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F 

 
 

ُاحلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل أرشف أنبيائه ورسله, وعىل آله  ُ
 :أما بعد... وصحبه, وأتباعهم بإحسان

َ األنبياء واملرسلني ـ عليهم الصالة والسالم ـ من أعظم الزاد ّفإن قراءة سري ُ
ِّالعلمي, فأولئك الكرام هم صفوة خلق اهللا, اختصهم اهللا بالنبوة والرسالة دون  َّ َّ

َويف سريهم وأخبارهم , عليهم الصالة والسالمغريهم  ُعرب وعظات وعجائب, ِ ٌ ِ ٌِ َ
 .َّذلك ملا اختصهم اهللا به من البالغ

ُ كان األمر كذلك كثر ذكر ونقل أخبارهم يف كتب التفاسري والتاريخ َّوملا ُ ُِ ُ
َّوغريها, ويف تلك األخبار الغث والسمني ُّ َ. 

ُيضاف إىل ذلك تلك املفاهيم اخلاطئة التي تقع يف أذهان بعض الناس عند  ُ
 يف الزمان األول, فقد , وهذا قد حصلإلِّتعلقة باألنبياء قراءة بعض اآليات امل

 من سوء فهمهم لبعض اآليات ل ُبعض التابعني يشكون إىل عائشةكان 
 .لهلم حها ِّفتوض

  : ُّما جاء عن عروة بن الزبري أنه سأل عائشة عن املراد بقوله تعاىل: مثاله
﴿ a b c d e  gf  ﴾IQH ,ْفوضحت  . له القول الصحيحَّ

ُوجاء أيضا أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبري عن قوله تعاىل ّ ً :﴿¦  § 
                                                 

 .١٥٨: البقرة   )١(
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¨ © ª « ¬ ®  ﴾IQH, فلام بني له سعيد معنى اآلية قام إليه َّ
ِّ تعاىل عنك كام فرجت عني,َّفرج اهللا: فاعتنقه وقال َ َّ   .و كام جاء يف الرواية أَ

ومن باب نرش الفائدة وترسيخها باملراجعة واالستذكار والتحذير من 
آراء خاطئة «: نُاألخبار الضعيفة والباطلة رأيت أن يكون املوضوع بعنوا

 .»َوروايات باطلة يف سري األنبياء واملرسلني
َومنهجي يف هذه الرسالة أين أذكر ما أستطيع من أخبار األنبياء بدءا بآدم  ً ِّ  

ِّ, وعند ذكر النبي أو الرسول أحرص عىل إيراد ما السالمعليه وعليهم الصالة و ِ
ُاشتهر عند املفرسين يف التفاسري التي نقرؤها ونسمع ِّها مجيعا من الروايات ِّ   التي ً

َال تثبت, ثم أبني بطالن تلك الرواية, ويف املقابل أذكر الوجه الصحيح يف تفسري  ُ ُِّ ِّ
ِّاآلية أو اآليات, ثم أبني كالم أهل العلم يف سبب ختطئته مع بيان وجه الصواب 

 .حتى تكتمل الصورة من اجلانبني
 التفاسري, ويف املقابل سبب ًوسأذكر مقدمة لسبب ورود تلك الروايات يف

َّوتفسري بعض اآليات خالف ما ثبت يف النصوص النبوية ـ عىل َزيغ األفهام  َ َ
ُصاحبها أتم الصالة والتسليم ـ حتى تكون متهيدا ومفتاحا ملا سريد يف ثنايا هذه  ًِ َ ًُّ ِ

 .إن شاء اهللا تعاىلِّالرسالة 
ِّوال أدعي أنني سأحيط بكل ما أورده املفرسو ُ ن, وإنام أعمد إىل ما اشتهر, َّ

ّوقد يفوتني أشياء كثرية, لكن هذا جهد املقل, وسأسلك مسلك االختصار; ألن  ّ ِ ُ ُ
ًطبيعة هذه الرسالة تقتيض ذلك, واهللاَ أسأل أن جيعل العلم والعمل خالصا  ُ ِّ

 .لوجهه الكريم
                                                 

 .١١٠: يوسف   )١(
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َال يشكر اهللاَ من ال يشكر الناس«ومن باب  ُ   ُأشكر األخوين الفاضلني » ُ
عبداحلميد بن حممد العرفج ـ عىل / خالد بن عبدالعزيز الباتيل, والشيخ/ ـ الشيخ

جهودمها يف تفريغ األرشطة وطباعة املادة العلمية, ومراجعة املطبوع عىل 
ًأسأل اهللا أن جيري علينا مجيعا أجر القارئ والسامع النارش, واحلمد هللا . املخطوط َ ُ

 .ّالذي بنعمته تتم الصاحلات
 

  عزيز بن حممد بن عبداهللا السدحانعبدال
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 »اإلسرائيليات «مصطلح* 
 *ب اإلسرائيليات إلى كتب التفسيرطرق تسر  

 :أقسام اإلسرائيليات* 
Wאאא 

Wאאא 
Wאאא 

 سبب ورود األحاديث الضعيفة والموضوعة* 
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 IQH»اإلسرائيليات «مصطلح

 
َّ التفسري ما يسمى بـ ما انتقده أهل احلديث عىل رواياتغالبّإن  , »اإلرسائيليات«ُ

ًوهذه الكلمة نسمعها دائام  ٌ بعضنا قد يكون عنده قصور ّلكن لعلامعنا, َّتتكرر عىل مسوُ ُ َ
 :ُيف فهمها أو يف بعض معانيها, فيقال

ُكلمة يف باب اجلمع, مفردها » اإلرسائيليات« َ, وهذه التسمية تنسب »إرسائيلية«ٌ ُ
ٌّابن اجلوزي أنه ليس هناك نبي له , ويعقوب هو إرسائيل, وقد ذكر ؛إىل يعقوب  ُ

ٌ فله أسامء كثرية كام ثبت يف السنةجِّ نبينا حممد , باستثناء؛اسامن إال يعقوب  ٌ. 
ّوهذا القول من ابن اجلوزي ليس عىل إطالقه, فقد ذكر بعض أهل العلم أن  ُ

 فهذا حيتاج إىل ؛هناك أنبياء هلم أكثر من اسم, وأما كون إرسائيل هو يعقوب 
 دليل, فام الدليل عىل ذلك?

ّذكر ابن كثري وغريه أن الدليل عىل أن ّ ما رواه اإلمام :  يعقوب هو إرسائيلُ
ً أن عصبة من اليهود ب عن ابن عباس IRH»مسنده«أبو داود الطياليس يف  ُّ

. َّاللهم نعم: قالوا. »ّأتعلمون أن إرسائيل هو يعقوب?«:  فقالجِّجاؤوا إىل النبي 
 .ISH»َّاللهم فاشهد«: جفقال رسول اهللا 

                                                 
 .حممد السيد حسني الذهبي. د: ليف, تأ»اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث«ٌهذا املبحث مستفاد من كتاب   ) ١(
ّـ أن اإلمام أبا داود » تدريب الراوي«فقد ذكر اإلمام العراقي ـ فيام نقله عنه السيوطي يف : للفائدة   )٢(

ُالطياليس مل يصنف مسندا, لكن أصحابه مجعوا ما رواه عنه راويته يوسف بن حبيب ً ِّ ُ.  
ٌوهذا احلديث يف إسناده رجل اسمه   ) ٣( ْشهر«ُ َ بن حوشبَ ْ ٌ, وشهر هذا متكلم فيه, فبعض بَيروي عن ابن عباس » َ َّ

ُبأنه صدوق كثري األوهام واإلرسال, » التقريب«أهل العلم جيعل حديثه من مرتبة احلسن, وحكم احلافظ عليه يف  ٌ
ًإن شهرا نزكوه, إن شهرا نزك: عن ابن عون أنه قال» صحيحه«وأما اإلمام مسلم فقد نقل يف مقدمة  ًّ  =    . وهّ



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ١٢

َّمركبة من شقني» إرسائيل«وكلمة  ِ ِنصفها عريب ونصفها عرباين, : ل بعضهمقا. َّ ّ ُ
. ألاهللا : معناها يف العربانية» ئيل«و. اهلجرة والذهاب: من اإلرساء, وهو» إرسا«فـ

ِّ هاجر وخرج فسمي بـ؛ّوذكروا أن يعقوب   .ألِّاملهاجر إىل ربه : أي» إرسائيل«ُ
» إرسا«ٌالكلمة كلها عربانية ليس فيها يشء عريب, فـ: ومنهم من يقول

 .عبد اهللا: فتكون الكلمة. اهللا: معناها» ئيل«و. عبد: ناهامع
ُيطلق عىل ما كان مصدره من األخبار اليهودية, » اإلرسائيليات«ومصطلح  َ ُ

َثم توسع كثري من املفرسين فيه ـ ومن املحدثني ـ فأطلقوه عىل كل خرب ورد يف  ِّ ِّ ِّ ٌَّ
ٍب السري مما ليس له أصل; من طعنُالتفاسري أو كت ٌ َ  يف األنبياء, أو يف مقام الذات ِّ

ِّاإلهلية, أو يف أمور يستحيل عىل العقل أن يصدقها من املبالغات اخلرافية يف رسد  ُ
ُ, ويف وصف جيوش ؛ِّبعض الروايات, كام ورد يف وصف سفينة نوح 

 .ذلك , وغري؛سليامن 

                                                 
َّأن النزك: وغريه» ترتيب القاموس«وذكر صاحب   = ّهو الطعن والرمي بسوء, فتدل هذه العبارة عىل : ّ

 .طعن فيه
َّفمن حسن حديث شهر أو صححه جعله يف مرتبة االحتجاج هبذا احلديث, ومن رده فقد رد هذا    َّ َّ َّ

 .احلديث من هذا الطريق
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  طرق تسرب اإلسرائيليات

  إلى كتب التفسير والحديث
 

َن أن جتمل فيام يٌاألسباب كثرية يمك  :أيتُ
ُأن قوما من اليهود كانوا يقيمون يف جزيرة العرب −١ ً ّ ومن املعلوم أن املخالطة :ّ

ُوالتداخل يف العمل والسفر واالحتكاك باملجتمع يكون فيه تبادل للثقافات 
 وهكذا, ...حبه, وذاك يتلقف ما يقول اآلخرولألخبار, فهذا يتلقف أخبار صا

 .َّذا ما حدثه به صاحبه, ويف املقابل يأخذ اآلخر ممن أعطاهَّفيرتسخ يف ذهن ه
إذن; وجود أولئك األقوام يف اجلزيرة من األسباب الرئيسة التي جعلت تلك 

ِ, حتى أدخلت يف كثري من التفاسري ًر تتلقفها األلسنة جيال بعد جيلاألخبا ُ
 .وغريها
ًبب وإن كان قريبا وهذا الس: ُقدوم اليهود يف التجارة إىل جزيرة العرب −٢

ّمن األول, لكنه يتميز عنه بأن هؤالء القوم وفدوا وأولئك القوم مستوطنون مع  َّ
 .املسلمني يف جزيرهتم

من باب التجارة يف الشام وغريها : هجرة بعض املسلمني إىل ديارهم −٣
ِّوطلب الرزق, أو يف الدخول يف احلرب يف الغزو, فتلك اهلجرات والفتوحات 

ٌختالط بني األقوام, ومن ثم أصبح هناك تلقف لألخبار وتدوينها, أدخلت اال ُّ ََّ
ّومع مرور الزمن أصبحت راسخة يف أذهان كثري من الناس, بل حتى إن بعضهم  ًٍ

َّجيعلها من املسلامت َ ُ. 
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ري يف نقل ُمما كان له األثر الكب: دخول بعض علامء اليهود يف دين اإلسالم −٤
ٌال شك أن العامل إذا تكلم يكون لكالمه وقع أكثر من ٍيشء من تلك املعلومات, و َْ ِّ

ٌغريه, فلو تكلم ألف عامي ال يكون لكالمهم وزن بالنسبة ملن يسمعهم, أما إذا  ِّ ُ
ّتكلم عامل فإن كالمه يف مقام االحتجاج, هذا يف الغالب وهناك ضوابط ِ. 

َشدة ميل النفوس وشغفها إىل سامع ما يستغرب −٥ ُ َ َ ُ أحد الناس فإذا تكلم: ّ
ِكالما غريبا فيالحظ أن السامعني ينصت ُ َ ُ ًّ ُّم أي َون باهتامم, وحياولون أن ال يفوهتً

ُكلمة من كالم املتكلم; ألن الغرابة يف اخلرب جتعل املرء يشتاق إىل سامع ما يقوله  َِّ ّ
 .املتكلم

َّأن النفس تشتاق إىل سامع الغرائب, وهذا جيده كل منا يف نفس: فالشاهد ٌّ ه, ّ
َعندي لك خرب غريب, فإنك تستحثه أال يؤخره بل يقوله : فلو قال لك قائل ٌِّ َ ُ ٌَّ ُّ ِ

 .ًفورا
ُومن هذه األسباب ـ وغريها ـ دخلت تلك اإلرسائيليات لكتب التفسري, 
ٌخاصة أن بعض املفرسين ليس له قدم يف علم احلديث أو يف علم األسانيد, مما  َِّ ّ ً َّ

ِجعله يكثر من روايتها ِ ُ. 
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  أقسام اإلسرائيليات

 
 :ٍ تقسيامت ثالثة, كل تقسيم بحسب اعتبار لهااإلرسائيليات هل

אאאW 
 :اإلرسائيليات باعتبار صحة السند إىل قسمنيتنقسم 

 .إرسائيليات صحيحة −١
 .إرسائيليات ضعيفة −٢

َباطلة وجيزم بأهنا خمتلقة, ُوهذا يف اإلمجال, وإال فقد يأيت أشياء أسانيدها  ُ َ ُ
ُوهناك أشياء أقل نسبيا من هذا كام يقال يف تقسيم احلديث, فالضعيف  ُيتفاوت كام ّ

ًأن الصحيح يتفاوت أيضا ُ ّ. 
ُ ما ذكره ابن كثري يف :مثال الصحيح حدثنا : عن ابن جرير قال» تفسريه«ُ

, عن عطاء بن يسار املثنى, حدثنا عثامن بن عمر, حدثنا فليح, عن هالل بن عيل
ُلقيت عبداهللا بن عمرو فقلت: قال .  يف التوراةجأخربين عن صفة رسول اهللا : ُ
ِأجل; واهللا إنه ملوصوف يف التوراة كصفته يف القرآن: قال ُّيا أهيا النبي إنا : ( ٌ ُّ

ُأرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا وحرزا لألميني, أنت عبدي ورسويل, اسمك  ِّ ْ ًَ ِّ ً ِِّ ً ً
َّل, ليس بفظ وال غليظ, ولن يقبضه اهللا حتى يقيم به امللة العوجاء, بأن ِّاملتوك ُ َ ٍّ
ًال إله إال اهللا, ويفتح اهللا به قلوبا غلفا وآذانا صام وأعينا عميا : يقول ُ ُ ًُ ً ً ً ُُ.( 

ُثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فام اخ: قال عطاء ً ًتلف حرفا, إال أن كعبا قال ُ ّ ًَّ
ًفيا, وآذانا صموميا, وأعينا عمومياًقلوبا غلو: ُبلغته ُ ً ًً ً«. 



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ١٦

» قاف«ّأن » ق«ما روي عن ابن عباس يف تفسري سورة : وأما مثال الضعيف
ٌجبل عظيم حميط بالدنيا ُ ٌ ِهذا الكالم ال شك يف بطالنه, وقد كذب نسبته إىل ابن . ٌ َ َّ ِ ُ َّ َ

ٍ غري واحد من أهل العلمبعباس  ُ. 
אאאW 

 : باعتبار موافقتها للرشع إىل ثالثة أقساماإلرسائيلياتُتنقسم 
ُقسم يقره رشعنا −١ ُّ ٌِ ُقسم يرده رشعنا −٢            .ُ ُّ َُ ٌ. 
ُقسم يف برزخ, ال يرد وال يقبل بل يذكر من باب الفائدة −٣ ُ ُّ ُ ٌ. 

َّأن النبي : ما جاء يف البخاري وغريه :َمثال ما يوافق رشعنا تكون «:  قالجّ
ُاألرض خبزة يوم القيامة يتكفؤها اجلبار كام يتكفؤ أحدكم خبزته ُ َّ َُّ ً ّثم ذكر أن اهللا , »ُ

إىل آخر احلديث, كان هناك ... ُيضع األرض عىل أصبع, والساموات عىل أصبع
يا أبا القاسم, أال أخربك كيف تكون األرض يوم : ٌحرب من أحبار اليهود قال

ُّ, فتبسم النبي جُّفذكر احلرب كام ذكر النبي . »بىل«: القيامة? قال  حتى بدت جَّ
 .َفكالم احلرب مل نقبله إال بعد أن وافق رشعنا. ُنواجذه

ِأما ما خيالفه رشعنا ويرده ويبطله فمثاله ُ ُّ ُ ُ  هو الذي ×ّما جاء أن هارون : ُ
َصنع العجل لبني إرسائيل, فهذا ال خياجلنا أدنى شك أو ريب أن اخلرب ب ُّ ٌاطل من ُ

ّأسه; ألن اهللا ذكر يف القرآن أن الذي صنع العجل هو السامري ّ ِّ ُ .﴿y z 
{ | } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈
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ِّ وهو الذي مل يأت رشعنا بموافقته وال برده ـَّأما ما يتوقف فيه  ُ : َّ فمثلوا لهـِ
َالتي ذكر اهللا جمملها يف سورة البقرةبقصة القتيل  َ َ. 

ٌذكرت بعض الروايات يف سبب امليت الذي أحيي بعدما أخذ يشء من البقرة  ُِّ ُ ُ َ َ
ُورضب به, ذكروا أن رجال من بني إرسائيل خطب ابنة عمه فأبى والدها عليه,  ِّ َ ً ُّ ُ

ِّفقدم وفد جتار إىل مدينة هذا الرجل, فأراد الرجل من عمه أن يذ َُّ هب معه ليشرتي َّ
ِّشيئا منهم, فذهب العم مع ابن أخيه, ويف أثناء الطريق غدر الرجل بعمه فقتله  َّ َ ُُّ ً
ِّوالقوم قادمون مل يدروا بام حدث, فرجع الشاب إىل بلده ثم أخذ يسأل عن عمه  ُُّ
ُكأنه ال يعرف مصريه, فخرج معه مجاعة من الناس يبحثون معه لعلهم أن يعثروا  ٌ َ

ُال, فصاح الشاب يندب نفسه وينعيوجدوه قتيِّىل عمه فع  .َّ عمهً
ّأن الشاب : وكان التجار قد وصلوا إىل مكان القتل فاهتمهم به, والشاهد

َّورث عمه وأخذ دية عمه من القوم ثم عاد إىل ابنة عمه فتزوجها ِّ ِّ َّ. 
ًهذا جممل الرواية, وال نصدق هبا وال نكذب, فقد تكون صوابا وقد تكون  ّ ِّ ُ ِّ

 .ري ذلك, والعلم عند اهللا تعاىلغ
אאאW 

 : باعتبار موضوع اخلرب إىل ثالثة أقساماإلرسائيلياتتنقسم 
ًما ذكر سابقا من قول احلرب:  ومثاهلا يف العقائد,−١ ّإن اهللا يضع األرض «: ُِ

 .َال املعتقدفهذا اخلرب يف جم. »عىل أصبع, والساموات عىل أصبع
ما جاء يف خرب اليهوديني اللذين زنيا عندما وضع : ومثاله يف األحكام, −٢

َّاليهودي يده عىل مكان آية الرجم, فلام نزعها وإذا بالتوراة تنص عىل رجم الزاين,  ُّ َُّّ
 .ًفهذا النوع يكون داخال يف أخبار األحكام
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يف أخبارهم من أوصاف ما ورد : ومثالهَ يف املواعظ والسري والتاريخ, −٣
, وما كان فيها من احليوانات والطري, أو ما جاء يف عصا موسى ؛سفينة نوح 

, وما كان عىل هذه الشاكلة, فهذه األخبار ليست ؛, أو يف نملة سليامن ؛
ًداخلة ال يف باب املعتقد وال يف باب األحكام; فتكون داخلة يف القسم الثالث َ ً. 

 
*** 
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   الضعيفة والموضوعةسبب ورود األحاديث

 
ُاألسباب كثرية, ويمكن إمجاهلا يف عرشة أسباب يدخل حتتها أجزاء كثرية ُ: 

َأقوام قد وضعوا هذه األحاديث من باب التعصب ملعتقدهم −١ مثل : ُّ
ِأقبل شهادة أهل األهواء إال ما : قال الشافعي. )ّ طائفة تستحل الكذب (اخلطابية  َ ُ

 حتى قال جِّفضة الذين أفاضوا يف الكذب عىل النبي ومثل الرا. كان من اخلطابية
َافضة يف عيل وآل عيل أكثر من ثالثامئة ألف حديثَّ الرِتَعَضَو: اخللييل ّ ّ. 

ّوكان بعض املحدثني يتوقف فيام ورد يف فضل عيل  ّ ِّ ّ; ألن الغالب أن ما اُ ّ
 نعم; قد ثبت يف. َّ من وضع الرافضة ومن كان عىل رضهبماورد يف فضله 

ّالسنة أحاديث كثرية يف فضل عيل  ٌ ُ َ, لكن ينبغي أن يكون أحدنا عىل حذر إذا اَّ ُ
َسمع حديثا مل يعز إىل مصدر موثوق ُ ً. 

ٌ أقوام قد وضعوا هذه األحاديث يتزلفون هبا إىل السالطني وامللوك −٢
ِّفريضون شهوات امللوك والسالطني بكذهبم عىل النبي : واألمراء واخللفاء , جُ

ًحب أن أنبه عىل ما اشتهر من اخلرب الذي فيه أن رجال اسمه غياث بن ُوهنا أ ُّ ِّ ُّ ِ
َّإبراهيم دخل عىل املهدي العبايس وهو يلعب باحلامم فحدثه هذا الكذاب بحديث  َ َ ُ

ْال سبق إال يف خف أو نصل أو حافر«: قال فيه َ ٍّ حتى » أو جناح«:  ثم أضاف»َُ
َاخلليفة وجيعل للعبة باحلاممُيريض  َ مسوغا من الرشع, فأمر له املهدي بجائزة ُّ ً ِّ

ًمالية, ثم ملا وىل مدبرا قال املهدي ُ ّأشهد أن قفاك قفا كذاب: َّ َ ٌهذه القصة مشهورة ! َ
ُلكن الصحيح ـ إن شاء اهللا ـ أهنا ال تصح ال سندا وال متنا ولو كثر ناقلوها وكثر  ُِ ً ً ُّ

 .كاتبوها
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ًومما يدل عىل بطالهنا متنا ِ ُ ملهدي العبايس كان من مشاهري اخللفاء ّأن ا: ُ
ٌالعباسيني, وقد وضع يف عهده ديوان اسمه  ُ ً, ووضع هناك أعينا »ديوان الزنادقة«ِّ ُ

ًترتقب الزنادقة فتفتك هبم, ثم أيعقل أن خليفة كاملهدي العبايس ومن كان عىل  ّ َ ُّ
َّشاكلته يتفرغ للعب باحلامم  ُ ِّلصبيان أو من ذلك اللهو الذي ال يكون إال لصغار اَّ

ُّأضاع وقته عىل حساب اللعب هبذا الصنف من الطيور? ِّ َ! 
ِّهذا ليس غريبا فقد كذب عىل خلفاء كثريين من املسلمني, : ًثم أيضا ُ ً

ًوليس هذا جمال ذكر يشء من ذلك, لكن هذه القصة ال تثبت ال سندا  ُ ٍ ِ َ  
 .ًوال متنا
َّ قوم يتكسبون ويسرتزقون إما يف تسويق حرفة−٣ كام :  أو تسويق بضاعة هلمٌ

أو ! »عليكم بالعدس فقد أوىص به سبعون نبيا«: ورد عن بعضهم أنه قال
ُّة فإهنا تشد الظهرعليكم باهلريس« ُا من هذه األحاديث التي ينفر منها ّوهلم جر! »ُ

َغري طالب العلم فطرة فضال عن طالب العلم, فمثل هذه األحاديث وضعها  َ ً ً ِ ُ
 .ون يف سبيل ترويج بضاعتهم النتنةَّأولئك األفاك

َقوم ابتلوا بأوالدهم أو بوراقيهم فأدخلوا عليهم يف رواياهتم أحاديث  −٤ َّ ٌُ
ًاألحاديث الضعيفة, مثال: ويدخل حتت هذا: ليست من روايتهم سفيان بن : ُ

َّوكيع أبوه اإلمام املشهور العلم وكيع بن اجلراح شيخ اإلمام الشافعي وشيخ  َ َ
َّمام أمحد, هذا الرجل ابتيل ابنه سفيان بوراق يصل األحاديث املوقوفة مشايخ اإل ََّ ُ ُ

ِويوقف املرفوعة, ويدخل يف األسانيد ما ليس منها, فنصح سفيان بأن يرتك هذا  ُ ِ ُ
ُالوراق فأبى, فرتك سفيان وترك معه حديثه ُ ُ ٌوقس عىل هذه الشاكلة, فهناك أئمة . َّ ِ

َّهم وثق يف بعض بنيه أو كتابه وهم ليسوا ُعدول ال شك يف عدالتهم لكن بعض ُ َ ََ ِ
 .ًأهال للثقة
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ِّ قوم يلجؤون إىل نرصة أقواهلم بالكذب عىل النبي −٥ وهذا قد يكون : جٌُ
َّداخال حتت ما سبق, لكن أفرد ألن له جزئيات ختالف ما قبله, فبعضهم يتعصب  ُ ّ ًِ ُ ِ

ِا رأ أنه قد خصم ُلرأي وينترص له وحياول أن يلتمس له احلجج الواهية, فإذ ُ
ِّوسقط يف يده رفع عقريته وجترأ بالكذب عىل النبي  َّ َُ َ َ َ , وقد أشار إىل يشء من جِ

ُهذا شيخ اإلسالم ابن تيمي ّ, وذكر أن »َّالرد عىل البكري« يف مقدمة كتابه :ة ُ
ِّبعض املتعصبني ينرص أقواله بالكذب عىل النبي  ُ   .جِّ

َ قوم يتعمدون قلب األسانيد −٦ َّ ّألن : َأو املتون حتى تكون مثار الغرابةٌ
ِاليشء الغريب مرغوب عند النفوس, فيتعمد أولئك الوضاعون أن حيدثوا  ُ َّ َّ ٌ
ًوخيرتعوا إسنادا جديدا يركبوه أو يلفقوه أو يرقعوه, وأيضا يقلبوا متن حديث يف  ِّ َِّ ُ ُ ُ ًِّ ً

َّوهكذا, فيظن السامعون أن هذا احلديث ألول مر.. إسناد آخر ّ ُّ ,َة يرو ُ
 .فيتسابقون إىل روايته

ِّ قوم يتقربون ـ زعام منهم ـ ديانة إىل اهللا بكذهبم ذلك عىل النبي −٧ َّ ًٌ ومثال : جً
ّحديث أيب الطويل يف فضائل سور القرآن الكريم, حديث طويل لكل سورة : ذلك َ ُ

ِّمن القرآن ورد فيه ذكر فضل هلا, تتبع أحد املحدثني هذه الرواية فوجد  َّ ٍ ًأن هناك مجاعة ِ ّ
ّمن األشياخ قد اجتمعوا يف جملس وعلم أن هؤالء هم مصدر هذا احلديث املكذوب,  َ ِ َ

رأينا الناس قد اشتغلوا بالفقه واحلديث وأعرضوا عن : ًفلام سأهلم قالوا له كالما معناه
 !ِّالقرآن الكريم فوضعنا هلم هذا احلديث حتى نرغبهم يف قراءة القرآن

ًتحسنوا كالما ـ إما من حكمة قديمة أو حديثة ـ وضعوا هلا ٌ قوم كلام اس−٨
ِّإسنادا ونسبوه إىل النبي  ومن أصناف هذا القسم حممد بن سعيد املصلوب, : جً

ًفقد اعرتف بلسانه أنه كان كلام استحسن كالما وضع له إسنادا ونسبه إىل  ً  
 .جِّالنبي 
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َّ قوم صعب وثقل عليهم احلفظ وشق عليهم−٩ َ ُ َ ُ ّام رأوا أن األمر قد فرط فل: ٌ
ُّمن أيدهيم وهانت عليهم أن تكون نفوسهم أقل من أهل العلم اضطروا إىل أن  ُ َّ

ِّخيتلقوا أحاديث يسجعوهنا سجعا ثم يضعون هلا إسنادا وينسبوهنا إىل النبي  ً , جً
َوقد مثل بعض أهل العلم برجل كان يف جملس ثم ذكر يوم عاشوراء فذكر هلذا  ُ َُّ

ُئل كثرية, فتعجب بعض السامعني وسأله عن ذلك قالاليوم فضا َّ ً ِّلتوي : َ
 .فاعرتف بنفسه عىل نفسه! اخرتعت هذا احلديث

فنسبوا أحاديث إىل غري أصحاهبا, : ٌ قوم غلبت عليهم الغفلة واجلهل−١٠
َّلقيت عيل بن عاصم : وذكر حييى بن معني أنه قد وقع ألحد من هؤالء فقال ُ

ُسمعته : فقال» زوج كريمته من فاسق فقد قطع رمحهامن «: فسألته عن حديث
ُّمن مطرف, فقال عيل بن عاصم ِّ ٌوهو عابد ومشهور ! أتظنني أكذب عليه?: ُ

ِّلعله قد وقع يف قلبك أنه عن مطرف : فاستحييت وقلت: قال حييى. ِّبالديانة ُ
ُ يعني غفلة الصاحلني, وال يلزم من كون ,وليس عن مطرف ًالرجل معروفا َ

ُعبادة والتحنث واإلكثار من أفعال اخلريات أن يكون ثقة يف علمه, فقد ذكر بال ً ُّ
ُهذا سبعني شيخا من جمايب الدعوة ّإن يف مسجدي «: عن بعض السلف أنه قال ً  
َّ, ليس طعنا يف ديانتهم ولكن ألهنم غلبوا »ًدة عىل بصلةاال أقبل من أحدهم شه ً

ِجانب العبادة وتفرغوا هلا فشغلوا عن ُ  . العلم وأهل العلمَّ
ِأجزاء كثرية, وهناك أسباب أعرضت عن ذكرها هذه األسباب يدخل حتتها  ُ

َّألهنا قد تكون شاملة للوضاعني عىل اختالف أرضاهبم ً ّ. 
GWאאאאW 

ُهناك سبعة أسباب, ولعل ما سواها يدخل حتتها ُ: 
ُ ير أنه إذا رو احلديث املوضوع بسنده فقد برئت ذمته; ّ أن بعض األئمة−١ َّ ِ
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ًألنه ما غرر باملسلمني وأهل العلم, وإنام وضع هلم سندا وحديثا يستطيع  ً َّ َ
إىل النتيجة املطلوبة, وقد أشار إىل ِّطالب العلم البحث والتقيص حتى يصل 

إلمام الطرباين  يف ترمجة اIQH»لسان امليزان«ُهذا األمر احلافظ ابن حجر يف 
 .صاحب املعاجم الثالثة

ٍ أن أولئك األئمة أوردوا تلك األحاديث خشية ضياع يشء من العلم, −٢ َ ّ
ًالناس فيظنه صحيحا فأورده من باب حفظ فيختلط أو يلتبس عىل بعض 

َّمجيع ما استطاعوا الوصول إليه من العلم حتى ولو كان فيه خلل; ليتميز  ٌ
ُأشار إىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أثناء كالمه ِّاخلبيث من الطيب, وقد  ُ
 .IRHُعن بعض كتب احلديث

َّيروون هذه األحاديث للتحذير منها ومن رشها, حتى يعلم القراء ومن  أهنم −٣ ُ ِّ
ُبعدهم أن هذه األحاديث مكذوبة خمتلقة فيتقوا رشها, وشاهد هذا ََّّ َ ُ ٌ ما ذكره : ّ

َّاإلمام ابن حبان يف كتابه  ُملا ترجم جلابر اجلعفي ذكر أن شعبة » املجروحني«ِ ّ
ًذكر ابن حبان أن وكيعا قالكان يروي عنه, ثم  ُقلت لشعبة: ُّ َما لك تركت : ُ َ

َفالنا وفالنا ورويت عن جابر اجلعفي? ً  .رو أشياء مل نصرب عنها: فقال! ً
ُوملا رأ حممد بن رافع اإلمام أمحد يكتب حديث زهري عن جابر قال    يا: َُ

 .ISHنعرفه: قال! أبا عبداهللا, تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه?
َّ ممن يتعصب ملذهب معني يروي هذه األباطيل يف سبيل دعم املشايخّ أن بعض −٤

ٌمذهبه ورأيه الذي ذهب إليه, وخاصة إذا كان فيه يشء من اجلراءة والتساهل  ً
                                                 

 ).٣/٧٥(» لسان امليزان«   )١(
 ).١٩ص(» الرد عىل البكري«   )٢(
 ).١/٢٠٩(البن حبان » كتاب املجروحني«   )٣(
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َّهبذه األحاديث; ألن التعصب إذا حتكم بالشخص أصبح ُّ   : ُ كام قال ابن املعتمرّ
ِّال فرق بني هبيمة تنقاد وإنسان يقلد ُ ٍ َ. 

ًفبعض الناس يعلم أن رأيه باطل فري حديثا مكذوبا يعضد رأيه فيحجب  ً ٌّ
ًعنه الشيطان طريق النور فيتجرأ وجيعل هذا احلديث حجة ودعام ملا ذهب  ًَّ َّ َ

 !إليه
ال يكون من املعروفني وً اجلهل بدرجتها, فقد يروي هذا اإلمام حديثا −٥

َبالتخصص يف علم احلديث, فريويه عىل أنه صحيح أو يقلد من كان قبله,  َِّ ُ ُّ
َوهذا وارد, فبعض األئمة يربز يف فن وال يكون كذلك يف الفن اآلخر, وهذه  ّ ٍّ ُ ٌُ ِّ
ًاألمور عىل حسب رغبات الشخص, فتجد رجال بليغا يف النحو والبيان  ً ُ ُ َ

ًلوم احلديث, ويف املقابل جتد رجال حمدثا حيفظ العلل ًولكن جيهل كثريا من ع ًِّ ُُ
ًواألسانيد ولكن يلحن حلنا كثريا يف كالمه ً ُ. 

ُويذكرين هذا بعبارة قاهلا اإلمام الذهبي يف كتابه  ِّ  يف ترمجة IQH»تذكرة احلفاظ«ُ
ٌلصاحب القرآن دعوة مستجابة عند «: َاحلليمي من الشافعية, عند حديث

ُد هذا احلديث ذكر الذهبي رجال اسمه نوح يكنى بأيب عصمة يف إسنا» ختمه ًُ
ُنوح اجلامع مع جاللته يف العلم ترك «: املروزي نوح اجلامع, يقول الذهبي

ًفكم من إمام يف فن مقرص عن غريه, كسيبويه مثال «: ثم قال الذهبي. »ُحديثه ِّ ُ ّ ٍ
 وال يعرف ٌإمام يف النحو وال يدري ما احلديث, ووكيع إمام يف احلديث

ّالعربية, وكأيب نواس رأس يف الشعر عري عن غريه, وعبدالرمحن بن مهدي  ِّ
ّإمام يف احلديث ال يدري ما الطب قط, وكمحمد بن احلسن رأس يف الفقه  ٌ

                                                 
)٣/١٠٣١(   )١.( 
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ٌوال يدري ما القراءات, وكحفص إمام القراءات تالف يف احلديث,  ِ
َللحروب رجال يعرفون هباو ُ  .تعاىللخ ما قال رمحه اهللا إ» ...ٌ

ّ أن بعضهم ير أن كثرة الطرق −٦ إىل درجة االحتجاج, وقد قد ترفع احلديث ّ
ُذكر أهل العلم هذه القاعدة, ولكنها ليست مطردة, فهناك أحاديث أسانيدها  ً َّ ُ

ًواهية لو اجتمعت فال ترفع احلديث ولو شيئا يسريا ً. 
أهل العلم يتساهل ٌ التساهل يف روايات األحاديث يف غري األحكام, فكثري من −٧

يف رواية األحاديث يف فضائل األعامل ولكن برشط أال يكون الضعف 
ُشديدا, وبعضهم يدرج البواطيل من هذا الباب, هذا ما يتعلق بالروايات ً. 

كيف فهم هذا اإلمام هذا الفهم : بقي ما يتعلق باألفهام, فقد يقول قائل
َوالنص خيالف فهمه? َّوكيف جترأ وخالف النص! ُ َّ? 

ُذكر أهل العلم أسبابا كثرية, وقد ذكرها وفصل فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية  َّ ًً
, »رفع املالم عن األئمة األعالم«:  ـ يف كتاب صغري احلجم عظيم القدر:ـ 

 :ذكر من هذه األسباب
ّأن بعض كبار الصحابة وقد ثبت :  لعل احلديث مل يبلغ ذلك اإلمام−١
 .َّ إال بعد مدة طويلةجِّت النبي  مل يعلموا بأحاديث بعد موي

 يأيت أبو موسى األشعري جِّ بعد سنني من موت النبي اُفهذا عمر 
ًالسالم عليكم هذا أبو موسى, ثم يطرق ثانية فيقول: ُ فيطرق بابه فيقولا ُ :

ًالسالم عليكم هذا األشعري, ثم يطرق ثالثة فيقول السالم عليكم هذا عبداهللا : ُ
ًمع جوابا رجع من حيث أتى, وكان عمر مشغوال, فلام فرغ بن قيس, فلام مل يس ُ ً

َفطلب حضوره, فلام حرض . بىل: َأمل أسمع صوت عبداهللا بن قيس? قالوا: قال
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ِّحديث سمعته من النبي : ما محلك عىل ما صنعت? قال: قال له إذا «:  يقولجُ
َاستأذن أحدكم فليستأذن ثالثا, فإن أذن له وإال فلريجع َُ ً ُغرب عمر هذا فاست. »ُ َ

ًاحلديث, فطلب منه شاهدا عىل حديثه, فذهب أبو موسى إىل جملس من جمالس 
ٌع منكم أحد? فقام معه أبو سعيدأسم: األنصار وسأهلم قام :  ويف رواية صحيحة.َ

ّمعه أيب َ ّ ومجع بينهام أن أبا موسى وأبا سعيد ذهبا وحلقهام أيب ـ قال أيب ـُ ّ ُُ ُ َ ِّ يا أمري : ُ
ِّال تكن فظا عىل أصحاب النبي املؤمنني,  ُ, فاعتذر عمر وقالجُ ُ شغلني الصفق :َ

 .ا أو كام قال يف األسواق عن هذا,
ُواإلنسان لكثرة أشغاله قد خيفى عليه اليشء الكثري, وقد قال شيخ اإلسالم ُ ُ :

ّوإحاطة اإلنسان بام يعلمه أقل من إحاطته بام جيهله, فاألصل أن اإلنسان جيهل «
 .µ  ¶  ̧¹ º » ¼ ½  ﴾IQH ﴿, ًكثريا

ٌ أن يبلغه احلديث لكن ير ـ بعلمه ـ أن احلديث ضعيف−٢ ّ َ ُ ْوهذا جمتهد إن : َ
ٌأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ٌ. 

ّ أن يبلغه احلديث ويكون ثابتا عنده لكن ير أن احلديث منسوخ−٣ ً. 
ً أن يبلغه احلديث ويكون ثابتا عنده وال يكون منسوخا −٤ ّلكنه عام عنده ً

َّخمصص بغريه, ً أو قد يكون مطلقا مقيدا بغريهُ َّ ً. 
ِهذه األسباب األربعة تكفي هنا, ومن أراد املزيد فلرياجع رسالة شيخ  ُ

 .ًاإلسالم املشار إليها آنفا
 

*** 
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  إل من خصائص األنبياء

 
ُّذكر بعض أهل العلم أن لألنبياء خصائص خيتصون هبا دون غريهم, وهذه  ّ ُ َ

ُصائص يمكن إمجاهلا يف ثامن خصائصاخل ُ: 
  A B C D E F G H I  J  K  L       M N ﴿:  الوحي−١

O  ﴾IQH. 
ُّوإن وقعوا يف الصغائر فإن اهللا ال يقرهم, :  العصمة من الوقوع يف الكبائر−٢ ُ َّّ

ِبل يسارعون بالتوبة إىل اهللا   .ألُ
ُ تنام أعينهم وال تنام قلوهبم−٣ ُ ُ األنبياء تنام أعينهم ّإن«: اعن أنس : ُُ ُ ُ

َّحكم الرفع أنس, وله ًموقوفا عىلرواه البخاري . »وال تنام قلوهبم ُقاله ابن . ُ
ُإنا معرش األنبياء تنام أعيننا وال تنام قلوبنا«: ًحجر, وورد مرفوعا ُ ُ ُ«IRH. 

َ حرم عىل األرض أن تأكل أجسادهمألّ أن اهللا −٤ ُ ُدليله ما رواه أبو داود : َّ
ِّي وابن خزيمة ـ وصححه ـ مرفوعا إىل النبي والنسائ ً ََّ َّإن اهللا حرم عىل «: جُُ ّ

َاألرض أن تأكل أجساد األنبياء ُ«. 
ِّدليله ما رواه البخاري عن النبي :  التخيري عند املوت−٥ ّما من نبي «:  قالجُ

                                                 
 .٢٥: األنبياء   )١(
ًمرسال, وله شاهد من حديث ابن عباس ) ١/١٧١(» الطبقات«ُأخرجه ابن سعد يف    )٢(  يف قصة بَ

ِّقدوم اليهود عىل النبي  ُتنام عيناه وال ينام قلبه«: قال. ّأخربنا عن عالمة النبي: قالوا: ... وفيه, جُ ُ ُ« ..
حسن : , وقال الرتمذي»األحاديث املختارة«والضياء يف » الكبري«أخرجه الرتمذي وأمحد والطرباين يف 

 .صحيح غريب
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َّيمرض إال خريه اهللا بني الدنيا واآلخرة َ«. 
َ أن األنبياء يدفنون يف مكان م−٦ ُ َّرو اإلمام أمحد وغريه أن النبي : وهتمّ ّ :  قالجُ

ٌّمل يقرب نبي إال حيث يموت« َّوملا اختلف الص. »َُ َ    جاء جِّ يف دفن النبي يحابة َ
ِيدفن النبي حيث قبض«: ُسمعته يقول: َ وفصل يف القضية, فقالاأبو بكر  ُ ُّ ُ«. 
ُّ أهنم أحياء يف قبورهم يصلون−٧  .»الصحيح «واحلديث عند البخاري يف: ُ
َ ال يورثون; −٨ ُال نورث, ما تركنا صدقة«: حلديثُ ٌَ «. 

  :فائدة تتعلق باألنبياء جميعا *

, ففي B C D E F HG  ﴾IQH ﴿: ورد يف سورة البقرة قوله تعاىل
ُبيان أن اهللا فضل بعض الرسل عىل بعض, وجاء يف هذه اآلية  ُّ َ َّ َّديث أن النبي احلّ  جّ

ِّال تفضلوين عىل«: قال  كيف نجمع بني اآلية واحلديث?: , والسؤال» األنبياءُ
ُذكر ابن كثري مخسة أوجه يف اجلمع بني اآلية واحلديث َُ: 

.  هنى عن تفضيله عىل األنبياء قبل أن يعلم بفضله عليهمجّ أن الرسول −١
 .ويف هذا نظر: ُقال ابن كثري

 .جِّ قال ذلك من باب التواضع يف حقه جّ أن الرسول −٢
ّ النهي عن التفضيل متعلق بحالة التشاجر واملنازعات والسباب; ألن ّ أن−٣ ِّ ُ ِّ

ُاحلديث الذي سبق ذكره له قصة ُأن رجلني من املسلمني ومن اليهود اختصام, فقال : ِ ّ
ّوالذي اصطفى موسى عىل العاملني, فرفع املسلم يده فلطم اليهودي : اليهودي ُ َ
ِّفاشتكى اليهودي إىل النبي ... ًلطمة ِّال تفضلوين عىل األنبياء«:  فقالجّ ُ«. 

                                                 
 .٢٥٣: البقرة   )١(
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ّ أن النهي عن التفضيل إذا كان يف مقام التعصب والعصبية; ألن هذا قد −٤ ُّّ
َيؤدي إىل ذم اآلخرين ّ ِّ. 

 . وليس إىل الناسألالتفضيل إىل اهللا ّ أن أمر −٥
  :إل عصمة األنبياء: مسألة* 

ّاتفق أكثر علامء اإلسالم عىل أن األنبياء  َّن من الكبائر, وعده معصومو إلُ
ّبعضهم إمجاعا, لكن لعل الصحيح أن هذا قول الكثري من أهل العلم, وأما  ً ُ

ِّ يوفقهم إىل التوبة, وذكروا من أليقعون فيها لكن اهللا الصغائر فقد رأوا أهنم  ُ
أكل آدم من الشجرة, وطلب نوح نجاة ابنه, وخطيئة داود, : ًذلك أدلة, منها

 .A B C   D E F G IH  ﴾IQH ﴿: وقوله تعاىل
الذين قالوا بأنه ـ َّيف الصغائر  إلِوأما املعارضون عىل وقوع األنبياء 

 :ـ فلهم عىل ذلك دليالن يف اإلمجاليستحيل أن تقع الصغائر منهم 
ُيف مقام القدوة وأعامهلم من قبيل الطاعات والقربات,  إلّ أن األنبياء −١ َ

م ودخل الصالح بغري الصالح, ثم وقع ُفلو ارتكبوا تلك األمور لتداخلت أعامهل
 .َّاللبس عىل أتباعهم وأقوامهم

َّ أن نسبة الذنب إىل الرجل الصالح يقدح فيه, فكيف بنسبته إىل أ−٢ نبياء اهللا ّ
 الة والسالم?َّعليهم الص

ّأن الدليلني ال يقومان يف رد قوهلم, وأجابوا: أجاب األكثرون ّ: 
ُ ينبههم إىل ما أللكان كام قالوا, لكن اهللا  لو مل يكن من اهللا تنبيه هلم −١ ِّ ُ

ًوقعوا فيه فيستغفرون اهللا تعاىل ويؤوبون ويكونون قدوة ألممهم وملن وقع منهم 
                                                 

 .١: التحريم   )١(
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ِيف اخلطأ فيسارع إىل التوبة كام سارع رسوله   . إىل التوبة من ذنبهجُ
ُليس كذلك, فحال العبد بعد توبته » هذا الذنب يقدح«ّإن : ّ أن قولكم−٢
ّنبه ـ كام هو الصحيح ـ أكمل من حاله قبل الذنب; ألن العبد إذا أذنب ثم من ذ

ّتاب وصاحب توبته إنابة وأوبة وخوف ووجل فال شك  َ َ ٌَ ٌَ ّأن هذا مل حيصل إال َ
ُبحصول ذنبه, ولواله مل حيصل, فدل هذا عىل أن توبة العبد من ذنبه أفضل من  ّّ ُ ُ

 .ِحالته قبل الذنب
ُوقد قرر ذلك ابن ال ُ, ومما يدل عليه قول »مدارج السالكني«يف  : ِّقيمَّ ّ ُ

َللـه أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها«: جِّالنبي  ُُّ ِ ً ُ َّ متفق . »َ
 .عليه, واللفظ ملسلم

  :إل بعض المسائل التي تتعلق باألنبياء* 

َّهذه بعض املسائل التي تتعلق باألنبياء أو بمقام النبوة عىل ُّ أتم  أصحاهباُ
 :الصالة والتسليم

َّ أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب مجيع األنبياء −١ ًَّ ّيدل  وكفر هبم, إلّ ُ
 Â      Ã Ä Å  ﴾IQH ,﴿ q     r s  ﴾IRH ,﴿ A B C ﴿: له

D﴾ISH. فقوم لوط ما كذبوا إال نبيهم فقط, فحكم اهللا بتكذيبهم مجيع َ َّ َّ ٍ ُ
َّ دعوة األنبياء واحد, فمن كذب نبيا ّ وكذا قوم صالح; ألن مقتىض,إلاألنبياء 

ًواحدا أصبح من الزم تكذيبه أن يكون مكذبا جلميع األنبياء ِّ ً. 
                                                 

 .١٠٥: الشعراء   )١(
 .١٢٣: الشعراء   )٢(
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 ومما ,هذا هو القول الصحيح والراجح إن شاء اهللا. َّ ليس يف النساء نبية−٢
ّيدل عليه ُ: 
 وهذا يقتيض احلرص, .A B C D E   F G IH  ﴾IQH ﴿ −أ

ِّفالنبوة حمصورة يف الرج  .الٌ
ُ أن مقام النبوة يقتيض أن تشهر دعوة النبي باحلق, وأن يناظر أهل −ب َ ُّ َ َِّّ َُ ُ

ًالباطل, وأن تكون الدعوة بارزة وشاهرة أمام الناس, وهذا املقام ليس من  ً
 .ِّمقامات النساء, بل من مقامات الرجال

ِ أن املرأة عليها ما يعطلها ويضعفها; من آالم املخاض, والوال−جـ ُ ُُ ِّ دة, ّ
 .والنفاس, واحليض, وما شاكله

َّ أن قضية النبوة والرسالة تستلزم قوامة الرسول عىل أتباعه وعىل أنصاره, −د ِّ َّ ّ
ولو كان ذلك املقام ـ مقام النبوة ـ المرأة الستنكفت نفوس بعض الناس ـ بل 

 .ُكثري من الناس ـ أن يكونوا مطواعني المرأة تقودهم
  ذهب بعض العلامء :  وجهة النظر األخروحتى نعرف ومن باب الفائدة

َّـ كأيب احلسن األشعري, واإلمام القرطبي, وابن حزم ـ إىل أن يف النساء نبيات,  ّ
َفمريم عندهم نبية باإلمجاع, وعد آخرون من النبيات أم موسى, وس َّ َّ ََّ َّ َّة, وحواء, َارٌ

 :ُّواحتجوا لذلك بأدلة, منها
 u v w x ﴿:  ملريم رمحها اهللا ذكر اصطفاءهّ أن اهللا تعاىل−١

y z  { | }  ﴾IRH. 
                                                 

 .٤٣: النحل   )١(
 .٤٢: آل عمران   )٢(
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ّ أن كل من جاءه امللك فهو رسول أو نبي, ومن املعلوم أن اهللا أرسل −٢ ّّ َ َّ ُ
ًملكا إىل مريم,  َ َ﴿ z {      | } ~ _ `          a b c d  e f  g 

h i j k  ﴾IQH. 
ُهذا ـ باختصار ـ جممل   .أدلة من قال بنبوة بعض النساءُ

אW 
ّ ال يلزم أن كل من اصطفاه اهللا −١  | ﴿: ودليله أن يكون من األنبياء, ألّ

} ~ _ ̀ a b       c d e f  ﴾IRH . ويف آل إبراهيم وآل
ُعمران ـ قطعا ـ من ليسوا بأنبياء وال رسل, وقوله تعاىل ً :﴿S T U  V 

W X  ZY [ \ ] ^  _ ` a b 
c ed ﴾ISH . ِال يظلمون أنفسهم, فاختالف طبقات ّومن املعلوم أن األنبياء َ

َّالناس عىل أقسام ثالثة يدل عىل أن بينهم تفاضال, ومن املعلوم أن النبوة يف أعىل  ّ ً ّ ّ ُ
ّمقام, فإذا كان فيه الظامل لنفسه وفيه املقتصد علم أن يف اصطفاء اهللا لعباده من  ُ

ُليسوا بأنبياء وال رسل ُ. 
َ ال يلزم أن كل من أتاه ملك فهو−٢ ُ نبي, ومما يدل عليه أحاديث كثرية, ّ ّ
 :منها
َ حديث األقرع واألعمى واألبرص, فقد جاءهم امللك واختربهم كام أمر −أ

 .ألاهللاُ 
                                                 

 .١٩−١٨: مريم   )١(
 .٣٣: آل عمران   )٢(
 .٣٢: فاطر   )٣(



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ٣٣

ً ومن ذلك حديث الذي زار أخا له يف اهللا فأرسل اهللاُ عىل مدرجته ملكا −ب َ َ َ ً
ُّهل لك من نعمة ترهبا عليه? قال: فقال ُ َ ٍ ُّال, إال أين أحبه يف : َ  .احلديث... اهللاُ

ِّومما يرد عىل قوهلم قول النبي  ُ ِّفاطمة سيدة نساء أهل اجلنة «: َّ فيام صح عنهجَِ
ِفهذا احلديث يسقط . »إال ما كان من مريم ابنة عمران َّإن أم موسى :  من قالقولُ ّ

َّنبية, وبأن سارة نبية, وبأن حواء نبية, فتبقى مريم ّ ّّ ّ. 
ّيرد عىل ذلك أن اهللا: قالوا ِّ وصف مريم بالصديقةُ ِّ .﴿ ® °¯ 

± ² ´³   ﴾IQH. ولو كانت نبية لوصفها هبذا الوصف; ألنه أعظم ً
 .ِّمن وصف الصديقية

 فال يلزم N O    P    Q  R TS  ﴾IRH ﴿: وأما قضية الوحي يف قوله
ّمنه أن كل من أوحى اهللا إليه يكون نبيا; ألن الوحي قد يكون بمعنى اإلهلام كام  ّ

 { | }  w x y     z﴿: ِّ أم موسى السابق, وكذا يف قوله تعاىليف خرب
~ _  ...﴾ISH. 

ِّأن األنبياء مجيعا من الرجال وليس يف : وعىل هذا فيكون القول الصحيح ً ّ
 .ٌنبية إلاألنبياء 

*** 

                                                 
 .٧٥: املائدة   )١(
 .٧: القصص   )٢(
 .٦٨: النحل   )٣(
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  تنبيهات وفوائد متفرقة

 
GאאW 

َكتب عن األنَمن نقرأ يف بعض التفاسري وعند بعض  ُبياء حتديد أماكن قبور َ
ّاألنبياء, كام قالوا بأن قرب النبي فالن يف ذلك املكان, أو يف ذلك املسجد, أو ما  ّ

 .شاكله
ّنقل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن بعض أهل العلم أنه ال يعرف قرب نبي بعينه  ُ َ ُ ُ

 ما أما, ل يف بيت عائشة IQHٌ فهو معلوم بعينهجِّإال ما كان من قرب نبينا حممد 
  : جسواه من األنبياء فهناك بعض األنبياء جاء حتديد للمكان أو املدينة كام قال 

ُعند الكثيب األمحر, ولو كنت ثم ألريتكم  ـ ؛ـ يعني موسى ّوإن قربه .. « َُّ َ ُ
ُفالكثيب األمحر علمه عند اهللا . ج أو كام قال ,»إياه ً, وقد يكون معلوما بأنه ألَ

ّمكان واسع, لكن ال يصح  ٌ ِّأن حتدد فتقولٌ ّهذه البقعة فيها قرب النبي فالن: ُ ُ. 
َّ بأنه مدفون يف احلجر أو احلطيم, ويسمى ؛كذلك ما قالوا عن إسامعيل  َُ ٌ

ُّحجر إسامعيل, هذا الكالم حيتاج إىل إسناد, واألقرب أنه ال يصح, : عىل هذا ِ
ً, ويرتتب عىل ذلك أن الناس مجيعا يستقبلون قرب IRHفإسناده ضعيف َنبي يف احلرم, ّ ّ

  ٌ ـ ال أدري هل سبقه أحد هبذا القول :ُوهلذا فالشيخ ابن عثيمني 
ِال ينبغي أن يسمى احلجر بحجر إسامعيل, ولكن : أم هو أول من قال به ـ يقول ِ َّ ُ

                                                 
 ).٣١٩ص(» اقتضاء الرصاط املستقيم«   )١(
  أرشف : إعداد) ٢/٦٠٩(» فتاو الشيخ حممد بن عثيمني«, )١/٣١٢(لألزرقي » تاريخ مكة«   )٢(

 .ابن عبداملقصود بن عبدالرحيم
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ُاحلجر أو احلطيم; ألن القول بأنه حجر إسامعيل ينرص : ُيسمى بالتسمية اللغوية َِ ّ
 .ٌل موجود يف ذلك املكانّقول من قال بأن قرب إسامعي

GאאW 
عليهم «, أو »صىل اهللا عليهم وسلم«صفة الثناء عىل األنبياء هي املعلومة بـ

َ, وهذه الصفة ال تطلق باطراد واستمرار إال عىل مقام األنبياء »الة والسالمَّالص ِّ َ ُ
ُوالرسل عليهم الصالة والسالم, أما غريهم فقالوا ًتطلق تبع: ُّ َ َ  .ا أو لسببُ

َّاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد: مثال التبع َِّّ. 
ُكأن يفعل شخص فعال معروفا ينفع به اإلسالم واملسلمني, : ومثال السبب ًٌ ً ِ َ

ُّكام ورد يف البخاري أن ابن أيب أوىف أتى بزكاته أو صدقته, فسأل النبي  َ : جّ
ِّاللهم صل عىل آل أيب «: صدقة آل أيب أوىف, فقال: , فقالوا»صدقة من هذه?« َّ

 .»أوىف
ّوعىل هذا; فالقول الصحيح عند أهل العلم أن هذه الصفة ـ الصالة 

ُّالم ـ ال تطلق دائام إال عىل مقام األنبياء والرسل َّوالس ً َ  .إلُ
  : تنبيه

ًأحب أن أورد أمرا, وهو َّأن عيل بن أيب طالب : ّ ً يوصف دائام بثالث اّ َ
 :يَب يوصف هبا دون غريه من الصحابة صفات, هذه الصفات يف الغال

َكرم اهللا وجهه −١  .؛ −٣    . اإلمام−٢    . َّ
ُالغالب أن يف هذه الصفات نفسا شيعيا رافضيا, وقد يكتبها بعض الناس عن  ُ ُ ًَ َ ّ

ِّحسن نية, وعىل كل حال َّ ّأن خيص هبا عيل ِّهذه الصفات الثالث ال ينبغي : ُ ّ َ ُ
 .ا
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 i ﴿: ريه ـ يف سورة األحزاب ـ لقوله تعاىلُفقد ذكر ابن كثري يف تفس
j  k l m n o  ﴾IQH :ُّأن عليا خيص بـ َ ُ دون غريه » ؛«ّ
ٌّونقل عن اإلمام اجلويني بأنه ال ينبغي أن يوصف عيل هبذا, , يحابة َّمن الص َ

ّثم ذكر ابن كثري بأن الشيخني أبا بكر وعمر   .ّ أوىل من عيل يف هذا الفضلبُ
ُّفنقرأ مجيعا يف بعض كتب األدب وغريها ما نصه» اماإلم«أما مصطلح  من : ً

َّخطب أيب بكر, من خطب عمر, من خطب عثامن, من خطب اإلمام عيل, مل خص  ُ ُ ُ ُ َُ ِ ّ َ َ َُ
ّباإلمامة دون غريه? هذا قد يصدق ما سبق أهنم ال يرون اإلمامة إال يف حق عيل  ّ َ ِّ ُ

ّ, وبكل حال فال ينبغي أن يوصف عيل ا َ ًلصفة استقالال وانفرادا,  هبذه ااّ ًِّ
َّمن فضلني عىل أيب بكر وعمر جلدته حد املفرتي«: اوهو الذي قال  ُ ُ َّ«. 

ّ هبذا الوصف أن اِّفيعلل من يصف عليا » ّكرم اهللا وجهه«وأما وصف 
َ مل يسجد لصنم قط, وممن نرص هذا القول ابن حجر اهليتمي يف اعليا  ُ َُّ ّ

ُ إن عليا استحق هذا الوصف ألنه مل يسجد لصنم قط, :, فقال»الفتاو احلديثية« ّ ّ
ِّويشاركه يف ذلك الصديق, لكن هذا الوصف يف حق عيل أوىل; ألنه : ثم قال ُ ُ

ّباإلمجاع أسلم وهو صبي وعلم بالرضورة أنه مل يسجد لصنم قط ُ ِ ُ ّ. 
ِهذا التعليل ـ وإن كان صحيحا ـ لكنه ليس ملزما, فهناك صحابة ولدوا يف ُ ًً ُِ 
ِاإلسالم, آباؤهم مسلمون, وأمهاهتم مسلامت, وجاهدوا يف سبيل اهللا, وأحسنوا  َِّ

ًأحسن البالء, وما مرغوا جبينهم يوما من الدهر لصنم قط, ومع  َّ   ِّهذا كله َ
َمل يوصفوا هبذه الصفة ُ. 
ُ من هو أفضل من عيل, كأيب بكر وعمر وعثامن, مع يثم يف الصحابة  ّ

                                                 
 .٥٦: األحزاب   )١(
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كام قال اإلمام أمحد َولكنهم يف معتقد أهل السنة واجلامعة ِأهنم أسلموا وهم كبار 
ِّمن مل يربع بعيل ـ أي جيعله يف املرتبة الرابعة ـ فال تناكحوه وال تسلموا : : ُ ُُ ِّ ُِ ّ
 كام يِّأو كام قال رمحه اهللا تعاىل, فينبغي أن تكون الصفة يف الصحابة . عليه

 .»ي«: ألذكره اهللا 
GאאW 

ِّتعلق باألنبياء أحاديث كثرية يف فضل التسمي بأسامئهم, فقد جاء مما ي
أحاديث كثرية فيها املوضوع, والضعيف الشديد الضعف, ويسريه, يف فضل 

 .ِّالتسمي بأسامء األنبياء
ُلكني أورد حديثا واحدا لعله من أشهرها ومن أكثرها رواجا يف الكتب,  ً َ ِ ً ً ِ

, هذا احلديث رواه اإلمام أمحد وأبو داود, »ءَّتسموا بأسامء األنبيا«: وهو حديث
ُوضعف احلديث برجلني ِّ عقيل بن شبيب يرويه عن أيب وهب اجلشمي, قال : ُ

َال يعرف عقيل وال من رو عنه إال يف هذا احلديث: الذهبي َ ُ. 
ِّوجاءت أحاديث يف فضل التسمي بمحمد, كحديث ِّخري األسامء ما محد «: ُ ُ

ِّوما عبد لخ, وهذه من األخبار  إ... » صدق األسامء حممد وعبداهللاأ«: , وحديث»ُ
ًالضعيفة جدا, وهناك غريها, لكني ذكرت هذا بعينه ألنه من أكثرها رواجا يف  َ ِ ُ ُ

َّالكتب, وهو الذي يصدر عند ذكر تسمية األنبياء ُ. 
GאאאW 

َّ ـ مجيعا ما صح من قول النبإلباألنبياء ـ ًأيضا فيام يتعلق  إنا «: جِّي ً
ّفبني ـ عليه الصالة والسالم ـ أن . »َمعارش األنبياء ال نورث, ما تركناه صدقة َّ

ًاألنبياء ال يرتكون مرياثا لذوهيم كسائر الناس ُ. 
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َوقد ذكر بعض أهل العلم أن من احلكم يف كون األنبياء  ِ ّ ُ ال يورثون إلُ
ّحتى ال يتمنى أحد من آل بيت النبي موت النبي ليظ َّ ٌ َفر بيشء من مرياثه, هكذا َّ

 .ُذكر بعضهم, واهللا تعاىل أعلم
ًوقد يشكل عىل بعض الناس ما ذكره اهللاُ تعاىل يف سورة مريم قائال عىل لسان  ِ ُ

 وهذا اإلشكال .l m  n o qp r s t  ﴾IQH﴿: ؛زكريا 
َه ابن قتيبة يف كتابه قد ذكره وأجاب عن ُ ّ; ألن هذا الكتاب »ِتأويل خمتلف احلديث«ُ

َجيمع بني ما أثاره بعض من ضل وزاغ عن الطريق املستقيم وأورد إشكاالت  َّ ُ ُ
 .بقصد إثارة االختالف بني النصوص

  فاجلاحظ خطيب املعتزلة, : ه شيخ اإلسالم عندما قالَّكام سامـ ُوابن قتيبة 
ُوابن قتيبة خطيب أهل السنة ـ أجاب ابن قتيبة بام معناه ال تعارض, فاملراد : َُّ

اث الذي ورد يف احلديث مرياث املال, وأما املرياث الذي يف اآليات فهو باملري
ٌمرياث النبوة والرسالة وامللك, وعىل هذا فال يكون هناك إشكال ِّ. 

GאאW 
ًأيضا يف مقام األنبياء مجيعا   ـ وهذا ؛ ورد يف خامتة سورة يوسف إلً

 ª © ̈ §                                            ¦﴿:  تعاىلٌوالذي قبله داخل يف األفهام اخلاطئة ـ قوله
« ¬ ®...﴾IRH. هذه اآلية ربام يقرؤها بعض الناس ويشكل عليه ِ ُ ُ

ِّظاهرها واملراد منها, وقد حصل هذا اإلشكال يف زمن متقدم وأج ٍ ُ ابت عنه ُ
ِّالصديقة بنت الصديق ريض اهللا عنها وعن أبيها ُِّ. 

                                                 
 .٦: مريم   )١(
 .١١٠: يوسف   )٢(
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َم بن يسار أشكلت عليه هذه اآلية, فشكى إشكاله إىل ّوقد ورد أن مسل
ُأن سعيد بن جبري أجاب وأزاح اإلشكال عن ذلك : ُسعيد بن جبري, الشاهد َ َ ّ

ًالشاب, فقام الشاب فرحا فاعتنقه وقال ِّفرج اهللا عنك كام فرجت عني: ُِّ َ َّ َّ. 
ُوره بعض ِواملفهوم الباطل الذي ال يرد ـ إن شاء اهللا ـ من هذه اآلية ما تص َّ

َأن األنبياء ظنوا أن اهللا قد كذهبم ما وعدهم به: ضعفاء النفوس ّ َّ ٌوهذا حمال يف ! ُّ ُ
ِّ, فكيف يكون ذلك يف حق أتقى الناس وأخوف الناس من ّعامة املسلمنيِّحق 

ِّ? وعىل هذا فخرجت هذه اآلية عىل ختاريج, منهاألاهللا  ُ: 
ًحتى إذا استيأس الرسل من قومهم مجيع  −١ ًا وظن الرسل أن أتباعهم أيضا ُّ َ ّ ُّ َّ

 .ُسينكصون عىل أعقاهبم
ًحتى إذا استيأس الرسل من قومهم مجيعا و  −٢ ّن أقوام الرسل أن اهللا قد أخلف ظُّ ُّ ُ ّ

َرسل ُ  .ه ما وعدهم به من النرصُ
ّحتى إذا استيأس الرسل من إسالم قومهم وظن أقوام الرسل أن اهللا   −٣ ُّ ُ  قد ألُّّ

ُهلم عىل ألسنة رسلهأخلف عقوبته  ُ. 
ُوهناك أقوال أخر ذكرها أهل التفسري ٌَ َIQH. 

َّأن الرسل ملا استيأسوا من قومهم  :الصحيح واهللا تعاىل أعلماملعنى ّولعل  ُّ ّ
َوظنوا أن قومهم كذبوهم  ِّن يرجع أتباعهم إىل قومهم املكذوخشوا أّ ُأمر جاء , بنيُ

 .َّاهللا فنجى من شاء وأهلك املجرمني
ُ أيضا قول روي عن ابن عباس وهنا ٌ  ¬ » ª ﴿ّإن املراد :  قالبً
ِّالرسل كذبوا من رهبم:  أي﴾® ُِّ ُ . 
 .هذا اإلسناد حيتاج إىل ثبوت صحته البن عباس: ًأوال
ّلو صح هذا اإلسناد ـ وهذا بعيد ـ فقد خرجه أهل العلم بأن هذا قد : ًثانيا ُ َّ َّ

ّيقع ويرد عارضا وال يتحقق وال يستقر ً ِ ُ َِ. 
                                                 

 ).٥٣٦−٢/٥٣٥(» تفسري ابن كثري«: ًانظر مثال  ) ١(
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אא 

  نلووالمرساألنبياء 

إل 

 ؛  آدم-١
  ؛  إبراهيم-٣
  ؛ صالح -٥
  ؛  موسى-٧
  ؛  شعيب-٩
  ؛  سليمان-١١
  ؛  يونس-١٣

  ؛  نوح-٢
  ؛  إسماعيل-٤
  ؛  يوسف-٦
  ؛  هارون-٨
  ؛ داود -١٠
  ؛  أيوب-١٢
  ؛  عيسى-١٤

 ج  نبينا محمد-١٥
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...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ٤٣

  
 ؛ آدم

 
ًأبو األنبياء والرسل مجيعا, اين, مأخوذ من كلمة ياسم رس» آدم«ّإن :  قيلُّ

ُالرتاب, ومنه سمي آدم; ألنه خلق من تراب: بمعنى» آدام«عربانية  ُ ِّ ُ. 
 .ُمأخوذ من أديم األرض, وهي كلمة عربية; ألنه خلق من أصلها: وقيل
َّأدمت بني الشيئني, إذا خلطت بينهام ورشكتهام; ألنه : مأخوذ من: وقيل
 .املاء, أو من الرتاب واملاءُ خلق من الطني و؛

 :؛ من خصائص آدم *
 . أنه أبو البرش−١
 .ّ أن اهللا تعاىل خلقه بيده−٢
 .َّ علمه األسامءألّ أن اهللا −٣
ُّ أن اهللا تعاىل نفخ فيه الروح−٤ ّ. 
َّ أن اهللا تعاىل أسكنه جنته−٥ ّ. 

 :؛ من المسائل المتعلقة بآدم *
  :المسألة األولى

 Ð Ñ Ò Ó Ô        Õ ×Ö Ø Ù Ú  ﴿: له تعاىل يف قوألما ذكره اهللا 
Û   ﴾IQH. ما هذه الكلامت?َ نحتاج إىل أن نعرف 

                                                 
 .٣٧: البقرة   )١(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ٤٤

 :ٌورد يف ذلك أقوال كثرية, لكني أكتفي منها بقولني
ً ملا عىص ربه وعلم بخطيئته دعا ربه قائال؛ّ أن آدم −أ َّ َِّ ّأسألك بحق «: َ
ّ رفعت رأيس فوجدت أن ّيا رب: وما أدراك عن حممد? قال: أل, فقال اهللا »حممد

ّاسمه مكتوب يف العرش, فغفر اهللا له, وأخربه أن هذا من ذريته وأنه لوال حممد ملا  ٌ
 .خلقتك يا آدم

وأبو نعيم يف » دالئل النبوة«هذا احلديث أخرجه احلاكم والبيهقي يف 
 : متنية, وهو حديث معلول بعلل كثرية; بعلتني إسناديتني, وعلة»الدالئل«

يف إسناده عبدالرمحن بن زيد بن أسلم, هذا الرجل : سنادية األوىلالعلة اإل
منكر «ُمن قلت عنه : وقد قال البخاري. َمنكر احلديث: :قال فيه البخاري 

 .ّفال حتل رواية حديثه» احلديث
جهالة اإلسناد إىل عبدالرمحن هذا, فاجتمع سلسلة : العلة اإلسنادية الثانية
 .ُجماهيل ورجل ضعيف جدا

 .لظاهر القرآن الكريمّأن هذه الرواية خمالفة : لعلة املتنيةا
  : هو ما جاء يف قوله تعاىل عن األبوين:  التفسري الصحيح للكلامت−ب

﴿ A B C D E F  G H I J K  L﴾IQH . َّوممن نرص
, »َّالرد عىل البكري« يف مقدمة كتابه :ُهذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

َّلكلامت التي تلقاها من ربه غري هذه مل يكن معه حجة يف ّومن ذكر أن ا: وقال ُ ِّ
 .IRHخالف ظاهر القرآن

                                                 
 .٢٣: األعراف   )١(
 ).١١ص(» الرد عىل البكري«   )٢(



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ٤٥

ُوممن نرصه أيضا تلميذه ابن كثري يف  ً  .»تفسريه«َّ
ًفتفسري الكلامت إذن جاء مفرسا بالقرآن الكريم, وهو أفضل أنواع التفسري َّ. 

  :المسألة الثانية
 º » ¼ ½ ¾ ¿   ÁÀ  ﴾IQH  ﴿: قوله تعاىل يف سورة البقرة

 :ورد عند هذه اآلية روايات كثرية, من أشهرها يف الذكر
ّأن الشيطان دخل يف جوف احلية ودخل اجلنة, ثم خرج من جوفها «

َّووسوس أو زين لألبوين  َّ األكل من الشجرة, فأكال منها حتى وقع ما قص إَ
 .»اهللاُ علينا

ُوهناك روايات كثرية أعرضت عنها صفحا واكتفيت هب ُ ًٌ ِّذه الرواية; ألهنا قد َ
ِّتكون من أشهر ما ذكر من هذه الروايات, وإال فقد  ِ قالوا بأنه دخل يف جوف ُ

 !وأصبح يزحف كام نر احلياتّ, وأن اهللا عاقبه فمسخ قوائمه IRHبختي
َّهذا كالم مرفوض ومتجه العقول السليمة, وألنه يشء ابتلينا به وصدقه  ُ ٌ َّ ٌُّ َ ٌ

ُبد أن نعرف بطالنهُبعض ضعفاء العقول فال  َُّ. 
 كيف دخل الشيطان اجلنة?: فإن قال قائل

َّما أمرنا بالتتبع عن كل دقيقة وجليلة, بل ما صح به اخلرب قلنا: نقول َ ُِّّ ِ سمعنا : ُ
َّوأطعنا, وما مل نعلم به وكلنا علمه إىل اهللا تعاىل, وهلذا أدب عيسى  َ  قومه ؛َ

َمل: يا بني إرسائيل, ال تقولوا«: فقال ِ أمرنا? ولكن قولواِ َبم?: ُ َّفنحن مل نكلف  .»ِ ُ
ِبالتنطع يف البحث عن العلل واألشياء الدقيقة, فنقول ّإن اهللا أخربنا أن الشيطان : ُّ ّ

                                                 
 .٣٦: البقرة   )١(
 .َّوهو اجلمل ذو السنامني   )٢(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ٤٦

َّزين هلام بعد طرد إبليس من اجلنة, وأما كيف كان ذلك? فنقول ِّعلمها عند ريب : َ
 .يف كتاب

  :المسألة الثالثة
 a  b ﴿: ُف كثر الكالم عليهام, ومها قوله تعاىلهناك آيتان يف سورة األعرا

c  d e f g h i j lk m  n o p 
q r ts u v w  x y z { | } ~ _ ̀  

a b c d e f g   ih j  k l m  ﴾IQH. 
ًهناك تفسري ضعيف جدا, بل عده بعضهم باطال, وهذا التفسري جاء مفرسا  ٌَّ ً ُ َّ ٌ

َبحديث عن سمرة ُ َّأن حواء كان ال ي«: َ ٌولد هلا ولد إال ويموت, فجاء الشيطان ّ َ
َّسمياه عبد احلارث, فأطاعا الشيطان وسمياه عبد احلارث, : فطاف هبام وقال ِّ

ِفذكرت هاتان اآليتان يف سبيل أهنام أطاعا الشيطان ووقعا فيام ذكره . »فعاش هلام ُ
 .هكذا جاء تفسري احلديث. اهللا تعاىل من الرشك

ّرد كثري من أهل العلم ع  :ىل هذا احلديثَ
ٌهذا احلديث ضعفه كثري من أهل العلم,   :منهموَّ

ٌهذا احلديث كذب موضوع, :  حيث قال: اإلمام ابن حزم الظاهري −١ ٌ
 .َوقد وضعه من ال دين له وال حياء

 .:  اإلمام أبو بكر بن العريب املالكي−٢
 .»تفسريه«يف  : اإلمام ابن كثري −٣
َوحكم عليه بأنه حديث منكر» االعتدالميزان «يف  : اإلمام الذهبي −٤ ٌَ َ. 

                                                 
 .١٩٠−١٨٩: األعراف   )١(



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ٤٧

 .»حماسن التأويل«يف تفسريه  : اإلمام القاسمي −٥
 .:  اإلمام القرطبي−٦
 .»عصمة األنبياء«صاحب  : الرازي −٧

ُهذا احلديث أعله ابن كثري بعلل ثالث َّ: 
ِّرجل اسمه عمر بن إبراهيم, وقد تكلم فيه يف إسناده: األوىل ٌُ. 
ُحلديث روي موقوفا من قول سمرة ّأن ا: الثانية َّولعله تلقاه من : , قالوااً

 .بعض أهل الكتاب
ُأن احلسن البرصي ـ راوي هذا احلديث عن سمرة ـ قد سئل عن هذه : الثالثة ّ

ًاآلية وأفتى بخالف ما نص عليه هذا احلديث, ولو كان احلديث ثابتا عنده ملا  َّ
ُتردد يف الفتيا به َّ. 

َّ, وللرد إرتتب عىل صحة احلديث نسبة الرشك إىل األبوين وي: ُبعد هذا يقال
ِّإن مما يدل عىل بطالن نسبة الرشك إىل األبوين يف هاتني اآليتني: ُعىل هذا يقال ُ ّ: 
 أن يشفع هلم  يف حديث الشفاعة ملا طلب الناس منه؛ّأن آدم : األول

املوقع الذي ذكره اعتذر, وملاذا? ألنه أكل من الشجرة, ولو كان آدم وقع يف هذا 
ًذنبا وجرما من أكله من الشجرةلذكره للناس; ألنه أعظم  ُ ً. 

َمما يبعد نسبة الرشك آلدم : الثاين ِ ّ أن األنبياء معصومون من الرشك كام ؛ُ
 .ُسبق بيانه

ّأن الشيطان قد أغوامها باألكل من الشجرة يف اجلنة, فهل من املمكن : الثالث
ِّص عىل اخلري ـ والذي حذره اهللا من رشه فيلدغه أن يأيت إىل آدم ـ وهو احلري ّ

ًالشيطان مرة أخر بمكر آخر?  .هذا بعيد! َّ



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ٤٨

ُ كلام ذكر ذنبا لعبد ثم تاب العبد ذكر توبته, ومل يذكر عن ألّأن اهللا : الرابع ً
, فدل عىل عدم وقوعه ي توبته من الرشك لو كان وقع فيه أ, هذا األمر؛آدم 
 .فيه

َ, ولو كان املخاطب ﴾j  k l m ﴿:  اآليةذكر يف آخر: اخلامس
 ).كان ِرشُ يَّفتعاىل اهللا عام: (  لقال تعاىلإَّآدم وحواء 

ًعىل كل; نفهم أن نسبة الرشك إىل األبوين هبذا احلديث ال تصح, ال سندا  ّ ّ ٍّ ُ
ُوال متنا, وما سبق من العلل أيضا يكفي يف الداللة عىل بطالن هذا القول ً ِ ً. 

 إذن فام تفسري اآليتني?: قد يقول قائل
َّذكر أهل العلم عدة تفاسري, منها: ُ ذلك يقالوللجواب عن ُ: 

ًإن اآليتني متصلتان لفظا منفصلتان معنى, فاألوىل خاصة :  قالوا−١ ً ّ
ِّباألبوين, والثانية خاصة بذريتهام وما تناسل منهم, وهبذا التفسري يكون إبعاد  ُ

 .ًالرشك عن األبوين واجبا
ّإن الرشك هنا رشك التسمية, ونخرج من كل : ُض أهل العلم قال بع−٢ ّ

ٌاإلشكاالت هذه, ورد هذا قوم فقالوا ّهذا ال يصح; ألن سياق اآليات : َّ عىل ُدل يّ
 .التشنيع العظيم لنوع الرشك الذي حصل

  ـ حاشا الرشك إىل األبوين ُاآليتان ال تدالن عىل نسبة : ّوبكل حال يقال
َّمن ذريتهام ممن أرشك باهللا وخالف هديه  نسبة الرشك إىل ما كان وإنام فيهام ـ َّوكال ِّ

 .IQHاملستقيم
                                                 

  للشيخ حممد بن عثيمني أثابه اهللا تعاىل » القول املفيد عىل كتاب التوحيد«وللفائدة ينظر كتاب    )١(
)٦٨−٣/٦٧.( 



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ٤٩

  :المسألة الرابعة
َّنسمع كثريا ـ وهو مما شاع عىل ألسنة كثري من الناس ـ أن ابني آدم يسميان  ُ ّ ً

َ, مثل ما يسمى ملك املوت بـ»قابيل وهابيل«بـ َّ هذه : , وقد يقول قائل»عزرائيل«ُ
ّلكني أوردهتا ألن أهل العلم ... وهذا صحيح ... لسنا بحاجة إليهاٌأمور فضلة 

ّأوردوها, وألنه مما استقر يف أذهان الناس, فينبغي أن يعرف اإلنسان ما يتكلم به 
ًحتى ال خيطئ إنسانا يقول صوابا أو يصوب إنسانا يقول خطأ ً ًِّ ُ ً ِّ ُ. 

 ?ٌهل هلذه التسمية أصل يف الكتاب أو السنة: فاملسألة هي
مل ترد يف القرآن, إنام ورد » قابيل وهابيل«ّإن التسمية بـ: قال بعض أهل العلم

ٌ, وكذلك مل يثبت يف السنة مرفوعا ـ عىل حسب العلم ـ صحة »َابني آدم«ِذكر  َّ ًُ
ُلتسميتهام هبذين االسمني, وإنام نقل عن علامء أهل الكتاب, وممن ينرص هذا  ِ ُ

ِّالرأي من املتأخرين الشيخ أمح  .:د شاكر َّ
 ـ كابن مسعود جِّوهناك من يقول بأنه قد ثبت عن بعض أصحاب النبي 

َ ذكر هذين االسمني البني آدم ـبوأيب هريرة  ْ   ٌوهلذا إسناد صحيح : قال. ِ
َ, وهؤالء الصحابة الذين ذكرومها باسميهام مل يعرف IQHأو حسن عند ابن جرير ُ

َأهنم يتلقون من أهل الكتاب, وعىل هذا فيحم   ّل أن هذا أخذوه من لسان النبي ُ
 ., واهللا تعاىل أعلم بالصوابج

  :الخامسةالمسألة 
ّمما ذكر املفرسون ـ بل ذكره املؤرخون أيضا ـ أن ذرية قابيل عبدوا النار ً ِّ ِّIRH ,

ٌوهذا الكالم أبطله احلافظ ابن كثري وابن عروة احلنبيل ومجع من أهل العلم ُ. 
                                                 

 .أمحد شاكر: حتقيق) ١٠/٢٠٦(» تفسري ابن جرير«   )١(
 .قابيل هو القاتل كام جاء يف الرواية, واملقتول هو هابيل   )٢(
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ّومما يدل عىل بطال: قالوا كان بني نوح «:  قالبعن ابن عباس جاء نه ما ُ
ِّوآدم عرشة قرون كلهم عىل رشيعة من احلق, فاختلفوا فبعث اهللا النبيني مبرشين  ُ ِّ

 .IQH»ومنذرين
َقال ابن عروة احلنبيل يف  ُ َوهذا يرد قول من زعم من أهل «: »الكواكب«ُ ّ ُ

 .IRH»ّالتاريخ من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار
  :المسألة السادسة

ُمما يتعلق بآدم أخبار متجها العقول ويستثقل ذكرها, لكن يشفع يل  ُ ُُّ ُ ٌِ ُ   ّن أَ
ّوذكر أن العاقل يستحيي من إيرادها » املنار املنيف«ًذكر أخبارا يف  : ِّابن القيم

ِّلوال أهنا قد كثرت يف كتب املفرسين ُ. 
ُيذكر يف بعض كتب قصص األنبياء وكتب التفسري  ُ َأن القاتل من ابني آدم ملا ُ ّ

ُقتل أخاه حرج به وشق عليه هذا األمر, فحمل أخاه عىل كتفيه وأصبح يطوف  َّ َ َِ
ٌهائام يف الربية عىل وجهه حتى تعفن جسد أخيه وهو حمتار يف أمره, وجاءت  ِّ ًَّ
ًبعض الروايات أنه مكث عاما كامال يطوف به, فبعث اهللا غرابا فنقر يف األرض  ُ ً ً ِّ

ًأمامه فأهلم هبذا العمل فحفر ألخيه حفرة فدفنه فيهافر يف األرض أو ح ُ ِ ُ. 
ُوملا علم آدم : قالوا ً بقتل ابنه ألخيه بكى طويال, وقالوا ـ وهذا الكالم ؛ِ َ

ًقد يكون مستشنعا ّ لكن ال بد أن نعرفه ـَ ِّ ابنه بيشء من الشعر فقالإنه رثى: ُ ٍ َ: 
َتغريت البالد ومن ع َُّ ٌّرض مغرب قبيحُفوجه األ  ليهاِ ُْ ِ 

ٍتغري كل ذي لون  وطعم َ ٍ ُّ  وقل بشاشة الوجه املليح  َّ
                                                 

 ). ٥٤٧−٢/٥٤٦(أمحد شاكر, واحلاكم : حتقيق) ٤/٢٧٥(أخرجه الطربي    )١(
ّوقد نبه الشيخ األلباين إىل أن ابن عروة احلنبيل وهم ). ١٤٨−١٤٧ص(» حتذير الساجد«كتاب : انظر   )٢( َّ

 .»صحيح البخاري«فعز أثر ابن عباس السابق إىل 
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 :َّفرد عليه الشيطان
ِتنح       عن      البالد      وساكني  فبي يف األرض ضاق بك الفسيح  هاَّ

َّالعاقل إذا سمع هذا اخلرب متجه نفسه ولو كان ال يعرف األسانيد, وقد بني  ُ َُ ِ ُّ ُ
ِّغري واحد من املفرس  :ين بطالنه من أوجهُ

   ½ ﴿: ّ يكفي أن نعلم أن اهللا عندما ذكر يف القرآن قصة القاتل قال−١

¾﴾IQH , َّوالفاء للتعقيب املبارش, فهذا يبني كذب القصة وأنه أصبح يطوف به ُِّ
ًهائام عىل وجهه مدة طويلة ً ّ ً. 

ِ أنه ليس هلا زمام وال خطام, بل هي من أخبار بني إرسائيل, وهي أ−٢ وىل ِ
ُّبالرد, بل ينبغي ردها ّ  . ألهنا ختالف ظاهر القرآن;َّ

ِّأما ما ذكر من نسبة الشعر إىل آدم  ُبطالنه يغني عن إبطاله : ُ فكام يقال؛ُ ُُ
ِوسقوطه يغني عن إسقاطه, فال زمام وال خطام هلا, ومقام األنبياء  ِ ُ ُ  أعظم إلُ

ُمن قول الشعر ومن اجلزع العظيم الذي وصف به آدم  َ َ  .؛ِّ
 

*** 

                                                 
 .٣١: املائدة   )١(
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 ؛ نوح

 
َنوح ـ عليه الصالة والسالم ـ هو أول رسول إىل أهل األرض, وبينه وبني  ٍ َّ َّ ٌ

 .ُعن ابن عباس ـ عرشة قرون» صحيح البخاري« ـ كام يف ؛آدم 
ُّوهو أول أويل العزم من الرسل الذين ذكرهم اهللا  :  يف سورة األحزابألَّ

 .َّهللا عليهم وسلم ـنوح, وإبراهيم, وموسى, وعيسى, وحممد ـ صىل ا
ًوقد ذكر بعض أهل العلم فائدة, وهي ُأن أرضب االبتالءات واملصادمات : ُ ّ

 : تتمثل يف أوجه مخسة؛ٍمن قوم نوح لنوح 
ُ اهتامه باجلنون, كام قال تعاىل−١ ِّ :﴿  U       V W X Y Z [ \ 

]  ﴾IQH. 
 h i j﴿: َّ اهتموه بكثرة اجلدال العقيم, كام أخرب اهللاُ عنهم−٢

k l   m  ﴾IRH. 
 .j k  l m n o p q r﴾ISH   ﴿: َّ اهتموه بالضالل−٣
 .a b c  ﴾ITH ̀ _   ̂ [ \ ﴿ :َّالرجمب َّتوعدوه −٤
ُّ التهكم والسخرية و−٥ ِّالمباالة بنبيهم عدم اّ , كام أخرب اهللا عنهم ؛ُ

                                                 
 .٩: القمر   )١(
 .٣٢: هود   )٢(
 .٦٠: األعراف   )٣(
 .١١٦: الشعراء   )٤(
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  A B C D E F   G H I  KJ L M N O ﴿: بقوله
P Q R S       T  ﴾IQH. 

ًسة أنواع من االبتالء التي واجه هبا قوم نوح نبيهم نوحا فهذه مخ َّ ٍ ُ  .؛ٍ
  :المسألة األولى
 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô       Õ Ö × Ø Ù Ú ﴿: عند قوله تعاىل

Û Ü Ý Þ    A B C      D E GF H       I J LK  ﴾IRH. 
ًهذه اآلية خاض يف تفسريها خائضون فذكروا كالما باطال مفاده ً ّأن هذا : َ

ٍس من نسب نوح االبن لي ُ; ألن امرأته خانته يف الفراش؛َ َ ُّواحتجوا بقوله ! ّ
 a  b c     d e f hg ̀ _ ﴿: تعاىل يف سورة التحريم

i j  k l m n o p q r s t   

u  ﴾ISH. 
َومن املعلوم أن اإلنسان الذي يقول بال علم جيمع ما يؤيد كالمه ولو كان  ِّ ُ ُ ّ

ّالدليل خالفه, وبكل حال إذا اجت ُمع فهم سقيم وخوض فيام ال يعلم أيت َُ ٌ ٌ ٌ
 !بالعجائب
َتقرر باإلمجاع ـ كام نقله غري واحد ـ أن أعراض األنبياء : ُيقال ّ ُ ٌحمفوظة  إلَّ

ِومعصومة بحفظ اهللا تعاىل هلا; ملقام النبوة الرشيف, وقد أثر عن غري واحد ُ ما : ٌ
ّزنت امرأة نبي قط ٍّ ُ. 

                                                 
 .٣٨: هود   )١(
 .٤٦−٤٥: هود   )٢(
 .١٠: التحريم   )٣(
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َومما يستأنس به يف هذا املقام ما  يف خرب هرقل IQH»صحيح البخاري« جاء يف ُ
. َهو ذو نسب فينا: ُكيف نسبه فيكم? قال: ُالطويل ملا قال هرقل يسأل أبا سفيان

ِكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها: قال َ ُ ُّ. 
َّفيستفاد من هذا أن نسب األنبياء حمفوظ رشيف مرفوع ال يتدنس ٌ ٌُ ٌ ّ. 

َّإذن; كيف خترج اآلية? ُ 
 .اجنيَّ من أهلك النإنه ليس: قالوا
ّومما يقرب هذا .ليس من أهلك الذين عىل دينك: وقيل ما ورد يف قراءة : ُ

أخر :﴿ A B C D E GF H c[ K ﴾ وعىل هذا فال يكون ,
 .ٌهناك إن شاء اهللا إشكال

ٍيبقى هنا إشكال يف امرأة لوط  ُ, فقد ذكر اهللاُ أهنا خانته كام خانت امرأة ؛ٌ
ًنوح نوحا   .؛ٍ
َإهنا كانت تدل قومه عىل أضيافه, و: ٍمرأة لوط, قالواخيانة ا ّ ُهنا كانت تتهمه إُ َّ

َّباجلنون كام كان قومه يتهمونه بذلك ُ. 
ِّاخليانة جيمعها اخلالف يف الد: وقالوا  .ِّين أو املخالفة يف الدينُ

َّكذلك جاءت آية يف سورة هود تشبث هبا أيضا بعض اجلهلة من الكتاب,  ُ َ َُّ ً ٌ
َ ودخلوا عليه جاء القوم هيرعون إليه ومن ؛ُا جاء أضياف لوط وهي أنه مل ُ ُ

ُقبل كانوا يعملون السيئات, فامذا كان قول لوط   ~ {     | }﴿? ؛ُِّ
� ¡ ¢  ﴾IRH. 

                                                 
 ). فتح الباري−١/٤٢(» صحيح البخاري«   )١(
 .٧٨: هود   )٢(
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َّوقد ذكر بعض الناس أنه سمع شخصا يتكلم وقال ً ُ ِّمن خطورة اللواط ما : َ
َ عىل هذا النبي أنه آثر األمر اآلخألُذكره اهللاُ   !!ِّر عىل اللواطِّ

 .ٌوهذا قول خطري وعظيم
ّالقاعدة العامة التي نسلم هبا أن أعراض األنبياء : ِّعىل كل حال; كام سلف َّ

ُباالتفاق, وليس هناك من خالف, ومن شذ فال حكم له حمفوظة إل ّ. 
 :ّفلها عدة ختاريج, منها IQH﴾~ { ﴿: قولهأما 
ً أن لوطا −١ َّ عرض عليهم بناته ليتزوج؛ّ ِ َّوهن زواجا رشعيا, عل ذلك َ ً ّ

ّأن يكون كافا هلم ودرءا ودافعا هلم عن الرش ً ً َ. 
ًوقالوا بأن لوطا  −٢   : األحزابسورة  هو أبو قومه, كام ورد يف ؛ّ

﴿ ̈ © ª « ®¬ ̄ ±°  ﴾IRHوهو : ( , ففي بعض القراءات
ُ ومع كوهنا شاذة فإنه يستأنس هبا, كام ذكر بعض أهل ال).ٌأب هلم  َ ًُ علم يف سبيل ّ

ِّإن النبي يعترب والد قومه من حيث القوامة والسيادة ومن حيث : االستدالل فقالوا َ ُّ ّ
ًاألمر والنهي, فكأن لوطا  ُيا قوم هؤالء بنايت خذوا ما شئتم من هذه :  يقول؛ّ ُ

ُّالقرية وانكحوهن نكاحا رشعيا وكفوا عن هذا األمر العظيم اجلسيم ُ ً ّ. 
ُآية قد يشكل معناها عىل بعض الناس, وقد ذكرها أهل ُأختم هذه املسألة ب ِ ُ

, وهي قوله تعاىل يف سورة إلالعلم عند الكالم عىل حفظ اهللا ألعراض األنبياء 
   À Á Â  Ã Ä  Å Æ ¿ ¾  ½﴿: األحزاب

ÈÇ  ﴾ISH. 
                                                 

 .٧١: , احلجر٧٨: هود   )١(
 .٦: األحزاب   )٢(
 .٣٠: األحزاب   )٣(
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 :فأجاب أهل العلم عنها بجوابني
ُاملراد بالفاحشة يف هذه اآلية هو النشوز وسوء اخلل: األول ِّق مع مقام النبي ُّ

 .بٌ, وهذا وارد عن ابن عباس جالكريم 
َذكر ابن كثري أن هذا من قبيل الرشط, والرشط ال يقتيض الوقوع, : الثاين ّ ُ
, ª  ﴾IQH © ¨     § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ﴿: كقوله تعاىل
 _ ~     { | } ﴿ , IRH﴾  §              ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ﴿: وكقوله تعاىل

` a     b  ﴾ISH . ّفلام كانت حمنتهن رفيعة ناسب أن جيعل الذنب لو وقع منهن ًّ
َّمغلظا; صيانة جلناهبن وحجاهبن الرفيع ُّ ّ ً ً َّ  . اهـ.َ

ّعىل كل حال; جيب أن يعلم أن أعراض األنبياء  ُ ٌ حمفوظة بحفظ اهللا إلّ
ُ هلم وعصمته هلم, وأن ما سبق من اآليات يف اخليانة حيمل عىل اخليانة يف أل ّ

 .ITHِّالدين
                                                 

 .٦٥: الزمر   )١(
 .٨٨: األنعام   )٢(
 .٨١: الزخرف   )٣(
ّ, وذكر أدلة ثامنية تؤكد أن إ يف الكالم عىل خيانة امرأيت نوح ولوط هلام ُوأجاد بعض أهل العلم   )٤( ً ًّ ُ

 :ِّاخليانة خيانة الدين, وخالصة أدلته ما يأيت
َ أن امرأة نوح كانت ترمي زوجها باجلنون وتساعد قومها عىل إيذائه, وامرأة لوط تدل قومها عىل −١ ُّ ُ ُ َ ّ

ُأضيافه, ومل ينقل عنهام غري ذلك ُ. 
ِّلو ثبت عليهام يشء من الزنا ألرسع قومهام إىل تعيري نبيهم بذلك −٢    َُ ٌِّ. 

ُ كيف يكون أهال للمسؤولية من يقع الزنا يف بيته وهو ال يشعر?−٣ ِّ ً! 
َ أقبح عار يلحق الرجل وقوع الزنا يف أهله, فكيف ينسب إىل رسولني كريمني?−٤ َُّ ُ ُ َِّ!! 
ّ ال جيوز أن يقع الزنا يف بيت نبي −٥ ُيوحى إليه وال ينبهه اهللا ِّ ِّ ُ ٌ عليه, فاهللا تعاىل غيور عىل حمارمه ـَ َ

  =      !ُلعوام الناس, فكيف يرضاها يف بيت رسول خيتاره لدعوة الناس?
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  :المسألة الثانية
ًن نوحا أ  M  N   O P  ﴿: َ حني سأل عن ابنه, قال لهألُّ ملا عاتبه ربه ؛ّ

Q R      TS U   V W X Y Z  ﴾IQH. 
ُذكر كثري من املفرسين روايات مفادها أن نوحا بكى مدة طويلة, وزاد بعض  ً ًّ َّ ً ُ ِّ ٌ

ِّيعقبأن ِّاملفرسين دون  حتى ـ كام تقول تلك ! موبكى ما يقرب من ثالثامئة عا: ُ
ُإن العشب نبت من دموعه: ِّالروايات اإلرسائيلية ـ َُ ّ! 

ّوهذه أخبار كام قال الذهبي يف كالم له ِإن احلياء يمنع من ذكرها لكم, : ٌ ِ ُ َ ّ
ُولكنها مسطورة يف كتب التاريخ وبعض كتب التفسري ٌ. 

 صحيح إىل بإسناد» كتاب الزهد«رواه اإلمام أمحد يف : هذا اخلرب املذكور
ًحتى إن كان اإلسناد صحيحا فهو ليس : ُقائله, وهو وهيب بن الورد, ولكن يقال ُ

ّمرفوعا إىل النبي  ّ, ووهيب قطعا تلقى هذا اخلرب من جً , وعليه فهذا اإلرسائيلياتً
َقول يرد بال شك; ألنه خيالف ظاهر القرآن وخيالف سمت ووقار األنبياء, وهم  َ ََ ُ ُُ ِ ّ ُ ٌ

ُّ اجلزع والتسخطُأبعد الناس عن َ. 
                                                 

ِّالفطنة والذكاء, والذي يقع يف أهله الزنا أبعد الناس عن هذه الصفات: ّ أن من صفات األنبياء−٦  = ُ ِّ. 
َ كفر املرأة ال يلحق زوج−٧ ٌها العار بسببه; ألن منشأه عناد يف الرأي, بخالف زناها فهو عار يشينها ُ َّ ُِ ٌ َ ّ

 .ويشني أهلها
ٌ دليل قاطع عىل أنه ]٤٢: هود[ ﴾  q r s t  u v w x y ﴿:  يف قوله تعاىل−٨ ٌ

ّ نسب اآلل إليه وهن ]٣٤: القمر[ ﴾   k   l  m n o   p rq s t ﴿: ابنه, ويف قوله تعاىل
ً عىل أهنن آله حقيقةّبناته, فدل ّ. 

ّأن ما نسب إىل امرأيت نوح ولوط من الزنا يبطله العقل ويرده النقل ويستقبحه العرف, وأن : واخلالصة   ُّ ُ ُّ ُ َُ ِ ٍ ِِّ ٍ ُ
َقائله خالف الدين وجانب الواقع وباين الذوق ِّ. 

  .ق اإلدرييسعبداهللا بن حممد بن الصدي: تأليف) ٣٤−٣٢ص(» خواطر دينية«ًانتهى خمترصا من كتاب   
 .٤٦: هود   )١(
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  :المسألة الثالثة
ِما ذكره بعض املفرسين من ذكر أوصاف سفينة نوح  ِّ , فذكروا من ؛ُ

َطوهلا وعرضها واختالف طبقاهتا, وذكروا ترتيب الطيور واحليوانات يف كل قسم  ِ
 ...من أقسام السفينة

 .َّاهللاُ أعلم بصحتها: ُفهذه األخبار يف مجلتها يقال عنها
ًيف القرآن أن نوحا والذي جاء  ٍ صنع الفلك بوحي من اهللا ؛ّ َ, ومحل ألُ

َفيه من كل زوجني اثنني, ومحل فيه املؤمنني وأهله إال من سبق عليه القول ٍّ ُ. 
ٌوأما ما ورد من أن املاعز استعصت الدخول فرضهبا نوح  َ َ , فبقيت ؛ّ

ًعورهتا مكشوفة ًوأن الشاة دخلت بوقار فأصبحت مستورة! ُ ُّالم متجه فهذا الك! ّ ُ
ُالنفوس, لكن هكذا ذكر والعهدة عىل من نقل ِ ُ. 

  :المسألة الرابعة
ُبعض املتقدمني صنفوا كتبا ورسائل فيام يسمى بـ ًَ ُ َّ ِّ ّإن : , وقالوا»عوج بن عنق«ُ

ًهذا الرجل كان موجودا يف زمن نوح  ُ ِ وكان جماهرا بعدا؛َّ ً ِ وبلغ من ه له, ئُ
َّجربوته أنه هتكم بنوح  ًنته, وكان ـ كام تقول الرواية ـ قد أويت بسطة  وبسفي؛َ ِّ

ْيف اجلسم وعظام يف اخللقة, حتى قالوا ِ ًِ ّإنه يصل إىل ما يقرب من مائة ذراع, وإن : َ ِ ُ
! ما هذه القصعة?:  ملا صنع سفينته؛الطوفان ما أغرقه, وأنه كان يقول لنوح 

ًاحتقارا وازدراء, وحتى ذكروا  مكة من جوف َّلسمن أوصافه بأنه كان يأخذ اً
 !البحر ويشوهيا يف عني الشمس

ِوهذه أمور يستحيي اإلنسان من ذكرها ِ ٌ.  
ُورد علامء السنة واحلديث خرب عوج بن عنق َّ  :بأنه باطل بالنقل والعقل: َ
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 :أما النقل
َّيبق أحد ممن عاد  فلم IQH﴾  _ ~ { | ﴿: ّفإن اهللا تعاىل يقول −١ ٌ َ
ُّ إطالقا, فكلهم قد ؛ًنوحا   .ألأهلكهم اهللا ً
ُ عىل طول ستني ذراعا, فام زال اخللق ينقص ؛ خلق آدم ألّ أن اهللا −٢ ُ ً ِ

 .حتى اآلن
َّ فإن ركاكة اخلرب وسامجته تدل عىل بطالنه, وقد صنف : العقلما من جهةوأ ُ ّ ُ َ ّ

األوج يف خرب «:  سامهاIRH»احلاوي للفتاوي«ًرسالة يف كتابه  :السيوطي 
ُوبني بطالن هذه » عوج  .ِّالروايةَّ
 

*** 

                                                 
 .١٢٠: الشعراء   )١(
)٢/٣٤١(   )٢.( 
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 ؛ إبراهيم

 
ِأورد هنا سبع مسائل ُ: 

  :المسألة األولى
 ألما ابتاله اهللا :  فيام يتعلق باحلوادث؛أول ما يتبادر من سرية اخلليل 

ٌبه من ذبح ابنه, والقصة معلومة لد اجلميع, فقد جاءت يف القرآن يف سورة  َ
 × Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ Ö ﴿: ألالصافات قال 

Ø ÚÙ  ﴾IQH. 
ُ بذبحه اختلف فيه أهل العلم ؛ إبراهيم ألُفهذا الذبيح الذي أمر اهللا 

 :عىل أقوال أربعة
 .ّأن الذبيح هو إسامعيل −١
 .ّأن الذبيح هو إسحاق −٢
َّأن الذبح وقع مرتني اثنتني −٣ ّهلذا مرة, ولذاك مرة: ّ َّ. 
  .الوقوف أسلم: ّالتوقف, فمن أهل العلم من توقف عن اجلزم وقال −٤

َحيح الذي ال يعرتيه شك وال ريبَّوالص  .ّأن الذبيح هو إسامعيل: ّ
ُإن الذبيح هو إسحاق, هلم أدلة يمكن إمجاهلا يف ثالثة: والذين قالوا ُ ّ: 

َ خذ ابنك IRHيا إبرام: (  ما ورد يف التوراة من قول اهللا إلبراهيم:األول
                                                 

 .١٠٢: الصافات   )١(
 .إبرام: ّمعلوم أن اسم إبراهيم يف التوراة هو   )٢(
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َووحيدك وبكرك إسحاق  ِ ّهذا نص يف التوراة عىل أن: , فقالوا)َ  الذبيح هو ٌّ
 .إسحاق

 .»الذبيح إسحاق«: ًعن العباس مرفوعا» تفسريه«يف الطربي ما رواه : الثاين
ُأن إسحاق ملا تغشاه كرب الذبح «:  عن أيب هريرةIQHما رواه الطرباين: الثالث ّ

َيا إسحاق, سل تعط: وكشف اهللا عنه ذلك قال اهللا له ُ  .»هْ
 .ُوهلم أحاديث يف هذا املضمون

 :ُه األدلة فيقالُجياب عن هذ
ّأما زعمهم بأن ما يف التوراة من الترصيح بأنه إسحاق فريد عليهم بأن : ًأوال ّّ ُ

ًالتوراة حمرفة وال حيتج بام فيها, وهذا النص قد حرفته اليهود قصدا, كام قال  َّ َّّ ُ  
ُويف توراهتم املحرفة ما ينقض حتريفهم هذا«: IRH:ُابن تيمية  ّبأن : , فهم قالوا»َّ

ملا كان إلبراهيم : ً سنة, وبعده قالوا٨٦ُر ملا ولدت إسامعيل كان عمر إبراهيم هاج
 .ُمائة سنة ولد إسحاق

ً سنة كام يف توراهتم, ة عرشن إسامعيل أكرب من إسحاق بأربعوفعىل هذا يك
ًويكون البكر هو إسامعيل وهو الوحيد أيضا إن كان الذبح قبل والدة إسحاق ِ. 

ّالذي احتجوا به عىل أن الذبيح هو إسحاق فيه علتان وحديث العباس : ًثانيا ُّ
 :شديدتان
ُرجل اسمه احلسن بن دينار, وهو مرتوك −١ ُ. 
َرجل اسمه عيل بن زيد بن جدعان, وهو منكر احلديث −٢ ُ. 

                                                 
 ).٧/١٠٧(» املعجم األوسط«يف    )١(
 .:ّوانظر كذلك كالم ابن القيم    )٢(
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َوأما احلديث اآلخر عن أيب هريرة ففي إسناده رجل اسمه عبدالرمحن : ًثالثا
 . احلديثَمنكر: بن زيد بن أسلم, قال عنه البخاريا

ُوهلم أحاديث رواها الديلمي وغريه, ولكن جمموعها ال يرتقي إىل درجة  ُ
 .ًالثبوت, فضال عن أن يبلغ درجة االحتجاج

ّوذكر ابن القيم يف  ٌ أن القول بأن الذبيح هو إسحاق باطل من IQH»زاد املعاد«ُ ّ ّ
 .ًعرشين وجها

ّومما يؤيد أن الذبيح هو إسامعيل ِّ: 
ُ أن القرابني ت−١ َّذبح يف مكة ـ رشفها اهللا ـ وهو موطن إسامعيل, وإسحاق ّ ّ َ

 .ّوأمه كانا يف الشام
, Ç È   É  ﴾IRH﴿: ِ وصف اهللا إسامعيل باحللم يف قوله تعاىل−٢

ُوهذه الصفة ناسبت أن يكون هو الذبيح; ألن من ابتيل بذلك املوقف فال بد له  َ ُِّ ّ
َمن حلم كحلم اجلبال; ألن املوقف جلل وخط َ ّ ِ  .ريِ

  :المسألة الثانية
   ¬ » ª © ̈ § ﴿: ُما ذكر يف سورة األنبياء يف قوله تعاىل

®  ﴾ISH نار إبراهيم أن تكون ألأنه ملا أمر اهللا , حيث جاء يف بعض التفاسري 
ًبردا أصبحت كل نريان الدنيا بردا اقتداء بنار إبراهيم ً ًّ! 

َّوهذا كالم باطل; فالنار التي خصت يف اآلية معي َُّ نة, وهي نار إبراهيم, ٌُ
                                                 

)١/٧١(   )١.( 
 .١٠١: الصافات   )٢(
 .٦٩: األنبياء   )٣(
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ّواخلطاب مقصور عليها, وقدرة اهللا عىل كل يشء, لكن ملا جاء اخلطاب واألمر  ٌ
 .هلذه النار بعينها فال يتعد لغريها, والذي يقول خالف هذا القول فعليه الدليل

  :المسألة الثالثة
 A B C   D   ﴿: أ حيث قال ؛ما ذكره اهللا تعاىل عن إبراهيم 

E F G IH J K   ML N O P Q SR  ﴾IQH ومما يعاب ,ُ
َّهذا خليل الرمحن الذي سامه اهللا : عىل بعض الناس أنه إذا قرأ هذه اآلية قد يقول َّ

ُ, وصاحب الصرب, والذي ابتيل يف نفسه ويف ولده, إلًحنيفا, وهو أبو األنبياء  َّ
َوابتيل من قبل أبيه وقومه, أيقول هذا? ِ ُ! 

ُوقد يكرب هذا اإلشكال  صحيح «بعض الناس حينام يقرأ ما ورد يف عند َ
ِّمرفوعا إىل النبي » البخاري ّنحن أحق بالشك من إبراهيم«:  أنه قالجً ّ ُ«. 

َولكن األمر واضح ـ واحلمد هللا ـ كالشمس بالنهار ليس دوهنا سحاب ٌ. 
 D E F G IH J ﴿:  قالألِّ لربه ؛ففي سؤال إبراهيم 

K NML O﴾ مؤمن إيامنا ك؛, فإبراهيم ً ُامال, وإيامن األنبياء ال يقاس به ٌ ً
 ًإيامن غريهم, ولكنه أراد أن يتنعم بذلك بالبرص, فكام آمن إيامنا يقينيا أراد أن ير ُ

 .ُذلك بعينه, ورؤية البرص أبلغ من السامع
َّوكام ورد عند اإلمام أمحد أن النبي   ألّليس اخلرب كاملعاينة, إن اهللا «:  قالجّ

َومه يف العجل فلم يلق األلواح, فلام عاين ما صنعوا ألقى أخرب موسى بام صنع ق ِ ُ ُ
 .»األلواح فانكرست

                                                 
 .٢٦٠: ةالبقر   )١(
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ِبل إن يف القرآن ما يبطل قول من قال ذلك القول الباطل, فإبراهيم يقول  ُ ّ
: ّ, وهو متأكد ومتيقن, فقال له النمرودl m n  o﴾IQH  ﴿: للنمرود

﴿ q r ts﴾IQH ُرجلني فقتل يف بعض الروايات أنه أحرض , وكام جاء
َّأحدمها وأطلق اآلخر, عندها تنزل إبراهيم  َ  وترك هذا الدليل لعلمه أن ؛َ

  w x y ﴿: ًسيورد دليال عىل النمرود ال يكون لالحتيال فيه جمال فقال
z { | } ~ _ ̀﴾IQH. أنه لو استطاع ؛ ولعلم إبراهيم 

 .ع هنا البتةُأن خيادع أو يقنع من حوله يف اإلحياء واإلماتة فإنه لن يستطي
ّنحن أحق بالشك من إبراهيم لو كان إبراهيم : وعىل هذا; فيكون معنى احلديث

ّشاكا, فإذا مل نشك نحن فإبراهيم  ُ أبعد منا عن الشك, فيكون طلب إبراهيم ؛ُ
ُّربه لرييه إحياء املوتى من باب الرؤية البرصية; ألهنا أبلغ يف الداللة َّ. 

 :﴾Q R ﴿ :في قوله تعالى ةفائد
ًذكر ابن حجر نقال عن القرطبي أن للصوفية تفاسري باطلة مستهجنة  ً ّ ًَ َُ

َنعرضها حتى نبني بطالهنا ُِّ ُ ُ. 
, وكان معه فخيش »يقلب«ٌ كان له صاحب اسمه ؛ّإن إبراهيم : قالوا

ُ أن يشك صاحبه فأراد اهللا أن يريه اآلية حتى يطمئن صاحبه؛إبراهيم  ّ َ ُ ُ ّ ُ! 
َّضه الفطر والعقول السليمةُوهذا الكالم ممجوج ترف َ ِ. 

ِّ طلب من ربه ؛ّإن إبراهيم : َوالتفسري اآلخر الباطل عند الصوفية قوهلم
ُأن يريه كيف حييي اهللاُ القلوب  .وهذا باطل! ُ

                                                 
 .٢٥٨: البقرة   )١(
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  :رابعةالمسألة ال
ذكر . B C D E F G H JI  ﴾IQH ﴿: يف سورة األنعام

ًبعض املفرسين أن آزر اسم لصنم وليس اسام لوال ٌ ِّّ ّإن : , وقالوا؛د إبراهيم ُ
 !ًبيه أتتخذ آزر آهلة من دون اهللاوإذ قال إبراهيم أل: تقدير اآلية

ّوذكر بعض املفرسين أن اسم والد إبراهيم  ِّ تارخ, : تارة, وقيل: ؛ُ
ّوذكروا أقواال كثرية كلها ضعيفة ً ً. 

; لرصيح القرآن, وملا رواه ؛ّأن آزر اسم والد إبراهيم : والصواب
زر يوم القيامة آيلقى إبراهيم أباه «: جَّمن قول الرسول » الصحيح«يف لبخاري ا

َوعىل وجه آزر قرتة, فيقول إبراهيم َأمل أقل لك ال تعصني? فيقول: َ يا إبراهيم, : ُ
 .»فاليوم ال أعصيك

َّفهذان نصان رصحيان من الكتاب والسنة َّIRH. 
  :المسألة الخامسة

ّأن : إىل ضعفه ـ كام نقله الشيخ األلباين ـوأشار » التفسري«البغوي يف ما ذكره 
  َّأال تدعو ربك? :  فسأله فقال؛ُ ملا رمي يف النار قابله جربيل ؛إبراهيم 

ًـ أو أال تسأل اهللاَ شيئا? ـ, فقال إبراهيم  ُحسبه من : ُ ـ كام كذب عليه ـ؛ُ
ُسؤايل علمه بحايل ُِ. 

َينبغي للويل أن يدعو ال : هنم يقولونفإ ,ٌوهذه قاعدة عريضة عند الصوفية ّ
                                                 

 .٧٤: األنعام   )١(
آزر, حتقيق أنه اسم أيب «: رسالة بعنوان) ٣٠٢ص(» كلمة احلق«أفرد الشيخ أمحد شاكر يف كتابه    )٢(

 .»؛إبراهيم 
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ُاهللا, فاهللا أعلم بحاله وما ابتاله إال حلكمة, وال ينبغي له  ُّأن يرفع يديه بالدعاء فاهللا ُ َ
 !!ُأعلم عندما ابتاله

ٌوهذا كالم خطري  ّكفري; ألن األنبياء ٌ ّ َّ كلهم قد دعوا رهبم إلُ َ  وسألوه ألَّ
 .َّوترضعوا إليه

َّ عدها شيخ اإلسالم ابن تيمية يلياتاإلرسائّعىل كل حال; هذه اجلملة من 
 .ًمكذوبة ًموضوعة

  :المسألة السادسة
َّوتنزل معهم َ جادل قومه ؛ّ أن إبراهيم IQHذكر اهللا تعاىل يف سورة األنعام

إىل أن ... الشمس, فلام أفلت: َالقمر, فلام أفل قال: ّأن الكوكب إله, ثم ملا أفل قال
ُأقر وأخربهم بأن كل ما يعبدون َّ ّ  .ه من دون اهللا فهو باطلَّ

  أم ماذا?؛ّهل هذا شك من إبراهيم : شكل فيقالَستُي
َهل هي يف مقام النظر أو يف مقام : ُذكر ابن كثري أهنم اختلفوا يف هذه اآلية

 املناظرة?
ّليس متأكدا بل يبحث عن احلق, أو أنه يف مقام املناظرة : يف مقام النظر يعني ُ ً ِّ
ّوأنه متأكد وقاطع أن ا ّهللا هو الرب وأن هذه الكواكب إنام هي خملوقات هللا, ولكن ٌ ّ ّ

ّعىل سبيل التنزل نزل هبم درجة درجة حتى نسف حجتهم وجعلهم يقتنعون بأن  ًَ َّ ُ َ ُّ
 .هذه الكواكب باطلة يف عبادهتم هلا

                                                 
 ba c d fe g h i  j k l m n o ̀ _ ^ [ \﴿ : وهو قوله تعاىل   )١(

p q r s  ut v w x y z { | } ~ _     ` a b c d 
e f g h i   kj l m n o p q    r s  ﴾ ]٧٨−٧٦: اآليات[. 
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ّ مل يداخله شك وال أدنى ؛ّأن إبراهيم : والصواب كام تقدم من اآليات ُ
 . إنه يف هذه اآلية يف مقام املناظرة وليس يف مقام النظرَّمثقال ذرة من ريبة, بل

ّومما يدل أن إبراهيم   : يف مقام املناظرة؛ُ
َكل مولود يولد عىل الفطرة«: جّقول النبي : ًأوال ٍّ    ؛, وإبراهيم »..ُ
 .ُأبو احلنفاء
  : ِّ الرشك, فقال تعاىل؛ يف القرآن نفى عن إبراهيم ألّأن اهللا : ًثانيا

﴿ ML N O      P Q   ﴾IQH.َّنفي الكون يستغرق مجيع الزمن, :  ويقولون َ ُ
َفلم يداخل إبراهيم  ْ َّ يشء مما ذكروا البتة؛ُ ٌ. 

ّأن سياق اآليات يف سورة األنعام بعد سياق هذه املناظرة يدل عىل أن : ًثالثا ّّ ُ
َّ استعمل أسلوب التنزل حتى يكون ذلك أبلغ يف دحض حجة ؛إبراهيم  ُ َ ُّ

, وال يقول هذا الكالم IRH اآلية﴾  ¬® » ª © ¨ ﴿: ه قالاخلصم; ألن
ُإال شخص قد استقر قلبه عىل قاعدة التوحيد ٌَّ. 

ُابن تيمية, وابن القيم, وابن كثري ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ: َّوممن نرص هذا القول ِّ ُ ُ. 
 

*** 

                                                 
 .١٣٥: البقرة   )١(
 .٨٠: األنعام   )٢(
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 ؛ إسماعيل

 
ّشاع عند بعض العامة أن عني زمزم إنام خرجت وأجراها اهللا  َّ  بعد أن ألَ

َّحرك إسامعيل ـ وهو الرضيع ـ رجليه من شدة العطش ِ َّ َّ. 
َّوهذا اخلرب ال يصح, بل هو خيالف ما ثبت يف النص الرصيح الصحيح, كام  ّ َّّ ُ

 يف مكة مع ابنها نفد ؛ عندما جعلها إبراهيم ‘ّأن هاجر : رواه البخاري
ً أهنا سمعت صوتا :إىل آخر القصة, وفيها... ُاملاء وما كان معهم من الطعام

ٌأغث إن كان عندك خري: فقالت َ ْ ِ َ. 
هزم األرض : وقيل.  فغمز األرض بعقبه؛فإذا جربيل : قالت الرواية

 .َركض األرض برجله فأنبع اهللاُ ماء زمزم: وقيل. بجناحه
 .»ركضة جربيل«, أو IQH»هزمة جربيل«: وهلذا كان من أسامء ماء زمزم
ّوعىل هذا يتبني أن هذا هو ا ّلسبب الصحيح يف إجراء املاء من زمزم; ألن اهللا َّ

 .ً سببا يف إخراجه بغمزه األرض؛تعاىل جعل جربيل 
 

*** 
 
 

                                                 
 ).٤/٣٩٢(» زاد املعاد«: انظر   )١(
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 ؛ صالح

 
ً فأحببت أن أذكرمها حتى تكونا إكامال ؛هناك مسألتان تتعلقان بصالح  َ

 :للموضوع
  :المسألة األولى

ُنسمع كثريا عن مدائن صالح التي يف طريق العال عندنا يف ّ بالدنا, مما استقر ًُ
ّيف النفوس أن صاحلا املنسوبة إليه هو النبي صالح  ً ُ, لكن أوقفني بعض ؛ّ

ِّعىل كالم البن نارص الدين الدمشقي يف اإلخوة  ِّ , حيث نقل IQH»ِتوضيح املشتبه«ٍ
ِكالما عن الربزايل قال ّومدائن صالح التي بالقرب من العال يف طريق احلاج من «: ً ُ ُ

ّإسالمي, وصالح املنسوبة إليه من بني العباس بن عبداملطلب, وفيها الشام بلد  ُ
ُقبور عليها نصائب تارخيها بعد الثالثامئة ُ ٌ ُ«. 

ِهذه املدائن كانت بقرب حجر ثمود, فاملدائن فنيت وزالت أطالهلا فسحبت  ُِ ُ ُ
ْالتسمية إىل احلجر فقالوا ّأن االسم الرشعي ملكان : مدائن صالح, والصحيح: ِ

ْاحلجر«ح هو صال  .w x         y  z {  ﴾IRH﴿: , كام جاء يف القرآن»ِ
  :المسألة الثانية

َما ذكره غري واحد من املفرسين أن قوم صالح  ِّّ    أل ملا عاقبهم اهللا ؛ُ
َمل ينج منهم إال من آمن مع صالح, وكان رجل من قوم صالح الكفرة قد ذهب  ُ ٌُ

                                                 
)٨/٩٧(   )١.( 
 .٨٠: احلجر   )٢(
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َّللحرم ملا نزلت الصيحة والرجفة بقومه, ُ فلام خرج ذلك الرجل من احلرم أتاه ُ ََّ
 .ٌحجر فقتله يف مكانه

َيف آخر كتاب اخلراج آخر حديث عن عبداهللا » السنن«وقد رو أبو داود يف 
ُهذا قرب أيب «:  ملا مررنا بالطائف قالجّكنا مع النبي :  قالب وبن عمرا

َرجل الذ باحلرم من ثم«: من أبو رغال? فقال: , فسألوه»رغال َ َ ٌ ود, فلام خرج من ُ
ُاحلرم أصابه ما أصاب قومه, وهذا قربه ومعه عرق من ذهب فإن شئتم  ُ َ َ

 .ًفنبشوا القرب فوجدوا عرقا من ذهب. IQH»ُأصبتموه
َهذا احلديث يذكر عند إهالك اهللا لقوم صالح  ّ, لكنه حديث ال يصح, ؛ُ ٌ

 .فهو ضعيف
ِّوذكروا أيضا خالفا يف أيب رغال بني املؤرخني وامل ً ّفرسين, فلو صح احلديث ً ِّ

ًلكان حجة وانتهى اإلشكال, لكن اختلفوا َّ ُ: 
 .هو الذي قاد احلبشة إىل مكة: فمنهم من قال
ُإنه كان عبدا لشعيب : ومنهم من قال ِّ, وكان عشارا يأخذ املكوس عىل السلع؛ً ًُ َّ َ. 
 .لخإ... , لكنه خان؛كان من قوم لوط : ومنهم من قال

َّاإلمام املزي حسن هذا احلديث وقالّأن : ُويف بعض الكتب ٌحسن عزيز, : ِّ
َّاعرتاضا عىل صحة هذا احلديث » التفسري«لكن ابن كثري أورد يف  مل يرفعه : وقالً

َّإىل عبداهللا بن عمرو إال رجل اسمه بجري بن أيب بجري, وهذا الراوي  ٌ : قال الذهبيُ
َإن ابن معني يقول َإن هذا الرجل مل يعرف له سام: ّ َُّ ُ ٌع إال من حديث إسامعيل بن ّ

ٌفالذهبي ملا رأ أن ابن معني قد حكم عىل هذا الراوي أنه ال يعرف له سامع . أمية ُ ََّ ّ
  ًفلعل بجريا سمع هذا احلديث من عبداهللا : إال من طريق إسامعيل بن أمية قال

                                                 
 ).٣٠٨٨ (»سنن أيب داود«  ) ١(
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بن عمرو, وقد رواه ابن عمرو من أخبار اإلرسائيليني فوهم فيه بجري ورفعه إىل ا
 .جّلنبي ا

ِّوقد عرضت ذلك عىل شيخنا املزي فقال: ُقال ابن كثري : ذلك حمتمل, يعني: ُ
  .ّاألقرب أنه ال يصح

 
*** 
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 ؛ يوسف

 
 :؛نذكر هنا بعض املسائل والفوائد املتعلقة بيوسف 

  :المسألة األولى
 . IQH﴾       ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: يف أول السورة حيث قال تعاىل

ّفيام يفهمه بعض الناس ـ أن قصة يوسف أحسن قصة من هذه اآلية ـ املتبادر  ُ
 .يف القرآن الكريم

جواب أهل العلم واإليامن فيام أخرب به رسول «ُوقد ذكر ابن تيمية ـ يف كتاب 
ّالرمحن من أن  َّ﴿ A B C D﴾تعدل ثلث القرآن ُ ّـ أن هذا القول ليس » ِ

اد فرعون  وما فيها من االبتالء ومن جه؛ّبصواب, وذكر أن قصة موسى 
َّ بمرات كثرية, وهلذا تكررت قصة موسى ؛وقومه أفضل من قصة يوسف  َّ

بل , ؛َّ ـ ومل تتكرر قصة يوسف إلوقصة هود وقصة إبراهيم وقصة آدم ـ 
َّ مرة واحدة, وإذا كان كذلك فعىل ماذا تفرس اآلية السابقة?ألذكرها اهللا  َُّ ً 
 :هلا حممالن: قالوا
: يع قصص القرآن, فيكون معنى اآلية مج﴾  ¥ ¤ ﴿بـّ أن املراد −١

ُّنحن نقص عليك يف هذا القرآن أحسن القصص ُُ. 
ٌ أن املراد بأن قصة يوسف أحسن القصص يف مقامها, فلو سأل سائل−٢ َ ّ ما : ّ

                                                 
 .٣: يوسف   )١(
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ِّأحسن قصة يف فتنة النساء ويف جهاد النفس? فيكون اجلواب  ُ قصةٍأحسن قصة: ُ
َّما أحسن قصة يف: ولو سأل سائل. ؛يوسف  َّ حرب األصنام ويف الصرب عىل ُ

قصة إبراهيم : ُّابتالء أهل األصنام ويف حتمل العذاب واهلجرة وترك البالد? لقيل
 ..., وهكذا؛

  :المسألة الثانية
 .a     b c d e gf ﴾IQH ̀ ^_ [ \ ﴿: قوله تعاىل

َّأن هم امرأة العزيز كان بالفاحشة بال إشكال, لكن يبقى هنا من املعلوم  ّ
ِّما املراد هبم يوسف :  وهوٌإشكال  :? يمكن ختريج األقوال عىل أقوال ثالثة؛َ

َأنه هم هبا كام مهت به, وهذا القول باطل ال يلتفت إليه:  وهو باطل من أصله−١ ُ ٌ َّ َّ َ. 
َّ أن اهلم الذي صدر من يوسف −٢ ّ كان ميال طبيعيا للنساء, كام أن الصائم ؛ّ ً

ُليه وال يرشبه, لكن ميل غريزة وطبيعة يف َّيميل إىل املاء لكن ما يتوجه إ
ُالرجال جتاه النساء  .وهذا ما اختاره الشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل. ِّ

ً أنه مل يكن هناك هم أصال, فإن قال قائل−٣ ٌّ َّكيف يكون ذلك وقد رصح اهللا : َ
ِّباهلم يف القرآن? ُذهب إىل هذا املذهب بعض أهل اللغة, والشيخ الشنقيطي ! َ

 .ن ير هذا القولَّمم
َّ مل هيم البتة بامرأة العزيز؛ّإن يوسف : قال أصحاب هذا القول َُ. 

ِّومما يقرب هذا ما أخرب اهللا به عن أم موسى يف سورة القصص: قالوا ِّ ُ :﴿j   

k l m on p   q r s t  u  v w x  ﴾IRH. 
                                                 

 .٢٤: يوسف   )١(
 .١٠: القصص   )٢(
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َّلوال أن ربطنا عىل قلبها ألبدت به, لكن ملا ربطنا عىل : فتقدير اآلية: قالوا َ َ
ِقلبها مل تبد به ِّلوال أن رأ برهان ربه : ؛ فيكون تقدير اآلية يف سورة يوسف .ُ ُ

َّهلم هبا, لكن ملا رأ برهان ربه مل هيم هبا البتة َّ َ َُّ َّوقد خرجه أهل اللغة عىل تقديم  .ِّ
 .»لوال«خرب 

ّأن ظاهر اآلية يفيد أن يوسف : واألقرب ِّ هم, وقد برأه اهللا من هم ؛ُّ َّ َّ
َالسوء, ولكن اهلم الطبيعي ال يسلم منه أحد َُ ّ َّ ُّ. 

  :المسألة الثالثة
 .b c d e f﴾IQH ﴿: قوله تعاىل

ٌدليل صحيح جاء يف الربهان أقوال كثرية, لكن الشنقيطي ذكر أنه مل يأت 
ّربهان, وإنام ورد يف ذلك إرسائيليات وأخبار ال تصح, ِرصيح بذكر نوع هذا ال

ً ـ كام قال القرطبي وغريه ـ أمراُوعىل هذا فيكون أمر الربهان : , أيأل أخفاه اهللا ُ
ٌأخفى نوعه لكنه ذكره, فهناك برهان رآه يوسف  , وأما ما نوع هذا ؛َ

ِّعلمه عند ريب: الربهان? فنقول ُ. 
 يف قلوب األنبياء ـهان هو ما أودعه اهللا هذا الرب: ُوبعض العلامء يقولون

 .ـَّ من اخلشية واخلوف والرهبة من اهللا إل
  :المسألة الرابعة

 .r s t     u  ﴾IRH ﴿: قوله تعاىل
 :ُكثر فيه الكالم وجاءت فيه أقوال, منهاهذا الشاهد 

  ّ أن املراد خلق من خلق اهللا ليس بإنس وال جان, وهذا القول :األول
                                                 

 .٢٤: يوسف   )١(
 .٢٦: يوسف   )٢(
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ّال يصح; ألن ّ, فأثبت أن الشاهد r s t     u﴾IQH ﴿:  اهللا تعاىل قالّ
 .من اإلنس
ُإن الشاهد هو القميص, وهذا يرده ظاهر اآلية: قالوا: الثاين ُُّ َ ّ. 
َّفل صغري أنطقه اهللا يف املهد, واحتج ّإن الشاهد هو ط: منهم من قال: الثالث ٌ

َصاحب جريج, وعيسى, : ٌمل يتكلم يف املهد إال ثالثة«: أرباب هذا القول بحديث ُ
, وعىل هذا IRHّ تصحال» يوسف وشاهد«ِّ, لكن هذه الزيادة »وشاهد يوسف

 .فيضعف هذا القول
ً أن الشاهد من أهل املرأة, وكان عاقال يف إدالئه :ّـ وهو أصحها ـالرابع  ّ

 . عليناألَّبشهادته كام قص اهللا 
  :المسألة الخامسة

ُمن النكت التي يذكرها بعض أهل العل َّ قد برأ ألّإن اهللا : م أهنم قالواُ
ّ من هتمة الفاحشة بست شهادات؛يوسف  ُ: 

    b c d e       f g ﴿:  لنفسه عندما قال؛شهادة يوسف  −١
h i j        ﴾ISH. 

 Í Î Ï Ð Ñ Ò ﴿: شهادة امرأة العزيز حيث قالت عن نفسها −٢
Ó   ﴾ITH. 

                                                 
 .٢٦: يوسف   )١(
 ).٢/٢٧١(» السلسلة الضعيفة«: انظر   )٢(
 .٣٣: يوسف   )٣(
 .٥١: يوسف   )٤(
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 .À  Á Â Ã Ä ÆÅ  ﴾IQH ¿  ¾   ﴿: ِّشهادة النسوة −٣

 r s t     u v w        x y z   ﴿:  الشاهد من أهلهاشهادة −٤
{ | } ~   � ¡ ¢ £         ¤ ¥ ¦  § ̈ ©   ª 

«  ﴾IRH . ّفثبت أن احلق كام قال يوسف  .؛ّ

 À  ÂÁ Ã  ¿ ¾ ﴿: شهادة العزيز زوج املرأة, حيث قال −٥
ÅÄ Æ Ç È É    ﴾ISH. 

: ؛ عن يوسف حيث قالـ  ﴾é ê ë      ﴿ُـ  وهي خري شهادة ألشهادة اهللا  −٦
﴿h  i j k ml on p q  ﴾ITH. 

  :المسألة السادسة
   ¬ » ª © ¨ §  ¥¦    ¤ £ ﴿: قوله تعاىل

® ¯ ° ± ² ³ ́ µ    ﴾IUH. 
َّأشار ابن كثري إىل فهم مرجوح يف مرجع الضمري يف قوله ِ ٍ ٍ ُ :﴿ ¬   

ّ, حيث ذهب بعض املفرسين ـ وهم قلة ـ إىل أن املراد به يوسف ﴾® ّ ِ , ؛ِّ
ِّأن املراد به صاحب السجن أو : الفهم مرجوح, والصواب من سياق اآلياتوهذا  ّ

 .ِساقي امللك
                                                 

 .٥١: يوسف   )١(
 .٢٦: يوسف   )٢(
 .٢٩: يوسف   )٣(
 .٢٤: يوسف   )٤(
 .٤٢: يوسف   )٥(
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  :المسألة السابعة
  هل هم أنبياء أم ال?؛إخوة يوسف 

ُّذهب بعض أهل العلم إىل أهنم أنبياء, واحتجوا بقوله تعاىل ُ :﴿ S T 
U V  W X Y Z [ \     ] ̂ _   ̀a b c 

d e f g  h i﴾IQH .ٌهذا دليل عىل أهنم من األنبياء, : فقالوا
 . بأنه قد أنزل عليهم عندما قرهنم باألنبياء املذكورين يف اآليةألَّوقد رصح اهللا 
 :أهنم ليسوا بأنبياء, ومن األدلة عىل ذلك: والصحيح

ّأن األصل عدم نبوهتم; ألن النبوة ال تأيت إال بدليل −١ َّّ ّ. 
ٌا قول غري صحيح, فاألسباط هم فهذ» األسباط«وأما قوهلم بأهنم املرادون بـ −٢

  A B ﴿:  عنهمأل, وقد قال اهللا ؛الذين كانوا يف عهد موسى 
C D FE ﴾IRH .وعىل هذا فال يكون يف قوله تعاىل :﴿ S T U 

V  W X Y Z [ \     ] ̂ _  `...﴾ اآلية 
 .ّإن إخوة يوسف من األنبياء: ن قالملّمتعلق 

ّ القرآن ال يدل عىل نبوهتم, فإن أعامهلم ّأن ظاهر القرآن وما أخرب اهللا عنهم يف −٣ َّ ُ
ًالتي قاموا هبا وترصفاهتم التي فعلوها ال تليق بالصاحلني فضال عن أن تكون  َّ ُّ

ّالئقة بنبي أو أنبياء من أنبياء اهللا   .إلً
َّأن النبي » صحيح مسلم«ورد يف  −٤ بن االكريم بن الكريم بن الكريم «:  قالجّ

ولو كان إخوته أنبياء . »سحاق بن إبراهيميوسف بن يعقوب بن إ: الكريم
                                                 

 .١٣٦: البقرة   )١(
 .١٦٠: األعراف   )٢(
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َّلشاركوه يف هذا الكرم, فدل ذلك عىل أنه اختص هبذا الوصف دون إخوته ّ. 

ٌّ أخرب أن أهل مرص مل يأهتم نبي من قبل موسى ألّأن اهللا  −٥ , كام قال ؛ّ
  A B C D E F G H I J    ﴿: ُ خياطبهم؛موسى 

K  L NM O P Q R S T U  V W YX  ﴾IQH .ولو 
  . يف قوله هذا؛ أنبياء لذكرهم موسى ؛ّأن إخوة يوسف 

ّعىل هذه املسألة قرر فيه أن ِّوعىل كل; فهناك جواب لشيخ اإلسالم ابن تيمية  َّ
ُ ليسوا بأنبياء عىل القول الصحيح الذي تدعمه ظواهر ؛إخوة يوسف 

 .IRHالنصوص
  :المسألة الثامنة

ا أن ذهب إخوة يوسف  يف آخر السورة أنه مل؛مما يتعلق بقصة يوسف 
ًبقميصه إىل أبيهم وألقاه البشري عىل وجهه وارتد بصريا ذكر اهللا أهنم ارحتلوا مع  ّ

 | } z﴿: إىل أن قال اهللا تعاىل ... ؛والدهم ودخلوا عىل يوسف 
}  ~    _    a `  ﴾ISH. 

ّإن السجود املذكور يف سورة يوسف هو : هناك من أهل العلم من يقول
ُ هو السجود بمعنى اخلرور إىل األرض, لكن الصواب أهنم االنحناء وليس

 .ًًسجدوا سجودا كامال حقيقيا

                                                 
 .٣٤: غافر   )١(
, »ُّدفع التعسف عن إخوة يوسف«:  رسالة بعنوانفيه) ١/٣١٠(للسيوطي » احلاوي للفتاوي«: انظر   )٢(

 .ّوذكر يف آخرها أن الكالم منقول عن ابن تيمية ـ رمحهام اهللا تعاىل ـ
 .١٠٠: يوسف   )٣(
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ُومما يدل عىل هذا ثالثة أمور ُ: 
 .ُّظاهر اللفظ, فالترصيح بالسجود ينرصف إىل السجود احلقيقي −١
َّ, واخلرور ال يكون إال من أعىل إىل ﴾`  _    ~ ﴿: يف قوله تعاىل −٢

 .أسفل
َ جائزا يف رشيعتهم; لذا ورد يف احلديث أن معاذ بن جبل ّأن هذا األمر كان −٣ ّ ً

يا رسول اهللا, : , قال»ما هذا يا معاذ?«:  فقالجِّ ملا قدم سجد للنبي ا
ّرأيتهم يسجدون مللوكهم وأنت أحق ُ ُلو كنت آمرا أحدا أن يسجد «: قال. ُ ً ًُ
ُألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها ُ«IQH. 

 

*** 

                                                 
 .أخرجه اإلمام أمحد    )١(
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 ؛ موسى

 
ِّئل وفوائد متفرقة حول نبي اهللا موسى هناك مسا  :, منها؛ِّ

  :المسألة األولى
َّأن يف دمشق مسجدا يسمى  ُ ً َمسجد القدم«ّ ّيزعمون أن موسى » َ  وطئ ؛ُ

ِّصخرة فظهرت عالمة قدمه بتلك الصخرة فسمي ذلك املسجد بـ ُ َّ ِ َ مسجد «ًُ
 .»القدم

ّوهذا باطل كذب; ألن مو«: ُقال شيخ اإلسالم ابن تيمية َ مل يقدم ؛سى ٌ
َدمشق وال ما حوهلا َ«. 
  :المسألة الثانية

 ³ ²﴿: ً لكنة, كام يف سورة طه؛ّ أن يف لسان موسى ألذكر اهللا 
´  µ    ¶ ¸ ¹  ﴾IQH³ ² ±﴿: , وكام يف سورة القصص ́ 

µ ¶      ﴾IRHويف سورة الزخرف ذكر شامتة فرعون بموسى , :﴿w x y  z { 
| } ~       _ ̀ a  ﴾ISH. 

ّ كانت يف لسانه لكنة وأن ؛ّ أن موسى :, وهيًبعضهم ذكروا روايةلكن 
َالسبب يف ذلك أن فرعون أراد قتله; ألنه خيش أن يكون هذا الوليد ممن يسقط  َّ َ ّ

                                                 
 .٢٨−٢٧: طه   )١(
 .٣٤: القصص   )٢(
 .٥٢: الزخرف   )٣(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ٨٤

ًملكه عىل يديه كام تنبأ له املنجمون, فوضعوا له مترة ومجرة, واحلاصل كام ذكرت  ً ِّ َّ ُ
 فيه ووضعها بني شفتيه, فلام شعر ّأن موسى أخذ اجلمرة ورفعها إىل: الرواية

ّبحرارهتا ألقاها بعد أن أثرت يف لسانه ِ ِ. 
 :ٌلكن هذا الكالم باطل بالعقل والنقل

ِ فال يصح سنده, وغاية ما فيه آثار ليس هلا زمام وال خطام, :أما من النقل ِ ٌ ُ ّ
 .والغالب أهنا إرسائيليات

ّ فإن الرجل القوي الشديد ال يس:وأما من العقل ُ َّ ًتطيع أن يلمس اجلمرة فرتة ّ
َّيسرية, فضال عن أن حيملها يف كفه ثم يرفعها فيضعها يف مكان حساس وهو عىل  ٍ ُ ُ ِّ ً ً

ًفالطفل من باب أوىل أال يقرهبا, وعىل هذا فقد تكون تلك اللكنة خلقة يف !! ِّاللسان ِ َ َّ
َ, أو لسبب عرض له مل يذكره اهللا ؛موسى   .ائدةَّ لنا, وال يرتتب عىل ذلك فألَ

  :المسألة الثالثة
إهنا : , فمنهم من يقول؛جاء يف كثري من التفاسري أوصاف عصا موسى 

ّإهنا من شجر اسمه كذا وصفته كذا, وهذه كلها : ّمن آس اجلن, ومنهم من يقول ُ
ُأمور ظنية, ويكفي أن يقال ِّ  أجر ألً عصا وأنه ؛ّأخربنا اهللا أن ملوسى : ٌ
ُّعليها أمورا عظيمة, وال هيم  .ّنا من أي يشء كانتًً

  :المسألة الرابعة
ُ يف آخر عمره ؛ّأن موسى ـ  ابن جرير همومنـ ِّذكر بعض املفرسين 

َّحتولت النبوة منه إىل يوشع بن نون, فكان موسى  َّ يسأل يوشع عام نزل من ؛َّ
َيا كليم اهللا, عندما كنت نبيا مل أسألك, فهناك ضاق : األمر والنهي, فقال يوشع َ

 !َّ ففضل املوت عىل احلياة؛ موسى ُصدر



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ٨٥

ِّوالغالب أن هذا مما تلقي من «: قال احلافظ ابن كثري  .»اإلرسائيلياتُّ
ِّ ملك املوت ليخريه ؛ أرسل إىل موسى ألّأن اهللا : ُومما يدل عىل بطالنه َ

ّ, فدل عىل أن الوحي كان ؛بني احلياة واملوت, وهذا كان يف آخر وقت موسى  ّ
ً أن يقطع وحيا عن ـُر حياته, وكذلك مل يعلم من حكمة اهللا ينزل عليه إىل آخ َ

ًأنبيائه أو أن يعزل نبيا عن وظيفة النبوة بعد أن أوحى إليه شيئا من وحيه,  َّ
ُواألصل بقاء النبي عىل حاله حتى يأيت دليل صحيح ينقض ذلك ٌ ّ. 

ُوقد ذكروا أن هذا األثر رواه ابن إسحاق صاحب  ه من ولعله تلقا» السرية«ّ
 .اإلرسائيليات

  :المسألة الخامسة
 § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �﴿: يف سورة األعراف قال اهللا تعاىل

¨ © «ª  ...﴾اآلية IQH. 
َ أرسل إليه مالئكة السامء أِّ ملا طلب رؤية ربه ؛ّذكروا أن موسى 

ٌ أخذته رعدة وأخذته غشية ؛ّاألوىل, ثم الثانية, ثم الثالثة, وذكروا أن موسى 
 .رأ من خملوقات اهللا تعاىلعظيمة ملا 

ّ أن À﴾IQH ¿ ¾ ½  ¼ «﴿: ًوذكروا أيضا عند قوله تعاىل
ّاجلبل تفرق ست فرق : ثالث يف املدينة, وثالث يف مكة, وكان يف املدينة: َّ

ُرضو, وورقان, وأحد, وكان يف مكة َثور, وحراء, وثبري: ُ ِ. 
ّهذا الكالم وما قبله ال يصح البتة, بل إن الكالم ا َّ  ¬ ﴿: ّألول عند قوله تعاىلّ

® ̄ ﴾IRH َن به املعتزلة; ألنه ينرص مذهبهم يف عدم رؤية اهللا تبارك وتعاىليدند مما ُ. 
                                                 

 .١٤٣: األعراف   )١(
 .١٤٣: األعراف   )٢(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ٨٦

َّما عليه أهل السنة واجلامعة من إثبات رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة : والصواب ُ
ٌكام دلت عىل ذلك آيات من الكتاب العزيز وتواترت به أحاديث املصطفى   .جّ

ُاستدالهلم باآلية فيجاب عنه من وجهنيوأما  ُ: 
ُال تفيد النفي املؤبد, كام قال ابن مالك» لن«ّ أن −١ َّ ُ: 

ًمؤبدا» لن«ومن رأ النفي بـ  َّ ِفقوله  اردد   وسواه   فاعضدا            ُ ُ 
ُّ الرؤية يف اآلخرة, وإنام طلب رؤية أل مل يطلب من اهللا ؛ّأن موسى  −٢
لن :  يعني﴾  ̄ ® ¬ ﴿: اآلن, فقال تعاىل: ني يع﴾  ª» © ¨ ﴿: حارضة

 .تستطيع ذلك اآلن
 يف الدنيا; لضعف البرش يف هذه الدار, كيف وقد قال ألوال يمكن رؤية اهللا 

ُحجابه النور, لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما ...«: ـِّ عن ربه جُّالنبي  ُ
 .IQIHRH»انتهى إليه برصه من خلقه

 

*** 

                                                 
 .ان حديث أيب موسى أخرجه مسلم م   )١(
ِّيف رده وتفنيده ألدلة القائلني بنفي )  وما بعدها١/٢٠٧(» الطحاوية«كالم شارح : ًإمتاما للفائدة ينظر   )٢(

 .الرؤية عند كالمه حول هذه اآلية
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 ؛ هارون

 
َّمريم ملا اهتم مريم  ـ ما جاء يف سورة إهبارون أخي موسى ـ مما يتعلق 

   a b c d e f  g ﴿: َّمن اهتمها من قومها وكان مما قالوا هلا

h i          j k  ﴾IQH. 
أخت هارون, وهارون هو أخو موسى, وموسى ّذكروا أن مريم : اإلشكال

 ون ومريم إخوة?ُهو ابن عمران, ومريم هي ابنة عمران, فهل يكون موسى وهار
ً فليست أختا ‘ أخوان, وأما مريم إّأن موسى وهارون : الصواب

 .هلام
َّإذن; كيف خيرج قوله تعاىل ُ :﴿ a b﴾? 

 : ختاريجةّعدذكروا 
َ أن مريم كانت من نسل هارون فنسبت إليه, كام يقال للقريش−١ ُ ُّ ِ يا أخا : ُ
 .قريش
ُ أهنا نسبت إىل رجل صالح يف قومها اسمه ها−٢ ِ أخت هارون يف : رون, أيُ

 .َّالعبادة والصالح
ُإهنم ذكروا ذلك من باب الشامتة هبا فشبهوها برجل فاجر اسمه :  قيل−٣ َّ
 .هارون

                                                 
 .٢٨: مريم   )١(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ٨٨

ُأن املغرية بن شعبة: »صحيح مسلم«ما جاء يف : وهو الصواب −٤  ملا ا ّ
َسأله وفد نجران !  وكم بني مريم وموسى?﴾a b ﴿: يف القرآن عندكم: ُ

ّإهنم كانوا يسمون بأسامء أنبيائهم وبالصاحلني «: ج فقال  جَّ النبي ُفسأل املغرية ُ
 .»فيهم

ّفعىل هذا يكون ملريم أخ اسمه هارون غري النبي هارون  ِّ, ومما يؤيد هذا ؛ٌ
 ً كثريةاً ـ عصورإلّأن بني عرص موسى وهارون وعرص مريم وابنها عيسى ـ 

 . نجران يف سؤاهلمُكام أشار إىل ذلك وفد
 

*** 
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 ؛ شعيب

 
 :؛من الفوائد واملسائل يف سريته 

  :المسألة األولى
ِّكان بعض السلف يسميه  ِلفصاحته وبالغته وقوة منطقه » خطيب األنبياء«ُ َّ

ِّ, وقد ورد يف هذا حديث عن النبي ؛ ذاك «:  فقال؛ً أنه ذكر شعيبا جٌ
 .IQH»خطيب األنبياء

ٌولكن هذا احلديث يف إسناده ضعف شديد   .ّال يصحفٌ
  :المسألة الثانية

َّهل أرسل شعيب إىل أمة واحدة أم إىل أمتني?اختلف أهل العلم  َّ ٌ ِ ُ 
 .ُإنه أرسل إىل أمة واحدة: فمنهم من قال
َّإنه أرسل إىل أمتني; األوىل: ومنهم من قال ِ : أصحاب مدين, والثانية: ُ

 .أصحاب األيكة
 :ّواستدل هؤالء بأدلة ثالثة

ِّوعا إىل النبي ُما رواه ابن عساكر مرف −١ مدين قوم ّإن «:  أنه قالجً
ًاأليكة أمتان بعث اهللا إليهام شعيباأصحاب و َّ«IRH. 

                                                 
 ).٢/٥٦٨(» املستدرك«أخرجه احلاكم يف    )١(
وهذا غريب ويف رفعه نظر, واألشبه أن «: عد سياقهوقال ب) ٣/٣٦١(» التفسري«ذكره ابن كثري يف    )٢(

 .»ًيكون موقوفا



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ٩٠

ًفذكر شعيبا بصلة . b c d fe ﴾IQH ﴿: ّ أن اهللا تعاىل قال−٢
́     ³ ² ﴿: مل يذكر األخوة ألصحاب األيكة, فقالواألخوة ملدين 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½    ﴾IRH .تربطه ؛ًعيبا ّفهذان يدالن عىل أن ش 
 .صلة قرابة ورحم بمدين وليس كذلك يف أصحاب األيكة

ّ ذكر أنه عذب أصحاب األيكة بيوم الظلة, وعذب مدين ألّ أن اهللا −٣ ُّ َّ
َّبالرجفة والصيحة َّ. 

ٌلكن ضعف قوم من أهل العلم هذا القول وقالوا  ألّالصواب أن اهللا : َّ
ًأرسل شعيبا  َّ إىل أمة واحدة, وممن انترص؛ُ ّإن : ُ هلذا القول ابن كثري وقالَّ

ّمدين وأصحاب األيكة أمة واحدة, والتغاير يف االسم ال يدل عىل التغاير يف  ُ َّ
 .َّاملسمى

َوهذا القول هو الصحيح, ومما يبني رجحانه وصحته ما ي ََّ ُُ   :أيتِّ
ُّ أن احلديث الذي احتجوا به ـ وهو−١ ّإن أصحاب مدين واأليكة «: ّ
 .ٌند ابن عساكر يف إسناده ضعف شديدـ ع» ...َّأمتان
ٍ ذكر قرابة شعيب ألّبأن اهللا :  أما الدليل الثاين−٢ ُ ملدين ومل يذكرها ؛َ

وهذا من البالغة يف القرآن الكريم, فلام ذكر : مع أصحاب األيكة, فقال ابن كثري
َأصحاب األيكة وعبادة األيكة للصنم مل يناسب أن يذكر قرابة األخوة حتى  ِ ُ  

َوهم االشرتاك يف ذلك, وملا ذكر القبيلة ذكر نسب األخوة ليبني قرابته وغريته ُال ت َ ِّ ُ
 .َوشفقته عليهم

                                                 
 .٨٥: األعراف   )١(
 .١٧٧−١٧٦: الشعراء   )٢(
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ّ عذب األيكة بيوم الظلة وعذب مدين ألّبأن اهللا :  أما دليلهم الثالث−٣ ّ
ُهذا من تنوع أساليب القرآن; يذكر كل كالم فيام : َّبالرجفة والصيحة, قالوا ُّ

 .يناسبه
ُوهناك دليل ي َّؤكد أن مدين وأصحاب األيكة أمة واحدة, وهوٌ ّ ّأن الذنب : ِّ

ّ وعاهبم به متحد يف اجلميع, وهو التطفيف يف امليزان والغش ألَّالذي ذمهم اهللا  ٌ َّ
 .يف الكيل

  :المسألة الثالثة
 M N O P﴿: َ ماء مدين؛ورد يف سورة القصص ملا جاء موسى 

Q R S T    U  V W X Y Z \[  ] ̂ `_ 

a b c d e gf h  i j﴾IQHاملراد هبذا الشيخ : , قالوا
 .؛ُهو شعيب 

 :, ومما يدل عىل ذلك؛ًأنه ليس شعيبا : والصواب
َّ أو ألوشك أن ينص عىل ألَّ لنص اهللا ؛لو كان املذكور هو شعيب  −١ ُ

َّاسمه بالنبوة وبرشف النبوة َّ. 
ً أن شعيبا −٢ , ومن S T U V      W﴾IRH ﴿:  قال لقومه؛ّ
, وبني إبراهيم وموسى ؛ّم أن قوم لوط كان هالكهم يف عهد إبراهيم املعلو
ٌ بون شاسع إ ْ ِّقدره بعض املفرسين بأربعامئة سنةَ ُ َّ. 
ً نبي اهللا راعيا ؛ً أنه لو كان هو شعيبا فإنه لن يرىض أن جيعل موسى −٣ َّ

                                                 
 .٢٨: القصص  ) ١(
 .٨٩: هود   )٢(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ٩٢

ّعنده, وأيضا مجيع ما ورد من الروايات املرفوعة واملوقوفة يف أن املراد  ِّ شعيب ً
ّ أن هذا القول من قول اجلاهلني وأنه IQHّصح, بل قد ذكر شيخ اإلسالمت ال ؛

ًبالتواتر عند أهل الكتابني أن املذكور ليس شعيبا   .IRH؛ّ
 

*** 

                                                 
 ).٣/٢٣٢(» ّاجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«   )١(
دار املدين . ط) ٤/١٦ (٢٧ انظر تفسري الشيخ ابن سعدي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف تفسري اآلية: للفائدة   )٢(

ًبجدة; لرت مزيدا من األدلة يف تضعيف القول بأن شعيبا هو والد املرأتني ّ ً. 
 ).١/٦١(لشيخ اإلسالم » جامع الرسائل«: وانظر  
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 ؛ داود

 
, وقد ذكر IQH اآليات﴾...h  g  f  e   ﴿:  يف سورة صألقال اهللا 

ّمجع من املفرسين ـ ما بني مقر وساكت وما بني م ُ ِِّ ّنكر ـ أن داود ٌ  اعتزل يف ؛ِ
َحمرابه وأمر حاجبه أن يمنع كل داخل عليه وأن ال يأذن ألحد بالدخول عليه,  ِ َّ ُ َ

 .َّوأخذ يقرأ الزبور
ّوكان يف املحراب كوة طري مذهب فوقع عىل تلك الكوة, فلام رأ داود ذلك  ُ ّ ُ

ِالطري أعجبه منظره فأراد أن يمسكه, فلام قام إليه طار ذلك الط ُ  .ريُ
 عىل امرأة ؛ُوقعت عني داود : ِّفقالت تلك الرواية الباطلة املكذوبة

ِتغتسل فهواها ووقعت يف نفسه, ثم سأل عنها فأخرب بأهنا امرأة أحد القادة يف  ُ
ِّ أمر أن يقدم بني يدي التابوت, وكان من قدم عىل ؛ّجيشه, وأن داود  َُّ ُ َ َ

 .اهللا عىل يديه أو يستشهدّالتابوت ال حيل له أن يرجع وراءه حتى يفتح 
َّأن هذا القائد نجا مرة, واملرة الثانية, وقتل يف الثالثة, فتزوج داود : املهم ِ ُ َّّ

 .َامرأته
ّ عشق تلك املرأة فسمع أنه قد تقدم خلطبتها ؛ّإن داود : ومنهم من يقول

ّرجل فتقدم داود وقدموه ألنه نبي, واستأثر هبذه املرأة عىل ما عنده من ال ّ ّ ٌ ِّنساء ُ
ِّالتسع والتسعني, فأراد اهللا ـ كام تقول الرواية ـ أن يعاتب وينبه داود عىل فعله  ُ ُ ِّ

َفأرسل إليه اخلصمني اللذين ذكرا قضيتهام بمحرضه  ُ, وادعى أحدمها ـ ؛َّ َّ
                                                 

 .٢٤−٢١: ص   )١(
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ًتورية ـ أن عنده تسعا  ّ ًوتسعني نعجة وأن عند أخيه نعجةً ّ  واحدة فقىض داود ً
 .ِلذي ظلمه بكثرة نعاجهلصاحب النعجة عىل أخيه ا

ً فعلته فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب؛فتذكر داود : قالوا ََّّ َ. 
 :ِّهذه الرواية باطلة من وجوه

ُ ليس هلا زمام وال خطام, ومل يثبت فيها نقل−١ ِ ِ. 
ّ أن فيها نسبة الغش واملنكر والتجرؤ عىل املحارم وقتل األنفس بغري حق إىل −٢ ُ ُّّ َ ِ

 .هم الصالة والسالمأنبياء اهللا علي
ِ أن فيها حتريفا للكلم عن مواضعه, فاهللا −٣ َ ً َّ ذكر اخلصمني وساممها خصمني; ألّ

ّألن بينهام خصومة, وهؤالء جعلوا اخلصمني جاءا من باب التورية, وهذا 
ًتغيري للكلم عن مواضعه, وأيضا جعلوا النعاج يف مقابلة النساء وهذا أيضا  ً ِ

 .يف الكالم أن جير عىل ظاهرهمن حتريف الكلم, واألصل 
ُفإذا كان ذلك كذلك وبطلت هذه الرواية فامذا يقال يف تفسري هذه اآلية? ِّ 

َّحجته فقالُأحدمها  ذكر ؛ّإن اخلصمني عندما جاءا إىل داود : ُقال بعضهم ُ :
﴿ g h i j k  l m n o p q r s t u  ﴾IQH ,  

 x  y z ﴿: ؛ه قال داود وملا أراد اخلصم الثاين أن يقول ما عند: قالوا
َّ لألول بعد سامع حجته وقبل ؛, فلام حكم داود IRH اآلية﴾...  {~  | } ُ

َّسامع حجة الثاين عاتبه اهللا   .ألُ
ًهكذا ذكر بعضهم خترجيا هلذه اآلية, واهللا أعلم ُ. 

                                                 
 .٢٣: ص   )١(
 .٢٤: ص   )٢(
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ُومل يرتض بعض أهل العلم ذلك التفسري فقال ُإن اخلصمني بينهام خصومة : ِ ّ
ً قىض فيام ظهر له من احلق وذكر ذنبا فعله فاستغفر ؛ وداود ,ألكام ذكر اهللا  ّ

ّربه وخر راكعا وأناب, أو أنه طلب املغفرة من اهللا وعد أن كل ما أنعم اهللا  ّ َّ َ ً  ألََّّ
َّ بشكره وأدائه حق األداء, فطلب من اهللا ؛ُعليه مل يقم   املغفرة لتقصريه ألُ

 .ـعن شكره 
ًعىل كل حال; هيمنا مجيعا أن ن ّ ّفهم أن القصة التي سبقت من صاحب الرجل ّ

ًُقائد اجليش وامرأته أهنا ال تليق برجل من الصاحلني فضال عن أن يكون نبيا من 
 .إلأنبياء اهللا 

 

*** 
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...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ٩٧

 
 ؛ سليمان

 
  :المسألة األولى

   q r  s t u v﴿:  قول اهللا تعاىل»A «جاء يف سورة 

w  ...﴾اآلية IQH. 
ًذكروا أيضا خربا منكرا  ًَ  دخل ؛ّأن سليامن : ُ مفاده؛ّيف حق سليامن ً

َّاخلالء ذات مرة وخلع خامته وأعطاه اجلرادة ـ لقب امرأة من نسائه ـ حتى خيرج 
ًهذه أحب نسائه إليه, فجاء الشيطان متمثال بصورة من اخلالء, وكانت اجلرادة  ِّ َّ

ّ فأخذ اخلاتم ثم جلس عىل عرش سليامن وأظلته الطري وجاءته ؛سليامن 
ُجنوده من اجلن واإلنس والطري, ثم بدأ حيكم الناس ّ  .ِّهكذا تقول الرواية! ُ

ًفالحظ الناس تغريا يف أحكام سليامن, فسألوا نساءه رسا هل تنكرون شيئا  ِ ُِ ً ُّ ُ َ
 من سليامن?
إنه يأتينا :  ـ قالواإلنعم ـ انظر كيف شناعة الكذب عىل األنبياء : قالوا

َّونحن حيض وال يغتسل من  ُ  !!ُاجلنابة ومل يكن يفعل ذلك قبل ذلكُ
ِفعلم الشيطان أن أمره قد كشف, ثم ذهب فألقى اخلاتم يف البحر بعد أن  ُ َ َّ ِ
ّوضع حتت كريس سليامن كتبا من كتب السحر حتى يوهم الناس أن سليامن  ِ ِّ ُ ُ ًُ

ِّ كان حيكم الناس بالسحر؛ َ ُ. 
َتقول هذه الرواية املختلقة: الشاهد يطوف بني الناس ذهب ّإن سليامن : ِّ

                                                 
 .٣٤: ص   )١(
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حتى ! َويقول بأنه سليامن واستهبله الناس واستحقروه واستهجنوا كالمه
َّاستأجره رجل صياد ًفحمل سليامن ذات مرة السمك لصاحبه فأعطاه أجرة له !! ٌُ َّ َّ

َّسمكة واحدة, فلام ذهب إىل بيته وشق بطن السمكة وجد اخلاتم يف بطن السمكة  َّ ّ ً ً
َثم لبسه ورجع إىل   !!ُملكهِ

َّهذه الرواية أكاذيب, وال إشكال يف بطالن السند, وأم َّ َِّ ا املتن فلو مل يكن فيه ُ
ِّ يف رده, فكيف ومع ذلك ركاكة ٍم أعراض األنبياء لكان ذلك كافِّإال اهتا

 .وتكلف يف نسج اخلرب وكيفية رجوع اخلاتم إليه
ًذكروا أيضا تفسريا آخر باطال هلذه اآلية, وهو ً ٌ ولد له ولد ؛يامن ّأن سل: ً ِ ُ

 !!َفأراد أن حيجبه عن ملك املوت
ُنرسله إىل ختوم البحر, قالوا: فقالوا ِ  .يأتيه املوت: ُ
 .يأتيه املوت: نرسله إىل الرشق, فقالوا: قالوا

 .يأتيه املوت: ُنضعه بني السامء واألرض, قالوا: حتى قالوا
َأن ملك املوت جاء سليامن وألقى عىل عرشه : فالشاهد ًجسدا, فقالّ ّإن : َ

َّهذه نفس أمرت بقبضها فطفت عليها حتى وجدهتا بني السامء واألرض ُ ُ ُُ ِ ُ ٌ! 
ّهذه الرواية تلحق بأختها وال تصح الروايتان َ ُ ِّ. 

 ما التفسري الصحيح هلذه اآلية?
» صحيح البخاري«التفسري الصحيح هو ما جاء يف : ُبعض أهل العلم يقول

ٍن الليلة عىل تسع وتسعني امرأة تلد كل امرأة ألطوف:  قال؛ّمن أن سليامن  ُّ ُ ً َ ٍ َ ّ
ُمنهن غالما جياهد يف سبيل اهللا, فقال له صاحبه ُّ ً قل إن شاء اهللا, فنيس فلم تلد : ُ

ّإال امرأة جاءت بشق غالم ٌ. 
ُهذا الشق هو الذي ذكره اهللا يف السورة, واهللا أعلم بمراده: ُفقال بعضهم ُّ ّ. 
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  :المسألة الثانية
  l m on p rq s    t ﴿:  قال تعاىل»A« ة يف سور

u v w x y z { | } ~    _ ` a   b c 

d e f hg   i kj l m n o﴾IQH. 
ُاخليل, والعرب تعاقب :  املراد باخلري هنا قالوا﴾  a ̀ _ ﴿: قولهف

َّبني الراء والالم فتقول  .اهنمرت العني: اهنملت العني, وتقول: َّ
ُملراد الصالة, وتركها ـ كام قال ابن كثري ـ ا:  قالوا﴾ b c d ﴿: وقوله َ َ

ًنسيانا, ومعاذ اهللا أن يرتكها عمدا ًَ ُ َ. 
 .املراد هنا الشمس وليست اخليل:  قالوا﴾e f ﴿: وقوله

  :المسألة الثالثة

 a b c d `     _ ~  ﴿: ما ذكره اهللا تعاىل يف سورة النمل يف قوله تعاىل
e  ...﴾اآلية IRH. 

ًة أوصاف كثرية, وجاء ذكر اسمها, ولنعلم مجيعا جاء يف وصف النمل ِ ٌ ٌ  
ٌأنه ال يصح من ذلك يشء ال من وصفها وال من أسامئها, بل األصل أهنا نملة  ٌ ّ

َّأنطقها اهللا, وكام نعلم أن اهللا تعاىل علم سليامن   ألِ منطق الطري كام ذكر اهللا ؛ّ
 .ذلك عنه

  

                                                 
 .٣٣−٣٠: ص   )١(
 .١٨: النمل   )٢(
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  :المسألة الرابعة
ِّ ذكر ابن القيم يف :فائدة   : يف كالم النملة هذا:  قالIQH»َّمفتاح دار السعادة«ُ

﴿ f g h      i j    k l m n o    p    ﴾IRH 
ِّفجاءت بالنداء, والتنبيه, والتسمية, واألمر, : أنواع من أنواع اخلطابعرشة 

 .ّوالنص, والتحذير, والتخصيص, والتفهيم, والعميم, واالعتذار
 عىل هذه األنواع العرشة, ولذلك ُفاشتملت نصيحتها ـ مع االختصار ـ

َأعجب سليامن  ً قوهلا وتبسم ضاحكا منه وسأل اهللاَ ؛َ َّ َ أن يوزعه شكر ألُ َ ِ
 .َنعمته عليه ملا سمع كالمها
 :ُولتوضيح ذلك يقال

﴿ ¯≈tƒ ﴾ ,فيها النداء ِّ﴿ $yγ•ƒr' ﴾ ,فيها التنبيه ﴿ g﴾ ,التسمية ﴿ h ﴾ ,األمر 
﴿ i ﴾ ,النص ّ﴿ j k ﴾ ,التحذير ﴿ l ﴾ ,التخصيص   
﴿ m﴾ ,التفهيم ﴿ n ﴾ ,التعميم ﴿ o    p ﴾االعتذار . 

 
*** 

                                                 
)١/٢٤٣(   )١.( 
 .١٨: النمل  ) ٢(



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ١٠١

 
 ؛ أيوب

 
ّ وما أصابه من الرض والبالء, ؛َّ يف كتابه الكريم نبيه أيوب ألذكر اهللا 
  P Q  R S T U V  W X Y Z ﴿: فقال تعاىل

[ \  ] ̂ _  `  ba c d   e f  g h    i 
j k  ﴾IQH. 

ِأما ما ذكر من امل ّ وأنه تناثر حلمه وتقطع ؛بالغة يف وصف بالء أيوب ُ ُ َ
ُجلده وأصبح الناس ينظرون إليه شزرا وأصبحوا ينفرون من رائحته, حتى  ًُ ُ ُ

ِذكرت بعض الروايات الكاذبة أنه كان يرمى يف أماكن قذرة َ ُِّ ّوأن امللك أخربه أن ! ُ َّ
ُده فهلك أوالده وزوجته وهلكت دالبيت سقط عىل أوال  ...هُّباوُ

ّهذه كلها من أساطري بني إرسائيل, وكل هذه األخبار ال تليق بمقام األنبياء 
 .إل

ًوجده صابرا وأثنى عليه, لكن كيف ف ؛ ابتىل أيوب ألّإن اهللا : ُيقال
ُالبالء? مل يأت تفصيله, لكن ابتيل  ُ ّ ببلو أذهب اهللاُ أمرها وأخرب أن نتيجة ؛ِ َ

ُالصرب ثناء اهللا ًبالئه أنه خرج صابرا وكان من جزاء  َ عليه وأنه آتاه أهله ـَّ
 .َومثلهم معهم

 
*** 

                                                 
 .٨٤− ٨٣: األنبياء   )١(
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...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ١٠٣

 
 ؛ يونس

 
  : منها قوله تعاىلّ يف عدة مواضع من القرآن الكريم, ؛ِجاء ذكر يونس 

﴿ ~ _  ` a b  ...﴾اآلية IQH. 
َّ إىل بلد يسمى أل ملا أرسله اهللا ؛ّذكروا أن يونس  ُ»كان يونس » نينو

ّ يعرف شدهتم ويعرف ؛ ِ َّجفاءهم وغلظتهم, فطلب من امللك أن يراجع ربه َ ُ َ َ
ّفيهم ـ هكذا تقول الرواية ـ فأعظم امللك ذلك األمر, فتسخط يونس وذهب إىل  َ َ ِّ

 .البحر
 ذهب إليهم فلام عاندوه وكابروا ؛ّإن يونس : ِّوالرواية األخر تقول

ّعن استجابة دعوته دعا عليهم, فأخرب أن العذاب سيكون يف اليوم ِ  الفالين, فلام ُ
ّخرج وانتظر ذلك اليوم خرجوا تائبني فتسخط من عدم نزوله وإحقاق العقوبة 

 .هبم فذهب إىل البحر
َهاتان الروايتان جمملهام وصف النبي بالتسخط من قضاء اهللا وقدره وعدم  ّ ّ ِّ

ّوهذا ال يليق بمقام النبوة, وال يليق بالعبد الصالح فكيف ! ِّالرضا بأحكام اهللا
 !?IRHم النبوةبمقا

, ـِّإهنا كانت مغاضبة لقومه ال لربه : ؛وقد قيل يف مغاضبة يونس 
ّوذكر املفرسون أن خروج يونس  ِّ    ؛ّ, وظن ألِّ كان بدون إذن ربه ؛َ

                                                 
 .٨٧: األنبياء   )١(
 ).١١٦−١١٥ص(» تنزيه األنبياء«: ّباختصار وترصف من   )٢(
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َّ لن يؤاخذه عىل هذا اخلروج بسبب تركه للقرية, وهبذا يتضح معنى ألّأن اهللا  َ ُ
لن نضيق عليه, كام يف قوله : اد بهّ, وأن املرc d e f g   ﴾IQH   ﴿: قوله تعاىل

 .l m n o  ﴾IRH    ﴿: تعاىل
  ¯ ® ¬ » ª﴿:  جاء يف سورة الصافات قوله تعاىل:فائدة

°      ﴾ISHَملاذا مل جيزم بالعدد?:  , قد يقول قائل ُ 
ٌبل يزيدون, وهذا وارد يف لغة :  أي﴾ °  ¯ ﴿: املراد بقوله: اجلواب

 .ُالعرب, والقرآن نزل بلغتهم
 

*** 

                                                 
 .٨٧: األنبياء   )١(
 .٧: الطالق   )٢(
 .١٤٧: الصافات   )٣(
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 ؛ عيسى

 
    S T U V W X Y ﴿: قال اهللا تعاىل يف سورة آل عمران

Z﴾IQH³    ﴿: , ويف سورة املائدة ´ µ     ¶ ¸     º¹  ﴾IRH. 
َّ ملاذا قدم الوفاة? ﴾ X Y   Z ﴿: يف اآلية األوىل: قد يقول قائل

ّومن املسلامت أن عيسى  َ مل يقتل ومل يصلب بل رفعه اهللا؛َّ ُ  .أل َُ
 .مطلق اجلمع أو مطلق الترشيكُ الواو هنا ال تفيد الرتتيب, بل تفيد :املعنى

ّوذهب بعض أهل العلم إىل أن املراد بالوفاة هنا َالنوم, ففي الرشع تطلق : ُ ُ
َإن توفيت نفيس فارمحها«: الوفاة عىل النوم, كام يف احلديث َويف سورة الزمر, »ََّ ُّ :  

﴿ W X  Y    Z [ \  ] ̂ _ a`  ﴾ISH. 
َتطلق عىل النوم, فيكون تفسري اآليةّأن الوفاة : رادامل ُإين منيمك ورافعك : ُ ُ ُ

ِّإيل, وهذا اختاره بعض املفرسين ُّ. 
ّإن الواو ال تفيد الرتتيب, واملراد أن اهللا تعاىل رفعه ثم ينزل : ومنهم من يقول ُّ

ّإىل األرض بوعد اهللا ليقتل الدجال وليكرس الصليب, ثم يتوفاه اهللا َّ َّ ً تعاىل وفاة ُ
 .ًحقيقية

                                                 
 .٥٥: آل عمران   )١(
 .١١٧: املائدة   )٢(
 .٤٢: الزمر   )٣(
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 ص نبينا محمد

 
ِّأذكر هنا بعض الفوائد والتنبيهات املتعلقة بنبينا حممد عليه الصالة والسالم,  ِّ َ

 :من ذلك
  :المسألة األولى

ِّنرشت بعض املجالت صورة خطاب من النبي  َ َّ   َ إىل هرقل أو إىل جُ
َاملقوقس, ويزعمون أن بعض وجهاء بعض الدول عند ُ َ ٌهم صور من نسخة هذا ُّ

 .اخلطاب
ًوالواقع أن هذا أمر حيتاج إىل إثبات, فاملسافة بعيدة أربعة عرش قرنا ٌ ّ. 

ّثم ما الذي يدل عىل أن هذا اخلطاب هو بعينه ذلك اخلطاب, وقد أكل عليه  ّ ُ
 !ِالدهر ورشب?

ّثم كيف انتقل من ذلك امللك إىل هؤالء? املهم أن بعض أهل العلم ـ وأول  ّ ّ ِ
َّرأيت منهم عبداحلي الكتاين يف كتاب من  نظام «َّ املسمى بـIQH»الرتاتيب اإلدارية«ّ

ٍـ ذكر أن هذا اخلطاب ينرش ما بني فينة وأخر » احلكومة النبوية َ َّ يف بعض ُ
ُالصحف, واألصل بطالنه وعدم صحته, بل نفى صحة هذا اخلطاب بعض أهل  َّ َّ ُ ُُّ

َالعلم من نزالء تلك البالد التي   .IRHها اخلطاب بني فينة وأخرفيج رخيُ

                                                 
 ).١٦٧−١/١٦٦(» الرتاتيب اإلدارية«   )١(
فتاو «: انظر. ًجنة الدائمة يف عدم اعتبار هذا الكتاب, واإلعراض عن اختاذه أثراّوهناك فتو لل   )٢(

 ).٣٠١−٤/٢٩٨(» اللجنة الدائمة
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  :المسألة الثانية
ّحيث يتبادر إىل ذهن كثريين أن هذين اسامن من أسامء النبي »  \«و»  e «الفظ ّ ِ

ّأن سياق اخلطاب يدل عىل أن : َبه كالمهمَّ, ومما قرروا ج ُّ»  e« اسم من أسامء النبي ّ ٌ
ٌذا كالم يتعلق ّ, فكأن هe  f g h i j k  ﴾IQH﴿: , كام قال تعاىلج

ّ, فكأن a b c﴾IRH ̀ _ ̂ [  \﴿: بام قبله, وقوله تعاىل
 .» \«و»  e «, ومهاا اسمني جعلومهنذيل الني إىل اللفظعانرجي ينالضمري

ّ, وقد بالغ ابن القيم يف جّليسا من أسامء النبي » \ «و» e «ّأن : والصواب ُ
من » e «و» \ «ره العوام أن ُوأما ما يذك: ّيف رد هذا وقال» حتفة املودود «هكتاب

َ فغري صحيح, ليس يف ذلك حديث صحيح وال حسن وال مرسل جّأسامء النبي  ٌ
ِوال أثر عن صاحب, وإنام هذه احلروف مثل ُ :»A «و»A «و»r «ونحوهاISH. 

َّ وغريها, وممن »A«: ّ من احلروف املقطعة مثل»\ «و» e «ّوالصحيح أن 
 .:العزيز بن باز اختار هذا القول سامحة الشيخ عبد

 .يا رجل:  كلمة معناها يف لغة احلبشة»e «ّإن : ُوقال بعضهم
ِطء برجلك األرض: ُوقال بعضهم ِ ْ ِ. 

َهذا جممل ما قيل يف كلمة  ُ» e«. 
 .ّإهنا من احلروف املقطعة, واهللا تعاىل أعلم بمرادها: ُوالصواب أن يقال

                                                 
 .٢−١: طه   )١(
 .٣−١: يس   )٢(
 ).١٢٧ص(» حتفة املودود«   )٣(
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  :المسألة الثالثة
ام املراد ف IQH﴾`  _ ~﴿: جاء يف سورة الضحى قوله تعاىل

 الضالل هنا?ب
ًذكر بعضهم أقواال ُ:  

ُوجدك ضاال عن املعيشة وطرق الكسب: فمنهم من قال ٌوهذا قول ضعيف جدا. ُ ٌ. 
ِوجدك ضاال يف طرق أو مفازة من مفازات مهلكة: ومنهم من قال ُ وهذا . ُ

 .كالذي قبله
 .ك وال منزلتكَوجدك ضاال يف قوم ال يعرفون قدر: ومنهم من قال

ُأن هذه اآلية تفرسها آية الشور: َّوالصواب ِّ ّ :﴿ A B C  D E GF H 
I         J K L  M N O P Q R S     T U V XW  Y Z [    

\ ]   ﴾IRHوقوله تعاىل , :﴿¡ ¢ £ ¤ ¥     ¦ § ̈ 

¯®¬«ª© ±°﴾ISH . الوحي و بالقرآن ألاهللا فهداه
َّلوقوع يف املحرمات والرذائل, حاشا وكالا: ِّوأكرمه بالرسالة, وليست الغفلة َّ َّ. 

  :المسألة الرابعة
 a ̀ _ ^ [ \ ]﴿: جاء يف سورة األحزاب قوله تعاىل

b  c d e f g  ...﴾اآلية ITH. 
                                                 

 .٧: الضحى   )١(
)٢(   ٥٢: الشور. 
 .٣: يوسف   )٣(
 .٣٧: األحزاب   )٤(
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ًذكر بعض املفرسين سببا شنيعا عند هذه اآلية فقال ً ِّ َّإن النبي : ُ  ذهب إىل جّ
ُبيت زيد حلاجة فوجد بابه مرشعا, ووقع نظر ًُ َ ُه إىل داخل البيت, فإذا امرأته زينب َ

 .َأو ما شاكل هذا... ّوقد جتللت
ٌرآها يف صورة وقعت يف نفسه, فوقع بني زيد وبني امرأته خصومة, أنه : ّاملهم

ِّفجاء زيد إىل النبي  ّإن النبي : ُ يشكو زينب ويشاوره يف طالقها, فقالواجٌ َ يرغب يف جّ َ
ًيشري عىل زيد بطالقها وكان يتمنى أن زيدا ُزواج زينب ولكن كان ال يريد أن  ّ َّ ُ

ُيطلقها, فعاتبه اهللا  ِّ  .h i j k l  m  ﴾IQH        ﴿:  وقالألُ
 .جَوهذا اخلرب املختلق من أعظم الكذب عىل رسول اهللا 

ًأن عند اجلاهلية عادة, وهي:  ـ وهو الصواب إن شاء اهللا ـاملراد هبذه اآلية أنه من : ّ
َّالسيد امرأة من تبناه, فأراد اهللا َّالعار أن يتزوج  َ ِ أن يبطل هذا االعتقاد السائد, ألِّ ُ

َّوأوحى إىل نبيه أنك تتزوج بزينب امرأة زيد, فداخل النبي  َ ّ ُ يشء مما سيستنكره عليه جِّ ٌ
ُقومه وضاق صدر ِ برش يعرتيه ما يعرتي البرش من ضيق ج وهو ه مما سيكون من قومه,ُ ٌ

َّ فاهتم ,c  d  e f g h i  ﴾IRH﴿: اىل عنهالصدر, كام قال اهللا تع
َّ هبذا األمر ليس برد أمر اهللا ـ حاشا وكال ـ ولكن فيام سيرتتب عليه من أذية جُّالنبي  ّّ َّ

ُّوإنكار الناس له, فلام جاء زيد يشتكي زينب علم النبي  َ ِ َّ أن املوعد قد اقرتب, فذكره جٌ ّ
 a b  c d e f g ̀ _ ̂ [ \  ]﴿: ألاهللا 

h i j k l  m n o p q r ts  ﴾ISH. 
                                                 

 .٣٧: األحزاب  ) ١(
 .٩٧ :احلجر   )٢(
 .٣٧: األحزاب   )٣(



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ١١١

  :المسألة الخامسة
 a b c d      e f ̀ _ ﴿: القصص قوله تعاىلجاء يف سورة 

g ih  ﴾IQH. 
ِّومن املعلوم أن هذه اآلية نزلت يف أمر عم النبي  ِّ ِ  ملا مات عىل غري جّ

ِّولكن ذكر بعض املفرسين وبعض كتاب الساإلسالم,  َِّّ ُ ًري خربا يف هذه اآليةُ َ ,
ِّأن العباس بن عبداملطلب كان مع النبي : وهو ّ ُ ملا حرضت أبا طالب الوفاة جّ

ِّحريصا عىل إسالم عمه يقول له جُّوكان النبي  ًيا عم, قل ال إله إال اهللا, كلمة «: ً ُ ّ
َأحاج لك هبا عند اهللا ّ ُ«. 

رواية هذا اخلرب   غري اإلسالم, ولكن جاء يفّأن أبا طالب مات عىل: الشاهد
َيا ابن أخي, أبرش فقد قال أخي الكلمة التي : عن العباس أنه قالشار إليه امل ِ

ُّترسك ُ َ! 
ٌهذه الرواية ضعيفة وال و  :ُ ألوجهّتصحِّ
َ أن يف إسنادها مبهمني−١ ُ ّ. 
ّ أهنا منكرة ملخالفتها ما وقع يف الصحيح من أنه مات عىل ملة −٢ ِ َ ُ

 .ّعبداملطلب
ِّ اهللا, ما أغنيت عن عمك أبا طالب وقد يا رسول: ّ أن العباس نفسه قال−٣ َ

ُكان يدافع عنك? فقال إنه يف ضحضاح من نار, ولوال أنا لكان يف الدرك «: ُ
ٌولو كان عند العباس خرب من أنه قال هذه الكلمة ملا سأل هذا . »األسفل من النار

 .السؤال
                                                 

 .٥٦: القصص   )١(
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  :المسألة السادسة
     x y z { | } ~    _ ̀      a   ﴿: ّورد يف سورة احلج قوله تعاىل

b  c d e f  ﴾IQH. 
ّور املفرسين ـ ما بني منكر وما بني مقر وساكت ـ عند هذه اآلية أن ذكر مجه ّ ُ ِِّ ِ
َّأن النبي : سبب نزوهلا  � ~ { ﴿:  كان يتلو سورة النجم, فلام بلغجّ

¡ ¢  £ ¤  ﴾IRH تلك الغرانيق العىل وإن : (ألقى الشيطان عىل لسانه ّ ُ
َرتجتى ّهن لَشفاعت َواهللا ما ذكر آهلتنا بخري إال اليوم, فلام سجد : , فقال الكفار)ُ  جَ

 .سجدوا معه
َّوتسمى هذه القصة ٍهكذا جاء يف كثري من التفاسري,  , وهي »َّقصة الغرانيق«ُ

ِّقصة باطلة ال تصح يف مقام النبوة, بل ضعفها كثري من املفرسين وأهل العلم;  ٌ َّ َّ ّ
ًألن فيها منافاة لعص ًمة األنبياء يف مقام الترشيع, وأيضا خمالفة آليات من كتاب ّ

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ²  ± ° ﴿: ألاهللا, كقوله 
»º   ﴾ISH. 

ُوإذا كان كذلك فريد  َمل سجد املرشكون معه?: سؤالِ َ ِ 
 ﴾_    ~ { | } x y z ﴿: وقبل ذلك ما املراد بقوله تعاىل

ِّأن التمني يأيتّإن التفسري الصحيح لآلية : قيل  : بمعنينيّ
   K L ﴿:  كام يف قوله تعاىلإذا تال,:  أي﴾ a     b      ` ﴿:  التالوة−١

                                                 
 .٥٢: احلج   )١(
 .٢٠−١٩: النجم   )٢(
 .٧٣: اإلرساء   )٣(
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M N O P Q  ﴾IQH.  وهذا صحيح يف لغة العرب, كام قال الشاعر
 :اّيف حق عثامن 

َمتنى  كتاب اهللا  أول  ليلة ّ َ ِوآخرها القى محام املقادر  َّ ِ ِ 
ّقرأ كتاب اهللا يف أول الليل: يعني َ. 
املعنى هذا و .ّأحب ورغب: َّكأن يشتهي حصول يشء, متنى أي: يِّالتشه −٢

َما تشهى نبي إسالم قومه أو تقبل قومه إال وقف الشيطان أمام : الثاين قريب, أي َ ٌَّّ َّ
ُهذه األمنية بام يستطيع من قوة معنوية وحسية يف دعم أعدائه ويف دعم خصومه  ِّ

َيف الوقوف يف وجهه, فكلام دعا النبي قوم ّورغبهم يف اخلري ألقى الشيطان ه ُّ
َّالعثرات والعراقيل احلسية واملعنوية لصد أولئك عن طريق اخلري والرشاد ِّّ. 

ّعىل كل حال; ال يرد البتة أن الشيطان ألقى عىل لسان النبي ذلك ّ ّ ِ ّ. 
ابن حجر ـ وهو أمري املؤمنني يف احلديث وخامتة ّإن احلافظ : قد يقول قائل

ًـ قد ارتىض أن هلذه القصة أصال, والقصة يف مجيع أسانيدها احلفاظ يف وقته  َّّ
ًتدل عىل أن للقصة أصال: ّمراسيل, وكأن ابن حجر ـ لكثرة الطرق ـ قال ّ ُ. 

ُ نطق هباتني اجلملتني, لكن الشيطان جّإن الرسول : ُلكن ابن حجر مل يقل
 .لسالمُّألقاها عىل الكفار فظنوا أهنا من كالم الرسول عليه الصالة وا

ِوأما مل سجد املرشكون مع الرسول  َ  :? فذكروا تعليالتجِ
ٌأن ذكر آهلتهم التي يعبدوهنا فيه مدح وثناء هلا ُّإهنم ظنوا : منهم من قال ُ ْ ِ ّ

 .ًفسجدوا تعظيام آلهلتهم
أصابتهم الرعدة واخلشية والوجل من عظمة القرآن, : ومنهم من قال

 .جِّفسجدوا مع النبي 
                                                 

 .٧٨: البقرة   )١(
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َّوممن ضعف ال َأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة: قصةَّ ُ. 
القايض عياض, وأبو بكر بن العريب املالكي, وأبو منصور : َّوممن أنكرها

 .ِّاملاتريدي, والشوكاين, واآللويس, وصديق حسن خان, والعيني
َّوممن صنف فيها من املعارصين ِّالشيخ املحدث حممد نارص الدين األلباين : َّ ِّ

 .»َّب املجانيق لنسف قصة الغرانيقنص«َّيف كتاب سامه 
 

*** 
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  المختلف في نبوتهم

 
َّأناس اختلف يف نبوهتم, وهمهناك  ٌِ َّلقامن, تبع, ذو القرنني, أصحاب : ُ ُ

ِالكهف, اخلرض, ذو الكفل ِ َ. 
  :لقمان -١

ُالقول الصحيح الفصل أنه ليس بنبي, ومما يدل عىل ذلك ّ: 
َّ أن القرآن مل ينص عىل نبوته, −١ َّ ُ َّوليس يف ثابت السنة ما يدل عىل نبوتهّ ّ ُ َّ. 
ّ أن يف وصفه بإيتائه احلكمة ما يدل عىل عدم نبوته, فقد مدح اهللا −٢ ّ ُ لقامن  ألّ

ًلنص عىل صفة النبوة; ألهنا أعىل مقاماولو كان نبيا  ,باحلكمة َّ. 
َ; تارة ذكر أسامءهم, وتارة ذكر أخبارهم إل ذكر األنبياء ألّ أن اهللا −٣ َ ًَ ّمفرقة, ًَ

ِلقامن ال مع ذكر املفرق وال مع ذكر أسامئهم جمموعةُومل يذكر  َِّ. 
ًقد كثر كالم املفرسين وكثرت نقوالهتم بأن لقامن كان رقيقا, واألنبياء  أنه −٤ ّ ُ ُُ ِّ

َ تبعث يف أعىل نسب يف قومهاإل َ ُ. 
 :ُيف نبوته فيمكن أن يقسم عىل قسمنيوأما ما ورد عن بعض أهل العلم 

 .اجتهاد منه, وخالف الصواب:  يقالمنهم من
 .ُثبت السند عنهَومنهم من مل ي

َّولعل أشهر من روي عنه القول بنبوته هو عكرمة موىل ابن عباس  , بُ
ًإىل عكرمة ال يصح, وذكروا أن يف إسناده رجال اسمه ّولكن ذكروا أن اإلسناد  ُّ ّ

 .ِّ الرواية عنهوتالميذه عن وكان سفيان ينهى أصحابه ,جابر بن يزيد اجلعفي
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  : ذو القرنين وتبع-٢
ِّاختلف فيهام, وقد ورد حديث عند البيهقي واحلاكم يفصل النزاع يف هذه  ٌ ِ ُ

ُّاملسألة عند من صحح احلديث, ونصه َّ: 
 .IQH»وما أدري ذا القرنني أنبيا كان أم ال?«: جقال 

ًال تسبوا تبعا فإنه قد أسلم«: ويف احلديث اآلخر َّ ُّ ُ«IRH. 
ًذان احلديثان يدالن عىل أن ذا القرنني وتبعا ليسا من األنبياءفه َّ ُ ُّ َّ. 

َّأما من ضعف احلديثني فقد ذهب إىل القول بنبوة ذي القرنني, وممن نرص  َّ َّ
ّهذا القول احلافظ ابن حجر, وذكر أن ذا القرنني بام قص اهللا علينا خربه يدل  ُ َّ ُّ

 .َّح عدم نبوتهَّظاهر اخلطاب عىل نبوته, لكن لعل الصحي
وأما ذو القرنني املذكور يف القرآن فهو من ... «: :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

َّأهل اإليامن والتوحيد, وقد اختلف يف نبوته, والصحيح أنه مل يكن نبيا ِ ُ...«ISH. 
  : أصحاب الكهف-٣

فالصحيح الذي ال خالف فيه أهنم ليسوا بأنبياء, بل قد نقل إمام احلرمني 
ّمجاع عىل عدم نبوهتماإل َوأهنم فتية آمنوا برهبم وزادهم اهللا هد ,ُ ِّ  إىل آخر ما ...ٌ

 .ذكر اهللا عنهم
                                                 

 ).٢٢١٧(حديث رقم ) ٥/٢٥١(» السلسلة الصحيحة«: انظر   )١(
من طريق ابن هليعة عن » تارخيه«, وابن عساكر يف »األوسط«, والطرباين يف )٥/٣٤٠(أخرجه أمحد    )٢(

 .ارو بن جابر عن سهل بن سعد عم
َّ يتقو به, وصححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف يوله شاهد من حديث ابن عباس وعائشة    ّ

 ).٥/٥٤٨(» السلسلة الصحيحة«
 ).٦٤ص(» ّالرد عىل البكري«   )٣(



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ١١٧

ّوليس هناك وصف هلم بالنبوة, بل لو كانوا أنبياء خلرجوا وبلغوا دعوة اهللا  ٌ
 .ونصحوا وجاهدوا يف سبيل اهللا

  :رــــ الخض-٤
 :فيه بعض املسائل

 : نبوة اخلرض)١
ِاختلف يف نب  .ّوته, والصواب أنه من األنبياءُ

ّ, فدل Æ Ç  È ÊÉ ﴾IQH  ﴿: ؛ قوله ملوسى :ومن األدلة عىل ذلك
 .ألهذا عىل أنه فعله بأمر اهللا 
ِّأن موسى كليم اهللا طلب من اخلرض أن يأذن له باتباعه: ًومن األدلة أيضا َ ّ :  

﴿ | } ~ _ `  a b c d e f  ﴾IRH.  ّوهذا الطلب من النبي
 .َّ يكون إال يف مقام النبوة كمثله سواءلشخص آخر ال

ّ بأن اخلرض أعلم منه, فشد موسى ؛ّأن اهللا تعاىل أخرب موسى : ًأيضا ّ
ّ رحله إىل اخلرض حتى يستفيد مما علمه اهللا ؛ َ ْ  .ألَ

 : حياة اخلرض)٢
َّاختلف يف موته وطال الكالم فيه, حتى قال بعض أئمة السنة ُ لن يكون بيننا : ُ

َفاق أو بدء وفاق حتى يقروا بأن اخلرض مات; ألهنم بنوا وبني الصوفية و َ ُّ ٌُّ ُِ
ّقواعدهم ـ أو أكثر قواعدهم ـ عىل اعتقاد حياته, ورووا أباطيل كلها حتكي أن  ّ
ًاخلرض يأتيهم وجيالسهم ويفطر معهم إن كانوا صياما ويقوم معهم إن كانوا  ِ ُ ُ

                                                 
 .٨٢: الكهف   )١(
 .٦٦: الكهف   )٢(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ١١٨

ِّمصلني  .ّوغري ذلك مما متجه العقول! ُ
ّعن ابن اجلوزي أن القرآن والسنة » املنار املنيف«ّ القيم يف ُوقد نقل ابن ّ

ّواإلمجاع والعقل كل هذه تدل عىل أن اخلرض مات ّ ُ. 
 À Á Â      Ã Ä  ÆÅ Ç ﴿:  فقوله تعاىل:أما دليل موته من القرآن

È É Ê  ﴾IQH .ٌهذا ترصيح أنه مل خيلد برش. 
ّ فام رواه البخاري وغريه أن ال:ّوأما من السنة  خرج عىل أصحابه يف جَّنبي ُ
أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه بعد مائة سنة ال يبقى عىل ظهر «: السنة العارشة وقال

 .»َّاألرض ممن هو عليها أحد
ّ فقد نقل غري واحد إمجاع املحققني من أهل العلم عىل أن :ومن اإلمجاع ِّ َ ٍ ُ

يب, حتى قال اإلمام البخاري, واخلطايب, واحلر: َّاخلرض مات, وممن نقل ذلك
ًما أر أن الذي ألقى قضية حياة اخلرض بني الناس إال شيطانا: احلريب ّ. 

ّفقد ساق ابن اجلوزي عرشة أدلة عىل موته نقلها ابن القيم, : وأما من العقل ُ ُ
ِّأنه لو كان حيا لوجب عليه اتباع النبي حممد : من ضمنها , بل أن يأيت فيجاهد جِّ

ّ وأن جياهد يف رساياه ويف جيوشه, فدل هذا عىل أنه حتت رايته ويعطيه البيعة, ُ  
 .ًمل يكن موجودا آنذاك

ّثم ساق ابن القيم تسعة أدلة يف   .»املنار املنيف«ُ
Jتنبيه:  

ُهناك مسألة تتعلق باخلرض ال بد أن نعلمها حتى ال يشغب هبا علينا بعض  ِّ ُ َُ ّ
ُ لشيخ اإلسالم سئل  فتوIRH»فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية«أهل البدع, ففي 

                                                 
 .٣٤: األنبياء   )١(
)٣٣٩−٤/٣٣٨(   )٢.( 



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ١١٩

ًرض حي, وهذا مشكل إشكاال ّفيها عن اخلرض وإلياس فجاء يف جواهبا أن اخل ِ ُ ٌّ
 .ًرياكب

هذه الفتيا موجودة ضمن املطبوع بني أيدينا الذي مجعه الشيخ ابن قاسم 
هكذا : ّ أنه ملا أثبت هذه الفتيا علق عليها يف اهلامش قال:, ومن  أمانته :

 .ُوجدت هذا اجلواب
ٌهذا من ورع الشيخ عبدالرمحن, فهو يعلم أن هذا القول باطل ولكن من و َ ّ ُ َ

 .َّباب براءة الذمة أثبت اجلواب وذكر التعليق
 :جاباتإ ُوجياب عن هذه املسألة بثالث

ًربام يكون هذا القول قوال قديام لشيخ اإلسالم ابن تيمية  −١ ً. 
 .م ابن تيميةًربام يكون هذا اجلواب مدسوسا عىل شيخ اإلسال  −٢
ًربام اختلط عىل الناقل أو عىل اجلامع فأدخل جوابا وكالما لغري شيخ اإلسالم   −٣ ً

 .ظانا أنه من كالم شيخ اإلسالم
ًأن هناك جوابا البن الصالح عن حياة : ّومما يؤكد هذه النقطة األخرية ّ

ِاخلرض يشبه ما ذكر يف  ُ ُ»ّإىل حد كبري; مما يدل ع» جمموع الفتاو ُ ّىل أن هذا اجلواب ٍّ
, لكنه تداخل عىل اجلامع أو عىل الطابع : أقرب ما يكون البن الصالح

 .:فأقحمه ضمن كالم شيخ اإلسالم 
ِّمل ال يقال بأن هذا الكالم قول متأخر لشيخ اإلسالم, ما : قد يقول قائل ٌ ّ ُ َ

 املانع?
ّفريد عىل هذا ُ: 

ِبأن كالم شيخ اإلسالم يف مصنفاته يبطل   −١ ُ َّ  .هذا األمرّ



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ١٢٠

ّأن تالميذه اجلهابذة احلفاظ ـ كابن كثري والذهبي وابن القيم ـ قد أفاضوا   −٢ َ ّ
ِوأجادوا وأسهبوا يف إبطال حياة اخلرض, بل كانوا يستشهدون ببعض كالم 
َّشيخ اإلسالم, ولو كانت هذه الفتيا عندهم ـ ولو من طرف خفي ـ لرصحوا  ّ

َبذكرها, فدل عىل أن شيخ اإلسال ّ ّ ِ  .ُم أبعد من هذه الفتياِ
 : تسمية اخلرض)٣

 :ّقيل يف سبب تسميته هبذا االسم عدة أقوال, منها
َّ أنه سمي هبذا االسم ألنه إذا صىل يف مكان اخرض ما حوله−١ ّ ِّ وهذا من . ُ

 .قول جماهد
ِإنام سمي اخلرض خرضا حلسنه وإرشاق وجهه:  قال اخلطايب−٢ ُ ًُ. 
ّأن اخلرض جلس عىل «: جِّي عن النبي ما رواه البخار:  وهو الصحيح−٣

 .»ّفروة بيضاء فإذا هي هتتز من حتته خرضاء
  : ذو الكفل-٥

 :ُاختلف أهل العلم يف أمره عىل ثالثة أقوال
 .َّفمنهم من قال بنبوته, كابن كثري رمحه اهللا تعاىل

ُومنهم من قال بعدم نبوته, كمجاهد رمحه اهللا تعاىل, وذكر أصحاب هذا  َّ
ً ذا الكفل كان رجال صاحلا وحكام مقسطا عادالّالقول أن ً ًِ ً ًَ َ ُ. 

 .IQHّوتوقف يف أمره آخرون, كابن جرير رمحه اهللا تعاىل
 .َّولعل الصواب ـ واهللا تعاىل أعلم ـ القول بنبوته

                                                 
 ).١/٢٢٥(» ة والنهايةالبداي«: انظر   )١(



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ١٢١

ِفالظاهر من ذكره يف القرآن العظيم بالثناء عليه «: ُقال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل
, وهذا ِّعليه من ربه الصالة والسالمٌّ أنه نبي IQHة األنبياءًمقرونا مع هؤالء الساد

 .IRH»هو املشهور
J تنبيهان: 

ُ رو ابن أيب حاتم وابن جرير عن أيب موسى األشعري :األول ّ أن ذا اُ
ًالكفل كان رجال صاحلا ً ُ. 

 :, ففي إسناد ابن أيب حاتماّوهذا ال يصح عن أيب موسى 
 .سعيد بن بشري, وهو ضعيف

 .ِّدة, وهو مدلسوقتا
 .ُوكنانة بن األخنس, مل أعثر عىل ترمجته

 .ُوأما إسناد ابن جرير فذكر ابن كثري أنه منقطع
ُسمعت :  قالبُما رواه اإلمام أمحد وغريه عن عبداهللا بن عمر : الثاين

ّ حديثا لو مل أسمعه إال مرة أو مرتني ـ حتى عد سبع مرار ـ جرسول اهللا من  ًَّ َّ ً
َّكان الكفل من بني إرسائيل ال يتورع من ذنب «: أكثر من ذلك, قالُولكن سمعته 

ُعمله, فأتته امرأة فأعطاها ستني دينارا عىل أن يطأها, فلام قعد منها مقعد الرجل  َّ ًَ ٌ ِ
ُما يبكيك? أكرهتك? قالت: َمن امرأته أرعدت وبكت, فقال هلا ِ ال, ولكن هذا : ُ

                                                 
 m n o qp r s t     u v w ﴿: يشري إىل اآليات الكريامت   )١(

yx z { |      ﴾ ]وقوله تعاىل]٨٦−٨٥: األنبياء , :﴿ ^ _  `     a b  c 
d e f g h i j  k l m n o p q    r s  

t u v xw y z {  ﴾ ]٤٨−٤٥: ص[. 
 ).١/٢٢٥(» البداية والنهاية«   )٢(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة  ١٢٢

ّعمل مل أعمله قط وإنام محلتني عليه ا ثم ! فتفعلني هذا ومل تفعليه قط?: قال. حلاجةٌ
ًواهللا ال يعيص اهللاَ الكفل أبدا, فامت من : ثم قال. اذهبي بالدنانري لك: نزل فقال ُ

 .»قد غفر اهللاُ للكفل: ًليلته فأصبح مكتوبا عىل بابه
 .حسن: رواه الرتمذي من حديث األعمش به, وقال

َوذكر أن بعضهم رواه فوقفه عىل ابن عمر, ٌ فهو حديث غريب جدا, ويف ّ ٌ
ًإسناده نظر; فإن سعدا هذا قال أبو حاتم   ّال أعرفه إال بحديث واحد, ووثقه : ّ

َّابن حبان, ومل يرو عنه سو عبداهللا بن عبداهللا الرازي هذا, فاهللا أعلم ِ ُIQH. 
ّفاحلديث ال يصح مرفوعا, ثم لو صح فالذي تتعلق به القصة هو الكفل,  ًّ

 .لكفل, واهللا تعاىل أعلموهو غري ذي ا
 

*** 
 
 

                                                 
 ).١/٢٢٦(» داية والنهايةالب«   )١(

 عزا هذا احلديث إىل الرتمذي, بينام ذكر :ّ أن احلافظ ابن كثري :ذكر الشيخ أمحد شاكر : تنبيه*   
 .ٌأنه مل خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» التفسري«يف 
َّ, وقد صحح الشيخ أمحد شاكر )٤٧٤٧(حديث رقم ) ٦/٣٣٤(ألمحد شاكر » املسند«حتقيق : انظر
 .ا احلديثهذ :



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ١٢٣

 
  IQHخاتمة

  في التعريف ببعض المصنفات 
 وسيرهم إلاألنبياء  في أخبار

 
َّيف ختام هذه الرسالة رأيت أن أذيلها بتعريف خمترص لبعض الكتب املصنفة  َ ِِّّ ُ ُ

 :يف هذا املوضوع; ألمرين
ُّإفادة القارئ ومن أحب التوسع والتزود يف هذا ا: أحدمها ملوضوع بتقريب َُّّ

َالكتب املؤلفة فيه وعرضها بوجه موجز َّ. 
ً متييز الطيب من اخلبيث, وهذا أمر مهم خاصة فيام يتعلق بالكتب :الثاين ّ ٌ ِّ

ّواملصنفات, إذ قد يغرت بعض متابعي الكتب بنضارة منظر الكتاب, أو جودة  َّ
ّب عىل السم طباعته وجتليده, أو أسلوب كاتبه وبالغته, بينام حيتوي ذلك الكتا

ّالزعاف الذي ينفثه يف عقل قارئه فيؤثر يف أفكاره ومبادئه, بل ربام أثر  ّ   ينه,  ديفُ
لذا كان من مهام طالب العلم حتذير الناس من الكتب ّوال حول وال قوة إال باهللا, 
 .ةلّواملنشورات الفاسدة واملضل

 :َّفمن الكتب املؤلفة يف قصص األنبياء وأخبارهم
 :رمحه اهللا تعاىلللحافظ ابن كثري » نبياءقصص األ «−١

ّوهذا الكتاب مطبوع أكثر من مرة, وهو مستل من كتابه الكبري  َّ البداية «ٌ
 .»والنهاية

                                                 
 . يف مجع أكثرها وصياغتهاألهذه اخلامتة كان للشيخ خالد الباتيل ـ أثابه اهللا تعاىل ـ الفضل بعد اهللا    )١(



 
 
 
 

 ...لة وروايات باط...             آراء خاطئة ١٢٤

, ثم يسري يف قصص األنبياء ؛يبتدئ الكتاب بباب ما ورد يف خلق آدم 
 .؛ حتى خيتم بأخبار عيسى إل

ِواملصنف إمام حافظ حمدث يعتني بذكر اآليات  ِّ ٌ واألحاديث املتعلقة ِّ
ًباألخبار التي يذكرها, وكتابه هذا من الكتب املفيدة التي انتفع هبا الناس قديام يف  ُُ ُ

ِّهذا الباب, خاصة إذا ضم إىل ذلك ما كتبه املصنف  ّ  من التحقيقات :ً
 .إلوالتعليقات يف تفسريه املشهور عند اآليات املتعلقة بقصص األنبياء 

 أليب إسحاق أمحد بن حممد بن »صص األنبياءعرائس املجالس يف ق« −٢
 ):هـ٤٢٧(إبراهيم الثعالبي 

ٌكتاب يشتمل عىل قصص األنبياء املذكورة يف القرآن بالرشح والبيان, وقد 
ٌطبع غري مرة, وفيه كثري من  َّ  واألخبار الواهيات والغرائب, وفيه اإلرسائيلياتُ

 .IQHًأيضا باليا ورزايا
 .ملحمد بن أمحد بن إياس» ُّقائع الدهورُّبدائع الزهور يف و« −٣

ِكتاب فيه من الفوائد الغرائب, ومن النقول العجائب, ابتدأ فيه مصنفه بذكر  ُ ِّ ُّ ٌ
َالساموات واألرضني وما كان قبل الوجود, وإظهار العامل املوجود من مبدأ خلق  ُ

ليهم ِّ وما جاء من نسله من األنبياء الكرام إىل نبينا حممد ـ عليه وع؛آدم 
 .أفضل الصالة والسالم ـ

ُومن مصادره تعرف قيمته, فقد اعتمد عىل الثعلبي والسدي والواقدي,  ُ
ّوكان صاحبه فيه حاطب ليل وجارف سيل, وقد حذر منه العلامء وبينوا أن  َّّ َ ُ
ْالغالب عليه األحاديث املوضوعة, وقد حذرت من هذا الكتاب اللجنة الدائمة  ّ

                                                 
 ).٢/٢٠(ملشهور بن حسن آل سلامن » ّكتب حذر منها العلامء«   )١(



  
  
  
 

...وروايات باطلة ... آراء خاطئة  ١٢٥

 السؤال الثالث من الفتو رقم نًء فقالت جوابا عللبحوث العلمية واإلفتا
 :ُّما نصه) ٧٨٢(

بدائع «ًوأن يتجنب القراءة من الكتب التي ليست مأمونة, مثل كتاب ... «
ُ, فإن مؤلفه وأمثاله هم الذين يذكرون مثل هذه »الزهور يف وقائع الدهور َ َِّ ّ

 .IQH»االفرتاءات, واهللا أعلم
َتنزيه األنبياء عام ن «−٤ ُسب إليهم حثالة األغبياءَّ ُ أيب احلسن عيل بن : تأليف» َ

: هـ بتحقيق١٤١١أمحد السبتي األموي املعروف بابن محيد, طبع الكتاب عام 
 .حممد رضوان الداية

تنزيه «قسم املؤلف كتابه «: يقول املحقق يف مقدمته التعريفية بالكتاب
ّ عامة وعدد من الفصول, وربام إىل مقدمة» َّاألنبياء عام نسب إليهم حثالة األغبياء

ّختلل الفصل استطراد له عالقة بموضوع الكتاب, وكل فصل يتعلق بقصة أو  ٌ
 .ّخرب لنبي من أنبياء اهللا تعاىل

أما املقدمة فهي بسط لسبب ـ أو أسباب ـ تأليف الكتاب, وبيان ملعنى نزاهة 
 األشخاص إىل األنبياء, وتعريف بالثغرات العقدية أو غريها التي دفعت أولئك

 .أن يقعوا يف األخطاء الفظيعة يف حق األنبياء الكرام
ً الفصول فإهنا تتابعت لتعالج أحوال بعض األنبياء ممن كانوا غرضا اوأم َّ ُ

ّكل وهم وكل للكالم, ومل يكن املؤلف يغادر الفصل قبل أن يستوثق من إزالة  ِّ
 .اهـ» َلبس وبعد مناقشة علمية عقلية متأنية دقيقة

ًلكتاب ليس موثقا يف قصص األنبياء واستقصاء أخبارهم, وإنام هو يعالج وا
                                                 

 .باختصار) ٢٢−٢/٢١(املرجع السابق    )١(
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ُويناقش بعض املسائل التي زل فيها بعض الناس يف مقام األنبياء  َّ  يف بعض إلُ
 .احلوادث التي وقعت هلم

 مع زوجه ؛ مع زوج أوريا, وقصة سليامن ؛قصة داود : عىل سبيل املثال
ِّ مع امرأة العزيز يف اهلم ؛قصة يوسف وما كان من قصة اجلسد والكريس, و

ِّواملراودة, وقصة نبينا حممد   . مع زيد بن حارثة وزينب بنت جحش, ونحو ذلكجَّ
َّفصول يف ذكر ما قص اهللاُ علينا يف كتابه من أخبار ... قصص األنبياء «−٥ ِ

: عبدالرمحن بن نارص السعدي, اعتنى به وعلق عليه: للشيخ» األنبياء مع أقوامهم
 .أرشف عبداملقصود

ّطبع هذا الكتاب يف جملد واحد, ويقع يف حدود  ٌّصفحة, وهو مستل ) ٢٢٠(ُ ُ
ُالذي متيز بميزات كثرية ذكر تلميذه » َّتيسري الكريم الرمحن«من كتاب الشيخ  ّ

سهولة العبارة ووضوحها, «: َّفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني منها
ِذكر اخلالف, والسري عىل منهج السلف يف آيات ّوجتنب ّوجتنب احلشو والتطويل, 

ّالصفات, ودقة االستنباط, وهو كتاب تفسري وتربية ِّ«. 
ُومن أجل هذا أشري عىل كل مريد القتناء كتب «: ثم قال الشيخ ابن عثيمني ّ ُ ِ ْ

ِّالتفسري أن ال ختلو مكتبته من هذا التفسري القيم ُ«. 
ِّبمقدمة للمصنف يف منافع » ...قصص األنبياء«وافتتح هذا الكتاب  ّ

سوف آيت هبذه القصص وأمجع القصة يف موضع واحد, .. «: القصص, جاء فيه
ُوأحرص عىل ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أوهلا إىل آخرها, وأتبع  ّ
َّكل قصة بام يفتح اهللاُ به من الفوائد األصولية والفروعية واألخالق واآلداب  َّ

 .»ِّملتنوعةواملواضيع ا
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ِّ حتى ختمه بقصة نبينا حممد ؛َّثم ابتدأ بقصة آدم   .جَّ
ٌبذكر الفوائد واملنافع, فهو كتاب أصيل ملن كان َّويتميز هذا الكتاب بالعناية  ِ

 .إلوالعرب من قصص األنبياء باستنباط الدروس ُمهتام 
  .عبدالوهاب النجار: تأليف» قصص األنبياء «−٦

, ؛ إىل عيسى ؛َّ من مرة, وابتدأ بقصة آدم ُطبع هذا الكتاب أكثر
َواملؤلف يبجل كتابه وينقد بشدة عىل من انتقد كتابه, ومن العجيب أنه يصف  ّ ُّ
ّكتابه ـ يف املقدمة ـ بأنه فتنة يضل اهللا به كثريا وهيدي به كثريا وما يضل به إال  ُّ ُ ًَ ً ٌ ّ

 .الفاسقني
نه بنى كتابه عىل قواعد ّواملؤلف قوي العبارة يف أسلوبه ومناقشته, ولك

 :َذكرها يف املقدمة ال تسري مع النهج السليم والرصاط املستقيم, ومن ذلك
ًأن العقل ركن املعتقدات األول, فام أوجبه كان واجبا وما أحاله كان *  َ ُّ

ًحماال, وما أجازه كان جائزا ًُ. 
  .ُاخلرب بام يزيل هذا التعارضَإذا عارض اخلرب العقل وجب تأويل * 
 .ال ير ثبوت األمور االعتقادية واملعجزات بخرب اآلحاد* 
 .»بمعراج ابن عباس « −٧

ٍ, وقد اشتمل عىل كثري من بٌهذا الكتاب مكذوب عىل ابن عباس 
َاألحاديث املكذوبة واألباطيل والرتهات التي مل ترو عن رسول اهللا  ُ   , جَّ

ُالكتاب غري  بريء منه; ملا حواه من الكذب, فمثل هذا بُوابن عباس 
ُصحيح السند, وغري ثابت النسبة إىل من نسب إليه ِّ ُIQH. 

                                                 
  ).٢/٢٥٧(سن آل سلامن ملشهور بن ح» ّكتب حذر منها العلامء«: انظر   )١(
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 .ألمحد شلبي» اإلرساء واملعراج «−٨
املكتبة «َّمن منشورات مكتبة النهضة بالقاهرة, وهو اجلزء الثالث مما سامه بـ

 .»ّاإلسالمية املصورة لكل األعامر
لقضاء عىل ّزعم املؤلف فيه أن كتابه هذا عبارة عن دراسة تصحيح ل

 !!الشطحات واخليال يف اإلرساء واملعراج
ُّوفيه ـ عىل احلق واحلقيقة ـ ختبيط وتقول عىل رسول اهللا  َ ٌَ ٌ وإنكار ملا ثبت جّ

عنه يف اإلرساء واملعراج ما ال مزيد عليه يف الضالل واإلضالل, وفيه تقرير رأي 
لذي هو فوق مجيع ِّاجلهمية يف إنكار علو اهللا عىل خلقه واستوائه عىل عرشه ا

املخلوقات, فهو يف احلقيقة دراسة إفساد لعقيدة أهل السنة واجلامعة فيام يتعلق 
 .IQHّباإلرساء واملعراج وإثبات علو اهللا عىل خلقه

 .حممد حسني هيكل: تأليف» جحياة حممد  «−٩
ِكتب هذا الكتاب يف مرحلة حرجة ـ إن «: قال عنه الشيخ مشهور بن حسن ِ ُ

ة ـ من مراحل الفكر العريب واإلسالمي يف بالد العروبة, وانترش كام ِكاحل: مل نقل
ًيبدو من كثرة طبعاته انتشارا واسعا ً. 
ًقابل للنقض سطرا فسطرا: َوهذا الكتاب بكلمة موجزة ً ٌ ِ«IRH. 

ًثم رسد شيئا من أخطائه وشطحاته, ثم قال هذا الكتاب : .. واخلالصة«: َ
ُمسموم, إذ قام عىل أساس منهار ُ, إذ رصح مؤلفه يف مقدمتهٍ ِّ َّإنني مل آخذ بام سجلته «: ّ

ُكتب السرية واحلديث; ألنني فضلت أن أجري هذا البحث عىل الطريقة العلمية ُ َّ«! 
                                                 

 ).١/٣٤٩(املرجع السابق    )١(
ّكتب حذر منها العلامء«   )٢( ُ «)١/٣٠٤.( 
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ِ ينكفاعتمد فيه عىل العقل وكاد ٌفالكتاب قائم ... جّر صلة الوحي بالنبي ُ
ً, تعويضا جِّ للنبي وما شاكلها» القيادة«و» العظمة«و» العبقرية«عىل ترويج صفة 

ِّالنبوة, والوحي, والرسالة: عن صفات َّ«IQH. 
 .خلالد حممد خالد» ٌرجال حول الرسول «−١٠

ّكتب حذر منها «هذا الكتاب أورده الشيخ مشهور بن حسن يف كتابه 
 : وقال عنهIRH»العلامء
ِّكتاب عن حياة الصحابة رضوان اهللا عليهم, وأسلوبه شيق, وله انتشار « ٌ
َّ, وكان له أثر حسن عىل املثقفني العرصيني, ولكن يل عليه مالحظة مهمة واسع ٌٌ ِّّ ٌ

َأن مؤلفه كتبه بأسلوب القصة : ُومن أجلها أوردت هذا الكتاب هنا, وهي ِّّ  
َـ ولكن لكي يشوق القارئ وجيعلـ وليس يف هذا ضري  ِّ ِه يتابع خرب هذا الصحايب ُ ُ

ًعقدة«أو ذاك كان يصنع  ًحينئذ يرتب أحداث القصة ترتيبا من عنده يف القصة, و» ُ ُِّ
ِويدخل عليها إضافات حتى تبقى عىل نسج واحد دون خلل فيها ُ. 

ِّوهذه اإلضافات ال وجود هلا يف كتاب الرتاجم, فضال عن أن هنج املؤلف  ّ ً
 .ٌفيه اجلمع والتقميش وليس البحث والتفتيش, ولذا وقع فيه أخبار غري صحيحة

 َيل رسالة مفردة يف بعض ما يف هذا هذا الكتاب, وهذه كلمة رسيعة عن
َالكتاب من العيوب واآلفات, يرس اهللاُ نرشها َّ«. 

 .حممد بن عيل الصابوين: تأليف» النبوة واألنبياء «−١١
َّصفحة, وله أكثر من طبعة, حتدث يف أوله عن ) ٣٢٠(يقع هذا الكتاب يف  ّ ً

                                                 
 ).١/٣٦١(املرجع السابق    )١(
)١/٣٦٨(   )٢.( 
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ّدث عن مزايا دعوة األنبياء, ثم ّالنبوة ومعناها وبعض خصائص األنبياء, ثم حت
َّأفاض يف عصمة األنبياء وبعض الشبهات يف ذلك, ثم بني احلكمة من قصص  ُ ُّ

القصص يف القرآن الكريم, ثم رشع يف أخبار ّاألنبياء وفوائدها ورس تكرار 
ُّ, ثم سائر الرسل إلُّ, ثم أويل العزم من الرسل ؛ًاألنبياء مبتدئا بآدم 
 .معليهم الصالة والسال

َّوالكتاب يتميز برتتيبه وسهولة أسلوبه, ولكن املؤلف وقع يف بعض 
ّاألخطاء التي مردها عدم التحقيق يف بعض املسائل, وقد تعقبه الدكتور حممد  ُّ

ّحممود أبو رحيم ومجع ذلك يف كتيب مطبوع بعنوان نظرات يف كتاب النبوة «: ُّ
 .»واألنبياء

ّالحظت أن املؤلف » النبوة واألنبياء«بعد قراءة كتاب «: ّيقول يف مقدمته ّ ُ  
 اإلرسائيليات, فساق من »ّاجلدة والدقة والتحقيق«: مل يلتزم بام أخذ عىل نفسه من

ُما تقشعر منه األبدان, ومن األخبار الواهية يف ترجيح ما ال يصلح حاله إال  ّ
ِّبرصيح القرآن أو احلديث الصحيح, وفصل ما أمجله القرآن ومل تبينه ا لسنة َُّ

  .الصحيحة
ّبل إن كثريا من املسائل التي ناقشته فيها مل يذكر مرجعا هلا أو دليال يوثق  ً ًّ ُ ً

ُمذهبه فيها, وكان يبرت رأي املؤرخني فيام ينقله عنهم, فوقع  ُيف تناقضات سببها ِّ
 .»ّعدم الدقة

ِّسبحان ربك رب العزة عام يصفون, وسالم عىل املرسلني, واحلمد هللا رب  ّ َِّ ٌ ّ ّ
ِّالعاملني, وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد, وآله وصحبه أمجعني َ َّ َ. 
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