أحلقها أهل اجلهل والضالل به تعاىل ،فقال سبحانه :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [األحقاف،]33:
فنفى عن نفسه العلية التعب يف خلق السموات واألرض على عظمها ،وجعل ذلك شاهد
ردا منه على من نسب إليه ذلك تبارك وتعاىل .وقال
حق على قدرته على إحياء املوتىً ،
تعاىل يف آية سورة ق :ﭽﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻﭼ [ق.]38:
وتضمن التوراة املزعومة هلذا دليل على حتريف أهل الكتاب احلسي لكتبهم املنزلة؛ إذ
من احملال أن يكون هذا من كالم اهلل تعاىل املنزل على األنبياء عليهم الصالة والسالم.
 -2يف سفر التكوين( ،اإلصحاح( )3 :الفقرة )8 :بعد ذكر خلق آدم وحواء عليهما
السالم وإسكاهنما اجلنة( :ومسعا صوت الرب ماشيًا يف اجلنة عند هبوب ريح النهار،
فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب اإلله يف وسط شجر اجلنة).
فقوله( :ماشيًا يف اجلنة) ،مث قوله( :فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب) جتسيم هلل تعاىل،
كبريا-؛ إذ يلزم منه إحاطة اجلنة به تعاىل ،وهو
علوا ً
وتشبيه له خبلقه –تعاىل اهلل عما يقولون ً
سبحانه أعظم من كل شيء ،وأكرب من كل شيء ،تعاىل أن حييط به شيء من خملوقاته،
وزعم أن آدم وحواء عليهما السالم تواريا عن اهلل تعاىل تنقص له تعاىل ،وإنكار إلحاطة نظر
اهلل تعاىل ،الذي ال يتوارى عنه شيء ،كما قال تعاىل { :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}،
فوصف نفسه تبارك وتعاىل بسمعه لكل شيء ،وإبصاره لكل شيء ،والذي من مجلته أعمال
عباده ،ال خيفى عليه من ذلك شيء ،وال يعزب عنه علم شيء منه ،وهو حميط جبميعهٍ ،
حمص
صغريه وكبريه( ،)1أو نسبة اجلهل باهلل تعاىل آلدم أيب البشر عليه السالم ،وكلها من الكذب
والزور الذي أدخله أهل الكتاب يف الكتب املقدسة وزعموا بأنه من عند اهلل تعاىل.
 -3يف سفر التكوين( ،اإلصحاح( )6 :الفقرة( :)6 :فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف
األرض ،وتأسف يف قلبه).
فقوله( :فحزن الرب) ،مث قوله( :وتأسف يف قلبه) سوء أدب مع اهلل تعاىل ،خيالف
( )1انظر :الطربي" ،تفسري الطربي" .508:21 ،الطاهر بن عاشور" ،التحرير والتنوير".48:25 ،
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كماله تعاىل وعظمته ،فاحلزن من صفات املخلوقني ،اليت تكون على فوات مرغوب ،العبد
مقهور على فواته ،واهلل تعاىل ال حيدث يف كونه إال ما أراده وعلمه ،وال ملجئ له تعاىل وال
قاهر .وكذلك األسف وهو الندم على فوات فعل األصلح ،وهو مستلزم لنقص العلم ،واهلل
تعاىل متعال عن ذلك ،فعلمه سبحانه شامل لكل شيء ،ال ختفى عليه خافية ،حكيم يف
علوا
أفعاله ،ال يعرتيه النقص بوجه من الوجوه ،فكيف يندم ويتحسر ،تعاىل اهلل عما يقولون ً

كبريا ،كما قال تعاىل :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ً
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [احلجرات ،]16:فأخرب سبحانه بأنه عالم مجيع ما يف السموات

السبع واألرضني السبع ،ال خيفى عليه منه شيء ،وهو بكل ما كان ،وما هو كائن ،وما يكون
1
ذو علم ،حميط بكل شيء علم به ،ال ختفى عليه خافية( ).
وهذا من حتريف أهل الكتاب ،وزيادهتم اليت ختالف ما جاءت به الرسل من عند اهلل
تعاىل.
 -4يف سفر التكوين( ،اإلصحاح( )8 :الفقرة )21 :بعد ذكر إغراق اهلل تعاىل لقوم نوح
عليه السالم وشأن الطوفان الذي عم األرض( :فتنسم الرب رائحة الرضا ،وقال الرب
أيضا من أجل اإلنسان؛ ألن تصور قلب اإلنسان شرير
يف قلبه :ال أعود ألعن األرض ً
أيضا أميت كل حي كما فعلت).
منذ حداثته ،وال أعود ً
فقوله( :فتنسم الرب رائحة الرضا ،وقال الرب يف قلبه :ال أعود) تشبيه هلل تعاىل
بالبشر ،وجياب عنه مبا سبق يف الفقرة السابقة.
واملتأمل يف كل ما ذكر يف هذه الفقرة وما قبلها وما بعدها جيزم بتحريف أهل الكتاب
لكتبهم املنزلة بالزيادة يف متنها ،إذ ال يشعر من يقرأ فيها بفرق بني اهلل تعاىل وبني البشر،
تعاىل اهلل أن يكون ما ذكروه من أصل التوراة أو اإلجنيل اليت أنزهلا تبارك وتعاىل ،فهو خمالف
لصريح العقل ،وسالمة الفطرة ،وصحيح النقل الثابت عن اهلل تبارك وتعاىل ،أو عن رسله
عليهم الصالة والسالم.
 -5يف سفر التكوين (اإلصحاح( )18 :الفقرة )4،3،2،1 :يف سياق بشارة إبراهيم عليه

( )1انظر :الطربي" ،تفسري الطربي".319:22 ،
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ممرا وهو
السالم وزوجه سارة بإسحاق عليه السالم( :وظهر له الرب عند بلوطات ً
جالس يف باب اخليمة وقت حر النهار .فرفع عينيه ونظر وإذا ثالثة رجال واقفون
لديه ،فلما نظر ركض الستقباهلم من باب اخليمة وسجد إىل األرض .وقال :يا سيد
إن كنت قد وجدت نعمة يف عينيك فال تتجاوز عبدك .ليؤخذ قليل ماء واغسلوا
بدا ولبنًا ،والعجل
أرجلكم واتكئوا حتت الشجرة) إىل أن قال يف الفقرة (( :)8مث أخذ ز ً
الذي عمله ،ووضعها قدامهم ،وإذ كان هو واق ًفا لديهم حتت الشجرة أكلوا).
مارا] وهو جالس يف باب اخليمة)،
ممرا [أيً :
فقوله( :وظهر له الرب عند بلوطات ً
وقوله( :ثالثة رجال واقفون لديه) ،وقوله( :وسجد إىل األرض) أي :إبراهيم عليه السالم
سجد هلل تعاىل ملا رآه ،وقوله( :واغسلوا أرجلكم واتكئوا حتت الشجرة) ،وقوله بعد أن ذكر
ما هيأه إبراهيم عيه السالم هلم من طعام( :أكلوا) ،كلها تدل على شدة ضالل أهل
الكتاب ،وعظيم جنايتهم على كتبهم اليت أنزهلا اهلل تعاىل عليهم بتحريفها ،والزيادة فيها
والنقص منها ،فأصل قصة مرور املالئكة الكرام على إبراهيم عليه السالم يف طريقهم إلهالك
قوم لوط عليهم السالم ،وبشارة إبراهيم عليه السالم وزوجه سارة بإسحاق صحيح ،مذكور
يف القرآن ،كما قال تعاىل يف سورة هود :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ [هود ،]76-69 :إال أن املتأمل يف كال
زورا وهبتانًا،
السياقني يتبني له عظيم الفرق بينهما ،ومواطن التحريف فيما نسب للتوراة ً
وتفصيل ذلك:
ممرا وهو جالس
أ -أن سياق الفقرة األوىل والثانية يف قوله( :وظهر له الرب عند بلوطات ً
يف باب اخليمة وقت حر النهار .فرفع عينيه ونظر وإذا ثالثة رجال واقفون لديه)،
يفهم القارئ بأن إبراهيم مر عليه ثالثة يف صورة رجال ،وأن اهلل تعاىل كان من بني
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أولئك الثالثة ،فاهلل -تعاىل وتقدس -أحدهم ،واثنان من املالئكة ،وهذا الذي يؤكده
قوله( :ونظر وإذا ثالثة رجال واقفون لديه ،فلما نظر ركض الستقباهلم من باب اخليمة
وسجد إىل األرض .وقال :يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة يف عينيك فال تتجاوز
كبريا.
علوا ً
عبدك) ،وهو تشبيه هلل تعاىل خبلقه ،تعاىل اهلل عما يقولون ً
أما القرآن فقد ذكر القصة كما هي ،مبرور املالئكة الكرام على إبراهيم عليه السالم يف
صورة البشر ،من غري تعرض لعددهم ،ونزول املالئكة يف صورة البشر أمر متواتر ،كما كان
جربيل عليه السالم يأيت للنيب صلى اهلل عليه وسلم(.)1
ب -أن يف قوله( :وإذ كان هو واق ًفا لديهم حتت الشجرة أكلوا) نسبة األكل هلل تعاىل،
حتريف منهم ،وسوء أدب مع اهلل تعاىل ،وهو تشبيه هلل تعاىل خبلقه كما سبق ،والبشر
وغريهم يأكلون حلاجتهم لألكل ،ليحافظوا على عافيتهم وحياهتم ،واهلل تعاىل غين ،له
الكمال املطلق ،وهو تعاىل احلي الذي ال ميوت ،كما قال تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [البقرة ، ]255:فهو سبحانه الدائم الباقي على األبد ،القائم على كل
شيء بتدبريه ،الغين عن كل أحد(.)2
مث فيه حتري ف آخر بأن املالئكة أكلت من الطعام الذي هيأه وقربه إبراهيم عليه

السالم ،وهو كذب عليهم ،والقرآن الكرمي قد صرح بعدم أكلهم يف قوله تعاىل :ﭽﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ ،وقد استدل به على أن املالئكة ال
تأكل( .)3فتبني حتريف أهل الكتاب ،وإدخاهلم يف التوراة ما ليس منها.
هذا غيض من فيض ،وإال فكتبهم املقدسة عندهم طافحة مبا ال يليق برب العزة
واجلالل سبحانه وتعاىل ،وإمنا ذكرت مناذج قليلة من أول التوراة اليت يؤمن هبا مجيعهم (اليهود
والنصارى) ،ومل أذكر شيئًا من األناجيل املزعومة عندهم ،فهي طافحة بإثبات بنوة عيسى هلل،

( )1انظر :البخاري" ،صحيح البخاري" ،الكتاب :األول ،باب :كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،رقم [.]2
( )2انظر :منصور بن حممد السمعاين" ،تفسري القرآن" .حتقيق :ياسر إبراهيم وغنيم عباس( ،ط،1 :
الرياض :دار الوطن1418 ،هـ).257:1 ،
( )3انظر :الفخر الرازي" ،التفسري الكبري".373:13 ،
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كبريا ،وهو أمر يقول به النصارى وال يتوارون به(.)1
علوا ً
تعاىل اهلل عما يقولون ً

ثانيًا :ما يتعلق باألنبياء الكرام عليهم الصالة والسالم:
األنبياء عليهم الصالة والسالم الواسطة بني اهلل تعاىل وبني عباده يف تبليغ أمره؛ ولذا
فإن اهلل تعاىل جعلهم على أزكى الكماالت البشرية ،وأودع فيهم سبحانه من الصفات اخل حلقية
واخللقية ما يناسب هذه املهمة املناطة هبم ،فهم القدوة ألممهم ،كما قال اهلل تعاىل عن نبينا
حممد صلى اهلل عليه وسلم :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [األحزاب ،]21:وقال سبحانه يف تزكية أخالقه :ﭽوإِنك لعلى خل ٍق
ع ِظي ٍمﭼ [القلم ، ]4:وكذلك كان إخوانه من األنبياء قبله عليهم الصالة والسالم ،هذا ما
سبيال للطعن يف رساالت اهلل تعاىل ،ومل
جنزم به ونرد ما خالفه؛ وإال لوجد أهل الضالل ً
تستقم القدوة الصاحلة ألهل االستجابة.
والقرآن الكرمي مليءٌ باآليات اليت تصف األنبياء عليهم السالم بأزكى الصفات
مجيعا يف قوله سبحانه :ﭽ ﮆ ﮇ
وأعالها ،من ذلك على سبيل املثال تزكية اهلل تعاىل هلم ً
ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [مرمي ،]58:وتزكيته لنوح عليه السالم بقوله:
{ذرية من مح حلنا مع ن ٍ ِ
ورا}[اإلسراء ،]3:وتزكيته إلبراهيم عليه السالم
ح
وح إنه كان عحب ًدا شك ً

بقوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [النحل:
 ،]122-120وغريها من اآليات الكثرية يف القرآن الكرمي.
ورغم أن تزكية األنبياء عليهم السالم مما تتوارد عليه العقول السليمة لو مل ترد
النصوص الشرعية دالة عليه مؤكدة له ،كيف وقد تكاثرت على تأكيده والداللة عليه ،إال أن
كتب أهل الكتاب املنسوبة إىل التوراة واإلجنيل مليئة مبا يستحي العقالء من ذكره عن عوام
فضال عن خالصتهم من األنبياء عليهم الصالة والسالم ،مما يدل على أن القوم حرموا
البشر ً

( )1انظر :ابن حزم" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل" .58-1 :2 ،الكريواين" ،خمتصر إظهار احلق".
منذر السقار" ،هل العهد اجلديد كلمة اهلل؟".
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العقل وبدلوا وحرفوا النقل ،فال عقل وال نقل ،وال غرابة فهم قتلة األنبياء كما ذكر اهلل تعاىل

عنهم يف مواطن من كتابه ،قال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﭼ [البقرة ،]61:وقال سبحانه :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﭼ [املائدة،]70:
وما ذكروه من هذا القبيل مؤكد حتريفهم احلسي للكتب املقدسة ،إذ من احملال أن يكون ذلك

كالم اهلل تعاىل عن األنبياء ،ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [الصافات ،]181-180 :تنزيه منه تعاىل لنفسه العلية عما
وصفه به أهل اجلهل والضالل ،فهو سبحانه الذي عز فقهر ،وتزكية منه تعاىل لرسله عليهم
السالم بسالمتهم من الذنوب واآلفات ،وسالمة ما وصفوا به رهبم تعاىل ،فهم أعرف الناس
به(.)1
جدا مما حرفوه يف شأن األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ليتبني
وسأذكر مناذج قليلة ً
رجحان ما اخرتناه يف معىن التحريف ،فمن ذلك:
 -1يف سفر التكوين( ،اإلصحاح( )9 :الفقرة )20،25،24،23،22،21 :يف سياق
كرماً .وشرب من اخلمر
ذكر نيب اهلل نوح عليه السالم( :وابتدأ نوح يكون ً
فالحا وغرس ح
خارجا.
فسكر وتعرى داخل خبائه .فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه ،وأخرب أخويه ً
فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إىل الوراء وسرتا عورة أبيهما
ووجهامها إىل الوراء ،فلم يبصرا عورة أبيهما).
كذب صراح على نوح عليه السالم ،وسوء أدب مع اهلل تعاىل؛ إذ كيف يكون هذا
تصرف من اختاره اهلل تعاىل ليكون من أوَل العزم من الرسل ،وجعل النبوة والنسل يف ذريته.
وسوء أدب مع نوح عليه السالم ،الذي امتدحه اهلل بقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ
( )1انظر :عبدالرمحن بن ناصر السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" .حتقيق :عبدالرمحن
بن معال اللوحيق( ،ط ،1:بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ).709 ،
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[الصافات.]81-77 :
 -2يف سفر التكوين (اإلصحاح( )27 :الفقرة )27-1 :يف سياق ذكر إسحاق عليه
السالم( :وحدث ملا شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه األكرب
وقال له :يا ابين ،فقال له :هانذا .فقال :إنين قد شخت ولست أعرف يوم وفايت.
صيدا .واصنع َل
فاآلن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إىل الربية وتصيد َل ً
أطعمة كما أحب ،وائتين هبا آلكل حىت تباركك نفسي قبل أن أموت .وكانت رفقة
صيدا
سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه ،فذهب عيسو إىل الربية كي يصطاد ً
ليأيت به .وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة :إين قد مسعت أباك يكلم عيسو أخاك
قائال .:ائ تين بصيد واصنع َل أطعمة آلكل وأباركك أمام الرب قبل وفايت .فاآلن يا
ً
ابين امسع لقوَل يف ما أنا آمرك به .اذهب إىل الغنم وخذ َل من هناك جديني جيدين
من املعزى ،فاصنعهما أطعمة ألبيك كما حيب .فتحضرها إىل أبيك ليأكل حىت
يباركك قبل وفاته .فقال يعقوب لرفقة أمه :هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل
أملس .رمبا جيسين أيب فأكون يف عينيه كمتهاون ،وأجلب على نفسي لعنة ال بركة.
فقالت له أمه :لعنتك علي ،يا ابين امسع لقوَل فقط ،واذهب خذ َل .فذهب وأخذ
وأحضر ألمه ،فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه حيب .وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها
األكرب الفاخرة اليت كانت عندها يف البيت وألبست يعقوب ابنها األصغر .وألبست
يديه ومالسة عنقه جلود جديي املعزى .وأعطت األطعمة واخلبز اليت صنعت يف يد
يعقوب ابنها .فدخل إىل أبيه وقال :يا أيب ،فقال :هانذا! من أنت يا ابين؟ .فقال
يعقوب ألبيه :أنا عيسو بكرك ،قد فعلت كما كلمتين ،قم اجلس وكل من صيدي؛
لكي تباركين نفسك .فقال إسحاق البنه :ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابين؟ فقال:
إن الرب إهلك قد يسر َل .فقال إسحاق ليعقوب :تقدم ألجسك يا ابين ،أأنت هو
ابين عيسو أم ال؟ .فتقدم يعقوب إىل إسحاق أبيه فجسه وقال :الصوت صوت
يعقوب ،ولكن اليدين يدا عيسو .ومل يعرفه؛ ألن يديه كانتا مشعرتني كيدي عيسو
أخيه فباركه .وقال :هل أنت هو ابين عيسو؟ فقال :أنا هو .فقال :قدم َل آلكل من
مخرا فشرب .فقال له إسحاق
صيد ابين حىت تباركك نفسي ،فقدم له فأكل وأحضر له ً
أبوه :تقدم وقبلين يا ابين .فتقدم وقبله ،فشم رائحة ثيابه وباركه).
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تصوير إلسحاق عليه السالم بالسذاجة ،وليعقوب عليه السالم وأمه باخلبث واخليانة،
وكلها صفات يرتفع عنها آحاد العوام ،فكيف خبواصهم وأهل الفضل منهم ،بل كيف
باألنبياء اخللص منهم ،وأين حفظ اهلل تعاىل ألنبيائه ،وحياطته ورعايته هلم ،مث يف قوله:
مخرا فشرب) ،أي إلسحاق عليه السالم ما يعجز التعبري عن وصفه حبقه من
(وأحضر له ً
سوء األدب ،كيف وهو جدهم ،وهم بنوه.
وإسحاق عليه السالم نيب كرمي من األنبياء ،يكفي يف فضله أن كل األنبياء بعده من
نسله ،ما خال حممد صلى اهلل عليه وسلم فهو من نسل أخيه إمساعيل عليهم السالم ،وقد
امتدحه اهلل تعاىل يف القرآن بقوله :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [الصافات ،]113-112 :وكذلك
يعقوب عليه السالم ،كما قال تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ

[األنعام.]84:
وما ذكروه جنزم بكونه من التحريف الذي أدخلوه يف التوراة ،املقدسة عند كلتا
الطائفتني ،اليهود والنصارى.
 -3يف سفر التكوين (اإلصحاح( )19 :الفقرة )36،35،34،33،32،31،30 :بعد أن
ذكر إجناء اهلل تعاىل للوط عليه السالم وابنتيه من اهلالك الذي حل بقومه( :وصعد
لوط من صوغر ،وسكن يف اجلبل وابنتاه معه؛ ألنه خاف أن يسكن يف صوغر فسكن
يف املغ ارة هو وابنتاه .وقالت البكر للصغرية :أبونا قد شاخ وليس يف األرض رجل
مخرا ونضطجع معه؛ فنحيي من أبينا
ليدخل علينا كعادة كل األرض .هلم نسقي أبانا ً
مخرا يف تلك الليلة ،ودخلت البكر فاضطجعت مع أبيها ومل يعلم
ً
نسال .فسقتا أبامها ً
باضطجاعها وال بقيامها .وحدث يف الغد أن البكر قالت للصغرية :إين قد اضطجعت
نسال.
أيضا ،فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا ً
مخرا الليلة ً
البارحة مع أيب ،نسقيه ً
أيضا ،وقامت الصغرية واضطجعت معه ومل يعلم
مخرا يف تلكم الليلة ً
فسقتا أبامها ً
باضطجاعها وال بقيامها .فحبلت ابنتا لوط من أبيهما).
ما ذكروه يف هذا املوطن كذب ظاهر ،جياب عنه مبا سبق يف شأن نوح وإسحاق
ويعقوب عليهم السالم ،ويضاف إليه أن اهلل تعاىل قد ذكر يف القرآن الكرمي أن قوم لوط عليه
- 313 -

أقوال المفسرين في حقيقة تحريف أهل الكتاب )دراسة مقارنة( ،د .خالد بن موسى بن غرم اهلل الحسني الزهراني

السالم أنكروا عليه وعلى أهل بيته أهنم ال يقعون فيما يقعون هم فيه من سوء الفعال ،وقبيح

اخلالل ،وزكوهم بالطهارة والنزاهة ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭼ [األعراف ، ]83-82 :وكذلك كان؛ فإن اهلل تعاىل أهلك من سلك سبيل السوء
من قوم لوط ،ولو أن ابنيت لوط عليه السالم -كما زعم اليهود والنصارى يف كتبهم املقدسة
عندهم -كانتا أميل للخروج عن سنن احلق ،وسبيل اهلل يف ذلك لعذبتا كما هلك ابن نوح
أحدا ،حىت زوجة لوط عليه السالم
عليه السالم فيمن هلك ،فإن أحكام اهلل تعاىل ال حتايب ً
كانت فيمن هلك؛ ألهنا كانت تظهر للوط اإلميان واملوافقة ،ويف الباطن وحقيقة األمر هي
مع قومها على دينهم ،وتدهلم على أضياف لوط عليه السالم ،ليصلوا إىل ما تعودوا عليه من
الفعل الشنيع ،ومل تكن تفعل ذلك كما قال ابن عباس رضي اهلل عنه وغريه من السلف(،)1
إال أن الراضي كالفاعل؛ ولذا عذبت ،قال

تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﭼ

مثال يف أن من كفر
[التحرمي ، ]10:فجعل اهلل تعاىل إهالك امرأيت نوح ولوط عليهما السالم ً
وخرج عن سبيل املؤمنني مهلك معذب ال حمالة ،من غري إبقاء وال حماباة ،وأنه ال ينفعهم مع
معصيتهم وعداوهتم ما كان بينهم وبني املؤمنني من حلمة نسب أو وصلة صهر ،ألن عداوهتم
هلم وكفرهم باهلل ورسوله ،وخمالفتهم لسبيل الرسل قطع العالئق وبت الوصل ،وجعلهم أبعد
من األجانب وأبعد ،حىت وإن كان املؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من أنبياء اهلل(.)2
فدل إجناء اهلل تعاىل ملن أجنى من أهل لوط عليه السالم على تزكية اهلل تعاىل هلم ،وأن
ما ذكره أهل الكتاب يف توراهتم وإجنيلهم حمرف مكذوب على نيب اهلل لوط عليه السالم
وبناته ،وأنه من مجلة ما زادوه هم من عند أنفسهم ،وأدخلوه فيها؛ وهو دليل على ترجيح ما
سبق يف حقيقة حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة.
هذا بعض ما ذكروه مما تقشعر منه أبدان العقالء ،ال يف حق اهلل تعاىل وتقدس عن
( )1انظر :الطربي" ،تفسري الطربي".498:23 ،
( )2انظر :الزخمشري" ،تفسري الكشاف".571:4 ،
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أباطيلهم ،وال يف حق أنبياء اهلل عليهم الصالة والسالم ،وهو قليل من كثري مما تضمنته توراهتم
وزورا ،ذكرته من أول كتبهم ،اليت
وإجنيلهم احملرفة ،املنسوبة إىل اهلل تعاىل وإىل أنبيائه كذبًا ً
جيمع عل يها مجيعهم اليهود والنصارى ،كشواهد فقط على ترجيح أن حتريفهم مشل كل أنواع
التحريف مبا فيها احلسي منها ،ومل أقصد االستقصاء ألن ما ذكر فيه الكفاية ،وإال فإن فيها
من األباطيل والتناقضات واالختالف الشيء الكثري ،اليت تشهد كلها بأهنا ليست بالتوراة
واإلجنيل اليت أنزهلا اهلل تعاىل على أنبيائه بنصها ،واليت انربى علماء أهل اإلسالم ممن توىل الرد
عليهم ،لكشفها وبيان كذهبا ،بل حىت احملققني من علمائهم(.)1

( )1انظر للتوسع يف كل ذلك :ابن حزم" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل" ،ج،1ج.58-2:1
الكريواين" ،خمتصر إظهار احلق" .منقذ السقار" ،هل العهد القدمي كلمة اهلل؟" .منقذ السقار" ،هل
العهد اجلديد كلمة اهلل؟".
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اخلامتة
بعد التطواف يف رحاب البحث حول موضوع( :أقوال املفسرين يف حقيقة حتريف أهل
أوال ،على ما من به وتفضل وحده ،مث أشري إىل
آخرا كما محدته ً
الكتاب) ،أمحد اهلل تعاىل ً
مجلة من أهم نتائج البحث يف النقاط التالية:
 -1أن حقيقة التحريف :العدول باللفظ عن وجهه الصحيح ،إما بتغيري حروفه أو
حركاته ،وإما بصرفه عن معناه الصحيح.
 -2أن لفظ التحريف من األلفاظ القرآنية ،اليت استعملت يف سياق التسجيل على أهل
حسا ومعىن ،أو كتمها
الكتاب سوء الصنيع مع كتبهم املنزلة ،بتبديلها وتغيريها ً
وإخفائها.
حسا ،بالزيادة فيها وتغيري ألفاظها ،وقصر
 -3أن نفي تبديل أهل الكتاب لكتبهم املنزلة ً
حتريفهم على املعىن فقط ،واالعتماد يف ذلك على أقوال منسوبة لبعض السلف قول
مرجوح ،خيالف الواقع من حال كتب أهل الكتاب ،كما خيالف أقوال أئمة التفسري
من الصحابة والتابعني.
 -4أن الراجح يف مسألة حتريف أهل الكتاب لكتبهم املنزلة كما سجله القرآن الكرمي أنه
شامل لكل أنواع التحريف :تغيري األلفاظ وتبديلها ،وتأويل األلفاظ على غري املراد
منها ،واحلذف منها واإلنقاص ،واالخفاء.
أما التوصيات ،فأمهها:
أن الناظر يف كتب التفسري جيد أقو ًاال كثرية ألئمة السلف ،وكثري من تلك األقوال
اعتمد فيها املتأخر ممن صنف يف علم التفسري على املتقدم ،وكثري من تلك الكتب خلت من
األسانيد ،وبالتاَل فهي حباجة إىل حتقق من صحة القول عند اجلزم بنسبته إىل قائله.
وختاماً أسأل اهلل احلليم العليم أن مين علينا برمحته ،وأن يرزقنا حبه وحب نبيه ،وأن
جيعل ما من به تعاىل وتفضل ذخراً لنا يوم نلقاه ،وأن يغفر لنا ما فيه من خطأ وتقصري ،وأن
ينفع به اإلسالم واملسلمني ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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املصادر واملراجع
األزهري :حممد بن أمحد" .هتذيب اللغة" .احملقق :حممد عوض مرعب( .ط ،1:بريوت ،دار
إحياء الرتاث العريب2001 ،م).
اآلمدي :أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي" .اإلحكام يف أصول األحكام" .احملقق:
عبد الرزاق عفيفي( .بريوت ،دمشق :املكتب اإلسالمي).
ابن أيب حامت :أبو حممد عبد الرمحن بن حممد" .تفسري القرآن العظيم" .احملقق :أسعد حممد
الطيب( .ط 3:مكة ،مكتبة نزار مصطفى الباز1419 ،ه).
ابن أيب العز :صدر الدين حممد بن عالء الدين" .شرح العقيدة الطحاوية" .حتقيق :أمحد
شاكر( .ط ،1:الرياض :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1418 ،ه).
ابن تيمية :تقي الدين أمحد بن عبد احلليم" .اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح" .حتقيق:
علي بن حسن وعبد العزيز بن إبراهيم ومحدان بن حممد( .ط ،1:الرياض :دار
العاصمة1419 ،هـ 1999 -م).
ابن حجر :أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" .رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:
حممد فؤاد عبد الباقي .وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين
اخلطيب .وعليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز( .بريوت :دار املعرفة،
1379هـ).
ابن حزم :أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي" .الفصل يف امللل واألهواء والنحل".
(القاهرة :مكتبة اخلاجني).
ابن حنبل :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد" .الرد على اجلهمية والزنادقة" .احملقق :صربي بن
سالمة شاهني( .ط ،1:دار الثبات للنشر والتوزيع).
ابن عطية :أبو حممد عبد احلق بن غالب" .احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" .احملقق:
عبد السالم عبد الشايف حممد( .ط ،1:بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،ه).
ابن فارس :أمحد بن فارس القزويين" .معجم مقاييس اللغة" .احملقق :عبد السالم حممد
هارون( .بريوت :دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م).
ابن كثري :أبو الفداء إمساعيل بن عمر" .تفسري القرآن العظيم" .احملقق :سامي بن حممد
سالمة( .ط ،2:مكة :دار طيبة للنشر والتوزيع1420،هـ 1999 -م).
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ابن منظور :حممد بن مكرم" .لسان العرب"( .ط ،3:بريوت :دار صادر 1414 ،ه).
ابن النجار :تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد" .شرح الكوكب املنري" .احملقق :حممد
الزحيلي ونزيه محاد .دار النشر :مكتبة العبيكان .ط( :ط ،2 :الرياض :مكتبة العبيكان،
1418هـ 1997 -م).
أبو املظفر السمعاين :منصور بن حممد" .تفسري القرآن (تفسري السمعاين)" .احملقق :ياسر بن
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم( .ط ،1:الرياض :دار الوطن1418 ،هـ1997 -م).
البخاري :حممد بن إمساعيل" .اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري" .احملقق :حممد زهري بن ناصر الناصر.
(ط ،1:دار طوق النجاة ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي،
1422ه).
البغوي :أبو حممد احلسني بن مسعود" .معامل التنزيل يف تفسري القرآن (تفسري البغوي)".
احملقق :حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر وعثمان مجعة ضمريية وسليمان مسلم
احلرش( .ط ،4:مكة :دار طيبة للنشر والتوزيع 1417 ،هـ 1997 -م).
الدارمي :أبو سعيد عثمان بن سعيد" .نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي
اجلهمي العنيد فيما افرتى على اهلل عز وجل من التوحيد" .احملقق :رشيد بن حسن
األملعي( .ط ،1:الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع1418 ،هـ 1998 -م).
الذهيب :مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد" .سري أعالم النبالء" .احملقق :جمموعة من
احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط( .ط ،3 :بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ
1985 /م).
الذهيب  :مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد" .معرفة القراء الكبار على الطبقات
واالعصار"( .ط ،1:بريوت :دار الكتب العلمية 1417 ،هـ1997 -م).
الراغب األصفهاين :أبو القاسم احلسني بن حممد" .املفردات يف غريب القرآن" .احملقق:
صفوان عدنان داوودي( .ط ،1:دمشق ،بريوت :دار القلم ،الدار الشامية1412 ،هـ).
الزخمشري :أبو القاسم حممود بن عمر" .أساس البالغة"( .بريوت :دار الفكر1399 ،هـ
1979م).
الزخمشري :أبو القاسم حممود بن عمرو" .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"( .ط،3:
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بريوت :دار الكتاب العريب 1407 ،ه).
املزي :يوسف بن عبد الرمحن" .هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" .احملقق :د .بشار عواد
معروف( .ط ،1:بريوت :مؤسسة الرسالة1400 ،ه).
السعدي :عبد الرمحن بن ناصر" .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (تفسري
السعدي)" .احملقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( .ط ،1:بريوت :مؤسسة
الرسالة1420،هـ  2000-م).
السقار :منقذ بن حممود" .هل العهد اجلديد كلمة اهلل؟"( .ط ،1:دار اإلسالم للنشر
والتوزيع 1428 ،هـ  2007 -م).
السقار :منقذ بن حممود" .هل العهد القدمي كلمة اهلل؟"( .ط ،1:دار اإلسالم للنشر
والتوزيع 1428 ،هـ  2007 -م).
السيوطي :عبد الرمحن بن أيب بكر" .الدر املنثور"( .بريوت :دار الفكر).
الشايع :د /حممد بن عبدالرمحن" .الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القرآن"( .ط ،1:الرياض:
مكتبة العبيكان1414 ،هـ 1994-م).
الشوكاين :حممد بن علي " .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف التفسري"( .ط،1:
دمشق ،بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب 1414 .ه).
الطاهر بن عاشور :حممد الطاهر بن حممد بن حممد" .التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد
وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»"( .تونس :الدار التونسية1984 ،م).
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الكريواين :حممد رمحت اهلل بن خليل الرمحن" .خمتصر إظهار احلق" .حتقيق واختصار :حممد
أمحد عبد القادر ملكاوي( .ط ،1:الرياض :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
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عبد الرحيم( .بريوت :دار الكتب العلمية).
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