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 اإلسرائيميات في تفسير ابن جرير الطبري 
 يوسف عرض ونقد سورةل

  (ٔ)عصام العبد زىد
 ممخص البحث

إلى إف مكضكع اإلسرائيميات مف أىـ المكضكعات التي يجب دراستيا لبياف حقيقتيا 
الباحثيف , ألنو يخالطيا الركايات المكذكبة كالمجيكلة كىي تسبب انحرافان خطيران كضرران بالغان 

قيدة األمة كحقيقة اإلسبلـ , فبل بد مف كشؼ ىذا الزيؼ المركـك مف الركايات المكذكبة بع
كتحذير أبناء األمة منيا , كالضرب بيا بعرض الحائط , كتنقيح كتب التفسير كالثقافة 

 اإلسبلمية مف نشرىا .
 أربعة مباحث :مقدمة ك ذلؾ جعمت البحث في ل

 ر الطبرم كاإلسرائيميات كسكرة يكسؼ .تعريؼ بتفسير ابف جريالمبحث األول : 
 . اإلسرائيميات في رؤيا يكسؼ المبحث الثاني : 
 اإلسرائيميات في قصة امرأة العزيز كغكايتيا ليكسؼ .المبحث الثالث : 
 اإلسرائيميات في مككث يكسؼ في السجف .المبحث الرابع : 

يدة لطمبة العمـ كأتبعت البحث بخاتمة تحدثت عف أىـ النتائج كالتكصيات المف
 كالمفسريف عمى كجو الخصكص .

 المقدمة
النبييف, المبعكث رحمة لمعالميف, الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ 

 :, كمف تبعو إلى يـك الديف ... أما بعدكعمى آلو كصحبو أجمعيف, كمف سار في طريقو
عمـ الشرعي كمف تعامؿ مع تناكؿ ىذا البحث مكضكعان ىامان , ينبغي عمى طبلب ال

 سكرةتفسير القرآف معرفتو , فيك مكسـك بعنكاف "اإلسرائيميات في تفسير ابف جرير الطبرم ل
يكسؼ عرض كنقد" كما تناكؿ البحث تعريفان بتفسير ابف جرير الطبرم كمكقفو مف 

 كرة يكسؼ ثـ تكسع ؼ لسػػػػػػػػػػػػػإلسرائيميات ثـ اتبعتو بتعريعف ا اإلسرائيميات كعرضان مختصران 
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 .التفسير الصحيح لآليات القرآنية البحث في عرض الركايات اإلسرائيمية كنقدو ليا مع بياف
عبارة عف دراسة لئلسرائيميات الكاردة في تفسير الطبرم بشأف قصة  :أواًل : طبيعة الموضوع

 بطريقة العرض كالنقد كالتحميؿ . يكسؼ 
كرة اإلسرائيميات عمى تفسير النص القرآني حيث إنيا بياف خط ثانيًا : أىمية الموضوع :

, كتعطي أفكاران ضالة تخرج النص عف حقيقتو , لذلؾ فنحف المعنى الصحيح لآليات تقمبي 
 .ة منيافي أمس الحاجة لبياف كذب ىذه الركايات كتنقيح كتب التفسير كالثقافة اإلسبلمي

حيث إنو يتعامؿ مع اآليات القرآنية االرتباط الكثيؽ بيف ىذا المكضكع كالقرآف الكريـ  -ُ
 مباشرة .

 .التأثير المباشر ليذا المكضكع عمى أفكار الناس كفيميـ لركح العقيدة كالشريعة -ِ

 .بياف التفسير الصحيح لكتاب اهلل مف خبلؿ السعي لرضى اهلل  :ثالثًا : أىداف البحث
ا السيئ سباب دخكليا كأثرىأ, كمعرفة لنحذرىا بياف أىمية المعرفة بالركايات اإلسرائيمية -ُ

 .عمى تفسير القرآف الكريـ

أسمكب عممي يتفؽ مع النقؿ جمع الركايات اإلسرائيمية في قصة يكسؼ كالرد عمييا ب -ِ
 .كالعقؿ

 اشتمؿ ىذا البحث عمى مقدمة كأربعة مباحث كخاتمة كىي كالتالي : :رابعًا : خطة البحث
 فو كخطة البحث كتشمؿ طبيعة المكضكع كأىميتو كأىدا :المقدمة 

 : المبحث األول : تعريف بتفسير الطبري واإلسرائيميات وسورة يوسف
 كفيو ثبلثة مطالب ىي :

 المطمب األول : تعريف بتفسير ابن جرير الطبري ومنيجو في اإلسرائيميات .
 المطمب الثاني : تعريف باإلسرائيميات وأسباب دخوليا والحكم عمييا .

 . سورة يوسف المطمب الثالث : تعريف ب
 . المبحث الثاني : اإلسرائيميات في رؤيا يوسف 

 كجعمتو في النقاط التالية
 أواًل : عرض الرواية اإلسرائيمية .

 ثانيًا : نقد الرواية .
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 ثالثًا : التفسير اإلجمالي لآليات .
 رابعًا : اليداية من اآليات .

 .المبحث الثالث : اإٍلسرائيميات في قصة امرأة العزيز 
 كجعمتو في مطمبيف

 . المطمب األول : غواية امرأة العزيز ليوسف 
 المطمب الثاني : امرأة العزيز مع النسوة .

 . المبحث الرابع : اإلسرائيميات في مكث يوسف في السجن
 كفيو مطمباف :

 المطمب األول : اإلسرائيميات عن سبب لبث يوسف في السجن .
 مدة السجن . المطمب الثاني : اإلسرائيميات عن

 كأتبعت البحث بخاتمة تتضمف أىـ النتائج كالتكصيات .
 المبحث األول

 تعريف بتفسير الطبري واإلسرائيميات وسورة يوسف
 كجعمتو في ثبلثة مطالب :

يعتبر تفسير الطبرم مف أشير التفاسير  :: تعريف بتفسير ابن جرير الطبريالمطمب األول
يقؿ في األىمية مف ناحية التفسير العقمي لما فيو مف التي كصمت إلينا بالمأثكر , كال 

استنباطات عقمية لممفسر كتكجيو لؤلقكاؿ كالترجيح بيف اآلراء المختمفة حكؿ المسألة الكاحدة 
حيث كاف يعمؿ العقؿ كالنظر حكؿ تفسير اآليات القرآنية إلى جانب تركيزه عمى التفسير 

يرجح بالمأثكر كلـ يتعارض مع الركاية , ككاف  بالمأثكر , ككاف اجتياده مكافقان لما جاء
جزءان ككاف مفقكدان منذ زمف يقع تفسير الطبرم في ثبلثيف  .اإلجماع في القراءات كغيرىا

كجد عمى شكؿ  عندما, ي العالـ اإلسبلمي كالعالـ بأسره, ككاف لظيكره مفاجأة عظيمة فبعيد
كليذا التفسير مزايا لقرف الرابع اليجرم , مخطكط يحكم تفسير القرآف بالركاية المأثكرة منذ ا

لتزامو ااع , كلـ يخالؼ اإلجم ه, أنو كاف يأخذ باإلجماع كيعمؿ بو في تفسير حميدة كثيرة
, ككاف ينكر عمى لشاذة التي تقـك عمى أصكؿ مضطربةبالقراءة الصحيحة ككاف يرد القراءة ا

في تفسيره يبتعد عما ال فائدة مف  , ككافجع إليومف يفسر بالرأم كيخالؼ المأثكر أك لـ ير 
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ه األمكر التي ال ذكره فبل يذكره في تفسيره مع أف غيره مف المفسريف كاف يتكسع في مثؿ ىذ
رجع إلى المغة العربية في التفسير كيفسر المفظة ضمف ما تحتممو ي, ككاف فائدة مف ذكرىا

ىا ضمف اآلية القرآنية , ككاف ذكر الركايات عف السمؼ في معنى المفظة المراد تفسير يالمغة ك 
يرجع إلى الشعر العربي في تفسيره كيستشيد ببيت الشعر عمى المفظة في تأدية المعنى 

, كما يتضح بصكرة جمية لكؿ ذم عقؿ يا حسب كركدىا في السياؽ القرآنيالصائب ل
كفييف في كبصيرة أف ابف جرير كاف ييتـ اىتمامان بالغان بالمذاىب النحكية مف البصرييف كالك

النحك كالصرؼ كيكجو األقكاؿ كيرجح ما يراه مناسبان دكف تعصب إلى إحدل المدارس حيث 
 .(ُ)اء مف السمؼ كبيف المعارؼ المغكية ػكاف يكفؽ بيف ما ج

يركم ابف جرير الطبرم في تفسيره "جامع البياف في تأكيؿ آم  :لتزامو باإلسناد في الروايةا
 ؛ح أك تضعيؼ إال في القميؿ النادرمع أنو لـ يتعقب السند بتصحيالقرآف" الركايات بأسانيدىا 
الناقد البصير , كأحيانان يقؼ مكقؼ لركاية فقد أككؿ العيدة إلى غيرهألنو يعتقد أف مف أسند ا

 .لكثيرة التي زخر بيا ىذا التفسيرجرح في رجاؿ اإلسناد بالنسبة لمركايات افيعدؿ كي
ر الطبرم في تفسيره أخباران مأخكذة مف القصص اإلسرائيمي لقد ذك :موقفو من اإلسرائيميات

لى عبد اهلل بف سبلـ أك عبد الممؾ ابف جريج  يركييا إلى كعب األحبار أك كىب بف منبو كا 
سرائيميات  كغيرىـ حيث بمغت ما يقرب مف ألفيف كخمسمائة ركاية في تفسيره مف اإلو

ذا الكـ الكبير مف اإلسرائيميات في تفسيره , نرل ى(ِ)كالخرافات كاألساطير الييكدية األكلى
عتقاده أف مف الخية الكاسعة ك كذلؾ لتأثره بالركايات التاريخية التي عالجيا في بحكثو التاري

ألنو  كىذا العدد ال يضر بقيمة تفسيره ؛أسند فقد ترؾ النظر لغيره في تصكيبو لمركايات , 
 .(ّ)كاف يذكر تمؾ الركايات بأسانيدىا 

لقد أكثر مف سرد الركايات اإلسرائيمية في تفسيره مف  :عمى تفسير ابن جرير الطبري ُأخذ ما
غير بياف كتمييز لصحيحيا كضعيفيا كالظاىر أنو يعتقد أف مف ذكر السند كلك لـ ينص 

                                                 
 .َُْ-َُّ: التفسير كمناىج المفسركف , ص, كانظرُِْ,ُِٕ, صُركف, جانظر: التفسير كالمفسػ (ُ)

بعنكاف : ببل تردد  www.alsbah.netد المعجؿ , عمى الرابط انظر : مقاؿ لمباحثة ىدل بنت في )ِ(
 اإلسرائيميات .

 . ُّانظر : اإلسرائيميات في تفسير الطبرم , ص (ّ)

http://www.alsbah.net/
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, كلـ يسمـ تفسير ابف جرير عمى جبللة كالمؤاخذة عف المؤلؼعمى درجة الركاية يرفع التبعة 
 .(ُ)ف الركايات المنكرة كالضعيفة كالكىمية مف اإلسرائيميات مؤلفو كعمك شأنو م

 :رائيميات وأسباب دخوليا في كتب التفسير والحكم عميياـف باإلسـالتعري: المطمب الثاني
إف لفظ اإلسرائيميات يدؿ عمى األخبار كالقصص الييكدية  :باإلسرائيميات أواًل : التعريف

يعـ ىذا المكف أيضان المركيات النصرانية التي دخمت التي تسربت إلى المجتمع اإلسبلمي ك 
كتب التفسير كيطمؽ عمى جميع ذلؾ لفظ اإلسرائيميات مف باب التغميب لمجانب الييكدم 

, الذم اشتير أمره فكثر النقؿ عنو ألف ما جاءنا عف الييكد ىك ؛عمى الجانب النصراني
 .كتب التفسير كالثقافة اإلسبلمية ىككمتا الثقافتيف الييكدية كالنصرانية كاف ليا أثر عم

ككانت الثقافة الييكدية تتمثؿ في التكراة كبما تحكيو في األسفار المكسكية كغيرىا 
ُؾوَن افَؽؾَِم َظْن َمَواِضِعِه[: ىذه دخميا التحريؼ حيث قاؿ تعالىكتسمى بالعيد القديـ ك  رِّ  ]ُُيَ

 ئح كشركح أخذكىا عف مكسى , ككاف لمييكد بجانب التكراة سنف كنصا{ 31}ادائدة:
دكنت عبر الزمف  بطريؽ المشافية إال أنيا حيرفت بالزيادة كالنقص كالتبديؿ كالتغيير , ثـ

, يخ كالتشريع كاألساطير الييكديةجانب ذلؾ القصص كالتار يكجد إلى , ككاف كعيرفت بالتممكد
تمثؿ في األناجيؿ المعتبرة ـ تيأما النصارل فكانت ثقافت التي تيشكؿ بمجمكعيا ثقافة الييكد .

الكتاب المقدس لدل  , أمارسائؿ الرسؿ كتسمى بالعيد الجديديـ كما انضـ إلييا مف لدي
ذا نظرنا في التكراة  .كيطمؽ عميو العيد الجديد كالقديـ, التكراة كاإلنجيؿ النصارل يشمؿ كا 

صة ما كاف لو تعمؽ كاإلنجيؿ نجد أنيما قد اشتمبل عمى كثير مما اشتمؿ عميو القرآف, كبخا
بقصص األنبياء عمييـ السبلـ مع اختبلؼ في طريقة العرض فالقرآف ينحك منحى يخالؼ 
التكراة كاإلنجيؿ فتراه يقتصر عمى مكاضع العبرة كالعظة كاليداية الدينية مف كراء القصة دكف 

كالبمداف التعرض إلى التفصيؿ كذكر الجزئيات فبل يذكر تاريخ الكقائع كال أسماء األشخاص 
 بؿ يتخير مف ذلؾ ما يمس جكىر المكضكع كما فيو اليداية الدينية بيف ثنايا القصة .

إف دخكؿ اإلسرائيميات في تفسير  :سرائيميات إلى المجتمع اإلسالمي: أسباب دخول اإلثانياً 
القرآف يرجع إلى عيد الصحابة رضي اهلل عنيـ نظران التفاؽ القرآف مع التكراة كاإلنجيؿ في 

                                                 
 . ُِّانظر : اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير , ص (ُ)
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ذكر بعض القصص مع فارؽ بسيط كىك اإليجاز في القرآف كالبسط كاإلطناب في كتب أىؿ 
الكتاب ككاف الرجكع إلى أىؿ الكتاب مصدران مف مصادر التفسير عند الصحابة , ككاف 
الصحابي إذا قرأ قصة قرآنية يجد في نفسو ميبلن إلى أف يسأؿ عف بعض ما طكاه القرآف كلـ 

مف أىؿ الكتاب ف يجيبو سكل ىؤالء النفر الذيف دخمكا في اإلسبلـ يتعرض لو , فبل يجد م
كحممكا إلى أىمو ما معيـ مف ثقافة دينية فأجابكىـ عف دقائؽ كجزئيات مكجكدة في ثقافتيـ 

 .يات اإلسرائيمية إال كتب التفسيرذلؾ دخمت تمؾ الركابك 
االعتقاد بما أذف بالركاية عنيـ بعد أف حٌذر مف  كنضيؼ إلى ذلؾ أف الرسكؿ 

بمغوا عني ولو آية وحدثوا عن نبي إسرائيل وال حرج : ) يخالؼ الشريعة اإلسبلمية فقاؿ 
, أم حدثكا عنيـ ما يتفؽ كحدكد الشريعة (ُ)(ومن كذب عمّي متعمدًا فميتبوأ مقعده من النار

 . (ِ)في األخذ عف أىؿ الكتاب  اإلسبلمية كضمف الشركط الكاجبة
يجب عمى المفسر أف يككف يقظان كناقدان بصيران  سرين من اإلسرائيميات :ثالثًا: موقف المف

حتى يستطيع أف يستخمص مف ىذا الكـ المركـك مف اإلسرائيميات ما يناسب ركح الشريعة 
, كما يجب عمى المفسر أف ال يرتكب النقؿ عف أىؿ اإلسبلمية كيتفؽ مع العقؿ كالنقؿ

 .بخصكص ذلؾ المأخكذ عنيـ بياف الكتاب إذا كاف في سنة نبينا 
كيجب عمى المفسر أف يمحظ أف الضركرم يتقٌدر بقدر الحاجة كأف ال يأخذ مف 

 .ط أف يككف مكافقان لمكقؼ اإلسبلـشر باإلسرائيميات إال اليسير الندر كعند الضركرة 
ذا اختمؼ المتقدمكف في شيء ككثرت أقكاليـ كنقكليـ , فبل مانع مف نقؿ المفسر  كا 

قكاؿ جميعان عمى أف يصحح الصحيح منيا كيبطؿ الباطؿ مع بياف الدليؿ الذم يخرج ليذه األ
 .(ّ)القارئ مف دكامة الحيرة كاالضطراب

ات اإلسرائيمية نمخصيا كلقد اختمفت مكاقؼ العمماء كالسيما المفسركف مف ىذه الركاي
أنو بذكر  ىا كرألرائيميات المقركنة بأسانيدبعض المفسريف أكثر مف ركاية اإلس :في التالي

                                                 
 . ُّْٔ, رقـ  ّْٗ, ص ِماذا ذكر عف بني إسرائيؿ , ج البخارم كتاب أحاديث األنبياء , باب : (ُ)

 . ٖٔ, كأيضان التفسير كمناىج المفسريف , ص ِْانظر : اإلسرائيميات في التفسير كالحديث , ص (ِ)

 ( .ُُٖ,ُِٖ, ) ُانظر : التفسير كالمفسركف , ج (ّ)



 

-ِِٕ- 

حيث مدحو كأثنى عميو  السند خرج مف عيدتيا كترؾ العيدة إلى غيره مثؿ ابف جرير الطبرم
اإلماـ ابف تيمية فقاؿ : "كأٌما التفاسير التي في أيدم الناس فأصحيا تفسير محمد بف جرير 

قؿ عف المتيميف ر مقاالت السمؼ باألسانيد الثابتة كليس فيو بدعة , كال ينػو يذكػرم فإنػالطب
 . (ُ)بف بكير كالكمبي"اكمقاتؿ 

كمنيـ مف أكثر منيا , كجردىا مف األسانيد غالبان , فكاف حاطب ليؿ يأخذ الغث إلى  -ُ
جانب السميف كالعميؿ إلى جانب الصحيح كىذا ينطبؽ عمى تفسير "معالـ التنزيؿ" 

ي إسحؽ الثعمبي لمبغكم الذم اختصره عف تفسير الكشؼ كالبياف مف تفسير القرآف ألب
د في كتب التفسير و حاطب ليؿ ينقؿ ما كجكالذم قاؿ بصدده شيخ اإلسبلـ ابف تيمية إن

 .(ِ)مف صحيح كضعيؼ كمكضكع 

كمف المفسريف مف ذكر الكثير مف اإلسرائيميات , كتعقب البعض مما ذكره بالتضعيؼ  -ِ
 .ظيـ"في تفسيره "تفسير القرآف العأك اإلنكار أك التصكيب مثؿ ابف كثير 

كمنيـ مف بالغ في ردىا كلـ يذكر منيا شيئان كلـ يجعميا تفسيران لمقرآف مثؿ الشيخ محمد  -ّ
 رشيد رضا في تفسيره "تفسير القرآف الحكيـ" المسمى بتفسير المنار.

بقمة اإلسرائيميات  ف امتاز تفسيره فتح القديرإف اإلماـ الشككاني مف المفسريف المعاصري -ْ
ذا كجدت رد عمييا كب ينيا عمى حقيقتيا كىك مف أشد المفسريف انتقادان لئلسرائيميات كلـ كا 

 دكف أف يكجو نقده لتمؾ الركايات . يدع فرصة تمر

فقد كاف يمحص  –رحمو اهلل  -أما صاحب تفسير "ركح المعاني" اإلماـ األلكسي 
 في تفسيره الركايات كيدقؽ األخبار كيرفض اإلسرائيميات رفضان قاطعان .

نيا أدخمت ير حيث إفإف ليذه اإلسرائيميات األثر السيئ عمى كتب التفس كبشكؿ عاـ
 , , كىذا ما دفع العمماء لمقاكمتياران مف القصص الخيالي المخترع , كاألخبار المكذكبة ػػػػػػػػػػػػكثي

                                                 
 . ّٖٓ/ُّمجمكع فتاكل ابف تيمية ,  (ُ)

 . ّْٓ/ُّ,  نفسو (ِ)



 

-ِِٖ- 

خضاعيا لمعايير نقد الركاي  .(ُ)ة كمكازيف الشريعة لتمييز المقبكؿ مف المردكد ػكا 
لقد دخؿ التغيير كالتحريؼ عمى التكراة كاإلنجيؿ بيد الرىباف ائيميات : الحكم عمى اإلسر 

ِذيَن َيْؽُتُبوَن افؽَِتاَب بَِلْيِدهيِْم ُثمَّ َيُؼوُفوَن َهَذا كالحاخامات مف أىؿ الكتاب قاؿ تعالى :  ]َؾَوْيٌل فِؾَّ

 َّ ْم ِم وا بِِه َثَؿـًا َؿؾِقًًل َؾَوْيٌل ََلُ ُبوَن[ ِمْن ِظـِْد اهللِ فَِقْشَسُ ُِ َّا َيْؽ ْم ِم َتَبْت َأْيِدهيِْم َوَوْيٌل ََلُ ـَ  .{ 97}البقرة:ا 
ليـك في تحريؼ ا كديدنيـكجاء في مكطف آخر أنيـ كانكا يحرفكف الكبلـ عف مكاضعو 

ُؾوَن افَؽؾَِم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه[ : الحقائؽ قاؿ تعالى رِّ , كيعتبر العمماء أف ما { 13}ادائدة:]ُُيَ
  ء مف اإلسرائيميات ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ :جا
, كيكافؽ القرآف الكريـ مـ صحتو بالنقؿ الصحيح عف رسكؿ اهلل كىك ما عي  :مقبول -ُ

اء كحكـ ىذه الركايات القبكؿ كتؤخذ مف أجؿ االستئناس بيا ال االستدالؿ كمثالو ما ج
ـَاَك ]َيا : "إف ىذه اآلية التي في القرآف في صحيح البخارم حيث قاؿ ا َأْرَشْؾ ا افـَّبِيه إِكَّ َ َأهيه

ا َوَكِذيًرا[  ً ران ػدان كمبشػ: "يا أييا النبي إنا أرسمناؾ شاىقاؿ في التكراة { 14}األحزاب:َصاِهًدا َوُمَبؼِّ
, ليس بفظ كال غميظ كال سٌخاب كؿكحرزان لؤلمييف أنت عيدم كرسكؿ سميتؾ المتك 

اهلل حتى يقيـ بو  , كلف يقبضولكف يعفك كيصفحاألسكاؽ كال يدفع السيئة بالسيئة, ك ب
 .(ِ), فيفتح بو أعينان عميان كآذانان صمان كقمكبان غمفان"الممة العكجاء, بأف يقكلكا ال إلو إال اهلل

ألنو ال يكجد  يميات ال ييعمـ صحتيا كال كذبيا ؛كىك ما جاءنا مف إسرائ المسكوت عنو : -ِ
عنده , فبل نكذبو خكفان مف أف نكذب بصدؽ كال  في شريعتنا ما يؤيده أك يمنعو فنتكقؼ

, كىك ال و خكفان مف أف نصدؽ بكذب كباطؿ , كىك يشكؿ غالب اإلسرائيميات ػنصدق
,  التي تتحدث عف تفصيبلت سفينة نكح : الركاياتفائدة مف معرفتو كمثالو

لدراىـ كالخكض في البقرة التي ذبحيا ييكد كثمنيا كالميت الذم ضربكه ببعضيا كنكع ا
 لباسط يديو عمى كتفصيبلت أصحاب الكيؼ كلكف الكمب ا التي اشتركا بيا يكسؼ 

                                                 
 . ٓٗاإلسرائيميات في التفسير كالحديث , صانظر :  (ُ)

 . ّْٖٖ, رقـ :  ُّٓ/ٔصحيح البخارم , باب : إنا أرسمناؾ شاىدان كمبشران ,  (ِ)



 

-ِِٗ- 

 .باب الكيؼ كغيرىا

ح تناقضيا مع شريعتنا كمخالفة العقؿ ا كذبيا كتكضٌ التي عرفنىك الركايات  المرفوض : -ّ
 فمثؿ ىذه الركايات نضرب بيا في عرض الحائط , فبل يجكز ركايتيا إلى عمى سبيؿ

, كمثؿ ة قرف الثكر الذم تقؼ عميو األرضمثؿ : خرافمنيا كاالبتعاد عنيا ,  التحذير
؟ , كعصا مكسى مف أم الشجر كانتء أصحاب الكيؼ كلكف كمبيـ كعدتيـأسما

كتعييف البعض الذم ضيرب بو القتيؿ مف  كأسماء الطيكر التي أحياىا اهلل إلبراىيـ 
إلى غير ذلؾ مما  يا اهلل عمى عيسى البقرة كأنكاع الطعاـ عمى المائدة التي أنزل

أبيمو اهلل تعالى في القرآف , مما ال فائدة في تعيينو تعكد عمى المكمفيف في دنياىـ كال 
اهلل تعالى: أنو خمؽ الخمؽ في كقد يضر بعقيدة المسمـ مثؿ ما نسبو ييكد إلى  (ُ)دينيـ
 ب كأصيب باإلعياء كىذاألنو تع ؛ـك السابعػة أياـ ثـ سبت "بمعنى استراح" في اليست

ََمَواِت َواألَْرَض َوَما َبْقـَُفََم : مخالؼ لما جاء في القرآف الكريـ, قاؿ تعالى َُّ ]َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا اف

ـَا ِمْن ُفُغوٍب[ َُّ اٍم َوَما َم  .{ 13}ق: ِِف ِشتَِّة َأيَّ

السكرة  اسـتعريؼ ب لقد تـ في ىذا المطمب :  المطمب الثالث : تعريف بسورة يوسف 
 كعدد آياتيا كسبب نزكليا كفضميا كمناسبتيا لما قبميا كمحكرىا الرئيس .

االسـ الكحيد ليذه السكرة "سكرة يكسؼ" ذكر ابف حجر أف  أواًل : اسم السورة وعدد آياتيا :
ألنيا  سكرة يكسؼ , ككجو تسميتيا ظاىر ؛ أبا رافع بف مالؾ ىك أكؿ مف قدـ المدينة يحمؿ

كميا , كلـ تيذكر قصتو في غيرىا , كلـ ييذكر اسمو إاٌل في  يكسؼ تحدثت عف قصة 
السكرة مكية النزكؿ ك  . (ِ)سكرتي األنعاـ كغافر كىي تتكسط السكر المفتتحة بحركؼ "الر" 

, ألف السكرة كميا قصة كاحدة ثبلث األكلى مدنية, كىك رأم ضعيؼف اآليات ال, كقيؿ إكميا
  . (ّ)عنو رأم كاه جدان فبل ييمتفت إليو كضعؼ السيكطي ىذا الرأم كقاؿ 

                                                 
 . ُِٔ,ِِٔأصكؿ التفسير كقكاعده , ص (ُ)

 . ُٕٗ/ُِانظر : التحرير كالتنكير ,  (ِ)

 . ِّٕ, ص ُانظر : أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف , ج (ّ)



 

-َِّ- 

, كىي الثالثة كالخمسكف في ترتيب نزكؿ لت بعد سكرة ىكد كقبؿ سكرة الحجركنز 
حدل عشرة آية باتفاؽ أصحاب العدد  .(ُ)السكر كعدد آياتيا مائة كا 

؛ ألنيا تحدثت عف ذكر إنما سميت قصة يكسؼ بأحسف القصص :قاؿ العمماء
المبلئكة كالشياطيف كاألنعاـ كسير الممكؾ كالمماليؾ كالتجار كالعمماء األنبياء كالصالحيف ك 

كالرجاؿ كالنساء كحيميف كذكرت التكحيد كالعفة كتعبير الرؤيا كالسياسة كالمعاشرة كالصبر 
 . (ِ)عمى األذل إلى غير ذلؾ مف العجائب 

طبرم عف ابف اء في سبب نزكليا ما أخرجو ابف جرير الػج ثانيًا : سبب نزول السورة :
َن افَؼَصِص[عباس قاؿ : قالكا يا رسكؿ اهلل لك قصصت عمينا فنزؿ  َُ  ]َكْحُن َكُؼصه َظَؾْقَك َأْح

 . (ّ)كأخرج ابف مردكيو عف ابف مسعكد مثمو  { 1}يوسف:
, القرآف قاؿ : فتبله عمييـ زمانان  أينزؿ عمى النبي  كقاؿ سعد بف أبي كقاص 

ا َأْكَزْفـَاُه *  ]افر تِْؾَك َآَياُت افؽَِتاِب اُدبِغِ  ت عمينا فأنزؿ اهلل فقالكا يا رسكؿ اهلل لك قصص إِكَّ

ُؽْم َتْعِؼُؾوَن[ ثـ تبله عمييـ زمانان , فقالكا لك حدثتنا : فنزؿ  { 2-3}يوسف: ُؿْرَآًكا َظَربِقًّا َفَعؾَّ
َن احَلِديِث[ َُ َل َأْح مر: ]اهللُ َكزَّ  . (ْ) { 21}الزُّ
في مكة مع قريش كبعد عاـ الحزف  اشتداد األزمة عمى النبي  كقد نزلت بعد

الذم فقد فيو النبي زكجتو الطاىرة خديجة كعمو أبا طالب الذم كاف نصيران لو , كنزلت ىذه 
السكرة كسط المعاناة لكي تككف بمثابة البمسـ الشافي الذم يعيف النبي عمى الصبر كالثبات 

 .كالمضي قدمان رغـ الصعاب كالمحف 
عمموا : ) جاء في فضميا عف أيبي بف كعب قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل  :ثالثًا : فضل السورة

سورة يوسف , فإنو أيما مسمم تالىا أو عمميا أىمو , أو ما ممكت يمينو , ىّون  مأرقاءك
( كركل أف طائفة مف الييكد ا عميو سكرات الموت , وأعطاه من القوة أال يحسد مسمماً 

 . (ٓ)كافقتيا ما عندىـ ميتمك ىذه السكرة أسممكا ل كؿ اهلل حيف سمعكا رس

                                                 
 . ُٕٗ/ُِتحرير كالتنكير , ال (ُ)

 . ّٖٗ/ّزاد المسير البف الجكزم ,  (ِ)

 . ُِٗ/ُ –السيكطي  –لباب النقكؿ  (ّ)

 , كقاؿ صحيح اإلسناد . ّْٓ/ِأخرجو الحاكـ مختصران في المسند ,  (ْ)

 . ّٓٔ/ْتفسير ابف كثير "تفسير القرآف العظيـ" ,  (ٓ)



 

-ُِّ- 

نزلت سكرة يكسؼ بعد سكرة ىكد , كىي مناسبة ليا , لما  :ابعًا : مناسبة السورة لما قبميار 
ثبات الكحي عمى النبي  , كقد تكررت قصة كؿ نبي  في كؿ منيما مف قصص األنبياء كا 

كب مختمؼ , كتنكع في المقاصد كاألىداؼ بقصد في أكثر مف مكطف مف القرآف الكريـ بأسم
فمـ تذكر إال في ىذه السكرة كبصكرة شاممة متتابعة ,  العبرة كالعظة , إال قصة يكسؼ 

لتشير إلى اإلعجاز القرآني في القصة الكاممة في حاؿ التفصيؿ كما في حاؿ اإلجماؿ 
 .  (ُ)لبعض القصص القرآني 

لسكرتاف في فاتحتيما بقكلو تشابيت ا :وسورة يونس لعالقة بين سورة يوسفخامسًا : ا
]افر تِْؾَك َآَياُت افؽَِتاِب كقكلو تعالى :  { 3}يوسف: ]افر تِْؾَك َآَياُت افؽَِتاِب اُدبِِغ[: تعالى

ففي سكرة يكسؼ كصؼ القرآف بػ "المبيف" كأما في سكرة يكنس كصؼ  { 3}يوىس: احَلؽِقِم[
ير في أعمى ذركة البياف , كأقصى مدل مف الحكمة كاإلحكاـ كاختالقرآف بػ "الحكيـ" كىما في 

, فسكرة يكنس تحدثت عف أصكؿ الديف كىك تكحيد األلكىية كؿ مف السكرتيف ما يناسبيا
ثبات الكحي كالرس ثبات البعث كالحساب كىذا عيف ػكالربكبية , كا  الة كالتحدم بإعجاز القرآف كا 
سكرة يكسؼ مكضكعيا قصة نبي كريـ ابف نبي كريـ أما  الحكمة فقاؿ : القرآف الحكيـ .
ر كأسكة حسنة فييا كميا , فالبياف بيا أخص لذا جاءت ػدكة خيػتقمب في أطكار كثيرة ككاف ق

 . (ِ)خاتمة اآلية القرآف المبيف 
إف سكرة يكسؼ تعتبر لحمة كاحدة يغمب عمييا الطابع المكي  سادسًا : محور السورة :
يحاءاتيا , كعمييا طابع الفترة  كاضحان في مكضكعاتيا كفي جكىا العاـ كفي ظبلليا كا 

الكحشة كالغربة كاالنقطاع  المكحشة بصفة خاصة , حيث نزلت في الفترة التي عانى فييا 
كعانت الجماعة المسممة ىذه الشدة في مكاجية الجاىمية في مكة المكرمة , فجاءت ىذه 

يعاني صنكفان مف المحف كاالبتبلءات قصة يكسؼ كىك  السكرة لتقص عمى رسكلنا 
 كالسكرة ذات طابع متفرد في احتكائيا عمى قصة يكسؼ كاممة , بدأت برؤيا يكسؼ 

مع إخكتو كغكاية امرأة  كانتيت بتأكيميا , بعد أف ذكرت حمقات ىامة في حياة يكسؼ 
 . (ّ)العزيز كدخكلو السجف كتأكيمو رؤيا الممؾ ثـ لقاؤه بإخكتو كأبكيو 

                                                 
 . ُٖٗ, ص ِانظر : التفسير المنير , ج (ُ)

 . َِٖ/ُِانظر : تفسير المنار ,  (ِ)

 . َُٓٗ/ْانظر : في ظبلؿ القرآف ,  (ّ)



 

-ِِّ- 

 مبحث الثانيال
 اإلسرائيميات في رؤيا يوسف 

بركايات مختمفة مكذكبة فمف ذلؾ ما  لقد جاءت اإلسرائيميات في قصة يكسؼ 
أخرجو ابف جرير في تفسيره "جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف" في مكاطف عدة أثناء تفسيره 

قاؿ تعالى :  كسؼ كالتحميؿ كالبياف بدءان برؤيا يلسكرة يكسؼ نتتبعيا بالعرض كالنقد 
ْؿَس َوافَؼَؿَر َرَأْيُتُفْم ِِل َشاجِ  ًبا َوافشَّ ـَ ْو ـَ َؿاَل *  ِدينَ ]إِْذ َؿاَل ُيوُشُف أِلَبِقِه َيا َأَبِت إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َظَؼَ 

ْقَطاَن فِ  ْقًدا إِنَّ افشَّ ـَ اِن َظُدوٌّ ُمبٌِغ[َيا ُبـَيَّ ََل َتْؼُصْص ُرْؤَياَك َظَذ إِْخَوتَِك َؾَقؽِقُدوا َفَك  َُ ْك  ْْلِ

: كأخرج عف  (ُ)قاؿ ابف جرير الطبرم  أواًل : عرض الرواية اإلسرائيمية : . { 4-1}يوسف:
بف ظيير , عف السدم عف عبد الرحمف بف سابط اعمي بف سعيد الكندم , قاؿ حدثنا الحكـ 

: يا محمد  , يقاؿ لو بستانة الييكدم فقاؿ لورجؿ ييكدم عف جابر قاؿ أتى النبي 
, , ما أسماؤىا؟ قاؿ : فسكت رسكؿ اهلل الككاكب التي رآىا يكسؼ ساجدة لوأخبرني عف 

: إليو فقاؿ يجبو بشيء , كنزؿ عميو جبريؿ كأخبره بأسمائيا , قاؿ : فبعث رسكؿ اهلل  ـفم
 ؽ كالذياؿ , كذك)ىؿ أنت مؤمف إف أخبرتؾ بأسمائيا ؟( قاؿ : نعـ , فقاؿ : )جرباف كالطار 

, ككثاب , كعمكداف , كالفميؽ , كالمصبح , كالضركح , كذك الفرغ كالضياء الكنفات , كقابس
 . (ِ)كالنكر( فقاؿ الييكدم : كاهلل إنيا ألسماؤىا 

 ىذه الركاية غير صحيحة مف جكانب نجمميا في التالي : ثانيًا : نقد الرواية :
بو عند العمماء إال إذا  إف الحاكـ صححيا في مستدركو , تصحيح الحاكـ غير معتد -ُ

 كافقو غيره , كلـ يصحح ىذه الركاية أحد مف العمماء غير الحاكـ في المستدرؾ .
رأل  ف سيدنا يكسؼ أليظير أنيا مف اإلسرائيميات كأيلصقت بالنبي زكران كبيتانان ,  -ِ

ككاكب بصكرىا ال بأسمائيا , كال يكجد عبلقة فيما ترمز إليو الرؤيا كاألسماء التي 
 اءت في الحديث .ج

                                                 
 ـ( .ََِٕ-ىػُِْٖ) ِ, طبعة دار السبلـ , ط ْْْٔ, ص ٔتفسير الطبرم , المجمد  (ُ)

أخرجو الحاكـ في المستدرؾ كقاؿ : حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجو كتصحيح الحاكـ غير  (ِ)
, ذكره الماكردم في  ّٗ/ٕ, كذكره الييثمي في مجتمع الزكائد ,  ّٔٗ/ْغيره ,  ميعتد بو إال إذا كافقو
 . ٔ,ٕ/ّالنكت كالعيكف , 



 

-ِّّ- 

جاءت األسماء اإلحدل عشر مختمفة مف تفسير إلى آخر حيث جاءت في الدر المنثكر  -ّ
حرثاف بدالن مف جرباف كأيضان اسـ دناف بدالن مف ككثاب , كأيضان في ركاية السيكطي 

مف الفميؽ , كىذا االختبلؼ في األسماء في تفسير  مؽ بدالن ىكداف بدالن مف عمكداف كالفي
 .يؿ إلى الزعـ المكذكب في الركايةمنثكر لمسيكطي عما جاء في تفسير الطبرم دلالدر ال

و األكثركف منيـ كة الحكـ بف ظيير كقد ضعفو أئمة الحديث , كتر ػيكجد في سند الركاي -ْ
 .(ُ)ف يكسؼ"ػط كصاحب حسػنو ساق, كقاؿ الجكزجاني: "إالضعؼ فيو ركا لو لشدةػكلـ ي

م تداؿ" قاؿ ابف معيف : ليس بثقة أي "ميزاف االعػي فػنقؿ أبك شيبو عف اإلماـ الذىب -ٓ
: م فقاؿ : منكر الحديث , كقاؿ مرةار ػو البخػبف ظيير كقاؿ ليس بشيء كضعفاالحكـ 

ى منبرم فاقتمكه" !! فيؿ مثؿ ىذا يعتد ػة عمػترككه كىك راكم حديث : "إذا رأيتـ معاكي
 . (ِ)منكر الحديث" كترككه ارم : "ػبركايتو كبحسبو سقكطان عندما قاؿ عنو البخ

ْؿَس َوافَؼَؿَر َرَأْيُتُفْم ِِل َشاِجِديَن[جاء في تفسير اآلية  -ٔ ًبا َوافشَّ ـَ ْو ـَ  ]إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َظَؼَ 

ركايات مأثكرة كصحيحة أف المقصكد أبكيو كأخكتو , حيث جاء عف  { 1}يوسف:
ًبا[ ]إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َظَؼَ الضحاؾ قكلو تعالى :  ـَ ْو ْؿَس  ىـ إخكة يكسؼ  ـَ ]َوافشَّ

 . (ّ)ىما أبكاه  َوافَؼَؿَر[

 في منامو تتحدث اآليات عف خبر الرؤيا التي رآىا يكسؼ  :التفسير اإلجمالي لآليات
فقاؿ ألبيو أنو رأل في المناـ أحد عشر كككبان كالشمس كالقمر تسجد لو , فكصاه بكتمانيا 

كيدة كال يحسدكه , فإف الشيطاف عدك كاضح لئلنساف , كأدرؾ عف إخكتو حتى ال يدبركا لو م
                                                 

* الجكزجاني : إبراىيـ بف يعقكب السعدم الجكزجاني , أبك إسحاؽ : محٌدث الشاـ كأحد الحفاظ المصنفيف 
صرة ثـ الرممة كأقاـ في كؿ منيا المخرجيف الثقات نسبتو إلى جكزجاف حيث كلد فييا رحؿ إلى مكة ثـ الب

ـ  بدمشؽ . األعبلـ لمزركمي ّٕٖ-ىػِٗٓمدة , كلو كتاب في "الجرح كالتعديؿ" ككتاب "الضعفاء" ت
 . ُٖ, ص ُمجمد

 . ُْْ,ُْٓ, ص ْتفسير ابف كثير : ج (ُ)

 . ُِٗ,َِِاإلسرائيميات كالمكضكعات , ص (ِ)

, التنزيؿ, كتفسير البغكم في معالـ  َُٖ/ْد المسير , , كانظر : زا ْْٓٔ/ٔانظر : تفسير الطبرم ,  (ّ)
 . َُُِ/ٕ, كأيضان تفسير ابف أبي حاتـ ,  ِٓٓ/ّ



 

-ِّْ- 

مف ىذه الرؤيا أنو سيككف ليكسؼ شأف عظيـ في قكمو كبيف أخكتو , كأخبره  يعقكب 
بأممو في أف اهلل يرعاه كيحفظو كيتـ نعمتو عميو بإرسالو رسكالن كيتـ ىذه النعمة عمى آؿ 

سحاؽ يعقكب كأسرتو كما أتميا عمى أبكيو مف قبؿ إب  . (ُ)راىيـ كا 
ْؿَس َوافَؼَؿَر َرَأْيُتُفْم ِِل : القكؿ في: التفسير بالمأثور ًبا َوافشَّ ـَ ْو ـَ ]إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َظَؼَ 

, تكمـ المفسركف عف التعبير ليذه الرؤيا : أف األحد عشر كككبان عبارة عف إخكتو َشاِجِديَن[
عف أبيو كأمو كجاء ىذا عف ابف عباس أحد عشر رجبلن كالشمس كالقمر عبارة  اككانك 

 .(ِ)كالضحاؾ كقتادة كسفياف الثكرم كعبد الرحمف بف زيد بف أسمـ 
 كمف األحاديث الكاردة بيذا المعنى :

ْؿَس َوافَؼَؿَر َرَأْيُتُفْم ِِل : س في قكلوعف ابف عبا ًبا َوافشَّ ـَ ْو ـَ ]إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َظَؼَ 

حيث جاء عمى لسانو قكلو  ا األنبياء كحيان , كرؤيا إبراىيـ قاؿ كانت رؤي َشاِجِديَن[
ـَيَّ إِِّنِّ َأَرى ِِف اَدـَاِم َأِّنِّ َأْذَبُحَك[تعالى :  , كعف قتادة قكلو تعالى :  { 302فات:ا}الص   ]َؿاَل َيا ُب

ًبا[ ـَ ْو ـَ بكيو , كعف إخكتو أحد عشر كككبان كالشمس كالقمر يعني أ ]إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َظَؼَ 
 . (ّ)السدم قاؿ : رأل أبكيو كأخكتو سجكدان لو 

قتادة أنو قاؿ : ثبكت الرؤيا شرعان كمشركعية تعبيرىا , ما جاء عف أبي  :اليداية من اآليات
يقكؿ : )الرؤيا الحسنة مف اهلل فإذا رأل   النبيتمرضني حتى سمعت كنت ألرل الرؤيا 

ذا رأل ما يكره فميتعكذ باهلل مف شرىا كليتفؿ  أحدكـ ما يحب فبل يحدث بو إال مف يحب , كا 
 . (ْ)كال يحدث بيا أحدان فإنيا لف تضره(  ان ثبلث
 قد تتأخر الرؤيا فبل يظير مصداقيا إال بعد سنيف عديدة . -ُ

 مشركعية الحذر كاألخذ بالحيطة في جميع األمكر كخاصة اليامة منيا . -ِ

تدخؿ فيو أحد فاهلل تعالى أعمـ حيث اجتباء الرسؿ كاصطفاءىـ أمر إليي صرؼ , ال ي -ّ
 يجعؿ رسالتو .

                                                 
 . ُُ/ْ, كأيضان التفسير الحديث  َُّٗ/ِانظر : التفسير الكسيط لمزحيمي ,  (ُ)

 . ُّٕ/ْانظر : تفسير القرآف العظيـ ,  (ِ)

 . ْٓٓ/ُِجامع البياف في تأكيؿ القرآف ,  (ّ)

 . َْْٕ, باب إذا رأل ما يكره فبل يخبر بيا كال يذكرىا , رقـ  ّْ, ص ٗأخرجو البخارم , مجمد (ْ)



 

-ِّٓ- 

كما أف الشمس كالقمر كالككاكب زينة السماء الدنيا , كذلؾ األنبياء كالعمماء زينة األرض  -ْ
 كبيـ ييتدم في الظممات كما ييتدم باألنكار .

حيث قص ىذه القصة كىك لـ يقرأ كتب األكليف  اآليات داللة عمى صدؽ نبكة محمد  -ٓ
ال يخط كال يكتب كىي مكافقة لما في الكتب السماكية داللة عمى كحدة  كىك أمي

 . (ُ)الرساالت كأنيا مف لدف حكيـ عميـ 

 المبحث الثالث
 اإلسرائيميات في قصة امرأة العزيز

كردت ركايات إسرائيمية في كتب التفسير تتعمؽ بقصة امرأة العزيز كغكايتيا ليكسؼ 
  مع يكسؼ كحديث النسكة عنيا , كحديثيف  عندما رأينو كأكبرنو كقطعف أيدييف

 كقمف حاش هلل ما ىذا بشرا إف ىذا إال ممؾ كريـ .
 :كجعمت ىذا المبحث مف مطمبيف

 . المطمب األول : غواية امرأة العزيز ليوسف 
َؼِت األَْبَواَب وَ قاؿ تعالى :  ِه َوَؽؾَّ ُِ َؿاَفْت َهْقَت َفَك َؿاَل ]َوَراَوَدْتُه افَّتِي ُهَو ِِف َبْقتَِفا َظْن َكْػ

ُه ََل ُيْػؾُِح افظَّادُِونَ  َن َمْثَواَي إِكَّ َُ ُه َرِّبِّ َأْح ِه *  َمَعاَذ اهللِ إِكَّ ا َفْوََل َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّ ْت بِِه َوَهمَّ ِِبَ َوَفَؼْد ََهَّ

ُه ِمْن ِظَباِدكَ  وَء َوافَػْحَشاَء إِكَّ ُه َف َظـُْه اف ـَْْصِ َذفَِك فِ  . { 21-21}يوسف: ا اُدْخَؾِصَغ[ـَ
كردت مف اإلسرائيميات المكذكبة التي ال تكافؽ العقؿ كال النقؿ في معنى ىِـّ يكسؼ 

  , ما ينافي عصمة األنبياء كما يخجؿ المساف عف النطؽ بو كيأبى القمـ أف يسطره
كرسمو , كىك  كنقد كبياف الكذب عمى اهلل كيتنافى مع شرؼ الرسالة , لكال أف المقاـ عرض

العمـ , حتى ال تخدع كتدخؿ تمؾ اإلسرائيميات المكذكبة إلى عقكؿ  مف الكاجبات عمى أىؿ
 عكاـ الناس , فقد جاءت عشرات الركايات في تفسير الطبرم نختار منيا التالي :

حدثني المثنى , قاؿ : حدثنا قبيصة بف عقبة , قاؿ : حدثنا سفياف عف ابف  الرواية األولى :
ْت بِِه َوَهمَّ ِِبَا[, عف ابف أبي مميكة , عف ابف عباس  جريج ما بمغ ؟ قاؿ :  ]َوَفَؼْد ََهَّ

 استمقت لو كجمس بيف رجمييا كحؿ ثيابو أك ثيابيا ".

                                                 
 . ُِّ/ُِ, كأيضان تفسير المنار ,  ُُ/ْ, كأيضان التفسير الحديث ,  ُٗٗ/ِانظر : أيسر التفاسير  (ُ)



 

-ِّٔ- 

حدثنا زياد بف يحيى الحساني قاؿ حدثنا مالؾ بف سعير قاؿ : حدثنا  الرواية الثانية :
ْت األعمش عف مجاىد في قكلو  ا[ ]َوَفَؼْد ََهَّ  و ى كقع عمى أليتػراكيمو حتػٌؿ سػقاؿ ح بِِه َوَهمَّ ِِبَ

حدثنا ابف حميد قاؿ حدثنا سممة عف طمحة , عف عمرك الحضرمي عف  الرواية الثالثة :
- اؿ : بمغني أف يكسؼ لما جمس بيف رجمي المرأة فيك يحؿ ىميانو ػة , قػابف أبي مميك

, ثـ لطير إذا زنى تناثر ريشو , فأعرضفإف ا , نكدم : يا يكسؼ بف يعقكب ال تزفً  -ثيابو
 . (ُ)نكدم فأعرض , فتمثؿ لو يعقكب عاضان عمى أصبعو , فقاـ 

, قاؿ : حدثنا عمرك بف محمد العنقزم , قاؿ : حدثنا الحسف بف محمد  الرواية الرابعة :
ََل ]َفوْ أخبرنا إسرائيؿ , عف أبي حصيني , عف سعيد بف جبير , عف ابف عباس في قكلو : 

ِه[ كجو يعقكب عاضان عمى  -أك تمثاؿ –قاؿ رأل صكرة  { 21}يوسف: َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّ
 إصبعو , فخرجت شيكتو مف أناممو  .

أىؿ قاؿ حدثنا سممة عف ابف إسحاؽ قاؿ : كاف بعض  حميد حدثنا ابف الرواية الخامسة :
و السكء كالفحشاء : يعقكب العمـ فيما بمغني يقكؿ : البرىاف الذم رأل يكسؼ فصرؼ عن

عاضان عمى إصبعو , فما رآه انكشؼ ىاربان , كيقكؿ بعضيـ : إنما ىك خياؿ إطفير سيده 
كأسرؼ كاضعك ىذه  (ِ)حيف دنا مف الباب كذلؾ أنو لما ىرب منيا كأتبعتو ألفياه لدل الباب 

اضان عمى أصابعو , اإلسرائيميات الباطمة , فزعمكا أنو عندما لـ يرتدع مف رؤية صكرة أبيو ع
ضربو أبكه يعقكب , فخرجت شيكتو مف أناممو , كزعمكا أيضان : أف كؿ أبناء يعقكب قد كلد 
لو اثنا عشر كلدان ما عدا يكسؼ , فإنو نقص بتمؾ الشيكة التي خرجت مف أناممو كلدان , فمـ 

 يكلد لو غير أحد عشر كلدان .
عف ابف عباس : أنو رأل ثبلث آيات ي تفسير البرىاف فيما ركل ػان فػبؿ زعمكا أيض

اؾِظِغَ مف كتاب اهلل : قكلو تعالى :  اتِبَِغ[*  ]َوإِنَّ َظَؾْقُؽْم حَلَ ـَ  { 33-30}االىفطار: ـَِراًما 
ـَّا َظؾَ كقكلو تعالى :  ـُ ْقُؽْم ]َوَما َتُؽوُن ِِف َصْلٍن َوَما َتْتُؾو ِمـُْه ِمْن ُؿْرَآٍن َوََل َتْعَؿُؾوَن ِمْن َظَؿٍل إَِلَّ 

َبْت[: , كقكلو تعالى{ 13}يوىس: ُصُفوًدا إِْذ ُتِػقُضوَن ؾِقِه[ َُ ـَ لِّ َكْػٍس بََِم  ـُ   ]َأَؾَؿْن ُهَو َؿائٌِم َظَذ 

                                                 
 . َْٓٓ/ٔتفسير الطبرم ,  (ُ)

 . ُُْٓ, ص ٔجامع البياف لمطبرم , ج (ِ)



 

-ِّٕ- 

اَن َؾاِحَشًة َوَشاَء َشبِقًًل[, كقيؿ رأل : {  11}الرعد: ـَ ُه  َكا إِكَّ  . { 12}اإلرساء: ]َوََل َتْؼَرُبوا افزِّ
نحف نقكؿ إف ىذه اآليات بيذا المفظ العربي  ن الجوانب التالية :نقد ىذه اإلسرائيميات م

ف كاف الذيف افتركا ىذا الكذب بأف يقكلكا : المبيف لـ تنزؿ عمى أحد قبؿ نبينا محمد  , كا 
: في البرىاف إنو رأل تمثاؿ ىذه اآليات بمغتيـ التي يعرفكنيا, كقالكارأل ما يدؿ عمى معاني 
فيذا كمو مرجعو الركايات اإلسرائيمية التي افتركا بيا الكذب  (ُ)يالوالممؾ كىك العزيز كقيؿ خ
 .صمكه إلى بعض الصحابة كالتابعيفعمى اهلل كعمى رسمو كأك 

يكجد في سند ىذه الركايات اضطراب فاحش ال يمكف التكفيؽ بينو لكجكد عمؿ منع  -ُ
االختبلؽ , حيث ألنو أمارة مف إمارات الكذب ك  ؛حدثكف بسببيا الكثير مف المركياتالم

سرائيؿ كأمثاليما جاء في سندىا ابف جريج ككعب  . (ِ)األحبار ككىب بف منبو كا 

ىذه الركايات اعتداء صارخ عمى عصمة األنبياء , كال أدرم أم معنى يبقى لمعصمة  -ِ
بعد أف جمس بيف فخذييا كخمع سركالو ؟! كما امتناعو عف الزنا عمى حسب مركياتيـ 

قيكر مغمكب عمى أمره , ألف أم مخمكؽ مف اإلنس إذا رأل صكرة المفتراة , إال كىك م
أبيو بعد مماتو تحذره مف معصية إال ككٌؼ عنيا كانزجر فأم فضؿ ليكسؼ إذان كىك نبي 

 مف سبللة األنبياء كىـ المعصكمكف بعصمة اهلل ليـ .

ـ , ككيؼ إف ما جاء في الركايات اإلسرائيمية يتناقض كميان مع ما جاء في القرآف الكري -ّ
ُه ِمْن ِظَباِدَكا : بيف قكلو تعالى في حؽ يكسؼ يكفؽ وَء َوافَػْحَشاَء إِكَّ ُه َف َظـُْه اف َذفَِك فِـَْْصِ ـَ [

كاؿ , كخمع السر ىذا الثناء الرباني مف حؿ التكو فيؿ يستحؽ { 21}يوسف: اُدْخَؾِصَغ[
ؽ كذب بني ؟! ما جاءنا عف اهلل سبحانو أـ نصدكجمس بيف رجمييا؟! فمف نصدؽ

   {39}النساء: ]َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللِ َحِديًثا[: سرائيؿ كمحرفييـ لمكمـ عف مكاضعو, قاؿ تعالىإ

]َؿاَفِت اْمَرَأُة اعتراؼ امرأة العزيز بأنيا راكدتو عف نفسو كأنو مف الصادقيف قاؿ تعالى :  -ْ

اِدؿَِغ[افَعِزيِز اآلََن َحْصَحَص احَلقه َأَكا َراَوْدُتُه َظْن َكػْ  ُه َدَِن افصَّ ِه َوإِكَّ , كىذا { 43}يوسف: ُِ
اعتراؼ صريح مف ىذه المرأة التي دبرت الحيؿ عف طريؽ التزيف حينان , كالمراكدة إليو 
بمعسكؿ الكبلـ حينان آخر , كتغميؽ األبكاب تارة , كاإلرىاب كالتخكيؼ حينان رابعان كرغـ 

                                                 
 . ُِِظر : اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير , صان (ُ)

 . ِِِاإلسرائيميات كالمكضكعات , ص (ِ)



 

-ِّٖ- 

َجـَنَّ َوَفَقُؽوَكْن ِمَن  ذلؾ فمـ تفمح , قاؿ تعالى عمى لسانيا : ُْ ْ َيْػَعْل َما َآُمُرُه َفُق ]َوَفئِْن ََل

اِؽِريَن[  ]َؿاَل : اإلغرائية بكسائؿ العفاؼ حيث قاؿألنو قابؿ كسائميا  { 12}يوسف:افصَّ

ُه ََل ُيْػؾُِح افظَّادُِوَن[ َن َمْثَواَي إِكَّ َُ ُه َرِّبِّ َأْح إلى اهلل ثـ قاؿ , لجأ  { 21}يوسف: َمَعاَذ اهللِ إِكَّ
 .أنو ال فبلح لمظالميف رى ك  ذى كيؼ أخكف مف أحسف إلٌي فأنزلني في بيتو ثـ تى 

ؿه حكيـه مجربه ككاف مف أىميا , رج إف كقيؿ شيادة الشاىد مف أىميا ببراءة يكسؼ  -ٓ
نطؽ طفبلن في راـ مف اهلل تعالى ألكليائو حيث أان في الميد كفي ىذا إككقيؿ : كاف صبي

ُه ِمْن , قاؿ تعالى : (ُ) ـ ببراءة يكسؼ الميد فحك ]َؾَؾَمَّ َرَأى َؿِؿقَصُه ُؿدَّ ِمْن ُدُبٍر َؿاَل إِكَّ

نَّ َظظِقٌم[ ـُ ْقَد ـَ نَّ إِنَّ  ـُ ْقِد  .{ 23}يوسف: ـَ

لسجف عمى معصية اهلل تعالى الصديؽ العفيؼ الكريـ ابف الكريـ ا إيثار يكسؼ  -ٔ
]َؿاَل َربِّ : لقيـ العميا النبيمة , قاؿ تعالىكا طاىر النبكة القائمة عمى األخبلؽكىذه م

ْن ِمَن  ـُ ْقَدُهنَّ َأْصُب إَِفْقِفنَّ َوَأ ـَ ْف َظـِّي  َّا َيْدُظوَكـِي إَِفْقِه َوإَِلَّ َتْْصِ ْجُن َأَحبه إَِِلَّ ِم ُِّ  اجَلاِهؾَِغ[اف

 . (ِ) { 11}يوسف:

ريزة الجنسية السيما إذا طالت المدة إف الخمكة تجمب اإلثارة كالغ التفسير الصحيح لآليات :
ة حيث غمقت أكانعدمت التقكل عند امرأة العزيز فراكدتو عف نفسو كاتخذت األسباب الميي

األبكاب كقالت ىيت لؾ قاؿ معاذ اهلل إنو ربي أحسف مثكام يريد العزيز أحسف إقامتي فكيؼ 
د أحسف مثكاه بما سخر لو أخكنو في أىمو , كفي نفس الكقت أف سيده الحؽ اهلل جؿ جبللو ق
ْت بِِه َوَهمَّ ِِبَا[فكيؼ يخكنو فيما حـر عميو إنو ال فبلح كال نجاح لمظالميف   ]َوَفَؼْد ََهَّ

إجابتيا لطمبيا بعد جاء فييا عدة أقكاؿ : أفضميا ىمت بضربو المتناعو عف  { 21}يوسف:
ما رأل برىاف ربو فمـ  , فيـ ىك بضربيا دفعان ليا عف نفسو إال أنو سرعافمراكدات طالت

يضربيا كآثر الفرار إلى خارج البيت كلحقتو تجرم كراءه لترده خشية الفضيحة كأخذتو مف 
وَء ألنو أماميا كىي كراءه كقكلو :  ؛قميصو فقدتو أم شقتو مف ديبر  ُه َف َظـُْه اف َذفَِك فِـَْْصِ ـَ [

                                                 
 . َِٖ-َِٕانظر : أيسر التفاسير ,  (ُ)

 . ِِٔ/ُِانظر : التفسير المنير ,  (ِ)



 

-ِّٗ- 

 فعبادنا المخمصيف أم الذي أم فبل يقربيا كعمؿ ذلؾ بأنو مف { 21}يوسف: َوافَػْحَشاَء[
أم  { 24}يوسف: ]َوَأْفَػَقا َشقَِّدَها َفَدى افَباِب[, كقكلو تعالى : استخمصناىـ لعبادتنا كمحبتنا

ككجدا زكجيا عند الباب في حاؿ ىركبو منيا كىي تجرم كراءه , فخافت المعرة عمى نفسيا 
 . (ُ)أف يسجف أك عذاب أليـ  فبادرت باالعتذار قائمة ما جزاء مف أراد بأىمؾ سكءان إال

ْت بِِه َوَهمَّ ِِبَا[ذكر المفسركف أقكاالن في معنى   جمميا في التالي:ن ]َوَفَؼْد ََهَّ
أنيا  الثاني : أنيا ىمت ىـٌ شيكة . أحدىما : قالكا إف ىميا بو يتمثؿ في أمريف :

 استمقت لو كتييأت لمكاقعتو .
 :ا الذم أكضحنا كمنيا التاليصحييا كأرجحكأما ىٌمو بيا ففييا أقكاؿ أ

ا مت بو يعني كبلـ تاـ قد انتيى , ثـ ابتدأ الخبر عف يكسؼ فقاؿ : إف قكلو ى -ُ ]َوَهمَّ ِِبَ

, كىذا يعني أف في ألنو رأل برىاف ربو ؛بمعنى أنو لـ ييـ بيا َفْوََل َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِِّه[
: كنت أقرأ عمى أبي عبيدة حاتـ قاؿ لو أبكالكبلـ تقديمان كتأخيران , كيؤيد ذلؾ ما قا

ْت بِِه َوَهمَّ ِِبَا[غريب القرآف فمما أتيت عمى  ا عمى التقديـ كالتأخير قاؿ: ىذ ]َوَفَؼْد ََهَّ
 .(ِ)بو ليـ بيا( ر : )كلقد ىمت بو لكال أف رأل برىاف كأنو قاؿ

 لفتنة .إف ىميا كاف شيكة كىمو كاف عفة كطيارة كابتعادان كفراران مف الكقكع في ا -ِ

نيا ىمت بو أف يفترشيا , كىـ بيا , أم تمناىا أف تككف لو زكجة ركاه الضحاؾ عف إ -ّ
 . (ّ)ابف عباس 

َوٌة ِِف : قاؿ تعالى :ت في قصة امرأة العزيز مع النسوة: اإلسرائيمياالمطمب الثاني ُْ
]َوَؿاَل كِ

ِه  ُِ ا َفـََراَها ِِف َضًَلٍل ُمبِغٍ اَدِديـَِة اْمَرَأُة افَعِزيِز ُتَراِوُد َؾَتاَها َظْن َكْػ َؾَؾَمَّ َشِؿَعْت *  َؿْد َصَغَػَفا ُحبًّا إِكَّ

قـًا َوَؿاَفِت اْخ  لَّ َواِحَدٍة ِمـُْفنَّ ِشؽِّ ـُ نَّ ُمتََّؽًل َوَآَتْت  ْْ َظَؾْقِفنَّ َؾَؾَمَّ بَِؿْؽِرِهنَّ َأْرَشَؾْت إَِفْقِفنَّ َوَأْظَتَدْت ََلُ ُر

َكُه  َزْ ـْ ِريٌم[َرَأْيـَُه َأ ـَ ا إِْن َهَذا إَِلَّ َمَؾٌك   . { 13-10}يوسف: َوَؿطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ َوُؿْؾَن َحاَش هللِ َما َهَذا َبَؼً

                                                 
, , كانظر : التحرير كالتنكير  ْٕ,ْٖ/ِ, كانظر : صفكة التفاسير , ُُٔ-ُٓٓ/ْانظر: زاد المسير,  (ُ)

ُِ/ُِٓ-ِّٓ . 

 . ِْ, ص ّانظر : النكت كالعيكف لمماكردم , ج (ِ)

 . ُٖٓ/ْانظر : زاد المسير ,  (ّ)



 

-َِْ- 

جاءت عدة ركايات في تفسير ىذه اآليات ذكرىا ابف جرير الطبرم  الروايات اإلسرائيمية :
 بد الكىاب عف ىاركف عفقاؿ : حدثنا ع الرواية األولى :في تفسيره , فذكر منيا التالي : 
 . (ُ), كقاؿ : شغفيا إذا كاف ىك يحبيا أسيد عف األعرج : قد شغفيا حبان 

حدثنا إسماعيؿ بف سيؼ العجمي قاؿ : حدثنا عمي بف عابس , قاؿ سمعت  الرواية الثانية :
: نحف فقمف السدم يقكؿ كانت في أيدييف سكاكيف مع األترج , فقطعف أييف كسالت الدماء ,

 . (ِ)ؾ عمى حب ىذا الرجؿ , كنحف قد قطعنا أيدينا كسالت الدماء نمكم
أخبرنا  :, قاؿ : حدثنا عبد الرزاؽ , قاؿحدثني المثنى قاؿ : حدثنا إسحاؽ  الرواية الثالثة :

[: معمر عف قتادة, في قكلو  .(ّ)قاؿ: قطعف أيدييف حتى ألقينيا  {13}يوسف: ]َوَؿطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ
, حمد , عف أسباط , عف السدمحدثنا ابف ككيع قاؿ : حدثنا عمرك بف م ابعة :الرواية الر 

ِه َؾاْشَتْعَصمَ : قاؿ ُِ , تقكؿ :  { 12[ }يوسف:]َؿاَفْت َؾَذفُِؽنَّ افَِّذي ُدُْتـَّـِي ؾِقِه َوَفَؼْد َراَوْدُتُه َظْن َكْػ
 . (ْ)بعدما حٌؿ السراكيؿ استعصى , ال أدرم ما بدا لو 

حدثنا إسماعيؿ بف سيؽ قاؿ حدثنا عبد الصمد بف عمي الياشمي عف  امسة :الرواية الخ
َكُه[أبيو عف جده في قكلو  َزْ ـْ  . (ٓ) حضفقاؿ :  { 13}يوسف: ]َؾَؾَمَّ َرَأْيـَُه َأ

 نقد ليذه اإلسرائيميات :
يكجد في سندىا بعض الركاة المجيكليف أمثاؿ إسماعيؿ بف سيؼ العجمي حيث قاؿ  -ُ

لتفسير جامع البياف لمطبرم لـ نجد لو ترجمة فيما بيف أيدينا مف مراجع ,  (ٔ)المحققكف 
كىـ استخدمكا كرجعكا إلى مراجع ىامة ككثيرة في تحقيؽ ىذه النسخة التي رجعنا إلييا 

 كر في الركاية الثانية كالخامسة كىك مذك (ٕ)ات اإلسرائيمية في بحثنا ػفي إبراز ىذه الركاي

                                                 
 . ُِٓ/ْ, كأيضان زاد المسير ,  ِّٕ/ّ, كانظر : المحرر الكجيز ,  ُِْٓ/ٔجامع البياف لمطبرم ,  (ُ)

 . ّّ/ّ, كأيضان النكت كالعيكف عف قتادة ,  ِْٗٓ/ٔجامع البياف لمطبرم ,  (ِ)

 . ِْٗٓ/ٔجامع البياف لمطبرم ,  (ّ)

 . ّّْٓ/ٔجامع البياف ,  (ْ)

 . ِِٕ/ْ, كانظر : تفسير أبي السعكد ,  ِْٕٓ,ِْٖٓ/ٔجامع البياف لمطبرم , (ٓ) 

 المحققكف ىـ أحمد البكرم كمحمد محمد كمحمد خمؼ كمحمكد عبد الحميد . (ٔ)

 . ِْٕٓ/ٔجامع البياف ,  (ٕ)



 

-ُِْ- 

]َؾَذفُِؽنَّ افَِّذي ُدُْتـَّـِي ؾِقِه يات عف أسباط عف السدم قالت : كذكر في سند بعض الركا -ِ

ِه َؾاْشَتْعَصمَ  ُِ حٌؿ السراكيؿ استعصى , ال أدرم ما بدا  بعدما تقكؿ : [َوَفَؼْد َراَوْدُتُه َظْن َكْػ
لو , يكجد في سندىا ضعؼ ثـ ىي تعترؼ بأنيا ىي التي راكدتو عف نفسو فاستعصـ , 

قابؿ ىذه الغكاية  د الترتيب كالتعقيب بمجرد مراكدتيا كمحاكلتيا إلغرائو فإف الفاء تفي
بالرفض كاالستعصاـ باهلل أم المجكء إلى اهلل سبحانو كتعالى في كسط ىذه الفتنة كىذا 

 ىك شأف األنبياء كالصالحيف .

في  : أما الركاية الخامسة التي تذكر أنيف حضف عندما رأينو كأكبرنو فقاؿ الطبرم -ّ
فسيره ىذا القكؿ ال معنى لو , كرد عمى مف زعـ مف الركاة أف بعض الناس أنشده بيتان ت

 قاؿ الشاعر : مف الشعر في أكبرف بمعنى حضف

 كال نأتي النساء إذا أكبرف إكبارا   النساء عمى أطيارىف يأتن         
كقاؿ  (ُ)قاؿ ىذا البيت ال أحسب أف لو أصبلن , ألنو ليس بالمعركؼ عند الركاة  

 القرطبي في الجامع ألحكاـ القرآف : أنكر أبك عبيدة كغيره مف أقطاب المغة , قالكا : 
 . (ِ) ليس ذلؾ مف كبلـ العرب كأف ىذا البيت مصنكع كمختمؽ

كقع في حبيا كىذا يعني أنو كقع في حباؿ الشيطاف  الركايات تزعـ أف يكسؼ  -ْ
عباد اهلل المخمصيف كالشيطاف ليس لو  كشباكو كىذا محاؿ في حؽ األنبياء , كألنو مف
: ؼ مف الشيطاف حيث جاء قكلو تعالىسبيؿ عمى عباد اهلل المخمصيف كىذا باعترا

تَِك أَلُْؽِوَيـَُّفْم َأْْجَِعغَ  , كأكد القرآف { 31-32}ص: إَِلَّ ِظَباَدَك ِمـُْفُم اُدْخَؾِصَغ[*  ]َؿاَل َؾبِِعزَّ
َف َظـُْه : يـ ابف الكريـ , قاؿ تعالىؼ الكر الكريـ عمى ذلؾ في حؽ يكس ـَْْصِ َذفَِك فِ ـَ [

ُه ِمْن ِظَباِدَكا اُدْخَؾِصَغ[ وَء َوافَػْحَشاَء إِكَّ ُه  . { 21}يوسف: اف

قالت جماعة مف نساء األمراء في مدينة مصر منكرات عمى امرأة العزيز المعنى اإلجمالي :
زاؿ قمبيا متعمقان بو , قد إلى نفسيا كما يا عف نفسو كتدعكهكعائبات عمييا كىي تحاكؿ غبلم

ف صنيعيا ىذا ليك خطأ  شغفيا حبان أم نفذ إلى سكيداء قمبيا فمـ تعد تبالي بالعكاقب , كا 
                                                 

 . ِْٖٓ/ٔاف لمطبرم , انظر : جامع البي (ُ)

 . َُٖ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ,  (ِ)



 

-ِِْ- 

خبرت بمكرىف ألف المكر ال يسمع كاضح كيتنافي مع مكانتيا فمما سمعت بمكرىف , أم أي 
إلييف بمجرد عمميا بحديث  ألنو يقاؿ في الخفاء كلـ تكف جالسة معيف بدليؿ أنيا أرسمت

ع بالسكاكيف كأعطت قطٌ النسكة عنيا كأعدت ليف ما يتكئف عميو مف الكسائد كالطعاـ الذم يي 
 ذلؾ مكيدة منيا مقابؿ مكرىف بيا ة ك ػـ أك الفاكيػكؿ كاحدة سكينان لقطع الطعاـ سكاء مف المح

مف يقطعف كقالت اخرج عمييف , فمما رأينو أعظمنو كدىشف لجمالو الفائؽ فجع
 .ؿ المدىكش إذا رأل منظران غريبان أيدييف كىكذا يفع جرحف  أيدييف اندىاشان برؤيتو ف
, كما ىك إال ممؾ كريـ تمثؿ في ما ىذا الذم رأيناه مف جنس البشركقمف حاش هلل 

صكرة بشر مف شدة جمالو كركعة حسنو , كاألقرب عند بعض المفسريف : أف النسكة لما 
, نفكا عنو آثار الشيكة البشرية كالصفات ة كالرسالة كعبلمة التطير كالعفةنبك رأيف عميو ىيبة ال

 .(ُ)اإلنسانية كأثبتف لو طير المبلئكة 
 المبحث الرابع

 اإلسرائيميات في مكوث يوسف في السجن
أكرد ابف جرير الطبرم في تفسير جامع البياف بعض الركايات اإلسرائيمية التي 

في السجف كعف المدة التي أمضاىا في سجنو لذلؾ  تتحدث عف سبب مككث يكسؼ 
 جعمتو في مطمبيف كالتالي :

 المطمب األول : إسرائيميات عن سبب لبث يوسف في السجن :
ِه قاؿ تعالى :  َر َربِّ ـْ ْقَطاُن ِذ اُه افشَّ َُ َك َؾَلْك ْرِِّن ِظـَْد َربِّ ـُ ٍْ ِمـُْفََم اْذ ُه َكا ِذي َطنَّ َأكَّ ]َوَؿاَل فِؾَّ

ْجِن بِْضَع ِشـَِغ[َؾَؾبِ  ُِّ  . { 12}يوسف: َث ِِف اف
حدثني الحارث قاؿ حدثنا عبد العزيز , قاؿ : حدثنا جعفر بف سميماف  الرواية األولى :

الضبعي عف بسطاـ بف مسمـ , عف مالؾ بف دينار , قاؿ : لما قاؿ يكسؼ لمساقي : 
ـَْد َربَِّك[ ْرِِّن ِظ ـُ ذت مف دكني ككيبلن ؟ ؿ : يا يكسؼ اتخػػػػػػػػػػػػػػػقاؿ : قي { 12}يوسف: ]اْذ

: يا رب أنسى قمبي كثرة البمكل , فقمت كممة , فكيؿ , كقاؿ! فبكى يكسؼألطيمف حبسؾ
 .(ِ)إلخكتي

                                                 
 . ِْٔ-ِِٔ/ُِ, كانظر : التحرير كالتنكير ألبي عاشكر ,  ِٓٓ/ُِانظر : التفسير المنير ,  (ُ)

 . ْْٕٓ/ٔجامع البياف لمطبرم ,  (ِ)



 

-ِّْ- 

حدثني يعقكب بف إبراىيـ كابف ككيع قاال : حدثنا ابف عميو , قاؿ : حدثنا  :الرواية الثانية
ا يوسف لوال كممتو ما لبث في السجن رحم : ) يكنس عف الحسف قاؿ : قاؿ نبي اهلل 

( يعني قكلو : اذكرني عند ربؾ , قاؿ : ثـ يبكي الحسف , فيقكؿ : نحف إذا طول ما لبث
 . (ُ)نزؿ بنا أمر فزعنا إلى الناس 

حدثنا ككيع قاؿ : حدثنا عمرك بف محمد , عف إبراىيـ بف زيد , عف عمرك  الرواية الثالثة :
: )لك لـ يقؿ يكسؼ( يعني الكممة : قاؿ النبي ابف عباس قاؿ ر عف عكرمة, عفبف ديناا

  (ِ)( ما لبث في السجن طول ما لبث , ولكن إنما عوقب باستشفاعو عمى ربوالتي قاليا )
  :نقد الروايات

ألنيا صكرت سجف يكسؼ عمى أنو عقكبة مف اهلل ألجؿ  إف ىذه مف اإلسرائيميات ؛ -ُ
ْرِِّن الكممة التي قاليا :  ـُ أم قاليا لمساقي الذم ظف أنو ناج منيما أثناء  ِظـَْد َربَِّك[]اْذ

لـ يقؿ ذكرني عند ربؾ يبتغي الفرج مف عند غير  تعبيره لمرؤيا لكؿ منيما , مع أنو 
ألف ذلؾ محاؿ في حؽ األنبياء كالمؤمنيف كالمخمصيف فاالستعانة كطمب الفرح ال  ؛اهلل 

َتِعُغ[: تعالىاهلل سبحانو كتعالى لقكلو  تككف إال مف ُْ اَك َك اَك َكْعُبُد َوإِيَّ  { 4}الفاحتة: ]إِيَّ
, إف (ّ)( احرص عمى ما ينفعك واستعن با وال تعجز: )باتخاذ األسباب فقاؿ كأمر 

األخذ باألسباب التي تؤدم إلى النجاة كتؤدم إلى إظيار كأسباب البراءة كالحؽ ال يضر 
عندما طمب بأف يذكره عند ربو كاف مف  ؼ كال ينافي قط التككؿ عمى اهلل , كيكس

 .ءتو كأنو دخؿ السجف ظممان كعدكان ىذا القبيؿ كىك إظيار برا
نما  إف ما حدث ليكسؼ  -ِ ىك ابتبلء كليس عقكبة كما تصكر الركايات اإلسرائيمية كا 

كاف دخكلو السجف لرفعو درجات كليككف األسكة كالقدكة في الصبر كالرضا بالقضاء 
 . (ْ)( أشد الناس بالًء األنبياء فاألمثل فاألمثل: ) كالقدر قاؿ 

                                                 
 . ْْٖٓ/ٔجامع البياف لمطبرم ,  (ُ)

 . ْْٖٓ/ٔجامع البياف لمطبرم ,  (ِ)

 . ٕٗ, رقـ  ُّ, ص َُ, كتاب المقدمة , باب  ُابف ماجو , ج (ّ)

, طبعو أحمد شاكر  ِّٖٗ, باب ما جاء في الصبر عمى الببلء , رقـ  َُٔ, ص ْسنف الترمذم , ج (ْ)
 , الطبعة الثانية .



 

-ِْْ- 

أسند ابف جرير الطبرم حديثان مرفكعان إلى النبي يكىـ صحة الركايات اإلسرائيمية التي  -ّ
ذكرىا في تفسيره كىي الركاية الثالثة كىذا الحديث ضعيؼ جدان قاؿ عنو اإلماـ الحافظ 

براىيـ بف يزيد الناقد ابف كثير لكجكد في سنده سفياف بف ككي ىك ك ع كىك ضعيؼ كا 
المرسبلت  , كىذهكقتادة مرسبلن عف كؿ منيماأضعؼ منو أيضان , كقد ركل عف الحسف 

 . (ُ)ىنا ال تقبؿ مف قبؿ المرسؿ , في غير ىذا المكطف فكيؼ فيما يتعمؽ باألنبياء 

هِ يكجد تكمؼ كاضح في تفسيره النص :  -ْ َر َربِّ ـْ ْقَطاُن ِذ اُه افشَّ َُ عندما  { 12}يوسف: []َؾَلْك
كىك غير صحيح ,  جعؿ بعض المفسريف الضمير في أنساه يعكد عمى يكسؼ 

نما الذم يجب أف نعتقده أف الضمير يعكد عمى الناجي مف االثنيف كىك الساقي ىك  كا 
الذم نسي أف يذكر يكسؼ عند الممؾ لكي ينظر في قضيتو التي سجف مف أجميا كىك 

 المفسريف . برمء كىذا الذم عميو أغمب

الرؤيا في اآليات القرآنية عمى سبيؿ  لقد عب ر يكسؼ  :المعنى اإلجمالي لآلية القرآنية
كىك  خبر في الخفاء الذم تيقف أنو ناجو اليقيف كالقطع كليس عمى سبيؿ الظف كالتخميف , ثـ أ

كىك الساقي دكف عمـ اآلخر , لئبل يشعره أنو المصمكب كقاؿ لو : اذكر قصتي عند سيدؾ 
الممؾ لعمو يخرجني مف السجف بعد أف عمـ براءتي كىذا مف قبيؿ األخذ باألسباب المطمكبة 

 عادة كشرعان لتحقيؽ النجاة .
فأنسى الشيطاف ذلؾ الناجي تذكير الممؾ بقضية يكسؼ , ككاف النسياف مف جممة 

كحيد كعبادة مكائد الشيطاف , حتى ال يخرج نبي اهلل يكسؼ مف السجف لزاكؿ الدعكة إلى الت
في السجف منسيان مظمكمان بضع  فمبت ,  يطافمة الشرؾ كمحاربة كساكس الشاهلل كمقاك 
 .(ِ)سنيف 

                                                 
 . ِٔٓ, ص ُِ, جزء  ِانظر : تفسير ابف كثير , مجمد  (ُ)

, كانظر : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف   ُِٕ, ص ُِانظر : التفسير المنير , جزء  (ِ)
 . ُْٔص ِج



 

-ِْٓ- 

ٍْ ِمـُْفََم قاؿ تعالى :  :المطمب الثاني: اإلسرائيميات عن مدة السجن ُه َكا ]َوَؿاَل فِؾَِّذي َطنَّ َأكَّ

ـْ  ْقَطاُن ِذ اُه افشَّ َُ َك َؾَلْك ْرِِّن ِظـَْد َربِّ ـُ ْجِن بِْضَع ِشـَِغ[اْذ ُِّ ِه َؾَؾبَِث ِِف اف  . { 12}يوسف: َر َربِّ
قاؿ أخبرنا عبد الرزاؽ , قاؿ : أخبرنا عمراف أبك اليذيؿ  الحسفحدثنا  الرواية األولى :

الصنعاني , قاؿ : سمعت كىبان يقكؿ : أصاب أيكب الببلء سبع سنيف , كترؾ في السجف 
 . (ُ)ؿ في السباع سبع سنيف فحكٌ  نبختنصريكسؼ سبع سنيف , كعذب 

حدثني المثنى قاؿ : حدثنا الحسيف , قاؿ : حدثني حجاج عف ابف جريج  الرواية الثانية :
 . (ِ)قاؿ : زعمكا أنيا , يعني البضع , سبع سنيف , كما لبث يكسؼ 

 لقد اختمفت اآلراء حكؿ معنى البضع إلى آراء منيا التالي :
 ي السجف سبع سنيف .جاء عف قتادة قاؿ : لبث يكسؼ ف -ُ
 كقاؿ آخركف "البضع" ما بيف الثبلث كالتسع . -ِ

 كقاؿ آخركف : بؿ ىك ما دكف العشر . -ّ

إال مع العشر كمع العشريف إلى التسعيف كىك نيؼ  رذكف البضع ال يي إكقاؿ الفراء 
, كال العرب تفعؿ كال يقكلكف بضع كمائةما بيف الثبلثة إلى التسعة , كقاؿ : كذلؾ رأيت 

 .(ّ)كألؼبضع 
كالصكاب في البضع مف الثبلث إلى التسع إلى العشر , كال يككف دكف الثبلث , 
ككذلؾ ما زاد عمى العقد إلى المائة , كما زاد عمى المائة فبل يككف فيو بضع كىذا ما رجحو 

 . (ْ)ابف جرير الطبرم في تفسيره 
رقـ  أمضى في السجف سنكات ال نستطيع تحديدىا في كنحف نرل أف يكسؼ 

نما نجـز أنو لبث في السجف بضع سنيف ما بيف ثبلث سنكات كتسع سنكات ضمف يمع ف كا 
 ما تحتممو كممة بضع في لغة العرب .

 
                                                 

 . ْْٗٓ/ٔجامع البياف ,  (ُ)

 . ِٔٓ/ِ, كانظر : ابف كثير في تفسيره ,  ْْٗٓ/ٔجامع البياف ,  (ِ)

 . َْ/ّ, كانظر : النكت كالعيكف لمماكردم ,  ْٔ/ِانظر : في معاني القرآف لمفراء ,  (ّ)

 . َْٓٓ/ٔالبياف , انظر : جامع  (ْ)



 

-ِْٔ- 

 الخاتمة
الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات كالصبلة كالسبلـ عمى محمد بف عبد اهلل خاتـ 

 : األنبياء كالمرسميف ... أما بعد
ى الذم رزقني العمـ النافع كاليداية كالرشاد كمٌف عمٌي بفيض كأحمد اهلل سبحانو كتعال

كرمو , ككفقني إلى االنتياء مف كتابة ىذا البحث المتكاضع حكؿ بياف اإلسرائيميات في 
كبياف التفسير  ديكسؼ حيث تناكلتيا بالعرض كالنق تفسير ابف جرير الطبرم في قصة

المكضكع , ال بد مف الكقكؼ عمى بعض  ذالي الصحيح لآليات القرآنية , كمف خبلؿ دراستي
 النتائج اليامة مثؿ :

ف لفظ اإلسرائيميات يدؿ بظاىره عمى المكف الييكدم لمتفسير إال أنو يدخؿ في مضمكنو إ -ُ
 النصرانيات أيضان .

إف أسباب دخكؿ اإلسرائيميات إلى التفسير , أمر يرجع إلى عيد الصحابة رضي اهلل  -ِ
 يف أكثر .عنيـ كتكسع في عيد التابع

كمنيا ما  , اإلسرائيميات ثبلثة أقساـ منيا المقبكؿ كىك يؤخذ لبلستئناس كليس لبلستدالؿ -ّ
 ال يصح قبكلو كال رفضو , كمنيا ما ىك مسككت عنو .

يجب عمى أىؿ االختصاص استفراغ الجيد في تنقية قصص القرآف الكريـ مف  -ْ
 اإلسرائيميات .

برازه ب -ٓ صكرة صحيحة مف أجؿ تنقية التفاسير مف الدسائس االىتماـ بالتفسير المأثكر كا 
 كالشكائب كاإلسرائيميات المكذكبة .

كثباتيـ عمى الحؽ كفي حسف معاممتيـ كأخبلقيـ الحميدة  صبرىـاالقتداء باألنبياء في  -ٔ
 النبيمة القائمة عمى العفة كالطيارة .

خضاعيا لطاعة اهلل كرسكلو كالمؤمنيف  -ٕ  .كجكب تركيض النفس البشرية كا 



 

-ِْٕ- 

درس لؤلسرل المعتقميف في سجكف االحتبلؿ في استغبلؿ المحف كأكقات الشدة فيما  -ٖ
 يعكد بالفائدة عمى الفرد كالمجتمع .

أستطيع القكؿ بأف قصة يكسؼ فييا مف الخير الكثير الذم ال يمكف حصره أك الكقكؼ  -ٗ
 .لبحثئيمية كالحكـ عمييا في ىذا اعميو في بحث صغير يتناكؿ جانب الركايات اإلسرا

 أىم التوصيات :
, بأسمكب سيؿ يفيمو العالـ كالعامياالىتماـ كالعناية بعمـ التفسير , كال بد مف عرضو  -ُ

كضركرة االبتعاد عف كؿ ما فيو تعقيد كتفريعات كالعمؿ عمى تنقية كتب التفسير كالثقافة 
 اإلسبلمية مف الركايات اإلسرائيمية المكذكبة .

بيف  يؿ المحاضرات كالندكات كنشر الكعي الدينالعمؿ عمى تكعية الناس مف خبل -ِ
المسمميف حتى يفيمكا حقيقة العمـك الشرعية البعيدة عف الخزعببلت كالخرافات 

 اإلسرائيمية المكذكبة .

نكصي طمبة العمـ في الدراسات العميا في قسمي التفسير كالحديث الشريؼ بتناكؿ  -ّ
جميع سكر القرآف الكريـ , لنخرج ىذا  اإلسرائيميات بطريقة العرض كالنقد كالتحميؿ في

 اليشيـ المركـك مف التفسير المأثكر .

كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعؿ القرآف الكريـ ربيع قمكبنا كجبلء أحزاننا كأف 
 يجعمنا ممف يقيـ حدكده كيتخمؽ بآياتو ... كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .



 

-ِْٖ- 

 المصادر والمراجع
ـ( , دار الكتب ُُٗٗ-ىػُُْ) ِعمـك القرآف , جبلؿ الديف السيكطي , ط اإلتقاف في -ُ

 بيركت . العممية ,
سرائيميات في التفسير كالحديث , لمدكتكر محمد الذىبي , ط -ِ ـ( , مكتبة كىبة َُٗٗ, ) ْاإلو

 القاىرة . –

ىػ( مكتبة َُْٖ) ْاإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير , د.محمد أبك شيبو , ط -ّ
 . لسنةا

اإلسرائيميات في تفسير الطبرم دراسة في المغة كالمصادر , د.أماؿ محمد ربيع ,  -ْ
 ـ( .ََُِ-ىػُُِْط)

 ـ( الييئة المصرية ُٖٗٗ)ْاتو , طأىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف , د. عبد اهلل شح -ٓ

مـك ـ( العُٕٗٗ-ىػُُْٖ) ِأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير , ألبي بكر الجزائرم , ط -ٔ
 كالحكـ .

 .تكنس, سية لمنشر نـ( الدار التك ُْٖٗالتحرير كالتنكير, محمد الطاىر بيف عاشكر , ط ) -ٕ

 ـ( مكتبة دار الفيحاء .ُِٗٗ-ىػُُّْ) ُتفسير القرآف العظيـ ,البف كثير الدمشقي , ط -ٖ

 .القاىرة –ىػ( مكتبة كىبة ّٖٗ ىالدكتكر محمد حسيف الذىبي )المتكفالتفسير كالمفسركف , -ٗ

-ىػُِّْ)       ّ, الطبعة , أد. عصاـ زىد كد.جماؿ اليكبي لتفسير كمناىج المفسريفا -َُ
 ـ( .َُُِ

ـ , الييئة َُٗٗتفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( , محمد رشيد رضا , سنة النشر  -ُُ
 المصرية العامة لمكتاب .

-ُُٖٗزحيمي , ط )التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج , األستاذ الدكتكر كىبة ال -ُِ
 ( دار الفكر .ُٖٗٗ

 دمشؽ . –ىػ( دار الفكر ُِِْ) ُالتفسير الكسيط لمزحيمي , د. كىبة الزحيمي , ط -ُّ

 القاىرة . –ىػ( دار إحياء الكتب ُّّٖالتفسير الحديث , محمد عزت دركزة , ط) -ُْ

قؽ عبد ير كبلـ المناف , العبلمة عبد الرحمف السعدم , المحػتيسير الكريـ الرحمف في تفس -ُٓ
 ـ( .َََِ-ىػَُِْ) ُالرحمف بف معبل , دار النشر : مؤسسة الرسالة , ط

براىيـ أطفيش االجامع ألحكاـ القرآف , محمد بف أحمد القرطبي , تحقيؽ : أحمد  -ُٔ لبردكني كا 
 ـ( دار الكتب المصرية .ُْٗٗ-ىػُّْٖ) ِط



 

-ِْٗ- 

أحمد عبد الرزاؽ جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف , محمد بف جرير الطبرم , تحقيؽ :  -ُٕ
 ـ( , دار السبلـ .ََِٕ-ىػُِْٖ) ِالبكرم كآخركف ط

 ـ( دار الصابكني .َُُْ-ـ ُٖٗٗ) ٗصفكة التفاسير , محمد عمي الصابكني , ط -ُٖ

 بيركت . –لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ , جبلؿ الديف السيكطي , دار الكتب العممية  -ُٗ

ـ( , النشر ُٓٗٗ-ىػُُْٔقاسـ , ط ) مجمكع فتاكل ابف تيمية , تحقيؽ : عبد الرحمف بف -َِ
 السعكدية . -مجمع الممؾ فيد 

ـ( , دار ُٕٖٗ-ىػَُْٕ) ُزاد المسير في عمـ التفسير , لئلماـ جماؿ الديف الجكزم , ط -ُِ
 الفكر .

 لبناف . –في ظبلؿ القرآف , سيد قطب , طبعة دار الشركؽ  -ِِ

 ْ النمر كآخركف , طمعالـ التنزيؿ , ألبي محمد البغكم , تحقيؽ : محمد عبد اهلل -ِّ
 ـ( دار طيبة لمنشر .ُٕٗٗ-ىػُُْٕ)

 النكت كالعيكف )تفسير الماكردم( عمي بف محمد الماكردم , طبعة دار الكتب العممية . -ِْ



 

-َِٓ- 



 

-ُِٓ- 

 في كتب السّنة األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة
 (ٔ)الزيان إسحاق رمضان

 ممخص البحث
" عػػػػدة سػػػػٌنةكتػػػػب الألمػػػػـ السػػػػابقة فػػػػي األخبػػػػار عػػػػف بنػػػػي إسػػػػرائيؿ كا "يتنػػػػاكؿ بحػػػػث 

مكضػػػكعات تتمثػػػؿ فػػػي: تحديػػػد مفيػػػـك مصػػػطمح "اإلسػػػرائيميات", مػػػع بيػػػاف الفػػػرؽ بينػػػو كبػػػيف 
األخبػػػار عػػػف بنػػػي إسػػػرائيؿ  كميػػػة كجػػػكدمصػػػطمح "المكضػػػكعات". بحيػػػث يقػػػـك البحػػػث ببيػػػاف 

ي قػاـ الباحػث كالكتػب التػ .كالمكضػكعات التػي تناكلتيػاكتب السن ة األصػمية كاألمـ السابقة في 
الكتػب التسػعة, كصػحيح ابػف حبػاف كالمنتقػى البػف الجػاركد, كسػنف : يبأجراء الدراسة عمييا ى

الػػدارقطني كالبييقػػي, كمسػػندم الحميػػدم كالطيالسػػي, كمصػػنفي عبػػد الػػرزاؽ كابػػف أبػػي شػػيبة, 
كمسػػتخرج أبػػػي عكانػػػة, كمسػػػتدرؾ الحػػػاكـ, كمعػػاجـ الطبرانػػػي الثبلثػػػة, ككتػػػاب كالعظمػػػة ألبػػػي 

باألخبػار لػـ تيشػحف  سػٌنةأف كتب الكقد تكصؿ البحث إلى عدة نتائج, كاف مف أىميا: . يخالش
كما ىك الحاؿ في  كتب التفسير, بؿ إف أغمبيا كاف قميػؿ عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في 

, كبعضػػيا نػػدر كجػػكد ىػػذه الركايػػات فػػي  كتابػػو. كمػػا تبػػي ف بالطريقػػة اإلحصػػائية أف يػػااإليػػراد ل
أغمػب كتػب السػن ة األصػمية التي تناكلػت أخبػار بنػي إسػرائيؿ كاألمػـ السػابقة فػي لركايات عدد ا

%[  فقػػط مػػف عػػدد الركايػػات الكمػػى فػػي الكتػػاب. كمػػا تبػػي ف أيضػػان أف ٓ%[ ك  ُيتػػراكح بػػيف  
فيو كثير مف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السػابقة التػي عػدىا العممػاء مػف  ىناؾ كتاب كاحد فقط

, كىػك كتػاب جراء الدراسػة عمييػاإكتابػان قػاـ الباحػث بػ ثػبلث كعشػريفمف المكضكعة األحاديث 
 فيو أخبػار بنػي إسػرائيؿ كاألمػـ السػابقةتكثر كأما مصنؼ ابف أبي شيبة ف. العظمة ألبي الشيخ

 .المكقكفة كالمقطكعة كالتي يحتمؿ أف يككف أغمبيا مما ال يقبؿ في شريعتنا
 مقدمة البحث

ٍمػػدي لً  نىٍسػػتىٍغًفريهي إٍف اٍلحى كًر أىٍنفيًسػػنىا  , م ػػًو نحمػػده, كنىٍسػػتىًعينيوي كنسػػتيديو كى نىعيػػكذي ًبػػاهلل ًمػػٍف شيػػري كى
مىٍف ييٍضًمٍؿ فىػبلى ىىػاًدمى لىػوي  كىأىٍشػيىدي أىٍف الى ًإلىػوى  , كمف سيئات أعمالنا. مىٍف يىٍيًد الم وي فىبلى ميًضؿ  لىوي, كى

كأعػػٌز جنػده, كىػـز األحػزاب كحػػده, القائػؿ فػي محكػـ التنزيػػؿ: , صػدؽ كعػده,  (ِ)ًإال  الم ػوي كحػده
                                                 

 غزة -( أستاذ الحديث المشارؾ بجامعة األقصى ُ)
ىػ, تحقيؽ / محمد فؤاد عبد الباقي, ُِٔ( صحيح مسمـ, اإلماـ مسمـ بف الحجاج النيسابكرم, ت ِ)

. مع زيادات قميمة في بعض األلفاظ مف أدعية في –ىػ ُّْٕ, دار إحياء التراث العربي , ٖٖٔح
 ركايات أخرل.



 

-ِِٓ- 

ػػػمِّميكا تىٍسػػػمً  سى مىٍيػػػًو كى ػػػمىكا عى نيػػػكا صى مىػػػى الن ًبػػػيِّ يىاأىيىيىػػػا ال ػػػًذيفى ءىامى ػػػمىكفى عى ًئكىتىػػػوي ييصى مىبلى يمنا ""ًإف  الم ػػػوى كى
(ُ) ,

ٍبديهي كىرىسيكليوي, كصفيو مػف خمقػو  م دنا عى كخميمػو, بمػغ الرسػالة, كأدل األمانػة, كنصػح كىأىٍشيىدي أىف  ميحى
ه اليقػيف مػف ربػو فصػمكات اهلل كسػبلمو اتػأاألمة, كأزاؿ الغٌمة, كجاىد في اهلل حؽ جيػاده حتػى 

مىٍيػًو عىٍشػرنا " م ى الم وي عى مىي  كىاًحدىةن صى م ى عى عميو القائؿ: " مىٍف صى
. الميػـ صػؿ كسػمـ عمػى سػيدنا (ِ)

, كعمى آلو كأصحابو  كبعد: , كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.محمدو
فإف ىذه دراسة عػف أخبػار بنػي إسػرائيؿ كاألمػـ السػابقة فػي كتػب السػٌنة تقػـك بالبحػث 
فػػي مصػػادر السػػن ة األصػػمية التػػي تشػػتمؿ عمػػى األحاديػػث بأسػػانيدىا مػػف صػػاحب الكتػػاب إلػػى 

لسػػػابقة فػػػي كتػػػبيـ , لمتعػػػرؼ عمػػػى أمػػػاكف كجػػػكد األخبػػػار عػػػف بنػػػي إسػػػرائيؿ كاألمػػػـ االنبػػػي 
ككمية كجكدىا مف حيػث الكثػرة كالقمػة, كالمكضػكعات التػي تناكلتيػا. كلمػا كانػت كتػب التفسػير 
قػػػد امػػػتؤلت باألخبػػػار عػػػف بنػػػي إسػػػرائيؿ كاألمػػػـ السػػػابقة التػػػي اعتبرىػػػا العممػػػاء مػػػف األحاديػػػث 

يػا أردت مما أىث ر عمى سمعة الكثير منيا, ككػذلؾ عمػى سػمعة مؤلفي -المكذكبة  –المكضكعة 
أف أبحػػث مػػدل كجػػكد األخبػػار عػػف بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ السػػابقة فػػي كتػػب الحػػديث الشػػػريؼ 

   كمصنفييا لكي أدافع عف السٌنة النبكية كعممائيا.
كتنبع أىمية البحث مف ككنو مقدـ لمؤتمرو عممػيو ىػادؼو يبحػث فػي الركايػات الكاىيػة 

الدفاع عػف اإلسػبلـ كأىمػو, لػذا رأل كخطرىا عمى اإلسبلـ, كفي مؤسسة عممية رصينة تحاكؿ 
لتعػػرض نتائجيػػا فػػي ىػػذا  (ٖ)الباحػػث أف يسػػتؿ ىػػذا البحػػث مػػف أطركحتػػو لنيػػؿ درجػػة الػػدكتكراه

البحػػث الصػػغير بعػػد أكثػػر مػػف خمسػػة عشػػر سػػنة مػػف إعػػدادىا! السػػيما أنيػػا لػػـ تنشػػر الرسػػالة 
 .(ٗ)بعد, كذلؾ لمناسبتيا لمكضكع المؤتمر

                                                 
 .ٔٓحزاب: األ( ُ)
 , ترقيـ الشيخ/ محمد فؤاد عبد الباقي. َْٖ , حصحيح مسمـ( ِ)
( ارجػػػع: اإلسػػػرائيميات كأثرىػػػا فػػػي كتػػػب الحػػػديث الشػػػريؼ, رسػػػالة دكتػػػكراه, غيػػػر منشػػػكرة, إعػػػداد الباحػػػث/ ّ)

, السكداف,   -ىػػ ُُْٔرمضاف إسحاؽ الزياف, إشراؼ البركفيسكر/ الحبر يكسؼ نكر الدايـ, جامعة الخرطـك
 .ـُٔٗٗ

( مبلحظػػة: تػػـ تنػػاكؿ ثػػبلث كعشػػريف مػػف كتػػب الحػػديث الشػػريؼ, بينمػػا الدراسػػة فػػي أصػػميا تناكلػػت سػػت ْ)
كثبلثػػيف مػػف مصػػادر السػػٌنة األصػػمية باإلضػػافة إلػػى التعريػػؼ بمنػػاىج ىػػذه الكتػػب كمصػػنفييا, مػػع ذكػػر نمػػاذج 

 .كاـ كالمعامبلت كالقصصمتنكعة مف اإلسرائيميات في كؿ كتاب تمت دراستو في مكضكعات العقائد كاألح
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ىػػك: ىػػؿ أكثػػرت كتػػب السػػٌنة األصػػمية مػػف ذكػػر كيجيػػب البحػػث عػػف سػػؤاؿ رئيسػػي 
 أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة فييا؟

 كيتككف البحث مف مقدمة كتمييد كخمسة مباحث كخاتمة عمى النحك اآلتي:
 تشتمؿ عمى فكرة البحث, كأىميتو, كخطتو.مقدمة: 
ؿ مصطمح "اإلسرائيميات" كالفرؽ بينو كبيف "المكضكعات", كبراءة أصك تمييد: 

 اإلسبلـ مف األخبار المدسكسة.
 فيوالمبحث األول األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب الصحاح ونحوىا 

 .أكال: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في صحيح البخارم 
 .ثانيان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في صحيح مسمـ 
 يؿ كاألمـ السابقة في مكطأ مالؾ.ثالثان: األخبار عف بني إسرائ 

 .رابعان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في صحيح ابف حباف 

 .خامسان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتاب المنتقى البف الجاركد 

 كفيو:المبحث الثاني: األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب السنن: 
 ار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في سنف أبي داكد.أكال: األخب 
 .ثانيان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في سنف الترمذم 
 .ثالثان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في سنف الٌنسائي 

 .رابعان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في سنف ابف ماجو 

 بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في سنف الدارمي. خامسان: األخبار عف 

 .سادسان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في سنف الدارقطني 
 .سابعان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في السنف الكبرل لمبييقي 

 كفيو:المبحث الثالث: األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب المسانيد: 
 كال: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في مسند أحمد.أ 
 .ثانيان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في مسند الحميدم 
 .ثالثان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في مسند الطيالسي 
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المبحث الرابع: األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب المستخرجات 
 كفيو:المستدركات والمعاجم: و 

 .أكال: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في مستخرج أبي عكانة اإلسفرايني 

 .ثانيان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في مستدرؾ الحاكـ 

 .ثالثان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في المعجـ الكبير لمطبراني 

  عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في المعجـ األكسط لمطبراني.رابعان: األخبار 

 .خامسان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في المعجـ الصغير لمطبراني 
: األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب المصنفات وغيرىا : خامسالمبحث ال

 :كفيو
 ة في مصنؼ ابف أبي شيبة.أكال: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابق 
 .ثانيان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني 
 .ثالثان: األخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتاب العظمة ألبي الشيخ 

 كتشمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات. خاتمة البحث:
 كاهلل اليادم إلى سكاء السبيؿ

طمح "اإلسرائيميات" والفرق بينو وبين "الموضوعات", وبراءة أصول اإلسالم من مص: تمييد
 األخبار المدسوسة

ييطمؽ عمى ركايات بني إسرائيؿ "اإلسرائيميات" كىى  المغة: يمعنى اإلسرائيميات ف
جمع إسرائيمية, نسبة إلى بني إسرائيؿ, كالنسبة في مثؿ ىذا تككف لعجز المركب اإلضافي ال 

ييمز. كييقاؿ:  ك"إسرائيؿ اسـ, كقيؿ: مضاؼ إلى إيؿ. قاؿ األخفش: ىك ييمز كال لصدره.
سماعيف  .(ُ)إسرائيف بالنكف كما ييقاؿ: جبريف كا 

كتابو "البداية  يذكر ابف كثير ف اصطالح العمماء: يمعنى اإلسرائيميات ف
ذكر عدة قصص الركاية عف أخبار بني إسرائيؿ, ثـ  يكبلمان في بياف اإلذف ف (ِ)كالنياية"

تدخؿ تحت مصطمح اإلسرائيميات, كذكر مجمكعة مف القصص مثؿ: قصة الثبلثة الذيف 
                                                 

 .ِٖٗص ـ, ُُٖٗ, بيركت, ي, دار الكتاب العربممختار الصحاح, لمحمد بف أبى بكر الراز   (ُ)
 . ُْٔ -ُُْ/ِـ, ُٔٔٗراجع: البداية النياية, البف كثير, مكتبة دار المعارؼ, بيركت,  (ِ)
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ىرةو. كبعد ىذه الركايات كغيرىا قاؿ:  فيدخمت النار  التيكحديث المرأة ر, انطبؽ عمييـ الغا
كلك ذىبنا نتقصى ذلؾ لطاؿ الكتاب,  الكتاب كالسن ة, ي"كأخبار بني إسرائيؿ كثيرة جدان ف

كمع  .(ّ)ىذا الكتاب, ففيو مقنع ككفاية, كىك تذكرة كأينمكذج" يالبخارم ف كلكف ذكرنا ما ذكره
 عندساقيا لـ يحدد لنا تعريفان محددان لئلسرائيميات, إال أف الباحث  يىذه األمثمة الكثيرة الت

ت مصطمح اإلسرائيميات كؿ الركايا يتقصيو لمكضكعات ىذه الركايات تبيف لو كأنو أدخؿ ف
 تتعمؽ باألمـ السابقة. يالت

 العصر الحديث: يمفاىيـ كتعريفات لبعض العمماء ف اآلفكسأعرض 
محمد حسيف الذىبي: "لفظ اإلسرائيميات جمع مفردة إسرائيمية, كىى  قاؿ الدكتكر

قصة أك حادثة تركل عف مصدر إسرائيمي, كالنسبة فييا إلى إسرائيؿ, كىك يعقكب بف إسحؽ 
 .( ُ)عشر" االثنياألسباط بف إبراىيـ أبك ا

سيد أحمد خميؿ اإلسرائيميات بقكلو: "ىذه الكممة ييكدية األصؿ,  كيعرؼ الدكتكر
كقد غمبت عمى كؿ ما نقؿ مف  الييكدية إلى اإلسبلـ, كما نقؿ عف األدياف أيضان. كلكنيا 
 خيصت بيذا االسـ ألف أغمب ما نقؿ عف الركايات الييكدية األخرل كاف طريقو أكلئؾ

 ( ِ)اإلسرائيميكف"
كؿ الركايات التي  ي"اإلسرائيميات" : ى سوف يسير عميو الباحث: ياالصطالح الذ

 عف أك النصارل,كتب التفسير كالحديث, كالتي تحدثت عف بني إسرائيؿ أك  يكجدت ف
 مصادر ثقافة الييكد أك النصارل.ب عبلقة ليا يككف أف يمكف يكالت عامة, السابقة األقكاـ

مصطمح "المكضكعات" خصو عمماء يميات والموضوعات والفرق بينيما: اإلسرائ
الحديث بما كاف في إسناده كاكو كضاع أك لـ يثبت كجكده في مصدر حديثي أصمي, لذا 

كضعو الزنادقة كغيرىـ مف أعداء اإلسبلـ مف أكاذيب تخالؼ  يرفض الباحث إدخاؿ ما
ييعتبر خمطان بيف  ىذا ئيميات" ألفيـ ضمف مصطمح "اإلسراشريعة اإلسبلـ كالعقؿ السم

                                                 
 .ُْٔ/ِالبداية كالنياية, البف كثير,  (ّ)
 -ىػ َُْٔ, ّسير كالحديث, لمدكتكر/ محمد حسيف الذىبي, مكتبة كىبة, القاىرة, طالتف ياإلسرائيميات ف  (ُ)

 .ُٔـ, صُٖٔٗ
الكتب المقدسة, الدكتكر/ سيد أحمد خميؿ, الككالة الشرقية لمثقافة, القاىرة,  يراجع: نشأة التفسير ف (ِ)

 . ّٕىػ, صُّّٕ
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كييقبؿ الباحث دخكؿ "النصرانيات" في مصطمح  "المكضكعات" ك"اإلسرائيميات". يمصطمح
"اإلسرائيميات" مف باب تغميب جانب المكف الييكدم عمى النصراني مف حيث األكثرية في 

 .العدد
ارات التي تعددت تقسيمات اإلسرائيميات بحسب االعتب تقسيمات اإلسرائيميات:

يضعيا كاضع التقسيـ عند البحث في مجمكع ما لديو مف ركايات تعتبر إسرائيميات بحسب 
 ي.صطبلحالمفيـك اال
, جعؿ أكليما باعتبار السند, كنتج عنو ثبلثة (ُ)ينالؾ مف قسميا إلى قسميف فقطف
لخبر : صحيح مف ناحية سنده أك متنو, كمكضكع. كالقسـ الثاني باعتبار مكضكع ايأفرع ى
في ما يتعمؽ بالعقائد, كما يتعمؽ باألحكاـ, كما  يأفرع أيضان ى ة, كنتج عنو ثبلثياإلسرائيم

 يتعمؽ بالمكاعظ أك الحكادث.
باعتبار الصحة  القسـ األكؿ , حيث جعؿ(ِ)كنجد تقسيمان آخر جعميا ثبلثة أقساـ

. كالقسـ (ّ)كمف الضعيؼ جعؿ المكضكع, نتج عنو فرعاف ىما: صحيح, كضعيؼك  كعدميا,
الثاني جعؿ باعتبار مكافقتو لما في شريعتنا كمخالفتيا لو, كمسككت عنو, ليس في شرعنا ما 

 .ييؤيده كال يقيده. كالقسـ الثالث جعمو باعتبار مكضكع الخبر اإلسرائيم
كفي ىذا المقاـ ال بد أف نؤكد عمى   براءة أصول اإلسالم من األخبار المدسوسة:

مف اإلسرائيميات التي ال عبلقة ليا  -القرآف الكريـ كالسٌنة الصحيحة  –براءة أصكؿ اإلسبلـ 
 بالديف, ألنيما محفكظيف بحفظ اهلل مف عبث العابثيف, كتغيير الفاسديف, ككذب الكذابيف.

إف ما كرد مف أخبار عف بني إسرائيؿ في كتب السٌنة قد خضع لمقاييس النقد عند 
تف, فما اجتمعت فيو شركط الحديث الصحيح الخمسة عمماء الحديث الشريؼ في السند كالم

تـ التعامؿ معو, كما كاف فيو أم عمة في سنده أك متنو حتى لك كانت خفية فقد بٌينيا 
 الجيابذة مف عمماء الحديث كعمكمو عمى مٌر الزمف حتى تيعرؼ كيتـ ترؾ العمؿ بالحديث.

                                                 
محمد محمكد قاسـ, رسالة دكتكراه, غير , مراجع: الدخيؿ كاإلسرائيميات في تفسير ابف جرير الطبر  (ُ)

 ـ .  ُٕٖٗ -ىػ ُْٕ, كمية أصكؿ الديف, رمنشكرة, جامعة األزى
 .ِْ - ّٔ, ص يراجع: اإلسرائيميات في التفسير, لمدكتكر/ محمد الذىب (ِ)
كالباحث يخالفو في جعؿ المكضكع ضمف الضعيؼ جريان عمى تقسيمات القدماء مف عمماء المصطمح,  (ّ)

 ؿ جعؿ المكضكع قسمان مستقبلن عف الضعيؼ, عممان بأنو قد جعمو بعض المعاصريف قسمان رابعان.كاألفض
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خضع لتقسيـ العمماء المستنبط كال بد مف التنبيو إلى أف التعامؿ مع اإلسرائيميات قد 
ف ما جاء مكافقان لما في شريعتنا صدقناه, كجازت ركايتو كما , حيث إمف أحاديث النبي 

جاء مخالفان لما في شريعتنا كذبناه كحرمت ركايتو إال لبياف بطبلنو, كما سكت عنو شرعنا 
 عمرك أف النبي  بفكمف ىذه األحاديث: حديث ا بكذب, تكقفنا فيو فبل نحكـ لو بصدؽ كال

قاؿ: "بمغكا عني كلك آية, كحدثكا عف بني إسرائيؿ كال حرج, كمف كذب عمى متعمدان فميتبكأ 
اهلل عنو قاؿ: كاف أىؿ الكتاب يقرأكف التكراة  يحديث أبى ىريرة رضو .(ُ)مقعده مف النار"

 ا أىؿ الكتاب كالتصدقك  "ال :بالعبرانية كيفسركنيا بالعربية ألىؿ اإلسبلـ, فقاؿ رسكؿ اهلل 
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا ..اآلية"" :تكذبكىـ, كقكلكا مى ٍنا ًباهلًل كى آمى

(ِ). 
 المبحث األول

 األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب الصحاح ونحوىا
يتضػػمف ىػػػذا المبحػػث بيػػػاف كميػػة الركايػػػات التػػػي تتحػػدث عػػػف  بنػػي إسػػػرائيؿ كاألمػػػـ 

ىػػػا مػػػف مصػػػادر السػػػٌنة األصػػػمية التػػػي قصػػػد جامعكىػػػا إفػػػراد السػػػابقة فػػػي كتػػػب الصػػػحاح كنحك 
األحاديػػث الصػػحيحة فػػي كتػػب خاصػػة, أك عػػدىا العممػػاء فػػي مرتبػػة أعمػػى مػػف السػػنف, كىػػي: 
صحيح البخارم, كصحيح مسمـ, كمكطػأ مالػؾ, كصػحيح ابػف حبػاف, كالمنتقػى البػف الجػاركد, 

ك مطبػكع منػو يػدخؿ فػي بػاب الكتػاب مفقػكد كمػا ىػ وكقد استثني صحيح ابػف خزيمػة ألف أغمبػ
 الطيارة.

إف مػػػػػػػف المؤكػػػػػػػد أف    روايات بني إسرائيل واألمم السابقة في صحيح البخاري:أواًل: 
اإلمػػاـ البخػػارم فػػي اختيػػاره لركايػػات كتابػػو الجػػامع الصػػحيح قػػد أجػػرل مقاييسػػو عمػػى الكتػػاب 

ـ كافقػت األمػة مػف كمو, كبالتالي فمف الطبيعي أف تككف تمؾ الركايات قد ثبتت صحتيا عنده ث
   بعده عمى صحتيا, فيي مف الركايات المقبكلة حديثيان.

                                                 
كتاب العمـ,  يكأخرجو الترمذم, ف .ِّْٕباب أحاديث األنبياء, حي صحيحو, ف يأخرجو البخارم ف (ُ)
 ,ْٗٓٔ, َِّٔ, ُٖٗٔ, ُٖٗٔمسند المكثريف مف الصحابة, ح ي. كأخرجو اإلماـ أحمد, فِٗٔٔح

 .   ُْٓالمقدمة, حي . كأخرجو الدرامي, فُُٕٔ
. ُِْٓكفى كتاب تفسير القرآف, ح .ِٖٗٔح الحديث أخرجو البخارم, كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسن ة, (ِ)

 .ُّٔ. كاآلية مف سكرة البقرة : َُّٕكفى كتاب التكحيد, ح
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كمف المفيد ىنا أف نتعرؼ عمػى عػدد الركايػات التػي تتحػدث عػف أخبػار بنػي إسػرائيؿ   
 الباحػث تكصػؿ ,(ٔ)مكسػكعة الحػديث الشػريؼ مف خػبلؿ العمػؿ عمػى برنػامجكاألمـ السابقة, ك 
 إلى النتائج اآلتية:

  ركاية تتحدث عف األمـ السابقة, بينما عدد َْٖبخارم  ال صحيحكرد في ]
[ ركاية. ُِْٕتصؿ إلى  - (ِ)اغحسب ترقيـ الدكتكر مصطفي ديب الب -الركايات 

%[ تقريبان مف مجمكع ركايات صحيح ٕ,ٔىذه الركايات تصؿ إلى   ةنسب أف مأ
 .ة جدان ال تخفي عمى أحد بأنيا نسبو قميم ةالبخارم. كىذه النسب

  ّٖٗتمثؿ   يالركايات التي تتكمـ عف األنبياء ككظائفيـ مف تمؾ الركايات فيكأما ]
%[ تقريبان منيا. مما ّٖ  ةبنسب م[ راكيو تتحدث عف األمـ السابقة, أَْٖمف  

 يـ.ميعنى أف أغمب ىذه الركايات تتعمؽ باألنبياء كأقكا
   ا مكسى [ ركاية, جاء نصيب سيدنُِٖكمف ركايات قصص األنبياء التي تمثؿ

%[ تقريبان منيا, مما يدؿ عمى أف نصؼ ُْ  ةبنسب م[ ركاية, أُُٔعميو السبلـ  
الركايات تقريبان التي تتحدث عف األنبياء تكممت عف مكسى عميو السبلـ كبني 

 م[ ركاية, أٓٓإسرائيؿ. كأما عيسى عميو السبلـ فكانت الركايات التي تتحدث عنو  
ف خمس الركايات فقط التي تحدثت عف األنبياء أ م%[ تقريبان . أُٗ, ٓ  ةبنسب

تناكلت عيسى عميو السبلـ كقكمو في النصارل. أما نصيب داكد عميو السبلـ فكاف 
%[ قريبان مف الركايات التي تحدثت عف األنبياء ٔ, ٖبنسبو   م[ ركاية , أُٗفقط  

 ,ٖبو  بنس م[ ركاية أُِٖ[ ركاية مف  ُٖاألنبياء فبقى ليـ فقط   ي.كأما باق
 %[ تقريبان مف الركايات التي تحدثت عف قصص األنبياء في صحيح البخارم.ِٖ

 منو  ةقة كالعظبأما الركايات التي تحدثت عف األحداث التي كقعت في األمـ السا
 ,ٖ  ةبنسب م[ ركاية تحدثت عف األمـ السابقة, أَْٖ[ ركاية فقط مف  ِٖفبمغت  

 ـ السابقة في صحيح البخارم.%[ مف الركايات التي تحدثت عف األمٓ

                                                 
لتسعة, اإلصدار األكؿ, إنتاج شركة عمى برنامج مكسكعة الحديث الشريؼ, الكتب ا عدد الركايات عتمدي (ُ)

 ـ.ُٔٗٗصخر لمكمبيكتر, بالسعكدية سنة 
 .ـُٕٖٗ-ىػَُْٕبيركت, مراجعة د.مصطفى ديب البغا,  طبعة دار ابف كثير,صحيح البخارم, راجع:  (ِ)
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  عند النظر في الركايات التي تحدثت عف األقكاـ السابقة في صحيح البخارم نجد
: أحاديث األنبياء, كالتفسير, كتبمف صحيحو مثؿ  حددةم أنيا تجمعت في كتب

الفتف, كالمناقب. مع كجكدىا بشكؿ متناثر في كتب أخرل مف ك  كبدء الخمؽ,
, كالبيكع, كالجمعصحيحو مثؿ: الحدكد, كا , كالخصكمات, كالمباس, كفرض ةلصـك

, ككالغسؿ, كالسنةبالكتاب  االعتصاـ, ك األذافالخمس, كالصبلة, كالحج, ك 
, كاأليماف ة, كالجياد كالسير االستئذافاألدب, كالنكاح, ك ك كالفرائض, كفضائؿ القرآف, 

  يماف, كالتكحيد, كالجنائز, كاإلكراه.كفارات األك  كالنذكر,
 ا يعنى أف الركايات مكزعة في أغمب أجزاء الكتاب .كمف ىذه الركايات ما ىك كىذ

 , أمىك مقطكع , كمنيا ماةؼ عمى الصحابك كمنيا ما ىك مكق  يالنب ىلإمرفكع 
 كمف دكنو. يب إلى التابعك منس

 ىك معمؽ بترؾ جميع إسناده أك  ىك مكصكؿ , كمنيا ما كمف ىذه الركايات ما
أك مف فكقو إال أف معمقات البخارم ليا كضعيا الخاص عند تعميقو عمى الصحابي 
أثبت أف جميع  (ُ)في كتابو تغميؽ التعميؽ يبف حجر العسقبلناعمماء الحديث ألف 

 إما في صحيحو أك بأسانيد أخرل. ةمكصكل معمقات البخارم
 إف مػف المؤكػد أيضػان أف روايـات بنـي إسـرائيل واألمـم السـابقة فـي صـحيح مسـمم:ثانيًا: 

اإلماـ مسمـ في اختيػاره لركايػات كتابػو الجػامع الصػحيح قػد أجػرل مقاييسػو عمػى الكتػاب كمػو, 
كبالتالي فمف الطبيعي أف تككف تمؾ الركايات قد ثبتت صحتيا عنده ثـ كافقت األمػة مػف بعػده 

 عمى صحتيا كذلؾ, فيي مف الركايات المقبكلة حديثيان.
الركايات التي تتحدث عف أخبار بني  كمف المفيد ىنا أيضان أف نتعرؼ عمى عدد 

تكصمت إلى  (ِ)مكسكعة الحديث الشريؼ برنامج ستخداـمف خبلؿ اإسرائيؿ كاألمـ السابقة, ك 
 النتائج اآلتية:

                                                 
سعيد الشيخ/ تحقيؽ , ِٖٓ, تحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلنياإلماـ أؽ التعميؽ, يتغم راجع: (ُ)

 ىػ.َُْٓ, الناشر المكتب اإلسبلمي, دار عماري, الرحمف مكسى القزق عبد
 مكسكعة الحديث الشريؼ, إنتاج شركة صخر لمكمبيكتر. ارجع: (ِ)



 

-َِٔ- 

   حديثان, كىذا العدد أقؿ مف ّْٔأف عدد األحاديث التي تناكلت األمـ السابقة كاف ]
مما يدؿ  - [ ركايةَْٖ حيث كانت  -الركايات التي كردت في صحيح البخارم 

مف صحيح  إيرادان ألخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةعمى أف  صحيح مسمـ أقؿ 
 البخارم. 

 ديث صحيح مسمـ بتعداداتيا اأف  ىذا العدد مف الركايات إذا ما نظرنا إلى عدد أح
سبة المختمفة كجدنا أنو بالنسبة لتعداد المكرر كاف أكثر مف اثني عشر ألؼ فتككف الن

ذا ما نظرنا إلى تعداد  ٗ.ِ  يى [ ِٕٕٓ%[ تقريبان مف التعداد الكمى لؤلحاديث. كا 
ديث الكمى. كحتى عمى فرض ا%[ تقريبان مف عدد األحٕٓ.ْ  يفتككف النسبة ى

 يأثبتو الشيخ/ محمد فؤاد عبد الباق متعداد األحاديث بدكف األحاديث المتكررة الذ
%[ تقريبان. ىذا كمو يخرج بنتيجة ْ.ُُ  يسبة ى[ حديثان فتككف النَّّّىك   مالذ

أف  الركايات التي تتكمـ عف األمـ السابقة بكجو عاـ تعتبر قميمة جدان في  يكاحدة ى
 صحيح مسمـ.

   بنسبة  م[ ركاية, أِٗٔ[ كاف نصيب األنبياء كأقكاميـ  ّْٔمف ىذه الركايات
كأقكاميـ كما إلى ذلؾ مف  %[ تقريبان تتكمـ عف األنبياء كدعكتيـ ككظائفيـٕ.ٕٕ 

 مكضكعات.
   تقريبان ٖ.ِٕبنسبة   م[ ركاية. أُٔٗكأما نصيب قصص األنبياء خاصة فكاف ]%

 مف الركايات التي تتكمـ عف األنبياء عامة. 
  م[ ركاية, أّٖيات قصص األنبياء  اككاف نصيب سيدنا مكسى عميو السبلـ مف رك 

بة تناكؿ مكسى عميو السبلـ في صحيح %[ تقريبان. كىى نسبة تقارب نسِْبنسبة  
%[ ٗ.َِبنسبة   م[ ركاية أُْالبخارم. كأم ا عيسى عميو السبلـ فكاف نصيبو  

اهلل داكد عميو السبلـ  يتقريبان. كىى نسبة تقارب نسبة تناكؿ البخارم أيضان كأم ا نب
ث عف %[ تقريبان مف الركايات التي تتحدٔ.ٔبنسبة   م[ ركاية فقط أُّفكاف لو  

األنبياء ليـ فقط  يكباق قصص األنبياء, كىى نسبة أيضان تقارب نسبة تناكؿ البخارم.
 %[ تقريبان مف الركايات التي تحدثت عف قصص األنبياء.  ّٓبنسبة   م[ ركاية أٔٓ 



 

-ُِٔ- 

  ركاية مف مجمكع الركايات ّٓمنيا فكانت ركايتيا   كاالتعاظكأم ا األحداث السابقة ]
%[ تقريبان مف تمؾ َُبنسبة  م [ ركاية أّْٔالسابقة عامة كىى   التي تناكلت األمـ

 الركايات. 
  عند النظر في الركايات التي تحدثت عف األقكاـ السابقة في صحيح مسمـ نجد أنيا

لزىد ا: الفتف كأشراط الساعة, ك كتب تجمعت في كتب معينة مف صحيحو مثؿ
لحيض, اكالقدر, كالصياـ, ك كالتفسير, كاأللفاظ مف األدب كغيرىا,  كالرقائؽ,

كالفضائؿ, كالتجارات, كالحدكد, كالذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار, كالبر كالصمة 
الفتف كأشراط  ياآلداب, كالسبلـ, كاألقضية. إال  أف  أغمب ىذه الركايات جاء في كتاب

 الساعة, الفضائؿ.  
لمتعرؼ عمى عدد الركايات  لك:روايات بني إسرائيل واألمم السابقة في موطأ ما ثالثًا:

التي تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة عمى كتاب المكطأ لئلماـ مالؾ سكؼ 
 : اآلتيةظيرت النتائج  , كعميو (ٔ)عة الحديث الشريؼ"ك برنامج "مكس نستخدـ
 ركاية فقط مف ِٔتناكلت مكضكع األمـ  السابقة كانت   أف عدد األحاديث التي ]

[ ُُٖٗبمغ   مالذ (ِ)لمكطأ بكاممو, فحسب ترقيـ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقيتعداد ا
في مكطأ اإلماـ مالؾ ال  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةأف نسبة كجكد  محديثان, أ
%[ تقريبان مف ركايات الكتاب. مما يدؿ داللة كاضحة صريحة عمى ْ,ُتتعدل  

لندرة, مما يترتب عميو أف تمؾ الركايات ال يات لدرجة ااانخفاض عدد كجكد ىذه الرك 
الكتاب  الىتماـتؤثر عمى الكتاب أك عمى سمعة صاحب الكتاب. كيمكف تفسير ذلؾ 

, ك عبلمات الساعة, كاآلدابدكف التعرض لمكضكعات الفتف  يبالجانب الفقي
 يات.اكالمبلحـ كغيرىا مما يحتاج إلى اإلكثار مف ىذه الرك 

 األنبياء كأقكاميـ  تحدثت عفركايات الست كالعشريف كاف منيا كتبيف أيضان أف ىذه ال
%[ تقريبان مف تمؾ الركايات التي تناكلت األمـ ٓ.ٖٖأف ما نسبتو   مككظائفيـ أ

                                                 
 شركة صخر لمكمبيكتر. إنتاج, الشريؼراجع: مكسكعة الحديث  (ُ)
, دار إحياء التراث العربي ىػ, ترقيـ محمد فؤاد عبدالباقي ُٕٗمكطأ اإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي ت ارجع:  (ِ)

 .ـُُٓٗ-ىػ َُّٕ



 

-ِِٔ- 

السابقة. مما يدؿ عمى تركيز تمؾ الركايات عمى األنبياء كما يتصؿ بيـ بدكف غيرىا 
  مف الركايات التي تتحدث عف القصص كالفتف كالمبلحـ.

   تمثؿ نسبة  ي[ ركاية, فيُّكدلت نتائج البحث أف قصص األنبياء خاصة كانت ليا
 %[ تقريبان مف الركايات الثبلث كالعشريف التي تناكلت األنبياء كأقكاميـ . ٓ.ٔٓ 

 اهلل مكسى عميو السبلـ مف تمؾ الركايات سبع ركايات, كنصيب  يككاف نصيب نب
, كلـ ترد ركايات تتحدث عف سيدنا داكد عميو سيدنا عيسى عميو السبلـ أربع ركايات

 السبلـ في المكطأ.
  حيحيف في كتاب سماه كتاب الجامعنفرد بيا عف الصاأكرد اإلماـ مالؾ ركايات كقد ,

كركل أيضان قصة االختبلؼ مع أبي ىريرة . كأكرد ركاية عف رجؿ مف بني إسرائيؿ
 ان الرجـ لمييكدييف الذيف زنيا.كركل أيض يـك الجمعة. اإلجابةفي الساعة التي فييا 

  بصيغة التعميؽ بمغني أنو كذا. - خاصة المنفرد بركايتيا مالؾ - الركايات جاء أكثرك 
  إماكرد ثبلث ركايات تتحدث عف عيسى عميو السبلـ كتنقؿ لو أقكاؿ كىى ركايات أك 

 مقطكعة.أك مكقكفة 
الؾ أقؿ ركايات مف بيذه الصكرة السابقة لنتائج البحث يظير أف مكطأ اإلماـ م

كربما يككف أقؿ مصادر الحديث بصفة عامة  -الصحيحيف  -الكتب التي تكممنا عنيا سابقان 
. ككذلؾ في جميع الجزئيات التي تتحدث تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةالتي 

 عف قصص األنبياء ك عف األنبياء أنفسيـ كعف األحداث كالقصص في األمـ السابقة.
لمتعرؼ عمى عدد الركايات التي تحدثت  ابعًا: أثر اإلسرائيميات عمى صحيح ابن حبان:ر 

عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتاب التقاسيـ كاألنكاع لئلماـ ابف حباف, المشيكر 
البحث في  سنحاكؿ معرفة كمية الركايات الكاردة فيو بإجراء (ُ) باسـ "صحيح ابف حباف"

رتبو األمير عبلء الديف ابف بمباف  ماإلحساف بترتيب صحيح ابف ًحب اف, الذصفحات كتاب 
  لمباحث:عمى األبكاب الفقيية تبيف 

                                                 
ألستاذ كماؿ ترتيب األمير عبلء الديف ابف بمباف, تحقيؽ/ اراجع: اإلحساف بترتيب صحيح ابف ًحب اف,  (ُ)

 ـ.ُٕٖٗ - َُْٕيكسؼ الحكت, دار الكتب العممية, 



 

-ِّٔ- 

  في الكتاب قميمة  الركايات التي تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةأف عدد
دره تكجو إلى الكتاب كاف مص م. بؿ إف النقد الذاإلجماليإذا قيكرنت بحجـ الكتاب 

تساىؿ اإلماـ في قبكؿ ركاية الرجاؿ الذيف لـ يكثقكا مف غير مىف رككا عنيـ. ككذلؾ 
اعتبرىا العمماء حسنة كأكردىا ابف ًحب اف في صحيحو.  أحاديثجاء النقد بسبب كجكد 

كلذلؾ يبقى كتاب ابف ًحب اف مف الكتب التي اىتمت بجمع الصحيح, كال ييحكـ لو بأف 
 ييحكـ لكؿ حديث بحسب حالتو الخاصة بو. كؿ ما فيو صحيح, بؿ

  مف خبلؿ النماذج التي تـ جمعيا مف كتاب ابف ًحب اف يتضح أف أغمب ىذه النماذج
ىك  مفي القسـ الثالث في الكتاب الذ -التقاسيـ كاألنكاع  -جاء في الكتاب األصؿ 

ع الرابع, عٌما احتيج إلى معرفتيا. كبالتحديد في األنكا عنكاف: إخبار المصطفي ب
: النكع الرابع: األنكاعكالخامس, كالسادس مف ىذا القسـ. حيث كاف عناكيف ىذه 

التي مضت متقدمة مف فصكؿ األنبياء, بأسمائيـ كأنسابيـ.  األشياءعف  إخباره 
عف فصكؿ أنبياء كانكا قبمو مف غير ذكر أسمائيـ. كالنكع  كالنكع الخامس: إخباره 

 . (ُ)ة مـ السالفعف األ السادس: إخباره 
  كأما عمى ترتيب ابف بمباف لمكتاب فجاء أغمب تمؾ الركايات في كتاب التاريخ في

خباره كفي . (ِ)الجزء الثامف مف الكتاب  المجم د السادس في األبكاب: بدء الخمؽ, كا 
اهلل عنيـ  ي, كمناقب الصحابة رضيككف في أمتو مف الفتف كالحكادث عف ما
بلن  لحجاز كاليمف كالشاـ كفارس حابة كالتابعيف كباب في ذكر ا, كفضؿ الصمفص 
خباره كعماف . باإلضافة إلى كجكد (ّ)عف البعث كأحكاؿ الناس في ذلؾ اليـك , كا 

. بركايات في كت  األنكاء كالنجـك , كالحدكد , كالصـك
 لمتعػرؼ خامسًا: روايات بني إسـرائيل واألمـم السـابقة فـي كتـاب المنتقـى البـن الجـارود:

عمػػى عػػدد الركايػػات التػػي تحػػدثت عػػف أخبػػار بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ السػػابقة فػػي كتػػاب المنتقػػى 

                                                 
 . ٓٔراجع : مقدمة كتاب اإلحساف في ترتيب صحيح ابف ًحب اف , ص  (ُ)

 ة الكتب العممية ذات التسع أجزاء في ست مجمدات.طبع (ِ)
 .ََُراجع : مقدمة كتاب اإلحساف في ترتيب الًحب اف , ص  (1)



 

-ِْٔ- 

البحػث فػي صػفحات  سػنحاكؿ معرفػة كميػة الركايػات الػكاردة فيػو بػإجراء (ُ)لئلماـ ابػف الجػاركد
 حيث كجد الباحث أنو:كتاب ال

  السابقة, األمـ يات التي تتحدث عف اإال القميؿ جدان مف الرك  وال يجد الناظر فييكاد
لذا يىٍندير أف , كمعظـ ىذه الركايات يتعمؽ باألحكاـ التي كانت في الشرائع مف قبمنا

يذكر إسرائيميات في كتابو. كالتي ذكرىا كاف ألىداؼ فقيية كاضحة تدؿ عمى مقارنة 
األحكاـ بيف شريعة اإلسبلـ كما سبقيا مف شرائع. كالركايات التي كجدتيا قد أكردىا 

 الحدكد. ك القصاص, ك المساجد, ك ب: الطيارة, في أبكا
 األحاديث المرفكعة إلى  اختيارمنيج كتاب المنتقي يميؿ إلى مف الجدير ذكره أف و

أف منيجو يميؿ إلى منيج كتب السنف  مكتشتمؿ عمى أحكاـ شرعية. أ رسكؿ اهلل 
كبلـ  لجعمو في ىذا الفصؿ ىك يدفعن مالقادـ. كالذ مبحثالتي سأتحدث عنيا في ال

ابف الجاركد لؤلحاديث التي صحت عنده, مما جعؿ الكتاب ضمف  انتقاءالعمماء عف 
الكتب التي قصد أصحابيا جمع الصحيح مف األحاديث دكف غيره. بينما كتب السنف 
لـ تقصد ذلؾ. فيك إللحاقو بالصحيح أكلى, كارفع درجة لمكتاب, كأكثر إنصافان 

 لصاحبو . 
 المبحث الثاني

 ن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب السنناألخبار ع
 

كمية ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتب السنف يتضمف ىذا المبحث بياف 
كىي الكتب التي قصد جامعكىا التركيز عمى المرفكع مف أحاديث األحكاـ دكف المكقكؼ 

لدارمي, كالدارقطني, كالمقطكع, كىي: سنف أبي داكد, كالترمذم, الٌنسائي, كابف ماجو, كا
 كالسنف الكبرل لمبييقي.

                                                 
, مؤسسة الكتب الثقافية, دار مألستاذ عبد اهلل عمر الباركدبف الجاركد, تحقيؽ/ اكتاب المنتقى, ال :راجع (ُ)

 ـ. ُٖٖٗىػ ػ َُْٖالجناف, 



 

-ِٔٓ- 

لمتعػػػرؼ عمػػػى عػػػدد  روايـــات بنـــي إســـرائيل واألمـــم الســـابقة فـــي ســـنن أبـــي داود:أواًل: 
الركايات التي تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة عمى كتاب سػنف أبػي داكد سػكؼ 

 :اآلتيةئج ظيرت النتا , كعميو (ٔ)عة الحديث الشريؼ"ك برنامج "مكس نستخدـ
  ركاية  ِْٕٓركاية تتحدث عف األمـ السابقة, مف  ُِٕيكجد في  سنف أبي  داكد

أف نسبة  م, أ(ِ)محمد محي الديف عبد الحميد أحاديث الكتاب بترقيـ الشيختشكؿ 
 % تقريبان مف ركايات الكتاب.ْ.ِكجكد اإلسرائيميات في  سنف أبي داكد ال تتجاكز 

 مة كجكد ىذه الركايات في  كتاب سنف أبي داكد.مما يدؿ داللة كاضحة عمى ق
  َُِكما يتبف إف عدد الركايات التي تتحدث عف األنبياء ككظائفيـ كأقكاميـ تمثؿ 

% تقريبان , ٓ.ْٗبنسبة  متتحدث عف األمـ السابقة. أ التي ُِٕركاية مف الركايات 
كف التعرض مما يدؿ عمى أف معظـ ىذه الركايات تتحدث عف األنبياء كأقكاميـ د

 لمقصص كاألحداث كالمكاعظ بشكؿ كبير.
  بنسبة  مركاية أ َُِركاية مف  ٗٔكما يتضح أف قصص األنبياء خاصة أخذت

% تقريبان مف تمؾ الركايات. مما يدؿ عمى أف أكثر مف نصؼ ركايات األنبياء ٓ.ٕٓ
 كأقكاميـ تحدثت عف قصص األنبياء خاصة.

  ركاية تحدثت  ٗٔمف عميو السبلـ هلل مكسى ا يركاية تحدثت عف نب ّٓكما نجد أف
اهلل  يركاية عف نب ُُ% تقريبان . بينما تحدثت ٕ.َٓبنسبة  معف قصص األنبياء أ

% تقريبان. كالركايات التي تحدثت عف سيدنا ٗ.ُٓبنسبة  م. أعميو السبلـعيسى 
 % تقريبان. مما يدؿ عمى أفّ.ْبنسبة  مكانت ثبلث ركايات أعميو السبلـ داكد 

كىذه النسبة أكثر مما عميو السبلـ نصؼ قصص األنبياء تتحدث عف سيدنا مكسى 
عمييما . كأما بالنسبة لعيسى كداكد عميو السبلـ كاف في  الصحيحيف بالنسبة لمكسى

 فنسبة تناكؿ أبك داكد أقؿ مف الصحيحيف. السبلـ

                                                 
 شركة صخر لمكمبيكتر. إنتاج, لشريؼاراجع: مكسكعة الحديث  (ُ)
محمد محيي الديف عبدالحميد, دار  /ىػ, عنايةِٕٓسميماف بف األشعث السجستاني ت  ,سنف أبي داكدراجع:  (ِ)

 .مصر ,إحياء التراث العربي



 

-ِٔٔ- 

  القصص أما الركايات التي تحدثت عف الصالحيف مف غير األنبياء كاالتعاظ مف
كاألحداث السابقة فكانت عشر ركايات فقط مف مجمكع الركايات التي تتحدث عف 

% تقريبان. مما ٗ.ٕبنسبة  مفي  سنف أبي داكد, أ ُِٕاألمـ السابقة كالتي تمثؿ 
 يدؿ عمى قمة ىذه الركايات في  سنف أبي داكد.

 و يتضح أف مف خبلؿ متابعة اإلسرائيميات التي أخرجيا اإلماـ أبك داكد في  سنن
الزكاة, كاألدب, ك األطعمة, ك ة, السنٌ : تفسير القرآف الكريـ, ك كتب كردىا فيأالركايات 

, كالطبلؽ, كالحدكد, يءكالمناسؾ, كالصبلة, كالجنائز, كالصياـ, كالخراج كاإلمارة كالف
 كالمبلحـ, كالترجؿ.

  أبي سنف مكزعة في  كتاب  ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةكيتضح مف ذلؾ أف
 ة.السنٌ ك األدب, ك في كتب: المبلحـ,  في مكاضع كثيرة إال أنيا تكثرداكد 

 في سنف أبي داكد قميمة ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةكمما سبؽ يتضح جميان أف 
ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ جدان إذا ما قكرنت بمجمكع أحاديث الكتاب, ككما يتضح أف 

ردت أكثر مف سنف أبي داكد, كلعؿ ذلؾ ألف منيج كتاب السنف في  الصحيحيف ك  السابقة
يختص بالمرفكع مف أحاديث األحكاـ دكف غيرىا مف أحاديث التاريخ كالسير كالفتف كغير ذلؾ 

 .ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة كثار مفمما يتطمب اإل
رؼ عمػى عػدد الركايػات لمتعػ ثانيًا: روايات بني إسـرائيل واألمـم السـابقة فـي سـنن الترمـذي:

 التي تحدثت عف أخبار بنػي إسػرائيؿ كاألمػـ السػابقة عمػى كتػاب سػنف الترمػذم سػكؼ نسػتخدـ
 :اآلتيةظيرت النتائج  , كعميو (ٔ)عة الحديث الشريؼ"ك برنامج "مكس

   ركاية تتحدث عف األمـ السابقة, كلما كاف ُِٗأف اإلماـ الترمذم أكرد في سننو ]
[ ّٔٓٗتصؿ إلى   - (ِ)حسب ترقيـ طبعة أحمد شاكر -عدد أحاديث الترمذم 

في كتاب سنف الترمذم  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة أف نسبة كجكد محديثان أ
 %[ تقريبان مف مجمكع أحاديث الكتاب. ٖ.ْ 

                                                 
 شركة صخر لمكمبيكتر. إنتاج, الشريؼراجع: مكسكعة الحديث  (ُ)
أحمد  الشيخ/ ىػ, تحقيؽ ِٕٗأبك عيسى ت  ,سى بف سكرة الترمذممحمد بف عياإلماـ/  ,سنف الترمذمراجع:  (ِ)

 .ـُّٕٗ-ىػ ُّٔٓمصر, الطبعة,  ,الحمبي يمحمد شاكر, مطبعة مصطفى الباب



 

-ِٕٔ- 

  ة ببنس محديثان منيا يتناكؿ مكضكع األنبياء ككظائفيـ كأقكاميـ, أ ُِٕكما تبيف أف
تحدث عف األنبياء كأقكاميـ, ت أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةف % تقريبان مٔ.ٖٗ
 يتحدث عف األحداث كالمكاعظ كالقصص في  األمـ السابقة. يكالباق

   َُٗكما يمكف مبلحظة أف الركايات التي تتحدث عف قصص األنبياء كانت ]
ي %[ تقريبان مما يبيف أف أكثر مف نصؼ الركايات التٖ.ٔٓبنسبة   مركاية أ

 تتحدث عف األمـ السابقة تختص بقصص األنبياء.
 عميو السبلـ اهلل مكسى  يكما يمكف مبلحظة أيضان أف الركايات التي تتحدث عف نب

%[ تقريبان مف الركايات التي تتحدث عف ْ.َْبنسبة   مركاية. أ ْْخاصة تمثؿ 
[ ُٗ  عميو السبلـاهلل عيسى  يكالركايات التي تتحدث عف نب قصص األنبياء.

%[ تقريبان مف الركايات التي تتحدث عف قصص األنبياء. ّ.ُٗبنسبة   مركاية أ
 م[ ركايات أٔفكانت   عميو السبلـاهلل داكد  يكأما الركايات التي تتحدث عف نب

%[ تقريبان مف الركايات التي تتحدث عف قصص األنبياء. مما يدؿ عؿ ٕ.ٓبنسبة  
أكبر نصيب مف تمؾ الركايات. كىذه النتيجة كاف لو  عميو السبلـاهلل مكسى  يأف نب

كأكثر مما في  سنف أبي  -البخارم كمسمـ  -متقاربة مع ما سبؽ في  الصحيحيف 
, كىذه النتيجة تتفؽ مع ككف كؿن مف الصحيحيف كسنف الترمذم يصدؽ عمى داكد

 .منيجيـ أنيـ كتب جامعة لكؿ أحاديث الديف
 ٗعمى   زدألحداث كاألمـ السابقة لـ تكما يتضح أف الركايات التي تتحدث عف ا ]

%[ تقريبان مف ٗ.ْركايات مما يدؿ عمى أف تمؾ الركايات ال تمثؿ أكثر مف  
 الركايات التي تتحدث عف األمـ السابقة.

  مف دراسة الركايات التي تـ جمعيا مف سنف الترمذم يتضح أف ىذه الركايات
كالنذكر كاأليماف, كاألدب, كالجنائز, جاءت في الكتب التالية: تفسير القرآف الكريـ, 

, كالبيكع, كالمناقب, كصفة القيامة, كالرقائؽ كالكرع,  كالفتف, كالحدكد, كالصـك
 كالسيرة, كالدعكات, كصفة الجٌنة, كالمباس. 

  بي: تفسير اىما كت أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةكأكثر الكتب التي كرد فييا
 القرآف, كالفتف.



 

-ِٖٔ- 

التي كردت في  سنف  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةح أف نسبة مما سبؽ يتض
كما أف ىذه  .الترمذم تعتبر نسبة قميمة جدان إذا ما نظرنا إلى مجمكع أحاديث الكتاب

الركايات كاف أغمبيا يتحدث عف األنبياء الذيف ثبتت نبكتيـ بالقرآف الكريـ. كأما المكاعظ 
غير األنبياء فمـ تشكؿ إال نسبة بسيطة جدان بالنسبة كاألحداث في األقكاـ السابقة مف 

 لمجمكع الركايات التي تحدثت عف األنبياء كأقكاميـ.
في  سنف أبي  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةكما يظير كاضحان أف نسبة كجكد 
%[ تقريبان مف ْ.ِفي  كتاب أبي داكد فقط   تياداكد أقؿ بكثير مف سنف الترمذم, ألف نسب

 ضعؼ النسبة.  م%[ تقريبان. أٖ.ْفيو   ىام فنسبة كجكدذجـ الكتاب, كأما الترمح
لمتعػػػرؼ عمػػػى عػػػدد  روايـــات بنـــي إســـرائيل واألمـــم الســـابقة فـــي ســـنن الّنســـائي: :لثـــاً ثا

الركايػػػات التػػػي تحػػػدثت عػػػف أخبػػػار بنػػػي إسػػػرائيؿ كاألمػػػـ السػػػابقة عمػػػى كتػػػاب سػػػنف النسػػػائي 
ظيػػػرت  , كعميػػػو (ٔ)عة الحػػػديث الشػػػريؼ"ك مج "مكسػػػبرنػػػا الصػػػغرل "المجتبػػػى" سػػػكؼ نسػػػتخدـ

 :  اآلتيةالنتائج 
   ركاية تتحدث عف األمـ السابقة مف  ُّٔأف سنف الن سائي تحتكل عمى ]ِٓٔٔ ]

 م. أ(ِ) حسب ترقيـ الشيخ عبد الفتاح أبكغدة حديثان تشكؿ أحاديث سنف الن سائي
نف الن سائي ال تزيد عف في س أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةأف نسبة كجكد 

 %[ تقريبان مف العدد الكمى لؤلحاديث.ْ.ِ 
  كما يتضح أف أكثر تمؾ الركايات يتحدث عف األنبياء ككظائفيـ كأقكاميـ, ألف عدد

 %[ تقريبان. ٖ.ّٖبنسبة   م[ ركاية, أُّٔ[ ركاية مف  ُُْتمؾ الركايات  
   ّٕبنسبة   مة أ[ ركايْٖكما نبلحظ أف قصص األنبياء خاصة تتمثؿ في.ٕ ]%

تقريبان مف الركايات التي تتحدث عف األنبياء كأقكاميـ ككظائفيـ. مما يدؿ عمى أف 
 العدد األكثر لمركايات يتحدث عف قصص األنبياء.

                                                 
 شركة صخر لمكمبيكتر. إنتاج, الشريؼراجع: مكسكعة الحديث  (ُ)
الفتاح  عبد /ػ, عناية الشيخى َّّأحمد بف شعيب بف عمي النسائي ت  , اإلماـسنف النسائي )المجتبى(راجع:  (ِ)

 . ـُٖٖٗ-ىػَُْٗبيركت, الطبعة الثانية  ,أبك غدة, دار البشائر اإلسبلمية



 

-ِٔٗ- 

  ركاية  ّٔكانت  عميو السبلـكما يتبف أف الركايات التي تتحدث عف نبي اهلل مكسى
%[ تقريبان. كأما ٗ.ِْبنسبة   م[ ركاية تتحدث عف قصص األنبياء, أْٖمف  

 م[ ركاية أُِفكانت   عميو السبلـالركايات التي تتحدث عف نبي اهلل عيسى 
%[ تقريبان مف الركايات التي تتحدث عف قصص األنبياء. كما أف ّ.ُْبنسبة  

بنسبة  م[ ركاية, أُِكانت   عميو السبلـالركايات التي تحدثت عف نبي اهلل داكد 
كمف ىذا يتضح أف أكؿ  ات التي تحدثت عف قصص األنبياء.%[ مف الركايِٓ 

أكثر مف  عميو السبلـكتاب تككف فيو األحاديث التي تكممت عف نبي اهلل داكد 
مع أف  في  كتاب سنف الن سائي. عميو السبلـالتي تحدثت عف نبي اهلل عيسى 

عميو ى جميع الكتب السابقة كانت نسبة الركايات التي تتحدث عف نبي اهلل عيس
%[ ممف الركايات التي تتحدث عف قصص األنبياء. كأما في  َِتقارب   السبلـ

رتفعت نسبة الركايات التي ا%[ تقريبان. ك ّ.ُْسنف الن سائي فقد قمت النسبة إلى  
%[ بينما جميع الكتب السابقة كانت ِٓإلى   عميو السبلـتتحدث عف سيدنا داكد 

 %[ تقريبان.ُٓالنسبة حكؿ  
 تبيف أف الركايات التي تحدثت عف األمـ السابقة في مكضكع القصص كما ي

%[ تقريبان مف ّ.ٕبنسبة   م[ ركايات, أَُكاألحداث لغير األنبياء لـ تبمغ إال  
 الركايات التي تتحدث عف األمـ السابقة بشكؿ عاـ. 

  تمؾ مف خبلؿ النماذج التي تـ العثكر عمييا يمكف القكؿ أف اإلماـ الن سائي أكرد
, كالرجـ, كالمناسؾ, كالبيكع, تالركايات في الكتب اآل ية: األدب كالقضاة, كالصـك

كالصيد, كالجنائز, كالزينة, كالطيارة, كقياـ الميؿ كالتطكع, كاأليماف كالنذكر, كقطع 
 السارؽ, ككالسيك, كالمساجد.

  بيف كما نبلحظ أف تمؾ الركايات مع قمتيا مكزعة عمى أجزاء الكتاب دكف تمييز
يراد كمية مف تمؾ أكثر الكتب إيرادان ليا. ألف منيج الكتاب ال يعطى فرصة إل

في  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةالركايات في مكضع كاحد, فبل حاجة لو ب
األحكاـ الشرعية, بؿ يأخذ ما يتعمؽ فقط باألحكاـ في الشرائع السابقة ضمف حديثو 



 

-َِٕ- 

نجد في  سنف الن سائي كتب عف الفتف أك  فبل عف األحكاـ في الشريعة اإلسبلمية.
 .خبارالتاريخ أك المبلحـ التي يمكف أف تكثر فييا تمؾ األ

في  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةمف ىذه األرقاـ السابقة يتضح أف نسبة كجكد 
كمف كؿ  –سنف أبي داكد كسنف الترمذم  -لسابقة السنف اسنف الن سائي أقؿ مف الكتب 

إال كتاب المكطأ لئلماـ مالؾ. مما يدؿ عمى أف كتب السنف لـ تيتـ بيذه تب المتقدمة الك
 الركايات, الىتماميا بمكضكع أحاديث األحكاـ دكف غيرىا مف األحاديث. 

كما ظير بكضكح أف أغمب الركايات التي كجدناىا تناكلت األنبياء الذيف ثبتت نبكتيـ 
 بالقرآف الكريـ كأقكاميـ. 

ــ ــن ماجــو: ًا:رابع ــي إســرائيل واألمــم الســابقة فــي ســنن اب ــات بن لمتعػػرؼ عمػػى عػػدد  رواي
الركايػػات التػػي تحػػدثت عػػف أخبػػار بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ السػػابقة عمػػى كتػػاب سػػنف ابػػف ماجػػو 

 :اآلتيةظيرت النتائج  , كعميو (ٔ)عة الحديث الشريؼ"ك برنامج "مكس سكؼ نستخدـ
 ركاية ُِّة بشكؿ عاـ كانت عددىا  أف الركايات التي تتحدث عف األمـ السابق ]

أف نسبة كجكد  مأ - (ِ)يحسب ترقيـ طبعة محمد فكاد عبد الباق -[  ُّْْمف  
%[ تقريبان مف مجمكع ّفي سنف ابف ماجو   أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة

 يات الكتاب.ارك 
   مركاية, أ [ُِٔأف عدد الركايات التي تحدثت عف األنبياء ككظائفيـ كأقكاميـ كاف 

%[ تقريبان مف مجمكع الركايات التي تحدثت عف األمـ السابقة ْ.ٓٗأف ما نسبتو  
 اختصت باألنبياء كأقكاميـ.

   أف ما نسبتو  م[ ركاية تحدثت عف قصص األنبياء خاصة إٔٔكما تبيف أف
%[ تقريبان تحدث عف قصص األنبياء, مما يعني أف أكثر مف نصؼ تمؾ ِ.ّٓ 

 كضكعيا قصص األنبياء.الركايات كاف م

                                                 
 شركة صخر لمكمبيكتر. إنتاج, الشريؼراجع: مكسكعة الحديث  (ُ)
محمد فؤاد  /ىػ, تحقيؽ كترقيـ ِٕٓأبك عبداهلل ت  ,محمد بف يزيد القزكينياإلماـ  ,سنف ابف ماجوراجع:  (ِ)

 .بيركت ,دالباقي, دار الفكر لمطباعة كالنشرعب



 

-ُِٕ- 

  م[ ركاية, أِّمف تمؾ الركايات   عميو السبلـكما يتضح أف نصيب نبي اهلل مكسى 
. عميو السبلـ%[ تقريبان مف قصص األنبياء تحدث عف مكسى ٖ.ْٕأف ما نسبتو   
%[ ْ.ُٗما نسبتو   م[ ركاية أُّفكاف   عميو السبلـاهلل عيسى  يكأما نصيب نب

فبل يكجد لو إال ركايتاف  عميو السبلـنبياء. كأما نبي اهلل داكد تقريبان مف قصص األ
%[ تقريبان مف الركايات التي تحدثت عف قصص ّما نسبتو   متتحدثاف عنو, أ

 األنبياء. 
 تقريبان مف مجمكع َّما نسبتو   م[ ركاية, أَِاألنبياء كاف ليـ   يأما باق ]%

 الركايات التي تتحدث عف قصص األنبياء.
 تبيف أف الركايات التي تحدثت عف كاألحداث في األمـ السابقة كاالتعاظ منيا كما ي

يات التي ا%[ تقريبان مف مجمكع الرك ّ.ٓبنسبة   م[ ركايات فقط إٔفمـ يشكؿ إال  
 تحدثت عف األمـ السابقة كاألنبياء بشكؿ عاـ في  سنف ابف ماجو.

 بلؿ الركايات التي تـ العثكر عند محاكلة التىعرىؼ عمى منيج اإلماـ ابف ماجو مف خ
, كالحدكد,  عمييا في سننو نجد أف ىذه الركايات كانت في كتب: المناسؾ, كالصـك

قامة الصبلة كالسٌنة فييا, كالطيارة كسننيا, كالتجارات, كاألشربة, ك  األطعمة, كا 
لصيد, كاألذاف كالسٌنة فيو, كالمساجد كالجماعات, كما جاء في الجنائز, كالمباس, اك 
الجياد, كالصيد, كالطب, باإلضافة إلى ك لكفارات, كاألحكاـ, كالديات, كاالفتف, ك 

 المقدمة.
 كانت:  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةب التي كردت فييا تكيتضح أف أكثر الك

 الكتب. يالفتف, ثـ في المقدمة أكثر مف باقكتاب 
في  سنف  األمـ السابقةأخبار بني إسرائيؿ ك مف النسب كاألرقاـ السابقة يتضح أف 

 %[ تقريبان مف مجمكع ركايات الكتاب مما يدؿ عمى قمة ىذه النسبة.ّابف ماجو لـ تتجاكز  
كما يتضح أف أغمب ىذه الركايات تناكؿ مكضكع األنبياء كأقكاميـ, مما يدؿ داللة 
صريحة عمى أف اإلماـ لـ يأخذ مف األحاديث إال التي ليا عبلقة بمكضكع كتابو كىك 

 عميو السبلـالتي تحدثت عف نبي اهلل مكسى  ركاياتكما نبلحظ أف ىذه ال أحاديث األحكاـ.
 -حافظت عمى نسب متقاربة بالكتب السابقة  عميو السبلـككذلؾ عف نبي اهلل عيسى 
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 عميو السبلـاهلل داكد  يإال أف الركايات التي تحدثت عف نب -الخمسة كمكطأ مالؾ 
 كس سنف الن سائي.انخفضت بشكؿ كاضح. كىذا ع

لمتعػرؼ عمػى عػدد الركايػات  روايات بني إسرائيل واألمم السابقة في سنن الـدارمي: ًا:خامس
 التي تحدثت عف أخبػار بنػي إسػرائيؿ كاألمػـ السػابقة عمػى كتػاب سػنف الػدارمي سػكؼ نسػتخدـ

 :  اآلتيةظيرت النتائج  , كعميو (ٔ)عة الحديث الشريؼ"ك برنامج "مكس
 ت التي تتحدث عف األمـ السابقة كأكردىا الدارمي في  كتابو بمغت أف عدد الركايا

أخبار أف نسبة كجكد  م, أ(ِ)حسب ترقيـ المكسكعة [ ركايةّّٕٔ[ ركاية مف  ِٗ 
 %[ تقريبان. ٕ.ِفي  كتاب سنف الدارمي ال تزيد عف   بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة

 ركاية ٖٓـ كأقكاميـ بمغت  كأف عدد الركايات التي تتحدث عف األنبياء ككظائفي ]
%[ ْ.ِٗأف ما نسبتو   م[ التي كجدناىا في  سنف الدارمي , أِٗمف الركايات  

 تقريبان مف الركايات كاف مكضكعيا يتعرض لؤلنبياء كأقكاميـ.
   ركاية ٖٓ[ ركاية مف  ّٗكما يتضح أف قصص األنبياء خاصة كاف ليا نصيب ]

نسبة كجكد ركايات قصص األنبياء في  سنف  أف متحدثت عف األنبياء كأقكاميـ, أ
%[ تقريبان. كىذه النسبة أقؿ مف الكتب السابقة التي أجرينا ٗ.ْٓالدارمي كانت  

فمـ  -الصحيحيف, كمكطأ مالؾ, كالسنف األربعة  -عمييا البحث باستخداـ البرنامج 
 كتاب تمت دراستو. م%[ ألَٓتقؿ النسبة في  الكتب السابقة عف  

 كىى  عميو السبلـأف الركايات التي تحدثت عف نبي اهلل مكسى  كما يتضح
%[ تقريبان مف الركايات التي تتحدث عف قصص ٔ.ّْبنسبة   م[ركاية, إُٔ 

األنبياء كىذه النسبة مقاربة لمنسب في الكتب السابقة. ككاف نصيب كؿ مف نبي 
فقط لكؿ منيما ,  ياتا[ رك ٓ  عميو السبلـ, كنبي اهلل داكد  عميو السبلـاهلل عيسى 

%[ تقريبان مف الركايات التي تتحدث عف قصص األنبياء .كىذه ٖ.ُِبنسبة   مأ

                                                 
 شركة صخر لمكمبيكتر. إنتاج, الشريؼراجع: مكسكعة الحديث  (ُ)
ىػ, دار  ِٓٓت  ,عبداهلل بف عبدالرحمف بف الفضؿ بف بيراـ السمرقندم الدارمياإلماـ  ,سنف الدارميراجع:  (ِ)

 .مد أحمد دىمافبيركت. كطبعة دار الكتب العممية, بيركت بعناية مح ,الفكر
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, عميو السبلـنسبة أقؿ مما سبؽ بالنسبة لمركايات التي تتكمـ عف نبي اهلل عيسى 
 .عميو السبلـكىذا أكؿ كتاب تتحد فيو نسبة الركايات لكؿ مف النبييف عيسى كداكد 

 تقريبان ٕ.َّبنسبة   م[ ركاية فقط أُِاألنبياء كاف ليـ   يكما نبلحظ أف باق ]%
 مف الركايات التي تتكمـ عف قصص األنبياء.

 األمـ السابقة لغير األنبياء الذيف ثبتت نبكتيـ  كاألحداث في كما نجد أف الصالحيف
%[ تقريبان مف الراكيات ٕ.ٖأف ما نسبتو   م[ ركايات, أٖفي القرآف الكريـ فقط  

 تحدث عف األمـ السابقة بشكؿ عاـ كمعيـ األنبياء.التي ت
  أخبار بني عند النظر في الركايات التي تـ جمعيا مف سنف الدارمي نجػد أف

,  جاءت في كتب: إسرائيؿ كاألمـ السابقة الفرائض, كالطيارة, كالصبلة, كالصـك
  كالمناسؾ, كاألشربة, كالنكاح, كالحدكد, كالرقاؽ, باإلضافة إلى المقدمة.

  :جاءت في  مقدمة  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةكثر أكتبيف لدل الباحث أف
سنف الدارمي, مما يعنى أف ىذه الركايات لـ تدخؿ في  مكضكع الكتاب أصبلن, بؿ 
أكردىا اإلماـ في  مقدمة كتابو ليميد بيذه األحاديث لما يقصد مف جمع ألحاديث 

الركايات في  كتب متعددة مف سنف الدارمي,  ياألحكاـ المرفكعة. كقد تكزعت باق
ككاف إيراده ليا في مكاضع األحكاـ التي جمع أحاديثيا في كتابو ليستدؿ بيا عمى 

 األحكاـ الشرعية اإلسبلمية كالمقارنة بينيا كبيف الشرائع السابقة.
يتضح أف الركايات التي كجدت كاف أغمبيا يتناكؿ مكضكع قصص سبؽ ما م

إلى القكؿ بأف القصص كاألحداث التي تتناكؿ  اميـ ككظائفيـ, مما يدعك األنبياء كأقكا
  قميمة جدان بالنسبة لمركايات التي تتحدث عف األنبياء كأقكاميـ. الصالحيف كالزىاد

جرينا عمييا البحث انخفضت أكما أنو كعمى غير المعتاد مف الكتب السابقة التي 
%[ مف الركايات التي تتحدث عف األمـ َٓنسبة ركايات قصص األنبياء إلى أقؿ مف  

إلى القكؿ أف أقكاـ األنبياء كالقصص التي تتعمؽ بأقكاميـ  االسابقة بشكؿ عاـ, مما يدعك 
كعمى غير المعتاد  أخذت حيزان أكثر مف قصص األنبياء أنفسيـ في  كتاب سنف الدارمي.

 .عمييما السبلـأيضان تساكت نسبة تناكؿ كؿ مف عيسى كداكد 
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لمتعرؼ عمى كمية  : روايات بني إسرائيل واألمم السابقة في سنن الدارقطني:سادساً 
الركايات التي تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتاب سنف الدارقطني سكؼ 

مف خبلؿ حيث لمس الباحث  المطبكع بيف أيدينا, كتابالالبحث في صفحات  نقـك بإجراء
 :(ُ)اب األربعةفي أجزاء الكت مالعمؿ اليدك 

  في كتاب سنف الدارقطني, كما ىك  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةندرة كجكد
تى أنو لـ يجعؿ لممكضكعات التي ىي مظاف حجميع كتب السنف,  المعيكد في

كتبان خاصة في كتابو فمـ نجد فيو كتاب لمفتف, أك لمتاريخ, أك  تمؾ الركاياتكجكد 
لعبلمات الساعة كغيرىا  أك ,لمفضائؿ, أك لممبلحـ ير, أكلمس لؤلنبياء كأقكاميـ, أك

 بكثرة. أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةمف المكضكعات التي تحتاج إلى إيراد 
  كلـ يقؼ الباحث إال  عمى ركايتيف في  سنف الدارقطني مف الركايات التي تيعد ضمف

التي  كضمف األبكاب الفقيية ما يدعك إليو الحاجة أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة
 يتناكلكىا في كتابو.

  الركاية األكلى التي كجدتيا تتحدث عف ىداية أمة محمد إف  ,إلى يـك الجمعة
كالركاية الثانية انفرد بيا  .ةكجاءت في كتاب الجمعة في باب مف تجب عميو الجمع

هلل لقتميـ الدارقطني عف الكتب السابقة تتحدث عف أف الييكد أبغض الخمؽ إلى ا
 األنبياء. 

  أف اإلماـ الدارقطني أخرج ركاية عف عبداهلل  (ُ)شيبة  ذكر الدكتكر/ محمد أبكقد ك
. كلـ أقؼ عمى ىذه الركاية في  عميو السبلـ بف مسعكد تفيد أف الذبيح ىك اسحؽا

الكتاب المطبكع مف السنف الدارقطني, إال  أف تككف ىذه الركاية في غير كتابو 
بأف   نقكؿ:ال نعد ىذه الركاية عمى الدارقطني ك  في كتاب آخر لو. كلذا ال السنف, بؿ

 , بؿ يجب التكقؼ أخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة مكضكعةمف منيجو إيراد 

                                                 
عبداهلل ىاشـ يماني المدني, دار  /ىػ, تحقيؽ ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني ت اإلماـ  ,سنف الدارقطنيراجع:  (ُ)

 . ـُٔٔٗ-ىػُّٖٔبيركت,  ,المعرفة
راجع: اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير لمدكتكر الشيخ / محمد أبك شيبة, مكتبة السنة,  (ُ)

 .ِّٓىػ, صَُْٖ, ْالقاىرة, ط 
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 أك في  أحد كتبو األخرل. سننوحتى نجد ىذه الركاية في 
لمتعرؼ عمى  مبييقي:سابعًا: روايات بني إسرائيل واألمم السابقة في السنن الكبرى ل

عدد الركايات التي تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتاب السنف الكبرل 
حيث كتاب الالبحث في صفحات  لمبييقي سنحاكؿ معرفة كمية الركايات الكاردة فيو بإجراء

 :ح أفالتي تمثؿ السنف الكبرل لمبييقي يتض( ُ)المجمدات العشر في ممف خبلؿ البحث اليدك 
 ىذا الكتاب الضخـ تكاد تككف معدكمة. حتى ي ف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة

ا كجد القميؿ مف الركايات التي تتحدث عف مكضكعات أف الباحث بكؿ صعكبة لمٌ 
 .ليا عبلقة بتمؾ الركايات

 ث العسير كالشاؽ في  صفحات الطبعة الضخمة ذات الحجـ الكبير جدان حكبعد الب
تتجاكز السبع ركايات كىى في  مكاضع  الباحث إلى عدة ركايات اللـ يتكصؿ 

متفرقة مف مجمدات الكتاب العشر, كفي  كتب كأبكاب مترامية البعد عف بعضيا 
التي تتحدث عف بني البعض. مما يجعؿ الباحث يؤكد أف نسبة كجكد تمؾ الركايات 

مة جدان بؿ تكاد تككف السنف الكبرل لمبييقي نسبة قمي في إسرائيؿ كاألمـ السابقة
 نادرة. 

  إلى  (ِ)كمع أنو أشار صاحب كتاب اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير
كتاب  كجكد ركاية تتحدث عف قصة ىاركت كماركت كالمرأة كرككبيا الكمب في

نستطيع أف نعتبر ىذه الركاية  كىذه الركاية اإلسرائيمية مكضكعة, إال  أننا ال ,البييقي
 لمبييقي المطبكعة بيف للـ أقؼ عمييا في السنف الكبر  يالكتاب ألنن مف ضمف

ألنو قد تككف  مكضكعة أيدينا. فبل أستطيع القكؿ: بأنو يكجد في الكتاب إسرائيميات
 اإلشارة لكتاب آخر مف مؤلفات البييقي الكثيرة. 

  مكف مف خبلؿ الركايات التي تـ العثكر عمييا في كتاب السنف الكبرل لمبييقي يك
في السنف الكبرل. كبياف  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةالتأكيد عمى ندرة كجكد 

                                                 
محمد عبدالقادر  /ىػ, تحقيؽّْٖأبك بكر ت  ,أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي , اإلماـالسنف الكبرلراجع:  (ُ)

 .ىػُّّٓـ. كطبعة دار المعرفة, بيركت,ُْٗٗ-ىػُُْْمكة المكرمة ,  عطا, مكتبة دار الباز
 .ُُٔ ص الدكتكر / محمد أبك شيبة , (ِ)
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في مكاضع األحكاـ  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةأف  اإلماـ البييقي قد أكرد 
كاـ مع حالفقيية التي تحدث عنيا كىي مف باب مقارنة ما في  الشرائع السابقة مف أ

 شريعتنا.
 الذكر أف البييقي أكرد في  كتابو  ةشيبة السابق تبار إشارة الدكتكر/ أبكعايمكف  كال

 إسرائيميات مكضكعو ألنني لـ أقؼ عمي ىذه الركاية. 
 الجمعة. ك الحدكد, كاألذاف, ـ, ك كتب: الصك  التي كقفت عمييا جاءت في تكالركايا

دؿ عمى مما ي. المجمدات: األكؿ, كالثالث, كالرابع, كالخامس, كالثامف كىى في
 تكزيع تمؾ الركايات عمى كتب الفقو.

 أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةرل لمبييقي كباقي كتب السنف تعتبر بكالسنف الك 
يتيح فرصة ألصحابيا لعمؿ أجزاء مف كتبيـ  فييا نادرة ألف  مقصد ىذه الكتب ال

ر كغيرىا التاريخ كقصص األنبياء, كالفتف كالمبلحـ, كالتفسي :في  مكضكعات مثؿ
 .تمؾ الركاياتمف المكضكعات التي تكثر فييا كجكد 

 لثالمبحث الثا 
 األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب المسانيد

كمية ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتب يتضمف ىذا المبحث بياف 
دكف النظر  المسانيد التي اعتمد جامعكىا عمى جعؿ أحاديث كؿ صحابي في مسند خاص

 إلى مكضكع الحديث, كىي: مسند أحمد, كالحميدم, كالطيالسي.
لمتعػػػرؼ عمػػػى عػػػدد  روايـــات بنـــي إســـرائيل واألمـــم الســـابقة فـــي مســـند أحمـــد: :أوالً 

الركايػػات التػػي تحػػدثت عػػف أخبػػار بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ السػػابقة فػػي كتػػاب مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد 
 :  اآلتيةظيرت النتائج  , كعميو (ٔ)"عة الحديث الشريؼك برنامج "مكس سكؼ نستخدـ

 ركاية تتحدث عف األمـ السابقة مف  ُّّْفيو   (ِ)أف مسند اإلماـ أحمد ]ِّّٔٔ ]
أخبار بني أف نسبة كجكد  م. أحسب ترقيـ المكسكعة ركاية تشكؿ أحاديث المسند

                                                 
 شركة صخر لمكمبيكتر. إنتاج, الشريؼراجع: مكسكعة الحديث  (ُ)
ىػ, ترقيـ محمد عبدالسبلـ ُِْأبك عبداهلل ت ,أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني , اإلماـمسند أحمدراجع:  (ِ)

 .ـ. كطبعة دار صادر, بيركتُّٗٗ-ىػ َُْْالطبعة األكلى  دار الكتب العممية, عبدالشافي,



 

-ِٕٕ- 

الكمى  %[ تقريبان مف العددٓفي  مسند اإلماـ أحمد ال تزيد عف   إسرائيؿ كاألمـ السابقة
 لؤلحاديث.

  كما يتضح أف أغمب تمؾ الركايات تتحدث عف األنبياء ككظائفيـ كأقكاميـ, ألف عدد تمؾ
أف ما  م[ ركاية تحدثت عف األمـ السابقة عامة. أُّّْ[ ركاية مف  ُِّٗالركايات  
التي في  مسند  ركايات%[ تقريبان أختص بمكضكع األنبياء كأقكاميـ مف الٗ.ٔٗنسبتو  
 أحمد. اإلماـ

   ركاية مف مجمكع الركايات التي ْٖٕكما نبلحظ أف قصص األنبياء خاصة تمثمت بػ ]
%[ تقريبان تحدث عف قصص األنبياء ٖ.ٕٓما نسبتو   متتحدث عف األنبياء كأقكاميـ أ

 خاصة.
  ركاية ِٔٓكانت   عميو السبلـكما يتبيف أف الركايات التي تتحدث عف نبي اهلل مكسى ]

%[ تقريبا كاف ِ.ّْأف ما نسبتو   مة تحدثت عف قصص األنبياء أ[ ركايْٖٕمف  
, كىذه نسبة أقؿ مف جميع الكتب التي تمت عميو السبلـيتحدث عف نبي اهلل مكسى 

[ ُّْفكاف   عميو السبلـدراستيا سابقان. كأما الركايات التي تتحدث عف نبي اهلل عيسى 
ات التي تتحدث عف قصص األنبياء. %[ تقريبان مف الركايٗ.ُٕما نسبتو   مركاية, أ

ما نسبتو  م[ ركاية, أّٓكانت   عميو السبلـيات تحدثت عف نبي اهلل داكد اكما أف  الرك 
 %[ تقريبان مف الركايات التي تحدثت عف قصص األنبياء.ٕ.ْ 
  كما يتبيف أف الركايات التي تحدثت عف األمـ السابقة في  مكضكع الصالحيف كالقصص

%[ فقط مف الركايات ٕما نسبتو   م[ ركاية, أّٗاألنبياء لـ تبمغ إال   كاألحداث لغير
 التي تحدثت عف األمـ السابقة بشكؿ عاـ.

في  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةمف ىذه األرقاـ كالنسب السابقة يتضح أف كجكد 
يبقى أعمى مسند اإلماـ أحمد أكثر مف الكتب التسعة السابقة جميعان إال  صحيح البخارم 

يسير عف صحيح مسمـ, كالمسند فيو  يءمما يدؿ عمى أف المسند أكثر منو بش نسبة منو.
ًضٍعؼ ما في السنف مف حيث النسبة, كخمسة أضعاؼ ما في مكطأ اإلماـ مالؾ مف حيث 

 عدد الركايات عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة النسبة كذلؾ, ألف النسب تتعامؿ مع
 .كايات الكتابعدد ر بمقابؿ 
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في  مسند اإلماـ  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةكمما سبؽ يتبيف أيضان أف أغمب 
أحمد تناكلت مكضكع األنبياء ككظائفيـ كأقكاميـ الذيف ثبت نبكتيـ بالقرآف الكريـ. كأف 

 القصص كاألحداث لغير األنبياء كانت قميمة جدان في  ىذا الجانب.
ختصت اصؼ الركايات التي تحدثت عف األنبياء كأقكاميـ كما يتضح أف أكثر مف ن

أكثر مف جميع األنبياء  عميو السبلـبقصص األنبياء خاصة. ككاف نصيب نبي اهلل مكسى 
عميو إال أف نسبة تناكؿ مكضكع مكسى  -كىذا أيضان في  جميع الكتب السابقة  -غيره 
 الكتب السابقة. مف بيف قصص األنبياء كاف في  مسند أحمد أقؿ مف السبلـ

ىذه أف مف خبلؿ الركايات التي تـ الكقكؼ عمييا في  مسند اإلماـ أحمد نجد ك 
المكثريف  يمسند المكثريف مف الصحابة, كمسند باق تية:الركايات تكزعت عمى المسانيد اآل

مف الصحابة, مسند بني ىاشـ, كمسند المدنييف, كمسند العشرة المبشريف بالجٌنة, كمسند 
 مسند األنصار. يف, كمسند الككفييف, كمسند األنصار, كباقالشاميي

: المكثريف مىما مسند ألخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةكأكثر ىذه المسانيد إيرادان 
يف مف الصحابة, كالسبب في  ذلؾ كاضح جدان ألف ىذيف ر مسند المكث يمف الصحابة, كباق

أبك ىريرة, كعبد اهلل  حيث العدد مف أمثاؿ: المسنديف يشتمبلف عمى أعمى الصحابة ركايةن مف
بف عباس, كعبد اهلل بف عمر, كجابر بف عبد اهلل, كغيرىـ مف الصحابة المكثريف مف الركاية 

 جمعيف.أ رضي اهلل عنيـ
لمتعػرؼ عمػى كميػة  روايات بني إسرائيل واألمم السـابقة فـي مسـند الحميـدي: ًا:ثاني

إسرائيؿ كاألمػـ السػابقة فػي كتػاب مسػند الحميػدم سػكؼ الركايات التي تحدثت عف أخبار بني 
بعػد البحػث فػي أحاديػث حيػث ك  المطبػكع بػيف أيػدينا, كتػابالالبحػث فػي صػفحات  نقـك بإجراء

, ظيػػػر لمباحػػػث بكضػػػكح نتيجػػػة  (ُ)الكتػػػاب التػػػي تمثمػػػت فػػػي  مجمػػػديف مػػػف القطػػػع المتكسػػػط
   :مفادىا
 أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةيحتكل إال  عمى قمة قميمة مف  أف ىذا المسند ال. 

                                                 
حبيب الرحمف األعظمي, دار الكتب العممية,  /الحيميدم, تحقيؽ الشيخأبي بكر , اإلماـ مسند الحيميدمراجع:  (ُ)

 . ـُٖٖٗ -ىػ َُْٗ
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  العثكر عمييا في  مسند الحميدم نجد أف ىذه  ـيات التي تاحيف الرجكع إلى الرك ك
ىريرة, كجابر بف عبداهلل, كعبداهلل بف  أبك :الركايات القميمة جدان كردت في  مسانيد

 رضي اهلل عنيـ أجمعيف.عمر, كمعاكية بف أبي سفياف 
ــ لمتعػػرؼ عمػػى كميػػة  ســرائيل واألمــم الســابقة فــي مســند الطيالســي:روايــات بنــي إ ًا:ثالث

الركايات التي تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتػاب مسػند الطيالسػي سػكؼ 
   :الحظ الباحث (ِ) المطبكع بيف أيدينا كتابالالبحث في صفحات  نقـك بإجراء

  كتاب مما يجعمو يربط بيف المسند في ال أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةقمة كجكد
 .مإلماـ مالؾ مف حيث أف كمييما مف مؤلفات القرف الثاني اليجر اكمكطأ  يلمطيالس

  أخبار بني كذلؾ يؤكد أف عمماء القرف الثاني اليجرم لـ تنتشر بيف مؤلفاتيـ
 ىتماـ ىؤالءامف إيرادىا في كتبيـ. بؿ كاف معظـ  اكلـ يكثرك  إسرائيؿ كاألمـ السابقة

العمماء ييركِّز عمى القضايا الفقيية كاألحاديث التي ييستنبط منيا األحكاـ كما لمسنا 
 ىذا بكضكح عند الحديث عف مكطأ اإلماـ مالؾ.

   شؽ طريقو إلى تلـ  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةككما يجعؿ الباحث يؤكِّد أف
 اني. كتب الحديث المعتبرة عند عمماء ىذا الفف في  القرف الث

  تتعدم العشر ركايات مف  مف خبلؿ النماذج القميمة التي كجدىا الباحث كالتي الك
خبلؿ بحثو في ىذا المسند, نرل ىذه النماذج قد جاءت في  مسانيد عدد مف 
الصحابة كىـ: أبك ىريرة, كعبداهلل بف سبلـ, كأبك مكسي األشعرم, كعبداهلل بف 

 ـ أجمعيف. كالعرباض بف سارية رضي اهلل عني ,عباس
 الصحابة أكثر ركاية مف غيره إال  أنو  مكىذه القمة ال تجعؿ الباحث ينظر إلى أ

 الحظ أف نصيب أبي ىريرة كعبداهلل بف سبلـ أكثر مف غيرىـ.
  ف مف مجمكعة مسانيد, يحسيف بنا أف نذكر شيئان عف كلم ا كاف ىذا الكتاب ىك مكك 

التي تتعمؽ  ركاياتتدخؿ ضمف ال فنجد ثبلث ركايات ركايات,مكضكعات ىذه ال
كاألخرل عف كصؼ مكسي  عميو السبلـ,بالعقائد: إحداىا تتحدث عف مكسي 

                                                 
لمحافظ سميماف بف داكد الطيالسي, طبع بمطبعة دار المعارؼ النظ امية,  ,مسند أبي داكد الطيالسيراجع:  (ُ)

 ىػ. ُُِّبحيدر أباد, باليند, سنة 
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في الخمس كممات  عميو السبلـ, كالثالثة عف زكريا عميو السبلـ عميو السبلـكعيسي 
التي أمره اهلل بيف. كنجد ركايتيف تدخبلف تحت قسـ أحاديث األحكاـ: أحدىما عف 

كدييف الذيف زنيا, كاألخرل عف قرض بني إسرائيؿ لؤلماكف التي قصة رجـ اليي
أصابيا البكؿ بالمقاريض. كفي  قسـ القصص كاألحداث في األمـ السابقة نجد 
ثبلث ركايات: إحداىا عف الرجؿ الذم خيسؼ بو كىك يتبختر, كالثانية تتحدث عف 

ئيؿ عمى نفسو, حر مو إسرا معف الطعاـ الذ عصابة الييكد التي سألت النبي 
 نات.كالثالثة تتحدث عف سؤاؿ الييكد عف تسع آيات بيٌ 

 رابعالمبحث ال
 األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة

 في كتب المستخرجات والمستدركات والمعاجم
كمية ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتب يتضمف ىذا المبحث بياف 
ج أحاديث كتب سابقة بأسانيد جديدة قد تمتقي مع المستخرجات التي قاـ مصنفكىا بتخري

صاحب الكتاب في شيخو أك مف فكقو, كسكؼ نمثؿ لو بكتاب مستخرج أبي عكانة 
اإلسفرايني عمى صحيح مسمـ. تـ بياف كمية ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتب 

ابؽ فاتت المصنؼ المستدركات التي قاـ مصنفكىا باالستدراؾ بأحاديث جديدة عمى كتاب س
األكؿ كىي عمى شرطو, كسكؼ نمثؿ ليذا المنيج بمستدرؾ الحاكـ. كنختـ المبحث ببياف 
كمية ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتب المعاجـ التي رتبت مصنفكىا األحاديث في 
مسانيد مرتبة عمى أسماء الصحابة أك الشيكخ مرتبة عمى حركؼ المعجـ, كسكؼ نمثؿ لو 

 عاجـ الطبراني الثبلثة, الكبير كاألكسط كالصغير.بم
ــة اإلســفرايني: :أوالً  ــي إســرائيل واألمــم الســابقة فــي مســتخرج أبــي عوان ــات بن  رواي

لمتعػػرؼ عمػػى كميػػة الركايػػات التػػي تحػػدثت عػػف أخبػػار بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ السػػابقة فػػي كتػػاب 
 (ُ)المسػتخرجالمػذيف يمػثبلف مػف خػبلؿ البحػث فػي المجمػديف ك  مستخرج أبي عكانة اإلسػفرايني,

أخبػػار بنػػي إسػػرائيؿ , ممػػا يػػدؿ النػػدرة البالغػػة فػي كجػػكد فقػط لػـ يعثػػر الباحػػث إال عمػػى ركايتػػيف
                                                 

طبعة دائرة المعارؼ, بحيدر  إسحاؽ النيسابكرم, اإلسفرايني,, اإلماـ يعقكب بف راجع: مسند أبي عكانة (ُ)
 أباد باليند. 
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و, فػي  صػحيحاإلمػاـ مسػمـ أخرجيمػا أف كىػاتيف الػركايتيف قػد سػبؽ  ,فػي كتابػو كاألمـ السابقة
 األصؿ ليذا المستخرج عميو.  كىك

 مى أف: كىذه النتيجة تجعؿ الباحث يؤكد ع
 في مستخرج أبي عكانة نادرة الكجكد. أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة 
 التي تتعمؽ بالعقائد, كذكرىا أخبار بني إسرائيؿ  الركاية األكلى تدخؿ تحت قسـو

التعرم عند االغتساؿ كغيره, كبياف حظر  إباحةاإلماـ في  الجزء األكؿ تحت باب "
مستتران كىركب  عميو السبلـدث عف غيسؿ مكسى الفركج", كالركاية تتح إليالنظر 

  الحجر بثكبو, كىذه الركاية جاءت عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

  كالركاية الثانية تدخؿ تحت ضمف قسـ القصص كاألحداث في األمـ السابقة
ككضعيا اإلماـ في الجزء األكؿ أيضان تحت باب بعنكاف: " سؤاؿ حبر مف أحبار 

ديقو عف أكؿ الناس يدخمكف الجن ة", كىذه الركاية جاءت عف كتص الييكد النبي 
 .ثكباف مكلى رسكؿ اهلل 

ــ ــات بنــي إســرائيل واألمــم الســابقة فــي مســتدرك الحــاكم: ًا:ثاني لمتعػػرؼ عمػػى كميػػة  رواي
الركايػػػات التػػػي تحػػػدثت عػػػف أخبػػػار بنػػػي إسػػػرائيؿ كاألمػػػـ السػػػابقة فػػػي كتػػػاب مسػػػتدرؾ الحػػػاكـ 

مػػف خػػبلؿ البحػػث فػػي مجمػػدات ك  ,كتػػابالالبحػػث فػػي صػػفحات  ءسػػنحاكؿ معرفػػة ذلػػؾ بػػإجرا
   :ذات الحجـ الضخـ جدان تبيف لمباحث (ُ)الكتاب األربعة

  حجـ الكتاب اإلجمالي.  إليفي الكتاب بالنسبة أخبار بني إسرائيؿ قمة كجكد 
  في  كتب معينة  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةأف اإلماـ الحاكـ أكثر مف ذكر ك

: تكاريخ المتقدميف, كاألنبياء كالمرسميف, كالفتف كالمبلحـ, كتب ابو كىىكتمف 
أخبار ى نسبة كجكد ػب إال أنو تبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الكتػػػػػػػػػػػػػػػػكمع ىذه الكثرة في تم كاألىكاؿ.

ث ػػػػػػػدد أحاديػػػػػػػػػػػػػع إليفي مستدرؾ الحاكـ بالنسبة  بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة
 الكتاب قميمة.

                                                 
الطبعة اليندية التي صكرتيا مستدرؾ الحاكـ, اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم, راجع:  (ُ)

 ـ. ُٖٕٗ - ُّٖٗدار الفكر, بيركت, 
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  في  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةمما سبؽ يتبيف أف اإلماـ الحاكـ أقؿ مف ذكر
كتابو عامة, بينما أكثر منيا في كتب معينة نتحدث عنيا كىى: كتاب تكاريخ 
المتقدميف مف األنبياء كالمرسميف فذكر فيو أحاديث عمى مدار أكثر مف ثمانيف 

براىيـ, كمكسى, كأيكب, صفحة تتحدث عف أنبياء  سحؽ, كا  اهلل: آدـ, كنكح, كا 
 كغيرىـ صمكات اهلل عمييـ كسبلمو. ...  كداكد, كعيسى

  ,ككتاب الفتف كالمبلحـ فذكر في خمسة صفحات متكالية أحاديث عف فتنة الدجاؿ
ككتاب األىكاؿ فذكر عدة حكايات عف ىاركت  كيأجكج كمأجكج, كالميدم كغيرىـ.

 كماركت كغيرىا.

 ي أغمب ىذه الركايات كاف متفقان مع الكتب التي سبقت دراستيا في  فصكؿ ىذا كف
 يات قميمة.االبحث, كانفرد برك 

لمتعػػرؼ عمػػى  روايــات بنــي إســرائيل واألمــم الســابقة فــي المعجــم الكبيــر لمطبرانــي: ًا:ثالثــ
الكبيػػر كميػة الركايػات التػي تحػدثت عػف أخبػار بنػي إسػرائيؿ كاألمػـ السػابقة فػي كتػاب المعجػـ 

البحػػػث فػػػي صػػػػفحات  لئلمػػػاـ الطبرانػػػي سػػػػنحاكؿ معرفػػػة كميػػػة الركايػػػػات الػػػكاردة فيػػػو بػػػػإجراء
 تبٌيف لمباحث أنو: (ُ)كقع في  خمس كعشريف مجمدان  ممع ضخامة ىذا الكتاب الذك  ,كتابال

  فيو إال مجمكعة مف الركايات متناثرة في أجزائو, إال ما كاف في  المجمد  يكجدال
مف ذكر مجمكعة مف األحاديث متكالية تحت عنكاف: "األحاديث  الخامس كالعشريف

الطكاؿ لمحافظ الطبراني" كىذا القسـ جعمو أربعة أجزاء أختص الجزء الرابع منيا 
ذكات الركاية الطكيمة منيا: حديث عف  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةبذكر 

فرعكف, كحديث جريج  , كحديث الغار, كحديث ماشطة بنتي عميو السبلـأيكب النب
المتكمـ رضيعان, كحديث مكسى كالخضر, كحديث  يالراىب, كحديث الصب

 الجساسة, كحديث أبي أيمامة الباىمي في  خركج الدجاؿ. حيث سردىا متكالية في  

 

                                                 
حمدم عبدالمجيد  /ىػ, تحقيؽَّٔشامي الطبراني ت سميماف بف أحمد بف ال , اإلماـالمعجـ الكبيرراجع:  (ُ)

 . مكتبة العمـك كالحكـ ,السمفي, طبعة ثانية, دار النشر
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 .(ُ)المجمد الخامس كالعشريف
 أخبار  كبعد انتياء البحث في  مجمدات الكتاب خرج الباحث بانطباع يدؿ عمى أف

المعجـ الكبير لمطبراني قميمة جدان إذا ما قكرنت  في ي إسرائيؿ كاألمـ السابقةبن
 بحجـ الكتاب الضخـ.

  كلما كاف منيج الكتاب ال يجمع األحاديث ذات المكضكع الكاحد في  مكاف كاحد
يحسيف بنا أف نتكمـ قميبلن عف مكضكعات  الصحابة مف الكتاب بترتيبو عمى أسماء

مكزعة بيف العقائد كالقصص كاألحكاـ. كقسـ القصص لو ات, فيي ىذه الركاي
 النصيب األكثر مف ىذه الركايات. 

  كمكضكعات ىذه األحاديث في أغمبيا أتفؽ في أخراجيا مع الكتب السابقة التي تـ
 بحثيا في ىذه الدراسة السابقة, ككذلؾ تكجد بعض الركايات انفرد في  أخراجيا.

لمتعرؼ عمى  ألمم السابقة في المعجم األوسط لمطبراني:رابعًا: روايات بني إسرائيل وا
كمية الركايات التي تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتاب المعجـ األكسط 

البحث في صفحات  لئلماـ الطبراني سنحاكؿ معرفة كمية الركايات الكاردة فيو بإجراء
المتكفرة لدل الباحث  (ِ) ثة المطبكعةمف خبلؿ البحث في مجمدات الكتاب الثبلك  ,كتابال

 خرج بنتيجةو مفادىا أف: 
 كمية المكجكدة في  الفي المعجـ األكسط أقؿ مف  أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة

المعجـ الكبير لمطبراني, كربما يعمؿ ذلؾ بأف الكتاب ناقص لدرجة أف المتكفر منو 
[ حديثان, كقيؿ َََّثة المطبكعة  المجمدات الثبل -ال يمثؿ أكثر مف ربع الكتاب 

 بحجمو كامبلن كما كصفو العمماء .  -[ حديثان َََُِأف حجـ الكتاب  
 التي كقؼ عمييا الباحث مف القمة  الركايات عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة كىذه

 الكتاب.بحيث تجعمو يطمؽ عبارة الندرة عمى كجكد ىذه الركايات في  

                                                 
 .ْٖ - َْ/ٓالمعجـ الكبير لمطبراني, راجع:  (ُ)
طارؽ بف عكض اهلل  /ىػ, تحقيؽَّٔسميماف بف أحمد بف الشامي الطبراني ت  كسط, اإلماـالمعجـ األراجع:  (ِ)
-ىػُُْٓ ,القاىرة, الطبعة األكلى ,المحسف بف إبراىيـ الحسيني, دار الحرميف لمطباعة كالنشربف محمد, كعبدا

 . ـُٓٗٗ
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  تـ العثكر عمييا في المعجـ األكسط لمطبراني كجد الباحث مف خبلؿ الركايات التي
أنيا متناثرة في أجزاء الكتاب الثبلثة المطبكعة بحيث ال يتعدل المجمد الكاحد أكثر 

  .مف ثبلث ركايات
  كلما كاف منيج الكتاب ال يجمع األحاديث ذات المكضكع الكاحد في  مكاف كاحد

صنؼ يحسيف بنا أف نتكمـ قميبلن عف مف الكتاب بترتيبو عمى أسماء شيكخ الم
 مكضكعات ىذه الركايات. 

  كمكضكعات ىذه الركايات مكزعة بيف العقائد كالقصص كاألحكاـ. كقسـ القصص
 لو النصيب األكثر أيضان مف ىذه الركايات.

  خراجيا مع الكتب السابقة التي تـ إكمكضكعات ىذه األحاديث في أغمبيا أتفؽ في
ية كاحدة انفرد بيا عف الكتب السابقة تتكمـ ا,كلـ أجد إال رك بحثيا في ىذا البحث 

 . عف مكسى 
لمتعرؼ  خامسًا: روايات بني إسرائيل واألمم السابقة في المعجم الصغير لمطبراني:

عمى كمية الركايات التي تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتاب المعجـ 
البحث في  كؿ معرفة كمية الركايات الكاردة فيو بإجراءسنحا (ُ)الصغير لئلماـ الطبراني

 فإنو: وبعد أجراء  البحث فيك  ,كتابالصفحات 
  لـ يعثر الباحث إال عمى عدة ركايات متناثرة في معجمو, كفي نياية المعجـ ذكر

: باب ذكر ما كرد في عمر ماى أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةعناكيف فييا 
 نفختيف, كخركج الميدم كأف الدجاؿ ينزؿ عمى رأس مائة. الدنيا كذكر بيف ال

  كلما كاف منيج الكتاب ال يجمع األحاديث ذات المكضكع الكاحد في  مكاف كاحد
مف الكتاب بترتيبو عمى أسماء شيكخ المصنؼ يحسيف بنا أف نتكمـ قميبلن عف 

لقصص مكضكعات ىذه الركايات مكزعة بيف العقائد كا, فمكضكعات ىذه الركايات
 كاألحكاـ. كقسـ القصص لو النصيب األكثر مف ىذه الركايات. 

                                                 
 /ىػ, صححو كراجع أصكلؤَّسميماف بف أحمد بف الشامي الطبراني ت  صغير, اإلماـالمعجـ الراجع:  (ُ)

 . ـُُٖٗ-ىػَُُْ ,بيركت دار الفكر, عبدالرحمف محمد عثماف,
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  كمكضكعات ىذه األحاديث في  أغمبيا أتفؽ في  أخراجيا مع الكتب السابقة التي
 تـ بحثيا في ىذه الدراسة السابقة, ككذلؾ تكجد بعض الركايات انفرد في  أخراجيا.

  جـ الصغير لمطبراني تبيف أف مف خبلؿ الركايات التي تـ العثكر عمييا في  المعك
ركاية  مىذه الركايات جاءت في  الجزء الثاني مف الكتاب المطبكع, كلـ أقؼ عمى أ

عناكيف ذكر تحتيا  دةفي  الجزء األكؿ منو. كفي  نياية الجزء الثاني جاء بع
 مجمكعة ركايات إسرائيمية.

  المكضكعات  ليأككذلؾ لعدـ ترتيب الكتاب عمى األبكاب الفقيية يحسف اإلشارة
ـ كالقصص, امكزعة بيف قسـ العقائد كاألحك يفي ,ىذه الركايات إليياالتي تطرقت 

المكضكعات أكثر كجكدان مف  مكالقمة ليذه الركايات ال تمكف الباحث مف بياف أ
 غيرىا.

  كجميع ىذه الركايات سبؽ ذكرىا في  الكتب التي تمت دراستيا في ىذا البحث, كلـ
 عف تمؾ الكتب في المعجـ الصغير.ركاية  مينفرد بأ

 خامسالمبحث ال
 األخبار عن بني إسرائيل واألمم السابقة في كتب المصنفات وغيرىا

كمية ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتب يتضمف ىذا المبحث بياف 
المصنفات كىي الكتب التي ظيرت في القرف الثاني كجمعت فييا األحاديث المكقكفة 

ة بكثرة إلى جانب األحاديث المرفكعة, كىي: مصنؼ ابف أبي شيبة, كمصنؼ عبد كالمقطكع
الرزاؽ الصنعاني. كسكؼ نختـ البحث بالكقكؼ عمى ركايات بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في 
أحد الكتب التي تتحدث عف مكضكعو كاحد كىك كتاب العظمة ألبي الشيخ عمى اعتبار أف لو 

 .تى النبي أسانيد مف صاحب الكتاب كح
لمتعػػرؼ  روايــات بنــي إســرائيل واألمــم الســابقة فــي كتــاب مصــنف ابــن أبــي شــيبة:أواًل: 

عمػػى كميػػة الركايػػات التػػي تحػػدثت عػػف أخبػػار بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ السػػابقة فػػي كتػػاب مصػػنؼ 
  ابػػػػػكتات الػػػػػصفحالبحث في   اإلماـ أبك بكر بف أبي شيبة, سنحاكؿ معرفة كميتيا بإجراء
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   :الباحث جد, ك (ُ)مجمدات يمتمثمة في ثمانال
  منيا ما سبؽ ذكره في تحدثت عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةعدة ركايات ,

بكر بف أبي شيبة كخاصة في   يمباحث ىذه الدراسة, ككمية منيا انفرد بيا اإلماـ أب
 المكقكؼ كالمقطكع مف اآلثار.

 ف كثرت في  بعض أبكاب الكتاب إال أنيا ك  أف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة ا 
القكؿ بأف  إليالباحث  ااعتبار حجـ الكتاب اإلجمالي تعتبر قميمة. كىذا يدعك كب

 في مصنؼ ابف أبي شيبة قميمة بالنسبة لحجـ الكتاب اإلجمالي.  ىانسبة كجكد
  في مصنؼ أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة :أفبالقكؿ  إليالباحث  اككذلؾ يدعك 

مف الركايات المكضكعة التي ال أصؿ ليا مف  كثيراليكجد فييا ابف أبي شيبة 
تجعؿ الباحث ييذ ًكر أف األخذ مف مثؿ ىذه الكتب ال بد لو مف الحذر,  ,اآلثار

 كبلـ المحقؽ قبؿ النقؿ مف الكتاب.  إليكعمى األقؿ ال بد مف النظر 
  شيبة كانت في  الكتب  الركايات التي كقؼ عمييا الباحث في مصنؼ ابف أبيك

 الزىد, كالفتف, كالفضائؿ, كالصياـ, كالنكاح, كالحدكد. تية:اآل
 يكجد بشكؿ كاضح في  ثبلث كتب منيا كىى: الزىد كالفضائؿ  ركاياتكأكثر ىذه ال

 كالفتف.
 :زىد األنبياء", ككؿ ىذه الركايات التي فيو  كأما كتاب الزىد ففيو باب خاص بعنكاف"

أك مقطكعة, بؿ يكاد تككف الركايات المرفكعة غير مكجكدة في  تكاد تككف مكقكفة
ف المصنؼ ابف أبي شيبة ذكر مجمكعة مف كبلـ األنبياء متتالية إىذا الباب, حيث 

 عميو السبلـنبي اهلل عيسى , ك [ ركاياتٗ, كلو  عميو السبلـكىـ: نبي اهلل مكسى 
كنبي اهلل , [ ركاية أيضان َِكلو   عميو السبلـنبي اهلل داكد , ك [ ركايةَِكلو  

[ ٖكلو   عميو السبلـنبي اهلل يكسؼ , ك [ ركايةُٔكلو   عميو السبلـسميماف 
 [ ركاية.ُُاألنبياء كبلـ لمقماف الحكيـ بمغ   ىؤالءكذكر بعد , ركايات

                                                 
تحقيؽ  اإلماـ أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة, األحاديث كاآلثار, ابف أبي شيبة في مصنؼراجع:  (ُ)
 . سعيد المحاـ, دار الفكر /ألستاذا
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  كفي كتاب الفضائؿ ذكر أيضان كمية مف الركايات التي تتحدث عف فضائؿ األنبياء
الء األنبياء الذيف ؤ ة مف صفحات طبعة دار الفكر. كى[ صفحِّبمغت أكثر مف  

ذكر فضائميـ ىـ: إبراىيـ, كلكط, كمكسى, كسميماف بف داكد, كيكنس, كعيسى, 
دريس, كيكسؼ, كيحي بف زكريا, كداكد, كىكد عمييـ السبلـ جميعان. كذكر بينيـ  كا 

 القرنيف" أيضان. مفضائؿ "ذ
 تحدث عف الميدم كالدجاؿ بمغت كفي  كتاب الفتف ذكر كمية مف الركايات ت

 [ ركاية. ُٗٗ 
أخبار بني كبيذه النتيجة يتضح أف: أكؿ كتاب ندرسو في ىذا البحث تكثر فيو 

المكقكفة كالمقطكعة كالتي يحتمؿ أف يككف أغمبيا مما ال يقبؿ في  إسرائيؿ كاألمـ السابقة
جانب  إلىمرفكعة شريعتنا. كىذا يفسر بأف منيج مصنؼ الكتاب يجمع بيف األحاديث ال

 .المكقكفة كالمقطكعة دكف تمييز
لمتعػرؼ  ثانيًا: روايات بني إسرائيل واألمم السابقة في كتاب مصـنف عبـد الـرزاق الصـنعاني:

عمى كمية الركايات التػي تحػدثت عػف أخبػار بنػي إسػرائيؿ كاألمػـ السػابقة فػي كتػاب المصػنؼ 
فػي البحػث  الركايػات الػكاردة فيػو بػإجراء سػنحاكؿ معرفػة كميػة (ُ)لئلماـ عبد الرزاؽ الصػنعاني

 فإنو:مصنؼ بمجمكع أحاديثو التي زادت عف العشريف ألؼ حديث صفحات ال
  أخبار بني إسرائيؿ لـ يعثر الباحث إال عمى عدة ركايات قميمة يمكف أف تعد مف

الركايات اتفؽ في أخراجيا مع الكتب التي سبقت  ه, كأغمب ىذكاألمـ السابقة
 ىذا البحث.دراستيا في 

  ٌاؽ لـ ينفرد بركايات تتحدث عف أقكاؿ األنبياء زٌ كنبلحظ أف مصنؼ عبد الر
 كفضائميـ مثؿ ما فعؿ مصنؼ أبي بكر بف أبي شيبة.

  كىذه القمة في  الركايات تجعؿ الباحث يؤكد أف: مصنؼ أبي بكر بف أبي شيبة
. ياؽ الصنعانلٌرزٌ مف مصنؼ عبد ا ألخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةأكثر إيرادان 

                                                 
لمشيخ / حبيب تحقيؽ  اإلماـ أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني, ,عبد الرزاؽ الصنعانيمصنؼ راجع:  (ُ)

 . اإلسبلمي, تكزيع المكتب يالرحمف األعظم
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حد  إليحجـ الكتاب  إليتصؿ بالنسبة  ركاياتككذلؾ يؤكد أف قمة كجكد ىذه ال
 الندرة.

  تكزعت الركايات في مجمدات الكتاب األحد عشر بشكؿ متناثر, إال أنيا كقد
عشر تحت كتاب سماه "كتاب الجامع".  متجمعت مجمكعة منيا في الجزء الحاد

تتعمؽ بأىؿ الكتاب تحت عنكاف: "كتاب أىؿ  كذكر اإلماـ مجمكعة أحاديث
 ؟".يءالكتابيف" كبدأه باب "ىؿ يسأؿ أىؿ الكتاب عف ش

 الصياـ, كالحدكد, كالبيكع, كغيرىا. الركايات فتكزعت عمى كتب: يكأما باق 
  ألخبار بني إسرائيؿ كاألمـ كمكضكعات ىذه الركايات تكزعت بيف األقساـ األربعة

األمـ  لعقائد, األحكاـ, المعامبلت, القصص كاألحداث فيا السابقة كالمتمثمة في:
زاد القسـ الرابع المتعمؽ بقصص األنبياء كاألحداث في األمـ السابقة كقد السابقة. 

 عف غيره زيادة قميمة.
لمتعػرؼ عمػى كميػة  روايات بني إسرائيل واألمم السابقة في كتاب العظمة ألبي الشيخ:ًا: ثالث

 (ُ)عف أخبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة في كتاب العظمػة ألبػي الشػيخالركايات التي تحدثت 
كقػػد كانػػت  ,كتػػابالالبحػػث فػػي صػػفحات  سػػنحاكؿ معرفػػة كميػػة الركايػػات الػػكاردة فيػػو بػػإجراء

 النتيجة مذىمة فإنو:
  كبير عناء ليرل أف الكتاب مثقؿ بكـ  إليال يحتاج الناظر في  كتاب العىظىمىة

التي يغمب عمييا الكضع, فبل يكاد  ي إسرائيؿ كاألمـ السابقةأخبار بنضخـ جدان مف 
ما تقشعر منو النفكس  ىذه الركاياتيمر باب مف أبكاب الكتاب إال كفيو مف 

بؿ ال أككف مبالغان إف قمت: ال تكاد تمر صفحة مف صفحات الكتاب بدكف  السكية,
 األمـ السابقةعف بني إسرائيؿ ك مف ركايات  هيسكؤ ما  إليأف يرل الناظر فيو 

 مكضكعة. 
  أخبار لذا يخرج الباحث بنتيجة مفادىا أف: كتاب العىظىمىة ألبي الشيخ أكثر مف ذكر

انحطاط سمعة  إليفي  كتابو مما أدل  بني إسرائيؿ كاألمـ السابقة المكضكعة

                                                 
لشيخ / اتحقيؽ  اإلماـ أبك محمد عبد اهلل بف محمد الممقب بأبي الشيخ, ,كتاب العظمة ألبي الشيخراجع:  (ُ)

 ىػ. َُُْضياء اهلل بف محمد إدريس المباركفكرم, رسالة ماجستير, الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة, 
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أثرت عمى سمعة  ركايات المكضكعةالكتاب كتركو, بؿ ال أيبالغ إف قمت: إف ىذه ال
يات المنتشرة في  ركاالشيخ حتى طعنو بعض األئمة مف أجؿ ىذه الاإلماـ أبي 

 كتابو العىظىمىة انتشاران مزعجان.
 بعد أف تـ طبعو في  ثبلثة  -مف خبلؿ البحث في مجمدات الكتاب الخمسة و

مجمدات تشكؿ الرسالة التي أعدىا الطالب/ رضاء اهلل المباركفكرم لنيؿ درجة 
سبلمية كالتي درس فييا عشرة أبكاب فقط مف الكتاب الماجستير بيا مف الجامعة اإل

 يخراج مجمديف يحمبلف باقإ, أردؼ بعدىا بإلييااستكعبت الثبلث مجمدات المشار 
الشيخ أكرد بكثرة مزعجة ركايات في  يتبيف أف اإلماـ أب -الكتاب دكف دراسة 

اب ذكر أبكاب معينة أكثر مف غيرىا كىى: باب ذكر حجب ربنا تبارؾ كتعالي, كب
 , عرش الرب تبارؾ كتعالي كعظـ خمقيما, كباب ذكر الرعد كالبرؽ كالمجرة كالنجـك
كباب ذكر جبؿ قاؼ المحيط باألرض, كباب ذكر كرسي سميماف بف داكد, كباب 

 ذكر نمركد, كباب قصة عكج, كباب صفة العمالقة, كباب ذكر خمؽ الفرس.
د مف بيف الكتب الثبلث كالعشريف كال بد في الختاـ بياف أف ىذا ىك الكتاب الكحي

التي تمت دراستيا في ىذا البحث قد تأثرت سمعتو بسبب كثرة كركد أخبار بني إسرائيؿ 
 كاألمـ السابقة المكضكعة فيو.

 خاتمة البحث
الحمد هلل الذم أعانني عمى إتماـ ىذا البحث, كالصػبلة كالسػبلـ عمػى رسػكؿ اهلل سػيد 

 ف كبعد:الخمؽ, كعمى آلو كأصحابو أجمعي
فإنػػو بعػػد االنتيػػاء مػػف عػػرض مكضػػكع البحػػث, أخػػتـ ىػػذا العمػػؿ بػػذكر أىػػـ النتػػائج 

 كالتكصيات.
 في النقاط التالية: نتائج البحثتتمثؿ 

 المكضكعات", لدل بعض "اإلسرائيميات"  ك ياستخداـ مصطمح يكجد خمط في"
 الباحثيف كأغمب العكاـ.

 " النصارل, كالتي يطمؽ  إلينسكبة " يدخؿ فيو الركايات المتاإلسرائيميامصطمح
 عمييا "النصرانيات" مف باب التغميب. 
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  مصػػطمح "اإلسػػرائيميات" أدخػػؿ فيػػو العممػػاء جميػػع الركايػػات التػػي تتحػػدث عػػف األمػػـ
 السابقة أيضان.

  يجكز في الشريعة اإلسبلمية ركاية اإلسرائيميات المتفقة معيا, كال يجكز ركاية
عمى سبيؿ الطعف كبياف الكذب, كما لـ يكافؽ أك  اإلسرائيميات التي تخالفيا إال

قؼ فيو فبل نصدقو كال نكذبو, كلكف تجكز ركايتو  يخالؼ الشريعة اإلسبلمية فييتىكى
 عمى سبيؿ المعرفة فقط.

  بدأ ظيكر اإلسرائيميات في عصر النبكة, كاستمر التعامؿ معيا بحذر في عصر
 دىـ كثرت ركايتيا بشكؿ كبير.التابعيف, كلكف في  عصر أتباع التابعيف كمف بع

  عصر التدكيف مع التدكيف المختمط بيف شتى فركع الدراسات دخمت اإلسرائيميات في
عصر  إلياإلسبلمية, كبالتالي دخمت في التفسير كالحديث مف عصر الركاية 

 التدكيف أيضان.
  ف مف ذكر اإلسرائيميات في كتبيـ يبعد انفصاؿ التفسير عف الحديث أكثر المفسر

تشكيو بعض كتب التفسير بسبب تمؾ اإلسرائيميات,  إليكثرة بالغة مما أدل 
كباألخص لذكرىـ اإلسرائيميات المكضكعة دكف تمييز بينيا كبيف الصحيح مف تمؾ 

 الركايات.
  أىتـ المحدثكف في القرف الثالث خاصة بالتمييز بيف الركايات عمى أساس الصحة

اإلسرائيميات المقبكلة كغيرىا مف اإلسرائيميات عدميا, كبالتالي تـ التمييز بيف  مف
 التي ال يمكف قبكليا, لتعامميـ معيا عمى أنيا مف ضمف الركايات عامة.

  مف أىـ أسباب انتشار اإلسرائيميات: تطمع المسمميف لمزيادة في المعرفة, كتركيج
 الييكد ليا, ككثرة القصاص.

 ف كتب التفسير, كبعض كتب كلئلسرائيميات كانتشارىا أثار سيئة عمى كثير م
 المحدثيف. قميؿ مفالحديث, ككذلؾ أثرت عمى بعض األئمة مف المفسريف ك 

  عدة تقسيمات بحسب اعتبارات متعددة كأسس يقـك عمييا  إليتنقسـ اإلسرائيميات
 كاضع التقسيـ. 
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  أخبار عف بني إسرائيؿ جميع كتب الصحاح كنحكىا التي تمت دراستيا يكجد فييا
بنسب متفاكتة, فأكثرىا إيرادان كاف صحيح البخارم حيث بمغت  سابقةكاألمـ ال

%[ تقريبان مف مجمكع ركايات كتابو الصحيح, ككاف أقميا إيرادان ٖ.ْفيو   ىاكجكد
 إليمكطأ اإلماـ مالؾ حيث انخفضت النسبة  خبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةأل
بيف الكتب التي تدخؿ ضمف %[ تقريبان مف مجمكع ركاياتو في  المكطأ مف ِ.ُ 

 الكتب التسعة كتمت دراستيا.
  ازداد عدد الركايات في كتب الجكامع عف غيرىا بسبب منيجيتيا التي تعتمد عمى

 .ديفإيراد جميع أنكاع مكضكعات ال
  أخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ جميع كتب السنف التي تمت دراستيا يكجد فييا

فيو  ىايرادان كاف سنف الترمذم حيث بمغت كجكدبنسب متفاكتة, فأكثرىا إ السابقة
, ككاف أقميا إيرادان سنف الدارمي لسنف%[ تقريبان مف مجمكع ركايات كتابو أ.ْ 

%[ تقريبان مف مجمكع ركاياتو في  سننو مف بيف ْ.ِ  إليحيث انخفضت النسبة 
 السنف التي ضمف الكتب التسعة.

  مػػف كتػػب ار بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ السػػابقة ألخبػػتبػػيف أف كتػػب السػػنف عامػػة أقػػؿ تنػػاكالن
 االجكامػع ألف ىػػدفيا جمػع األحاديػػث المرفكعػة التػػي تخػتص بأحاديػػث األحكػاـ, كىػػذ

 إلػػىفػػي سػػنف الترمػػذم, ألنػػو  أخبػػار بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ السػػابقةنسػػبة ارتفػػاع يفسػػر 
 .ديفجانب ككنو سنف, فيك أيضان جامع لشتى مكضكعات ال

 أخبػػار عػػف بنػػي إسػػرائيؿ كاألمػػـ تمػػت دراسػػتيا يكجػػد فييػػا  جميػػع كتػػب المسػػانيد التػػي
 ىػػاكػػاف مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد حيػػث بمغػػت كجكد ان إيػػراد بنسػػب متفاكتػػة, فأكثرىػػا السػػابقة
 %[ تقريبان مف مجمكع ركايات كتابو المسند.ٓفيو  

  كبيذه النسبة التي سجميا مسند اإلماـ أحمد ارتفع نصيبو ليصبح أعمى الكتب
 .خبار بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةأل التسعة إيرادان 

  في  مستخرج أبي عكانة كىى قميمة  أخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةيكجد
استخرج عميو  مبالنسبة لحجـ الكتاب, كتعد مقبكلة ألنيا كاردة في أصؿ الكتاب الذ

 كىك صحيح مسمـ.
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  كـ كىى قميمة بالنسبة في  مستدرؾ الحا أخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةيكجد
 لحجـ الكتاب.

  في  معاجـ الطبراني الثبلثة, كأكثرىا  أخبار عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةيكجد
يات ىك المعجـ الكبير, كذلؾ لضخامة حجمو, كلكنيا قميمة جدان ركاإيرادان لتمؾ ال

 بالنسبة لحجـ الكتاب.
  عف بني إسرائيؿ كاألمـ أخبار يكجد فيو  بكر بف أبي شيبةتبيف أف مصنؼ أبي

يات ركاأكثر مف مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني, إال أف نسبة كجكد ىذه ال السابقة
 قميمة بالنسبة لحجـ الكتاب.

  كيكجد كتب ال تدخؿ أيضان ضمف مجمكعات الكتب الحديثية السابقة الدراسة, كلكف
كبير  بشكؿ أخبار مكضكعة عف بني إسرائيؿ كاألمـ السابقةىذه الكتب فييا 

ىذه الكتب: كتاب مف فقداف ثقة العمماء بتمؾ الكتب كمصنفاتيـ, ك  إليمزعج أدل ك 
 .العىظىمىة ألبي الشيخ

 : فتتمثؿ في:توصيات البحثكأما 

الذيف يكاصمكف عممية البحث في  ميداف الدراسات الباحثيف  يكصي الباحث
 : يسات الحديثية خاصة بما يأتااإلسبلمية عامة, كفي  ميداف الدر 

  عمؿ دراسات متخصصة عمى كتب حديثية معينة كعبلقتيا باإلسرائيميات مثؿ ما
 فعؿ المتخصصكف في  عمـ التفسير.

  المصادر الحديثية المخطكطة كالتي لـ يتـ طباعتيا أف  إليكما ينبو المتخصصيف
 يعممكا عمى تحقيقيا كبياف ما فييا مف إسرائيميات قبؿ طبعيا. 

 إلي في مياديف التعميـ في مجاؿ الدراسات اإلسبلمية عامة  كيكصي الباحث العامميف
قرره عمماء المسمميف قديمان كحديثان دكف  ماستخداـ مصطمح "اإلسرائيميات" بمعناه الذ
 الخمط بينو كبيف مصطمح "المكضكعات".
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 حسب ورودىا في البحث المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.

ىػ , تحقيؽ الشيخ/ ُِٔالقشيرم النيسابكرم, ت صحيح مسمـ, اإلماـ مسمـ بف الحجاج  .ُ
 ـ.ُْٓٗ –ىػ ُّْٕدار إحياء التراث العربي, بيركت,  ,محمد فؤاد عبد الباقي

اإلسرائيميات كأثرىا في كتب الحديث الشريؼ, رسالة دكتكراه, غير منشكرة, إعداد الباحث/  .ِ
,  رمضاف إسحاؽ الزياف, إشراؼ البركفيسكر/ الحبر يكسؼ نكر الدايـ, جامعة الخرطـك

 . ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٔالسكداف, 

, بيركت, ي, دار الكتاب العربممختار الصحاح, لمحمد بف أبى بكر بف عبد القادر الراز  .ّ
 . ـُُٖٗ

  ـ.ُٔٔٗالبداية النياية, البف كثير, مكتبة دار المعارؼ, بيركت,  .ْ

كىبة, القاىرة,  التفسير كالحديث, لمدكتكر/ محمد حسيف الذىبي, مكتبة ياإلسرائيميات ف .ٓ
  .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ, ّط

الكتب المقدسة, الدكتكر/ سيد أحمد خميؿ, الككالة الشرقية لمثقافة,  ينشأة التفسير ف .ٔ
  .ىػُّّٕالقاىرة, 

, محمد محمكد قاسـ, رسالة دكتكراه, مالدخيؿ كاإلسرائيميات في تفسير ابف جرير الطبر  .ٕ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ ُْٕ , كمية أصكؿ الديف,رغير منشكرة, جامعة األزى

برنامج مكسكعة الحديث الشريؼ, الكتب التسعة, اإلصدار األكؿ, إنتاج شركة صخر  .ٖ
 ـ.ُٔٗٗلمكمبيكتر, بالسعكدية سنة 

-ىػَُْٕبيركت, مراجعة د.مصطفى ديب البغا,  طبعة دار ابف كثير,صحيح البخارم,  .ٗ
 . ـُٕٖٗ

سعيد الشيخ/ تحقيؽ , ِٖٓ, تحمد بف عمي بف حجر العسقبلنياإلماـ أؽ التعميؽ, يتغم .َُ
  ىػ.َُْٓ, الناشر المكتب اإلسبلمي, دار عماري, عبد الرحمف مكسى القزق

ىػ, ترقيـ محمد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء  ُٕٗمكطأ اإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي ت  .ُُ
 . ـُُٓٗ - ىػ َُّٕالتراث العربي 

ابف بمباف, تحقيؽ/  ترتيب األمير عبلء الديفاإلحساف بترتيب صحيح ابف ًحب اف,  .ُِ
  .ـُٕٖٗ - َُْٕألستاذ كماؿ يكسؼ الحكت, دار الكتب العممية, ا
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, مؤسسة الكتب مألستاذ عبد اهلل عمر الباركدبف الجاركد, تحقيؽ/ اكتاب المنتقى, ال .ُّ
  ـ.ُٖٖٗىػ ػ َُْٖالثقافية, دار الجناف, 

محيي الديف  محمد /ىػ, عنايةِٕٓسميماف بف األشعث السجستاني ت  ,سنف أبي داكد .ُْ
 .مصر ,عبدالحميد, دار إحياء التراث العربي

 ىػ, تحقيؽ ِٕٗأبك عيسى ت  ,محمد بف عيسى بف سكرة الترمذماإلماـ/  ,سنف الترمذم .ُٓ
-ىػ ُّٔٓمصر, الطبعة,  ,الحمبي يأحمد محمد شاكر, مطبعة مصطفى الباب الشيخ/
  .ـُّٕٗ

ىػ, عناية  َّّي النسائي ت أحمد بف شعيب بف عم , اإلماـسنف النسائي )المجتبى( .ُٔ
-ىػَُْٗبيركت, الطبعة الثانية  ,الفتاح أبك غدة, دار البشائر اإلسبلمية عبد /الشيخ
  .ـُٖٖٗ

 /ىػ, تحقيؽ كترقيـ ِٕٓأبك عبداهلل ت  ,محمد بف يزيد القزكينياإلماـ  ,سنف ابف ماجو .ُٕ
  .بيركت ,محمد فؤاد عبدالباقي, دار الفكر لمطباعة كالنشر

ت  ,عبداهلل بف عبدالرحمف بف الفضؿ بف بيراـ السمرقندم الدارمياإلماـ  ,رميسنف الدا .ُٖ
 . بيركت. كطبعة دار الكتب العممية, بيركت بعناية محمد أحمد دىماف ,ىػ, دار الفكر ِٓٓ

عبداهلل ىاشـ يماني  /ىػ, تحقيؽ ّٖٓعمي بف عمر الدارقطني ت اإلماـ  ,سنف الدارقطني .ُٗ
 .ـُٔٔٗ-ىػُّٖٔركت, بي ,المدني, دار المعرفة

اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير لمدكتكر الشيخ / محمد أبك شيبة, مكتبة  .َِ
  ىػ.َُْٖ, ْالسنة, القاىرة, ط 

محمد  /ىػ, تحقيؽّْٖأبك بكر ت  ,أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي , اإلماـالسنف الكبرل .ُِ
ـ. كطبعة دار المعرفة, ُْٗٗ-ػىُُْْمكة المكرمة ,  عبدالقادر عطا, مكتبة دار الباز

  .ىػُّّٓبيركت,

ىػ, ترقيـ محمد ُِْأبك عبداهلل ت ,أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني , اإلماـمسند أحمد .ِِ
ـ. كطبعة دار ُّٗٗ-ىػ َُْْالطبعة األكلى  دار الكتب العممية, عبدالسبلـ عبدالشافي,

 . صادر, بيركت

طبعة دائرة  نيسابكرم, اإلسفرايني,, اإلماـ يعقكب بف إسحاؽ المسند أبي عكانة .ِّ
  المعارؼ, بحيدر أباد باليند.

الطبعة اليندية التي مستدرؾ الحاكـ, اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم,  .ِْ
  ـ.ُٖٕٗ - ُّٖٗصكرتيا دار الفكر, بيركت, 
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حمدم  /ىػ, تحقيؽَّٔسميماف بف أحمد بف الشامي الطبراني ت  , اإلماـالمعجـ الكبير .ِٓ
 . مكتبة العمـك كالحكـ ,عبدالمجيد السمفي, طبعة ثانية, دار النشر

طارؽ بف  /ىػ, تحقيؽَّٔسميماف بف أحمد بف الشامي الطبراني ت  كسط, اإلماـالمعجـ األ .ِٔ
 ,عكض اهلل بف محمد, كعبدالمحسف بف إبراىيـ الحسيني, دار الحرميف لمطباعة كالنشر

  .ـُٓٗٗ-ػىُُْٓ ,القاىرة, الطبعة األكلى

ىػ, صححو كراجع َّٔسميماف بف أحمد بف الشامي الطبراني ت  صغير, اإلماـالمعجـ ال .ِٕ
  .ـُُٖٗ-ىػَُُْ ,بيركت دار الفكر, عبدالرحمف محمد عثماف, /أصكلو

اإلماـ أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي  األحاديث كاآلثار, مصنؼ ابف أبي شيبة في .ِٖ
  اـ, دار الفكر.سعيد المح /ألستاذتحقيؽ ا شيبة,

تحقيؽ  اإلماـ أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني, ,عبد الرزاؽ الصنعانيمصنؼ  .ِٗ
  .اإلسبلمي, تكزيع المكتب يلمشيخ / حبيب الرحمف األعظم

 اإلماـ أبك محمد عبد اهلل بف محمد الممقب بأبي الشيخ, ,كتاب العظمة ألبي الشيخ .َّ
يس المباركفكرم, رسالة ماجستير, الجامعة لشيخ / ضياء اهلل بف محمد إدر تحقيؽ ا

 ىػ.َُُْاإلسبلمية بالمدينة المنكرة, 
 

 



 

-ِٗٔ- 
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  في قصة سيدنا سميمان  اإلسرائيميات والموضوعات

  (ٔ)كائنات محمود عدوان
 ممخص البحث

ىذا البحث يتحدث عف اإلسرائيميات التي كردت مف خبلؿ كتب التفسير كالتي نقميا 
سبلـ كلـ يميزىا عف الصكاب, فكانت تيتمقؼ باأللسنة حتى خطتيا أىؿ الكتاب ممف دخؿ اإل

نيا المفسركف في تفاسيرىـ  األيادم منذ عصر الصحابة رضكاف اهلل عمييـ جميعان, إلى أف دكى
ثـ كصمتنا, كقد حدث ىذا مف باب أمانة النقؿ,  كمف األسباب التي دفعتني إلى الكتابة في 

رد عف سيدنا سميماف مف قصص في ثنايا كتب التفسير ىذا المكضكع ,ىك أنني كجدت ما ك 
كثيرة  عمى ضعفيا, كىذه القصص في الغالب تنافي عصمة األنبياء, إضافة إلى أف العقؿ 
يمجيا كيرفضيا, كعميو فإنيا ال تخرج عف ككنيا مف االفتراءات كالكذب عمى ىذا النبي 

 المرسؿ عميو كعمى نبينا الصبلة كالسبلـ. 
سميماف كعرش بمقيس ممكة سبأ اليمنية مف أكثر النماذج كضكحان عمى كقصة سيدنا 

. كالعمـ الحديث ال زاؿ عاجزان عف التشبو ببعض التقدـ الحضارم لميمؾ سيدنا سميماف 
, كخطكاتو نحكىا, كالتي ال تزاؿ تتخذ طكر النظريات ال الحقائؽ  حضارة سيدنا سميماف 

 العممية.

 مقدمة البحث
مكضكع مف األىمية بمكاف تناكلو أال كىػك اإلسػرائيميات كالمكضػكعات  يتناكؿ البحث

كعصػره مػف المعجػزات الكثيػرة التػي كجػد فييػا أىػؿ  في قصة سيدنا سميماف لمػا كػاف منػو 
الكتػاب مرتعػان خصػبان لكضػع العديػد مػف الركايػػات التػي كػاف منيػا المكضػكع, كالصػحيح  الػػذم 

كىػػذه الركايػػات المكضػػكعة تنػػافي عصػػمة األنبيػػاء, كمػػا يمكننػػا االسػػتئناس بػػو ال لبلسػػتدالؿ, 
 تتنافى مع العقؿ السميـ إذا أمعناه في كثير مف األحياف.

كعميو فإف ىػذا البحػث سػيتناكؿ ثبلثػة مباحػث بػإذف اهلل سػأتناكؿ مػف خبلليػا البحػث  
 المكضكعات التالية:

                                                 
 ( محاضرة غير متفرغة بجامعة األقصى كالكمية الجامعية .ُ)
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 :  كيشتمؿ عمى خمسة مطالب: اإلسرائيميات والموضوعات: المبحث األول
 .واالصطالح اإلسرائيميات في المغة المطمب األول: معنى

 حكم األخذ باإلسرائيميات.المطمب الثاني: 
   .أثر اإلسرائيميات عمى التفسيرالمطمب الثالث: 

 .المطمب الرابع: تعريف الموضوعات في المغة واالصطالح
 .الباطمة موضوعاتوالاإلسرائيميات حكم رواية المطمب الخامس: 

 والسنة المشرفة . قصة سيدنا سميمان كما وردت في القرآن الكريم ث الثاني:المبح
 :المطالب التالية كيشتمؿ عمى

 ومواطن ذكر سيدنا سميمان فييا. القصة في القرآن الكريمالمطمب األول: 
 مواطن ذكر قصة ُسميمان في القرآن الكريم. المطمب الثاني: 
بت إلــى ســيدنا ســميمان عميــو تــي نســالشــبو واالفتــراءات الالمطمــب الثالــث: 

 اوتفنيدىا ودحضي السالم

 .قصتو مع الصافنات الجيادالمطمب الخامس:  .طمبو لمممك في الدنيا المطمب الرابع: 
 المطمب السادس: فتنتو بالجسد الممقى عمى كرسيو .

 .توجيو طوافو عميو السالم عمى مائة امرأة في ليمة واحدةالمطمب السابع: 
 ومظاىر ممكو اإلسرائيميات واالفتراءات في معجزات سيدنا سميمان  ثالث:المبحث ال
 كيشتمؿ عمى المطالب التالية:  

 قصة سيدنا سميمان مع واد النمل.المطمب األول: 
 تسخير الجن والشياطين.المطمب الثاني: 
  آبار لينة(.ور مما سخر الجن لسيدنا سميمان )صالمطمب الثالث: 
  . تسخير الريحالمطمب الخامس:   سالة عين القطر.إالمطمب الرابع: 

 حضاري فيما يتعمق بإحضار عرش ممكة سبأ .الزدىار المطمب السادس: اال 
 . التفسير الحديث لنقل عرش سميمان المطمب السابع: 

 النتائج والتوصيات
 المصادر والمراجع.

 كاهلل المكفؽ
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 المبحث األول
 اإلسرائيميات والموضوعات 

 األول : معنى اإلسرائيميات في المغة واالصطالح :المطمب 
طمؽ عمى ركايات بني إسرائيؿ "اإلسرائيميات" كىى جمع يي  لمغة:ا ياإلسرائيميات ف تعريف

إسرائيمية , نسبة إلى بني إسرائيؿ , كفي مختار الصحاح :"إسرائيؿ اسـ , كقيؿ : مضاؼ 
سماعيف.إلى إيؿ. كييقاؿ : إسرائيف بالنكف كما ييقاؿ : جبر  سر تعني: العبد, كئيؿ  يف كا  كا 

ذا . (ُ)تعني: اهلل. فيككف معنى إسرائيؿ: عبد اهلل, كىي تعني بالسريانية: عبد اهلل الصالح  كا 
اَن ِحًلًّ فَِبـِي ] . يقكؿ تعالى: أطمقت في القرآف فالمراد بيا نبي اهلل يعقكب  ـَ له افطََّعاِم  ـُ

َم إِ  ائِقَل إَِلَّ َما َحرَّ ـُْتْم إِْْسَ ـُ َل افتَّْوَراُة ُؿْل َؾْلُتوا بِافتَّْوَراِة َؾاْتُؾوَها إِْن  ِه ِمْن َؿْبِل َأْن ُتـَزَّ ُِ ائِقُل َظَذ َكْػ ْْسَ

كالمقصكد بإسرائيؿ في اآلية القرآنية ىك سيدنا يعقكب , { 71}آل عمران: [َصاِدؿِغَ 


(ِ) . 

قػػرآف الكػػريـ ثبلثػػان كأربعػػيف مػػرة , كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف  كممػػة "إسػػرائيؿ" كردت فػػي ال
 . (ّ) في سبع عشرة سكرة

سرائيجمع إسرائيمية, نسبة إلى بني إسرائيؿ,  :اصطالح العمماء ياإلسرائيميات ف تعريف  ؿكا 
كبنك إسرائيؿ ىـ: أبناء يعقكب, كمف تناسمكا منيـ فيما بعد,  أم عبد اهلل  ىك: يعقكب 

كحتى عيد نبينا محمد  ياء, حتى عيد عيسى إلى عيد مكسى كمف جاء بعده مف األنب
  كقد عرفكا بالييكد أك بػ ييكد مف قديـ الزماف, أما مف آمنكا بعيسى: فقد أصبحكا يطمؽ

كأما مف آمف بخاتـ األنبياء: فقد أصبح في عداد المسمميف, كيعرفكف  النصارلعمييـ اسـ 
التي كردتنا عف أىؿ الكتاب, ( فاإلسرائيميات إذف: ىي تمؾ القصص بمسممي أىؿ الكتاب)

 . كنقمت عف طريؽ الصحابة الكراـ كالتابعيف

                                                 
 .ِٖٗ( مختار الصحاح , ص ُ)
 .ّٖٓ/ُ.  كالكشاؼ, لمزمخشرم, ٕ/ٔ( انظر: تفسير الطبرم ِ)
 ( ارجع: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ, محمد فؤاد عبد الباقي, عند كممة "إسرائيؿ".ّ)
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الدالة عمى  القرآنية اآلياتيمكننا القكؿ بأف  المطمب الثاني : حكم األخذ باإلسرائيميات :
بلستدالؿ بما ىك ل كتبيـ ليس مف الضركرة أف تدؿ عمى منع الرجكع إلي أىؿ الكتابتحريؼ 

األحاديث التي تشير إلى , ك ياـ الحجة عمييـ أك مف أجؿ الرد عمييـمكافؽ لشرعنا مف أجؿ ق
يقكلكنو بؿ  منع سؤاؿ أىؿ الكتاب محمكلة عمى منع سؤاليـ مف أجؿ تصديقيـ في كؿ ما

 . بينويجب التفريؽ 
 كاإلجابػات التػػي تخػػالؼ  ,يجػكز تكجيييػػا إلػػييـ فاألسػئمة المتعمقػػة بالعقائػد كاألحكػػاـ مػػثبلن ال

 تقبؿ منيـ مطمقان. سبلمية الالشريعة  اإل

   يتفػؽ مػع  أيضػان مفيػدة بنقػؿ مػا فيػيكأما اآليات كاألحاديث التي يستدؿ بيا عمػى اإلباحػة
 يعارضيا. الشريعة اإلسبلمية كال

 كعميو:    
ف مػػا جػػاء مكافقػػان لمػػا فػػي شػػريعتنا صػػدقناه , كجػػازت ركايتػػو كمػػا جػػاء مخالفػػان لمػػا فػػي فػػإ .ُ

 .تو إال لبياف بطبلنوشريعتنا كذبناه كحرمت ركاي

 يكذب , كتجكز ركايتػو غالػب مػا كما سكت عنو شرعنا تكقفنا فيو فبل نحكـ لو بصدؽ كال  .ِ
 يركل مف ذلؾ راجع إلى القصص كاألخبار , ال إلى العقائػد كاألحكػاـ , كركايتػو ليسػت إال  

 .(ُ) مجرد حكاية لو كما ىك في كتبيـ أك كما يحدثكف بو بصرؼ عف ككنو حقان أك باطؿ

 المطمب الثالث : أثر اإلسرائيميات عمى التفسير :
خاصة فيما  مف آثار سيئة عمى المسمميف كاإلسبلـ تلئلسرائيمياما  يمكف تحديد

 في عدة نقاط منيا : يتعمؽ بالعقيدة التي كردت محرفة في كتبيـ 
    ما أنيا كادت تفسد عمى المسمميف بعض عقائدىـ مثؿ : تجسيـ اهلل تعالى , ككصفو ب .ُ

 يميؽ بجبللو ككما لو سبحانو تنزه عف كؿ نقص , ككذلؾ القدح في عصمة األنبياء. ال

بالعبر كالعظات التي في القرآف  لبلنتفاع األساسيكادت تيصرؼ الناس عف الغرض  .ِ
 الكريـ إلى تفاصيؿ القصص.

 في صكرة ديف خرافي يتنافي مع العقؿ كالعمـ كالمنطؽ. اإلسبلميتصكير الديف  .ّ

                                                 
 كما بعدىا . ُّ( انظر: اإلسرائيميات في التفسير كالحديث, الذىبي, ص ُ)
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ت أف تذىب بالثقة في بعض عمماء السمؼ مف الصحابة كالتابعيف حيث أسند إلييـ كاد .ْ
 . (ُ) كثير مف اإلسرائيميات الباطؿ

أما ما كرد غير مخالؼ لمشريعة اإلسبلمية في كتب التفسير استدؿ بو المفسركف 
      هعمى سبيؿ االستئناس ال االستدالؿ فميس لو كبير األثر عمى كتب التفسير فكجكد

 كعدمو سيىاف.
 المطمب الرابع : تعريف الموضوعات في المغة واالصطالح :

اعكف,  المقصكد بالكضع في االصطبلح ىك تمؾ المركيات التي اختمقيا الكض 
أجمعيف. كقد نشأت ظاىرة الكضع أكالن  , أك لبعض الصحابة  كنسبكىا إلى رسكؿ اهلل 

تفسير, نتيجة لتكسع الدكلة اإلسبلمية, كظيكر في الحديث النبكم, ثـ ظيرت تبعان لذلؾ في ال
 الخبلفات السياسية كالمذىبية في إطار األمة اإلسبلمية .

كىي ليست منو في ظاىرة الكضع قد مث مت جانبنا مف عمـ التفسير, كمما ييذكر أف 
أف اهلل سبحانو قد قيض  لعمـ التفسير مف العمماء الذيف شمركا عف ساعد الجد,  شيء, غير

ؿ  أكقاتيـ, فتتبعكا أحكاؿ الركاة, ككضعكا قكانيف الرد كالقبكؿ, كرحمكا في الببلد؛ ك  صرفكا جي
ليبينكا الطيب مف الخبيث, كيعممكا الصالح مف الفاسد, كيقيمكا الصحيح مف السقيـ؛ فذادكا 
فيف, بحيث  بعمميـ ىذا عف ًحمىى عمـ التفسير, كدفعكا عنو كضع الكاضعيف, كتحريؼ المحرِّ

ـ يبؽ في ىذا العمـ مف الدخيؿ إال القميؿ, كىك معركؼ عند أىؿ ذلؾ الشأف, كعند مف ل
رزقو اهلل عممنا كفيمنا في دينو. كبذلؾ تحقؽ كعد اهلل في حفظ ىذه الشريعة, كحمايتيا مف كؿ 

 .(ِ) ما أصاب غيرىا مف الشرائع, مف عكامؿ التحريؼ كالبطبلف
, (ّ)كىك الحط كالسقط ككضعت المرأة إذا كلدتو جمع مكضكع, مف الكضع الموضوعات لغة:

 حيث سقط مف بطنيا.

أك  ىك الحديث المختمؽ المكذكب عمى النبي  الموضوعات في اصطالح أىل الحديث:
 عمى مف بعده مف الصحابة كالتابعيف. كالمكضكعات نكعاف:

                                                 
 كما بعدىا . ّٓيات كأثرىا عمى كتب الحديث الشريؼ, الباحث/ رمضاف الزياف , ص( انظر: اإلسرائيمُ)
(ِ )http://www.islamweb.net/media/index   
 .ُٕٕ/ُ( انظر: القامكس المحيط, ّ)

http://www.islamweb.net/media/index
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   كضع كبلـ مف عند النفس ثـ ينسب كذبان إلى النبي تابعيف.أك إلى الصحابة أك ال 

  ,أف يؤخذ كبلمان لبعض الصحابة أك التابعيف أك غيرىـ أك ما يركل مف اإلسرائيميات
 ؛ ليناؿ الركاج كالقبكؿ. فينسبو إلى رسكؿ اهلل 

لى الصحابة كالتابعيف كثير مف اإلسرائيميات في بدء  كقد نسب إلى النبي  كا 
 . (ُ) كغيرىاالخمؽ كالمعاد كأخبار األمـ السابقة, كقصص األنبياء... 
ككذلؾ تناكؿ كتاب اهلل تفسيران, فمـ  كمف المبلحظ أف الكضع تناكؿ حديث النبي 

 يسمـ شرعنا الحنيؼ كالمتمثؿ في أصميو القرآف تفسيران كالسنة مف الكذب كالتمفيؽ.
 المطمب الخامس : حكم رواية الموضوعات واإلسرائيميات الباطمة :

 أفالكتاب رغـ نيي النبي عنيا  أىؿا مراجعة السيئة التي خمفتي اآلثارمػف  إف
, ءجبلالحديث الكارد عف النبي كالخيار مف صحابتو األ بالتفسير اإلسرائيمية األكاذيبخمطت 
  .الحديثكجو الػتفسير, فضبل عف التاريخ ك فشكىت 

مف  كبناءن عميو: فمقد ذىب جميكر العمماء عمى أف الكذب عمى رسكؿ اهلل    
. كال يحؿ ركاية الحديث (ِ) يكفر مف فعؿ ذلؾ إال إذا كاف مستحبلن الكذب عميو الكبائر, كال

المكضكع, إال ببياف أنو مكضكع مكذكب, كمف ركاه مف غير بياف كضعو فقد باء باإلثـ 
 العظيـ.
في  (ّ) "فيو أحد الكاذبين من حَدث عني بحديث يرى أنو كذب,:" يقكؿ النبي  

 زكران ككذبان عميو. ت التي ألصقت بالنبي حكـ المكضكعات اإلسرائيميا
بطاؿ في الديف: ذىب  كلما لمكذب عمى رسكؿ اهلل     مف إفساد في الشريعة كا 

جميكر المحدثيف إلى أف مف كذب في حديث كاحد فيسؽ, كريدت ركايتو, كبطؿ االحتجاج 
ف تاب كحسنت تكبتو!! كمف ىؤالء األئمة أحمد بف حنبؿ كأبك بكر ال حميدم بيا, كا 

 .(ْ) كالصيرفي, كالسمعاني

                                                 
 .  ُٓ, ُْ( انظر: اإلسرائيميات كالمكضكعات ألبي شيبة صُ)
 .ُٓ( المرجع السابؽ ص ِ)
 . , باب تغميظ الكذب عمى النبي ُٕ/ُ( شرح النككم عمى مسمـ ّ)
 .  ُِٖ( انظر: معرفة أنكاع عمـك الحديث, البف الصبلح, ص, ْ)



 

-َّّ- 

 المبحث الثاني
 قصة سيدنا سميمان كما وردت في القرآن الكريم والسنّة المشرفة 

 ومواطن ذكر سيدنا سميمان فييا : القصة في القرآن الكريمالمطمب األول : 
: أم التتبػػػع, فالقصػػػص تقػػػـك عمػػػى التتبػػػع لؤلثػػػر ػػػةي لغػػػةن مػػػف القىػػػصى كىػػػك مػػػف  ،الًقصى

إخبػاره عػف األمػـ كالحػكادث التاريخيػة  ىػي:  القػرآف كقصص .(ُ) ثر, إذا تتبعتواقتصصت األ
 .(ِ) مع األنبياء المرسميف ةالسابقة خاص

 المطمب الثاني : مواطن ذكر قصة ُسميمان في القرآن الكريم :
ػميماف  ىػك ابػف سػيدنا داكد الػذم  سيميماف اسـه عبرم معناه رجػؿي سػبلـ, كسػيدنا سي

و عمػػى عػػرش بنػػي إسػػرائيؿ, أسػػس أعظػػـ مممكػػة إيمانيػػة فػػي التػػاريخ القػػديـ كقػػد خمىفػػو فػػي ممكػػ
 حاكؿ الييكد مف خبلؿ ذلؾ إثبات حقيـ في أرض فمسطيف أرض الميعاد.

ػػ ة, فػػي سػػبع سػػكر فػػي سػػتة عشػػر آيػػة, كمػػف ىػػذه مػػر  عشػػر ةذكػػر سػػبع ميماف سي
بالعديػد مػف المعجػزات  ىػك نبػي مػف أنبيػاء اهلل تعػالى أيػده اآليات يتبيف أف سيدنا سػميماف 
 . (ّ) لتدلؿ عمى صدؽ دعكتو كنبكتو

  , وتفنيدىا ودحضياالمطمب الثالث: الشبو واالفتراءات التي نسبت إلى سيدنا سميمان 
كمػػا األنبيػػاء قبمػػو كبعػػده مػػف تصػػيد لمشػػبو حكلػػو,  كىػػي  لػػـ يسػػمـ سػػيدنا سػػميماف 

ىػػػي محػػػاكالت تبقػػػى فػػػي طػػػكر حػػػاؿ النػػػاجحيف عمػػػى ىػػػذه األرض إلػػػى أف يػػػرث اهلل األرض ك 
   الفشػػػؿ كالتفنيػػػد . إف ىػػػذه الشػػػبو ال تميػػػؽ باألنبيػػػاء كال بعصػػػمتيـ, كالمتأمػػػؿ المبصػػػر سػػػيفندىا 

 ببل شؾ.
 المطمب الرابع : طمبو لمممك في الدنيا : 
قػػد طمػػب الممػػؾ حبػػان لمػػدنيا, كىػػي شػػبية مغرضػػة  فمقػػد زعػػـ الػػبعض أف سػػميماف 

 لصالحيف فضبلن عف األنبياء المرسميف.كما ىك كاضح, ألنيا ال تميؽ با
َؿاَل َربِّ اْؽِػْر ِِل َوَهْب ِِل ُمْؾًؽا ََل َيـَْبِغي ] فكما كرد في القرآف الكريـ في قكلو تعالى:   

اُب  َك َأْكَت افَوهَّ  . { 14}ص: [أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي إِكَّ
                                                 

 .ِٖٕ/ُ( مجمؿ المغة ابف فارسُ)
 .َّٔ( انظر مباحث في عمـك القرآف مناع القطاف صِ)
, صفي القرآف الكريـ , ىماـ  ( سميماف ّ)  . ّٔسمـك



 

-َّْ- 

مىى كشبية القائميف في حبو لمممؾ ىي: ك طىمىب الدىٍنيىا مىعى ذىمِّيىا ًمػفى ٍيؼى أىقدـ سيمىيماف عى
مىػػػى أىدىاء  الم ػػو قىارتيىػػػا لىديػػًو؟. فػػالجكىاب أىف ذىلػػػؾ مٍحمػػكؿ عٍنػػػد اٍلعيمىمػػاء عى حى تىعىػػالىى, كبٍغًضػػػًو ليػػا, ى

افىظىة عمىػى ريسػكمو,  قىامىة حدكًدًه, كىاٍلمحى حقكؽ الم و تىعالى كسياسة مٍمكو, كتىٍرًتيًب منىاًزؿ خٍمقو, كىاً 
كـً طاعًتػػػوكتٍعًظػػػي ليػػػزي لػػػنىفس  يىكػػػكف سػػػؤىالو طىمىبػػػان  أىف  اشػػػاهكح ـً شػػػعائرًه, كظيػػػكر عبادىتػػػًو, كى

نما سأىؿ مممىك مؽ اهلل فييا, كاً   .(ُ) يىا ًلموتى الديٍنيىا, أًلىن و ىك كاأٍلنبياء أىزىد خى
كالصافنات: جمع الصافف مف الخيؿ,  المطمب الخامس : قصتو مع الصافنات الجياد :

صافنة, كالصافف منيا عند بعض العرب: الذم يجمع بيف يديو, كيثني طرؼ سنبؾ  كاألنثى:
فيكننا فىنىًت الخيؿي تىٍصًفف صي : , ك إحدل رجميو, كعند آخريف: الذم يجمع يديو. صى فىفى الفرسي صى

اًفنىاتي اٍلًجيىادي ك  .رفع إحدل يديو حتى يككف عمى طرؼ الحافر كالجياد:  .(ِ) يعني: الخيؿ الص 
جمع جكاد, كىك الذم يسرع في مشيو.كقيؿ الفرس ذك الجكدة, مأخكذ مف الجيد كىك فيي 

 .(ّ) العنؽ؛ ألف طكؿ أعناؽ الخيؿ مف صفات فراىتيا
مف الخيؿ كقيؿ بأنيا  كقد كثرت األقاكيؿ الضعيفة حكؿ مكقؼ سيدنا سميماف 

فسركا قكلو  أليتو عف صبلتو حتى غربت الشمس, فقاـ بسبب ذلؾ الذنب بقتؿ الخيؿ حيث
"فضرب مسحان بالسكؽ كاألعناؽ"  المراد منو ىك ضرب أعناقيا بقتميا, كىي شبية  تعالى:

كما ال تخفى إذ إنو كيؼ يعقؿ أف يقتؿ نبي ما ال ذنب لو إضافة إلى ككنو إتبلؼ لمنعـ 
 كتعذيب لمحيكاف حيث ال يميؽ بعكاـ الناس ناىيؾ عف األنبياء المصطفيف. 

رىبى أىٍعنىاقىيىا كىعىرىاًقيبىيىا ًبالسىييكًؼ.ك ةي قىاؿى قىتىادى     : ضى ةى  السىدِّمى ًميى ٍبفي أىًبي طىٍمحى قىاؿى عى ًف  كى عى
ٍيًؿ, كىعىرىاًقيبييىا ًحبىالييىا. عىؿى يىٍمسىحي أىٍعرىاؼى اٍلخى : جى ب اسو   اٍبًف عى

ًريػػػػػػى كىىىذىا اٍلقىٍكؿي اٍخت ييٍيًمؾى مىاالن ًمٍف رو قىاؿى ػػػػػػػػػػػػػارىهي اٍبفي جى يىكىاننا كى ـٍ يىكيٍف ًلييعىذِّبى حى : أًلىن وي لى
تً  اًلًو ًببلى سىبىبو ًسكىل أىن وي اٍشتىغىؿى عىٍف ًصبلى حى ًبًو ػػػػػػػػػمى ًو ًبالن ظىًر ًإلىٍييىا كىالى ذىٍنبى لىيىا. كىىىذىا ال ًذم رىج 

ًري ؛ أًلىن  ػػػػػػػػػػػاٍبفي جى ـٍ جى رو ًفيًو نىظىره بنا ػػػػػػػػػػػػػػوي قىٍد يىكيكفي ًفي شىٍرًعًي ا ًإذىا كىافى غىضى     كىازي ًمٍثًؿ ىىذىا كىالى ًسي مى

                                                 
 . َِْ/ُٓ( تفسير القرطبي ُ)
 .ُِٗ/ُِ( تفسير الطبرمِ)
. كالتحرير كالتنكير, ابف عاشكر, َُٗ/ِّ. كركح المعاني, األلكسيْٓ/ٓ( انظر: تفسير البيضاكمّ)

ُُ/ِٓٓ. 



 

-َّٓ- 

 .(ُ) هلل 
والرأي الراجح الذي ال يتنافى مع عصمة األنبياء في تفسير ىذه اآلية الكريمة 

 مماء كالمفسريف:, كغيره مف الع(ّ) , ككافقو الشيخ المراغي(ِ) : ما ذىب إليو الرازمىو
لما احتاج إلى الغزك أمر بإحضار الخيؿ كذكر أنو ال  كىك أف سيدنا سميماف 

نما أحبيا بأمر اهلل كطمب تقكية دينو كىك المراد مف  يحبيا مف أجؿ الدنيا كنصيب النفس كا 
بإعدائيا كتسييرىا حتى تكارت  ثـ أمر سيدنا سميماف  "عن ذكر ربي"قكلو تعالى: 
غابت عف بصره, ثـ أمر الرائضيف بأف يركضكا تمؾ الخيؿ, فمما عادت إليو  بالحجاب أم

طفؽ يمسح سكقيا كأعناقيا. حيث ال يتعارض ىذا التفسير مع مقاـ النبكة كعصمتيـ صمكات 
 . ربي عمييـ كعمى نبينا محمد 

يقكؿ اإلماـ فخر الديف الرازم:" فيذا التفسير الذم ذكرناه ينطبؽ عميو لفظ القرآف 
انطباقان مطابقان مكافقان كال يمزمنا نسبة شيء مف تمؾ المنكرات كالمحذكرات كأقكؿ: أنا شديد 
التعجب مف الناس كيؼ قبمكا ىذه الكجكه السخيفة مع أف العقؿ كالنقؿ يردىا, كليس ليـ في 

 .  (ْ) إثباتيا شبية فضبلن عف حجة"
 المطمب السادس : فتنتو بالجسد الممقى عمى كرسيو :

]َوَفَؼْد َؾَتـَّا  :إلى فتنة ذكرىا القرآف الكريـ قاؿ تعالى تعرض سينا سميماف  لقد

ًدا ُثمَّ َأَكاَب[  َُ ْرِشقِِّه َج ـُ كلقد كثرت حكؿ ىذه الفتنة األقاكيؿ  ,{ 43}ص:ُشَؾْقََمَن َوَأْفَؼْقـَا َظَذ 

اهلل بيا مف سمطاف كدخؿ عمييا مف اإلسرائيميات ككجيت االفتراءات كاألكاذيب التي ما أنزؿ 
 أساءت ليذا النبي الكريـ صمكات ربي عميو كعمى نبينا أفضؿ الصمكات كأتـ التسميـ.

.إذ تعرض سيدنا فكالفتنة التي كردت في اآليات تعني لغة: االختبار كاالمتحا
سميماف بنص اآلية إلى فتنة كاختبار حيث ال يخمك منو طريؽ األنبياء جميعان ألنيا سنة اهلل 

                                                 
 "بتصرؼ".ٓٔ/ٕ( انظر: تفسير ابف كثيرُ)
 .ُّٗ/ٗ( انظر: التفسير الكبير فخر الديف الرازمِ)
 .ُُٗ/ِّفسير المراغي ( انظر: تّ)
 "بتصرؼ".ِّٗ/ٗ( التفسير الكبير لمرازمْ)



 

-َّٔ- 

ـُونَ ] تعالى: يقكؿ كنو سبحانو.في ك وا َأْن َيُؼوُفوا َآَمـَّا َوُهْم ََل ُيْػَت ـُ َب افـَّاُس َأْن ُيْسَ ُِ  [َأَح

 .{2}العنكبوت:
كلقد أكرد المفسركف العديد مف األقاكيؿ في تفسيرىـ لمجسد الذم ألقاه اهلل عمى 

رْ ]:  بنص اآلية القرآنية كرسي سميماف  ـُ ـَا َظَذ  ًدا ُثمَّ َأَكاَب َوَأْفَؼْق َُ ِه َج كمف  { 11}ص:[ ِشقِّ
 ىذه األقاكيؿ:

إف ىذا الجسد شيطاف اسمو صخر كاف متمردان عميو, قالكا إف اهلل ألقى شبو  قوليم :. ُ
سميماف عميو, كما زاؿ يحتاؿ حتى ظفر بخاتـ سميماف حينما دخؿ إلى الحماـ, فجاء 

أربعيف يكمان. كبالغ بعضيـ سامحيـ الشيطاف كأخذ خاتمو مف امرأتو كجمس عمى كرسيو 
اهلل حيث ذكركا أف ىذا الشيطاف كاف يغشى نساء سميماف عميو السبلـ كيجامعيف كىف 
يىض. كقد رد المحققكف مف المفسريف ىذه الركاية, كاعتبركىا مف أباطيؿ اإلسرائيميات,  حي

الرسالة بعد ذلؾ  كدسائس الزنادقة عمى أمة اإلسبلـ, حيث لـ يبؽ مف ىيبة النبكة كمكانة
مة األلكسي معمقان عمى ىذه الركايات الباطمة: " كمف أقبح ما فييا . (ُ) شيء يقكؿ العبلى

يىض! اهلل أكبر ىذا بيتاف عظيـ,  زعـ تسمط الشيطاف عمى نساء نبيو حتى كطئيف كىف حي
 . (ِ) كخطب جسيـ

كلد لسميماف لما كلد لو, : قالكا أف المراد بالجسد الممقى عمى الكرسي ىك  . القول الثانيِ
اجتمعت الشياطيف, كقاؿ بعضيـ لبعض: إف عاش لو ابف لف ننفؾ مما نحف فيو مف 
الببلء كالسخرة, فتعالكا نقتمو أك نخبمو, فعمـ سميماف بذلؾ كخاؼ عمى ابنو, فأمر الريح 
أف تحممو كتضعو في السحاب, فعاقبو اهلل عمى تخكفو مف الشيطاف, فمـ يشعر إال كقد 

كىذه الركاية مردكدة أيضان إذ إنيا تقدح في عصمة  .(ّ)قع ابنو ميتان عمى كرسيوك 
األنبياء, فاألنبياء مف أشد الناس تعمقان باهلل كتككبلن عميو, كما كاف سميماف ليخشى 

                                                 
, ص ( انظر: سميماف ُ)  .ُِٔفي القرآف الكريـ, ىماـ سمـك
 "بتصرؼ".ُٗٗ/ِّ( ركح المعاني, األلكسي ِ)
. كتفسير ُُٖ,/ٕكما بعدىا. كالدرر المنثكر, السيكطئُّ/ ٕ( انظر: جامع البياف, الطبرمّ)

 .ْٔ/ٓالبيضاكم
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و. كما سمعنا أحد قد ػػػػػػت إمرتػو, كتحػالشياطيف عمى كلده كىـ مسخركف لو كىـ في قبضت
 . (ُ) يك أمر متعارض مع العقؿ كذلؾريبيى في السحاب ف

قكؿ الكثير مف محققي عمماء التفسير حيث ذىبكا إلى أف  فتنة الجسد  . القول الثالث.ّ
دى الذم ألقى عمى كرسي سميماف منسجمان لما جاء في الصحيحيف:  مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي قىاؿى سي

: مىٍيًيمىا الس بلىـي ِة اْمَرَأٍة, َتِمُد ُكلُّ اْمَرَأٍة ُغاَلًما ُيَقاِتُل ِفي َسِبيِل المَِّو, أَلَُطوَفنَّ المَّْيَمَة ِبِمائَ  عى
, َوَلْم َتِمْد ِمْنُينَّ ِإالَّ امْ  رََأٌة َفَقاَل َلُو الَمَمُك: ُقْل ِإْن َشاَء المَُّو, َفَمْم َيُقْل َوَنِسَي, َفَأَطاَف ِبِينَّ

 .(ٕ)"ْث, َوَكاَن َأْرَجى ِلَحاَجِتوِ اَل: ِإْن َشاَء المَُّو َلْم َيْحنَ : " َلْو قَ ِنْصَف ِإْنَساٍن" َقاَل النَِّبيُّ 
أف يعمؽ مشيئة الفعؿ إلى اهلل تعالى  عمى ذلؾ ىي نسياف سميماف  فتككف الفتنة بناءن 

فمـ يقؿ )إف شاء اهلل( بعد طكافو عمى نسائو جميعان. كبالتالي لـ تتحقؽ رغبتو بأف يكلد لو 
 دكف في سبيؿ اهلل جميعان.غممانان كيثير يجاى

ٍف ميٍمًكًو. "ك  مىٍيمىافى عى دى سي طىرى , كى مىٍيمىافى مىى كيٍرًسيِّ سي مىسى عى اتىـى كىجى ذى اٍلخى ًة الش ٍيطىاًف ال ًذم أىخى ًقص 
كىًة ال ًتي أىٍعطىاىىا لىوي مىٍف كىافى يىٍعمىؿي ًعٍندىهي ًبأىٍجرو  اتىـى ًفي بىٍطًف الس مى دى اٍلخى ت ى كىجى ٍف  حى كدنا عى مىٍطري

ًة الى يىٍخفىى أىن وي بىاًطؿه الى أىٍصؿى لىوي, كىأىن وي الى يىًميؽي ًبمىقىاـً النىبيك ًة. فى  ًييى ًمفى ميٍمًكًو, ًإلىى آًخًر اٍلًقص 
ٍسرىاًئيًمي اًت ال ًتي الى يىٍخفىى أىن يىا بىاًطمىةه   . (ٖ) "اإٍلً

ة مف اإلسرائيميات كغيرىا كىك ما ذىب إليو مكذكباألباطيؿ كالترىات ال كىذا القكؿ مف
 "(ْ) جمع ال يستياف بيـ مف عمماء التفسير.

                                                 
, ص سميماف ( ُ)  " بتصرؼ".ُِٗ,ُِٖفي القرآف الكريـ, ىماـ سمـك
,كتاب النكاح, باب: قكؿ الرجؿ ألطكفف الميمة عمى نسائي, صحيح مسمـ ُْٓٔ( صحيح البخارم حِ)

 , كتاب اإليماف, باب : االستثناء. ُْٓٔح
جمع: أبك َّٓ/ِضكاء البياف  ( الجمكع البيية لمعقيدة السمفية التي ذكرىا العبلمة الشِّنقيطي في تفسيره أّ)

 المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ المنياكم الناشر: مكتبة ابف عباس, مصر, ط.
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔاألكلى, 

. ّٕٗ/ٕ. البحر المحيط ابف حيافِّٗ/ٗ. التفسير الكبير لمرازم  َٗ/ْ( انظر: الكشاؼ, لمزمخشرم ْ)
 كتفسير المنير, الزحيمي.



 

-َّٖ- 

مىٍيمىافي بىٍعدى مىا مىمىؾى ًعٍشًريفى سىنىةن, :" َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَمْيماَن" قىٍكليوي تىعىالىى. القكؿ الرابع: ْ : فيًتفى سي ًقيؿى
مىمىؾى بىٍعدى اٍلًفٍتنىًة ًعٍشًريفى سى  كىاهي سىًعيدي ٍبفي كى سىبىبي ذىًلؾى مىا رى اقىٍبنىا. كى " فىتىن ا" أىًم اٍبتىمىٍينىا كىعى نىةن, كى
 : ًف اٍبًف عىب اسو قىاؿى بىٍيرو عى َفِريَقاِن َأَحُدُىَما ِمْن َأْىِل َجرَاَدَة اْمَرَأِة  اْخَتَصَم ِإَلى ُسَمْيَماَن جي

ْن َيَقَع اْلَقَضاُء َلُيْم, ُثمَّ َقَضى َبْيَنُيَما ِباْلَحقِّ, َفَأَصاَبُو الَِّذي ُسَمْيَماَن, َوَكاَن ُيِحبَُّيا َفَيَوى أَ 
نَّ ُسَمْيَماَن َعَمْيِو السَّاَلُم اْحَتَجَب َعِن النَّاِس َثاَلَثَة َأيَّاٍم اَل و َأَصاَبُو ُعُقوَبًة ِلَذِلَك اْلَيَوى.  اِ 

ا ِمْن َظاِلٍم, َفَأْوَحى المَُّو َتَعاَلى ِإَلْيِو:" ِإنِّي َلْم َيْقِضي َبْيَن َأَحٍد, َواَل ُيْنِصُف َمْظُمومً 
 . (ٔ) َأْسَتْخِمْفَك ِلَتْحَتِجَب َعْن ِعَباِدي َوَلِكْن ِلَتْقِضَي َبْيَنُيْم َوُتْنِصَف مظموميم"

, قاؿ السيكطي في  . القكؿ الخامس: قد تجرأ البعض فرفع اإلسرائيميات إلى رسكؿ اهلل ٓ
 منثكر, كأخرج الطبراني في األكسط كابف مردكيو بسند ضعيؼ عف أبي ىريرة الدرر ال

ولد سميمان ولدن فقال الشيطان: تواريو من الموت, قالوا: :"  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
نذىب بو إلى المشرق, فقال: يصل إليو الموت, قالوا: فإلى المغرب, قال: يصل إليو 

ل إليو الموت, قالوا: نضعو بين السماء واألرض, الموت, قالوا: إلى البحار, قال: يص
قال : نعم, ونزل عميو ممك الموت, فقال: إني ُأمرت بقبض نسمة طمبتيا في البحار, 
وطمبتيا في تخوم األرض فمم ُأصبيا, فبينما أنا قاعد أصبتيا, فقبضتيا, وجاء جسده, 

ِه َوَفَؼْد َؾَتـَّ ]فيو قول ا:  (ٕ) حتى وقع عمى كرسي سميمان ْرِشقِّ ـُ ـَا َظَذ  ا ُشَؾْقََمَن َوَأْفَؼْق

ًدا ُثمَّ َأَكاَب  َُ  .{11}ص:[ َج

كقد حكـ العمماء عمى ىذا الحديث, فيك مف قبيؿ المكضكعات, كقد يككف مف عمؿ 
الزنادقة, كقد نبو عمى ذلؾ اإلماـ ابف الجكزم, كقاؿ: يحيى يعني: ابف كثير, يركم عف 

ال ينسب إلى نبي اهلل سميماف ذلؾ, ككافقو السيكطي عمى الثقاة ما ليس مف حديثيـ, ك 
 . (ّ) كضعو. كال يشؾ في كضع ىذا إال مف يشؾ في عصمة األنبياء

                                                 
 "بتصرؼ".ُٖٗ/ُٓتفسير القرطبي  (ُ)
 , بتصرؼ يسير.ِْٕ( اإلسرائيميات كالمكضكعات ألبي شيبة ص ِ)
. اإلسرائيميات كالمكضكعات ألبي شيبة, ُِِ/ِ( ألآللي المصنكعة في األحاديث المكضكعةّ)

 " بتصرؼ". ِٕٓ,ِْٕص



 

-َّٗ- 

كىناؾ الكثير مف اآلراء في تفسير الجسد كردت في كتب التفسير ال مجاؿ لحصرىا 
 لكثرتيا كطكؿ ركايتيا.

لفتنة التي ابتمي بيا سيدنا كذكر المحققيف مف أىؿ العمـ أف تفسير إلقاء الجسد كا
لمنافاتيا لمعصمة التي ىي مف أخص  ؛ال تصح قطعان التي األقكاؿ فييا مف  سميماف 

صفات األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ. كلك صح شي منيا لكاف الكحى محؿ الشؾ 
كقاؿ األلكسي: كمف أقبح ما فييا زعـ تسمط الشيطاف عمى نساء نبيو حتى  .كاالرتياب
 .(ُ) كىف حيض. اهلل أكبر ىذا بيتاف عظيـ, كخطب جسيـ أيضا كطئيف

 .(ِ)ـ عمى أنيا مف اإلسرائيمياتػذه القصص كحكػػػيكطي بعضان مف ىػػر السػػذك
 عمى مائة امرأة في ليمة واحدة : المطمب السابع : توجيو طوافو 

مػا يقػارب في الحديث الذم كرد في الصحيحيف أف سيدنا سميماف كاف لو مف النسػاء   
المائػة, فقػد ييسػػتغرب لػذلؾ, خاصػة إذا عممنػػا أيضػان أنػػو كرد عنػو كبػالخبر الصػػحيح أنػو طػػاؼ 
 عمييف جميعان ك في ليمة كاحدة فمف أيف لو عميو السبلـ ىذه القكة كىذا الكقت الكافي لذلؾ؟

 كالرد عمى ذلؾ مف جيتيف:
لـ تكف قد حددت قيد إباحة التعػدد فػاألمر ال  ؾ الكقتػػػػػػػػػػػريعة سيدنا سميماف في ذلػػػأف ش أواًل:

 .  (ّ)؛ ألنو جاء بشريعة ناسخة لما قبميا مف الشرائعيمكف قياسو عمى شريعة سيدنا محمد 
إف القدرة التي أعطاىا اهلل لؤلنبياء في الدنيا في إتياف النساء في كقت متقػارب فيػك مػف  ثانيًا:

ف, الػػػذيف أعطػػػاىـ مػػػف القػػػدرة مػػػا لػػػـ يعػػػًط أحػػػد ألنبيائػػػو المرسػػػمي قبيػػػؿ مػػػا اخػػػتص بػػػو اهلل 
 .(ْ) , كبعضيـ عد ذلؾ مف قبيؿ المعجزة لمنبي غيرىـ, لحكمتو كعممو 

عمػػى نسػػائو فيػػك مػػف قبيػػؿ عمػػـ الغيػػب  أمػػا بالنسػػبة إلػػى الكقػػت الػػذم طػػاؼ بػػو  
ميمػة الذم ال يعممو إال اهلل تعالى كحده, غيػر أػػف مػف العممػاء مػف اجتيػد كذكػر احتمػاؿ كػكف ال

في ذلؾ الزماف طكيمة جدان, بحيث يتأتى لو جماع كؿ زكجاتػو مػع تيجػده كنكمػو, كيحتمػؿ أف 
                                                 

براىيـ أطفيش.ََِ/ُٓ( حاشية تفسير القرطبي, ُ)   , تحقيؽ أحمد البردكني كا 
 . ُِٕ. ككذلؾ اإلسرائيميات كالمكضكعات ألبي شيبة ص َّٗ/ ٓ( انظر:  الدر المنثكر البف كثير ِ)
 .ِْٗ/ّ( انظر: القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث لمخالدمّ)
 .ِْٗ/ّ( انظر: السابؽْ)



 

-َُّ- 

فػػي قراءتػػو لمزبػػكر قػػدر مػػا تسػػرج  اهلل تعػػالى قػػد خػػرؽ لػػو العػػادة كمػػا  خرقيػػا ألبيػػو داككد 
الػػدكاب . كقػػد يكجػػد ىػػذا فػػي أكليػػاء اهلل الصػػالحيف عمػػى سػػبيؿ الكرامػػة التػػي دؿ العقػػؿ كالشػػرع 

 .(ُ) حدكثياعمى 
كيرل الباحث أف العمـ الصحيح في ىذه المسائؿ الغيبية عمى كجػو الخصػكص تؤخػذ  

, كقػد ييسػتأنس بمػا صػح عػف أىػؿ الكتػاب, طالمػا  مف األثر الصحيح الذم كرد عػف النبػي 
مػػع العقػػؿ. كخػػبلؼ ذلػػؾ ميمػػا كػػاف مصػػدره  مػػع عصػػمة األنبيػػاء أك لػػـ يتعػػارض مػػع النقػػؿ أك

 ؽ بو كرده .فاألصؿ عدـ التصدي
 المبحث الثالث

 ومظاىر ممكو اإلسرائيميات واالفتراءات في معجزات سيدنا سميمان 
 المطمب األول : قصة سيدنا سميمان مع واد النمل :

إف قصة سػيدنا سػميماف مػع النمػؿ أخػذت حيػزان كبيػران مػف سػكرة النمػؿ, لمػا ليػا العديػد  
 آية . ِٗؾ, حيث تناكلت مف السكرة مف الدالالت كالمعاني المستنبطة مف المشيد ذل

كأحػػػداث القصػػػة اسػػػتيكت عشػػػاؽ الحكايػػػات كاألسػػػاطير, فراحػػػكا ينسػػػجكف حكليػػػا  كثيػػػر مػػػف 
االفتػػػراءات التػػػي ال تسػػػتند إلػػػى أم دليػػػؿ كال يرتضػػػييا العقػػػؿ. كىػػػي مػػػف أكثػػػر القصػػػص التػػػي 

 . (ِ) نسجت حكليا الركايات اإلسرائيمية
حجميػػا, كشػػكميا ك ذكػػر أـ أنثػػى, كمػػا فعػػؿ  كلقػػد تػػـ الخػػكض فػػي اسػػـ النممػػة كفػػي 

. كىػػػذا كمػػػا ىػػػك كاضػػػح مػػػف قبيػػػؿ التفصػػػيبلت التػػػي ال أىميػػػة ليػػػا  (ّ) الكثيػػػر مػػػف المفسػػػريف
ال لكاف القرآف الكريـ سباقان إلى ذكرىا.  بالمطمؽ ؛ ألنو بعيد عف مكضع العبرة , كا 

تي أكـر اهلل تعالى بيا مف المعجزات الظاىرة ال المطمب الثاني : تسخير الجن والشياطين :
نبيو عميو السبلـ تسخيره لئلنس كالجف كالشياطيف. ككما ىك معركؼ فإف ذلؾ األمر لـ يكف 

                                                 
 " بتصرؼ".َّٓ/ْ( فيض القدير, لممناكم ُ)
 .ُّّ( انظر: سميماف في القرآف الكريـ, صِ)
 .ُٗٔ/ ُّ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف القرطبيّ)



 

-ُُّ- 

َقاضِِغ َمْن َيُغوُصوَن َفُه َوَيْعَؿُؾوَن َظَؿًًل ُدوَن َذفَِك ] لمف سبقو مف األنبياء أك المرسميف. َوِمَن افشَّ

ْم َحاؾِظِغَ  ـَّا ََلُ ـُ  . {32}األىبواء:[ َو

ِه[  لعمو عيمؽ  كتسخير الجف لو { 21}شبل:]َوِمَن اجِلنِّ َمْن َيْعَؿُل َبْغَ َيَدْيِه بِنِْذِن َربِّ
مف ًقبًؿ  ليزيؿ شبية التعامؿ مع الجف بالسحر, التي أيتيـ بيا سميماف  بمشيئة اهلل 

ي اهلل سميماف الييكد, حيث زعمكا ىـ كأتباعيـ الذيف يستخدمكف الجف بكساطة السحر, أف نب
  كاف يستخدمو أيضان, كقد ذكر غير كاحد مف عمماء السمؼ, أف سميماف لما مات كتبت

الشياطيف كهتب السحر كالكفر, كجعمتيا تحت كرسيو, كقالكا: كاف سميماف يستخدـ الجف 
 . (ُ) بيذه, كىذا كذب كدجؿ كتمفيؽ عمى نبي اهلل الكريـ سيدنا سميماف 

ؽ سبع سمكات عمى ىذا االفتراء المحض بقكلو تعالى:  كلقد جاء الرد مف فك 
َػُروا ُيعَ ] ـَ َقاضَِغ  َػَر ُشَؾْقََمُن َوَفؽِنَّ افشَّ ـَ َقاضُِغ َظَذ ُمْؾِك ُشَؾْقََمَن َوَما  َبُعوا َما َتْتُؾو افشَّ ُؿوَن افـَّاَس َواتَّ ؾِّ

ْحَر َوَما ُأْكِزَل َظَذ اَدَؾَؽْغِ بَِبابَِل َهاُروَت  ُِّ ََم َكْحُن ؾِْتـٌَة َؾًَل  اف ََمِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُؼوََل إِكَّ َوَماُروَت َوَما ُيَعؾِّ

 حيث برأه اهلل تعالى مف الكفر كالسحر.{ 302}البقرة:[ َتْؽُػرْ 
َؾْقََمَن ُجـُوُدُه ِمَن اجِلنِّ َواإِلْكِس َوافطَّْرِ َؾُفْم ُيوَزُظونَ ] ُُ

 أىم:, { 39}النمل: [َوُحِؼَ فِ
نس كالطير يعني: ركب فييـ في أبية كعىظىمىة كىًبيرىة في " كجمع لسمىيمافى جنكده مف الجف كاإٍلً

نس, ككان  في اٍلمنًزلىة, كىالطير كمٍنزلىتيىا فٍكؽ رٍأًسو,  ـ الًذيف يمكنىو, كاٍلجف كىـ بٍعدىـػكا ىػػػػػػػػػاإٍلً
في مائىة: خمسة  معىسكره مائىة فىرسخ كاف": كلقد قيؿ .(ِ) "فإف كاف حرا أىظىمتو منو بأىجنحتيا

كعشركف لمطير, كخمسة كعشركف  كعشركف لمجف, كخمسة كعشركف لئلنس, كخمسة
لمكحش. ككاف لىو أىلؼ بيت مف قىكارير عمى الخشب فييا ثبلثمائىة منككحة كسبعمائة سًري ة. 

فا شىًديدنا غير أىفى الصحيح أىف  ى  ممكىوكاختمؼ في معسكره كمقدار جنًده اختبلى كاف عظيمنا مؤلى
 .(ّ)"المعمكرة كميا اأٍلىرض, كانقادت لو

                                                 
 .ّٔ( عالـ الجف كالشياطيف, عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر, صُ)
 .ُّٖ/ٔ( تفسير القرآف العظيـ ابف كثيرِ)
 . ُٕٔ/ُّ( الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي ّ)



 

-ُِّ- 

فالركايػػػة تبػػػالغ فػػػي كصػػػؼ ممكػػػو كال نػػػدرم حقيقتػػػو عمػػػى كجػػػو التعيػػػيف كال نسػػػمنـ بػػػو, 
, كنعػػده مػػف قبيػػؿ  كنتكقػػؼ عنػػدىا ألنػػو لػػـ يػػأًت بيػػا سػػند صػػحيح كرد عػػف المعصػػـك نبينػػا 

 كغيرىا. اإلسرائيميات التي ال تخمك منيا كتب التفسير 
  ( :آبار لينةصور مما سخر الجن لسيدنا سميمان )

كرة مػػا عػػدا ػػػػػػػػػا مطمػػػػػػكمي .جػػدان  كؿػكعػػدد آبارىػػا ميػػ .كػػـ تقريبػػان َِٗتبعػػد عػػف حائػػؿ  
 .رائعةىي التي بقيت  بئر َِ

صػػػبلبة الحجػػػر ك  كاحػػػد ككميػػػا حفػػػرت فػػػي كقػػػت, بئػػػر ََّعػػػددىا ىائػػػؿ كالبػػػالغ 
  بحيػث أف بعضػػيا , ضػػيقيا المتنػاىيك  الحجػارة أقسػى أنػػكاعبحيػث أنػو مػػف أصػمب ك , المحفػكر

يسػتطيع . حيػث ال فكيؼ بحفرىػا يستطيع الرجؿ الدخكؿ فييا كال ,ال يتعدل قطره نصؼ المتر
 . (ُ) كعتادىـ كمعيـ كامؿ معداتيـ اآلبارالبشر اآلف حفر مثؿ ىذه 

 
 المطمب الثالث : إسالة عين القطر :

ـَا] يقكؿ تعالى: فمف المعجزات التي أيد اهلل بيا نبيو ,  {32}سبي:[َفُه َظْغَ افِؼْطرِ  َوَأَشْؾ
: كمعنى.  (ِ) ي إذابتو لمقطر, كالقطر ىك النحاس المذاب أك ضرب منوى سميماف 

ـَا َفُه َظْغَ افِؼْطرِ ] أم "أذبنا لو النحاس, حتى كاف يجرم كأنو عيف ماء متدفقة مف  [َوَأَشْؾ
                                                 

(ُ )http://www.borsaat.com/vb/tُِٕٕٗ.html . 
 .ْْٓ, معجـ مفردات ألفاظ القرآف لمراغب األصفياني/ْْٖ( انظر: القامكس المحيط لمفيركز أبادم, صِ)

http://www.borsaat.com/vb/t29771.html


 

-ُّّ- 

نما يعمؿ الناس اليـك مما  كانيا كانت (ُ) األرض" تجرم ثبلثة أياـ كليالييف, كمجرل الماء كا 
 . (ِ) أعطي سميماف

, أكؿ  كقاؿ البعض: أف ىذا فيو نظػر؛ حيػث يسػتبعد عقػبلن أف يكػكف سػيدنا سػميماف 
 . (ّ) مف ظير عمى يديو معدف النحاس, حيث لـ يكف ىذا المعدف قبمو معدكمان كمجيكالن 

مػػػـ: أف األمػػػر ال يسػػػتبعد عقػػػبلن, حيػػػث أف النحػػػاس كمعػػػدف كػػػاف كأرل كاهلل تعػػػالى أع
,  بػؿ ككػاف فػي بػبلد قػد تكػكف بعيػدة عنػو كػذلؾ, غيػر  بالفعؿ قبؿ مبعػث سػيدنا سػميماف 

 أف األمر المؤكد كببل شؾ أف اهلل تعالى أجرل عمى يديو معجزة إذابة النحاس بطريقة عجيبة 
 خارقة لمعادة كالمألكؼ عمف سبقكه .

 ب الرابع : تسخير الريح : المطم
َها َصْفٌر َوَرَواُحَفا َصْفٌر َوَأَشْؾـَا َفُه َظْغَ افِؼْطِر ] يقكؿ تعالى في ذلؾ: يَح ُؽُدوه َؾْقََمَن افرِّ ُُ

َوفِ

ِه َوَمْن َيِزْغ ِمـُْفْم َظْن َأْمِرَكا ُكِذْؿُه ِمْن  ِعرِ َوِمَن اجِلنِّ َمْن َيْعَؿُل َبْغَ َيَدْيِه بِنِْذِن َربِّ َُّ  [َظَذاِب اف

أك التجارة فجعؿ اهلل  كمعنى تسخيره لمريح: جعميا تبلئـ سير سفائنو لمغزك { 32}سبي:

لمراسيو في شطكط فمسطيف, رياحان مكسمية, تيب شيران مشرقة؛ لتيب في ذلؾ المكسـ 
 .(ْ) سفنو, كتيب شيران مغربو لترجع سفنو إلى شكاطئ فمسطيف

تجػػرم بػػأمره إلػػى حيػػث   تعػػالى سػػخر الػػريح لسػػميماف فيؤكػػد القػػرآف الكػػريـ أف اهلل
 يشاء, فكانت تجرم بأمره, كتقطع لو المسافات البعيدة في ساعات معدكدة.

كعمػػػى أيػػػة حػػػاؿ, فػػػإف اآليػػػات لػػػـ تكضػػػح عمػػػى كجػػػو التعيػػػيف كيفيػػػة تسػػػخير الػػػريح, 
مػػف  حقػػو كاألسػػمـ لػػديننا أف نفػػكض كيفيتيػػا إلػػى اهلل تعػػالى؛ ألنيػػا عمػػى أيػػة حػػاؿ تيعػػد فػػي 

 قبيؿ المعجزة.

                                                 
 .َِٓ/ِ( صفكة التفاسير لمصابكني ُ)
 .ِٗٓ/ّ, تفسير القرآف العظيـ البف كثيرُّٕ/ُْ( انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ِ)
, ص ماف ( انظر: سميّ)  .َُّفي القرآف الكريـ, ىماـ سمـك
 .ُٖٓ/ُُ( التحرير كالتنكير البف عاشكرْ)



 

-ُّْ- 

كلقػػد راج فػػي أكسػػاط العامػػة أف سػػيدنا سػػميماف كػػاف لػػو بسػػاطان أك مركبػػان تحممػػو الػػريح 
كػاف لػو مركػب  كيتجكؿ بو في أقطار األرض كما كرد في تفسير الطبرم مف أف سػميماف 

مف خشب, ككاف فيو ألؼ ركف, في كؿ ركف ألػؼ بيػت, تركػب فيػو الجػف كاإلنػس, تحػت كػؿ 
ؼ شيطاف, يرفعكف ذلػؾ المركػب. فػإذا ارتفػع أتػت الػريح رخػاءن فسػارت بػو كسػاركا معػو ركف أل

 ـك بينو كبينيـ شير, كيمسي عند قـك بينو كبينيـ شير, كال يدرم القـك إال كقد ػػػػد قػػػػيؿ عنػػػػيق
 .(ُ) أظميـ معو الجيكش كالجنكد

 .(ّ) ت بخرسافثـ يبي (ِ) كذكركا أنو كاف يخرج مف القدس فيقيؿ في اصطخر
كىذه القصص مف األساطير اإلسرائيمية, ال أساس ليا مف الصحة, ألنو لـ يرد 

 بذلؾ أم دليؿ صحيح, فمعظميا كما ال يخفى ال تخمك مف المبالغات التي يمجيا العقؿ.
بإحضار عرش  يتعمق فيما المطمب الخامس: ازدىار حضاري منقطع النظير خاصة

  ممكة سبأ

يا إف الحضارة المعم ارية قد ازدىرت في عيد سيدنا سميماف عميو السبلـ كبمغت أكجى
َؿاَل َربِّ اْؽِػْر ِِل َوَهْب ِِل ُمْؾًؽا ََل َيـَْبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي ] كىي عمى ما يبدك استجابة لدعكتو هلل

اُب  َك َأْكَت افَوهَّ  .  {14}ص: [إِكَّ
كالذم ساعد في ذلؾ,  ازدىرت الحضارة ازدىاران عظيمان في عصره  كلقد

المعجزات كالنعـ التي حباىا اهلل كرزقيا إياه عمى نبينا كعميو السبلـ, فالجف بقكاىـ الخارقة, 
 . (ْ) يبنكف كيشيدكف, كعيف القطر تكفر ليـ النحاس البلـز لمصناعة كأعماؿ البناء

ُؽْم َيْلتِقـِي بَِعرْ ]: قكلو تعالى ا اَدََلُ َأيه َ ؾِِؿغَ َؿاَل َيا َأهيه ُْ َؿاَل ِظْػريٌت *  ِصَفا َؿْبَل َأْن َيْلُتوِِّن ُم

َؿاَل افَِّذي ِظـَْدُه ِظْؾٌم ِمَن افؽَِتاِب *  ِمَن اجِلنِّ َأَكا َآتِقَك بِِه َؿْبَل َأْن َتُؼوَم ِمْن َمَؼاِمَك َوإِِّنِّ َظَؾْقِه َفَؼِويٌّ َأِمغٌ 

                                                 
 "بتصرؼ".ٗٔ/ِِ( جامع البياف لمطبرم ُ)
( بالكسر كسككف الخاء: بمدة بفارس مف أعياف حصكف فارس. انظر: معجـ البمداف, لياقكت ِ)

 .ُُِ/ُالحمكم,
 .َّٓ/ِف مما يمي اليند. انظر: معجـ البمدا هاؽ, كآخر ( خرساف أرض كاسعة أكؿ حدكدىا مما يمي العر ّ)
 .ُِٔفي القرآف الكريـ, ص ( سميماف ْ)



 

-ُّٓ- 

ا ِظـَْدُه َؿاَل َهَذا ِمْن َؾْضِل َرِّبِّ فَِقْبُؾَوِِّن َأَأْصُؽُر َأْم  َأَكا َآتِقَك بِِه َؿْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِفْقَك  َتِؼرًّ ُْ َضْرُؾَك َؾَؾَمَّ َرَآُه ُم

ِريمٌ  ـَ َػَر َؾنِنَّ َرِّبِّ َؽـِيٌّ  ـَ ِه َوَمْن  ُِ ََم َيْشُؽُر فِـَْػ ُػُر َوَمْن َصَؽَر َؾنِكَّ ـْ ا َظْرَصَفا َكـُْظْر َأَتْ *  َأ ُروا ََلَ َتِدي َؿاَل َكؽِّ

َتُدونَ  ُه ُهَو َوُأوتِقـَا افِعْؾَم ِمْن َؿْبؾَِفا *  َأْم َتُؽوُن ِمَن افَِّذيَن ََل هَيْ َلكَّ ـَ َؾَؾَمَّ َجاَءْت ؿِقَل َأَهَؽَذا َظْرُصِك َؿاَفْت 

ؾِِؿغَ  ُْ ـَّا ُم ـُ  .{ 12-19 }النمل:[ َو
ي , كىاآليات السابقة تتحدث عف معجزة أخرل كقعت زمف سيدنا سميماف 

معجزة نقؿ عرش بمقيس مف اليمف إلى فمسطيف, كاآليات السابقة ذكرت مف عنده عمـ مف 
مف السادة الحضكر, كخاض المفسركف في  دكف غيره الكتاب الذم استطاع أف يأتي بو

اسمو كشخصيتو ككقع بينيـ الخبلؼ في ذلؾ, حيث إف اآليات لـ تصرح بالظاىر عف 
صؼ بف برخيا كزير سميماف ككاتبو, كقائؿ بأنو سيدنا صاحب المعجزة, ما بيف قائؿ أنو آ

 , كقائؿ بأنو سيدنا ؿ بأنو ممىؾ مف المبلئكة, كقائؿ بأنو الخضر ػػػػػػػػػػػػ, كقائ ؿ ػػػػػػػػػجبري
 . سميماف 

كقكؿ الكثير مف العمماء بأنو آصؼ بف برخيا, غير أف مف العمماء مف رجح بأنو 
 جيو إذا ما نظرنا إلى أدلتو حيث استدلكا بأدلة منيا:, كىك قكؿ ك  سيدنا سميماف 

َفِإنََّما  َىَذا ِمن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُمَوِني أََأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن َشَكرَ   قاؿ: أف سميماف  .ُ
فظاىر اآلية يقتضي أف تككف نعمة المعجزة قد أظيرىا اهلل تعالى عمى   َيْشُكُر ِلَنْفِسوِ 
 , بفضؿ دعائو بأف يككف لو ممكان ال ينبغي ألحد مف بعده. اف يد سيدنا سميم

ى رنا بأنيا عمى يد كزيره آصؼ القتضأف إحضار العرش بيذه السرعة كالميزة إذا تصك  .ِ
, كىك مناؼو لما تميز بو سميماف عف غيره في ذلؾ  ذلؾ تفضيمو عمى سيدنا سميماف 

 الكقت.

د بو معركؼ ذكر في السياؽ, كعميو, فكجب كما في المغة إذا أطمؽ أيري الذيأف لفظ  .ّ
 .(ُ) انصرافو إلي سيدنا سميماف,  ألنو ىك الذم عنده عمـ مف الكتاب

يستبعد أف يككف سيدنا  كىذا الترجيح في ككف الذم عنده عمـ مف الكتاب ال  
قراره كاهلل أعمى كأعمـ. سميماف   , يميؿ العقؿ لتصديقو كا 

                                                 
 .ُٕٔ,ُٕٕفي القرآف الكريـ, ص ( انظر سميماف ُ)



 

-ُّٔ- 

 : يث لنقل عرش سميمان المطمب السادس : التفسير الحد
إف العمـ الحديث ال يستبعد عمى األقؿ مف الناحية النظرية عممية نقؿ العرش, 

 مف الناحية النظرية في القرف العشريف. عمى األقؿ أك فحدكثو ممكف مف الناحية العممية
ة يمكف الطاقة كالمادة صكرتاف مختمفتاف لشيءو كاحد, فالمادبأف  فيفسر العمـ الحديث الظاىرة

أف تتحكؿ إلى طاقة كالطاقة إلى مادة كذلؾ حسب المعادلة المشيكرة كقد نجح اإلنساف في 
 تحكيؿ المادة إلى طاقة كذلؾ في المفاعبلت الذرية التي تكلد لنا الكيرباء. 
فتحكؿ المادة إلى طاقة كالطاقة إلى مادة أمر ممكف عمميان كعمميان فالمادة كالطاقة قريناف, كال 

حدكث ىذا التحكؿ عمى نطاؽ كاسع إال صعكبة حدكثو كالتحكـ فيو تحت الظركؼ يعطؿ 
كاإلمكانيات العممية كالعممية الحالية, كال شؾ أف التكصؿ إلى الطرؽ العممية كالكسائؿ 
العممية المناسبة لتحكيؿ الطاقة إلى مادة كالمادة إلى طاقة في سيكلة كيسر يستدعي تقدمان 

 . فمستكل مقدرتنا العممية كالعممية حاليان في ىذا الصدد ليس إال كمستكل عمميان كفنيان ىائميف
 طفؿ يتعمـ القراءة.

فإذا تمكف اإلنساف في يـك مف األياـ مف التحكيؿ السيؿ الميسكر بيف المادة 
كالطاقة, فسكؼ ينتج عف ذلؾ تغيرات جذرية بؿ كثكرات ضخمة في نمط الحياة اليكمي, 

قة ممكف إرساليا بسرعة الضكء عمى مكجات ميكركنية إلى أم مكاف كأحد األسباب أف الطا
نريد, ثـ نعكد فنحكليا إلى مادة! كبذلؾ نستطيع أف نرسؿ أم جياز أك حتى منزالن بأكممو إلى 

كالصعكبة األساسية التي يراىا خبلؿ ثكاف أك دقائؽ.  أم بقعة نختارىا عمى األرض
رتيب جزئيات أك ذرات المادة في الصكرة األصمية الفيزيائيكف لتحقيؽ ىذا الحمـ ىي في ت

تمامان, كؿ ذرة في مكانيا األكؿ الذم شغمتو قبؿ تحكيميا إلى طاقة لتقـك بكظيفتيا األصمية. 
كىناؾ صعكبة أخرل ىامة يعاني منيا العمـ اآلف كىي كفاءة كالتقاط المكجات 

دد أكثرىا في الجك كؿ ىذا كاف % كذلؾ لتبَٔتزيد عمى  الكيركمغناطيسية الحالية كالتي ال
مكانياتو الحالية في تحكيؿ المادة إلى طاقة كالعكس  .عرضان سريعان لمكقؼ العمـ كا 

, قاـ بو الذم عنده عمـ مف الكتاب نقؿ عرش الممكة بمقيس, فالتفسير المنطقي لماك 
و قاـ بإرساؿ أنو قاـ أكالن بتحكيؿ عرش ممكة سبأ إلى نكع مف الطاقة. كالخطكة الثانية ىي أن

ىذه الطاقة مف سبأ إلى ممؾ سميماف, كألف سرعة انتشار المكجات الكيركمغناطيسية ىي 
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ثانية فزمف كصكليا عند سميماف ثبلثة آالؼ  -كـ  َََََّنفس سرعة انتشار الضكء أم 
كيمكمتران.. كالخطكة الثالثة كاألخيرة أنو حكؿ ىذه الطاقة عند كصكليا إلى مادة مرة أخرل في 

إف  .نفس الصكرة التي كانت عمييا أم أف كؿ جزمء ككؿ ذرة رجعت إلى مكانيا األكؿ
إنساف القرف العشريف ليعجز عف القياـ بما قاـ بو ىذا الذم عنده عمـ مف الكتاب منذ أكثر 

فما نجح فيو اإلنساف الحالي ال تتعدل محاكلة تفسير فيـ ما حدث مف ألفي عاـ؛ فمقدرة 
يف ىك تحكيؿ جزء مف مادة العناصر الثقيمة مثؿ اليكرانيـك إلى طاقة إنساف القرف العشر 

التحكـ في طاقة التبلحـ ببكاسطة االنشطار في ذرات ىذه العناصر. كحتى إذا نجح اإلنساف 
الذرم, ال تزاؿ الطاقة المتكلدة في صكرة بدائية يصعب إرساليا مسافات طكيمة بدكف تبديد 

 . (ُ) الشطر األكبر منيا
ل الباحث )كاهلل أعمـ( أف األمر بإمكانية حدكث نقؿ العرش العقمية الكاردة ىنا, كير 

ال تمغي الحقيقة المتمثمة في أف أمر النقؿ لمعرش زمف سميماف عميو السبلـ, ىك معجزة مف 
ويؤيد ذلك تفسير القائمين من العمماء بأن الذي , التي خصو بيا عف غيره  معجزاتو 

, فإف كاف ىناؾ تفسيران عقميان أك خبلفو  ىو سيدنا سميمان عنده عمم من الكتاب 
فاألمر الذم ال يختمؼ عميو اثناف, ىك أف ذلؾ األمر مف خصكصيات سيدنا سميماف. كالتي 
كما جاء قبؿ ذلؾ أنو مف تتمات الميمؾ الذم ال ينبغي ألحد مف بعده. قاؿ تعالى عمى لساف 

َك َأْكَت  َؿاَل َربِّ اْؽِػرْ ] : سيدنا سميماف  ِِل َوَهْب ِِل ُمْؾًؽا ََل َيـَْبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي إِكَّ

اُب  . كىك ميمؾ كما ىك كاضح أعطاه إلى نبيو المرسؿ سيدنا سميماف  { 14}ص: [افَوهَّ

 .كخصو بو دكف غيره عمى نبينا كعمى جميع األنبياء الصبلة كالسبلـ  
 النتائج والتوصيات

 :النتائج اآلتيةالتكصؿ إلى  تـ بحمد اهلل       
اإلسرائيميات في كتب التفسير منيا ما ىك مقبكؿ ك صحيح كمنو ما ىك مردكد كغير  .ُ

 مقبكؿ.

                                                 
(ُ )http://www.ٕnona.com/eّjaz/images/ْ.jpg . 
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نبي مف أنبياء اهلل كرسمو أكرمو اهلل تعالى بمعجزات تميز بيا عف  سيدنا سميماف  .ِ
 غيره مف إخكانو الرسؿ.

 مبالغة كاألساطير.قصة سيدنا سميماف مف القصص التي نالتيا األلسف بال .ّ

 كثرت اإلسرائيميات التي تحدثت عف سيدنا سميماف كقصتو كمعجزاتو المختمفة. .ْ

 لقد تصدم العديد مف عمماء التفسير كغيرىـ لمدعاكم المغرضة بالرد كالتفنيد. .ٓ

لقد ذكرت العديد مف كتب التفسير بعض اإلسرائيميات التي لـ يثبت صحتيا دكف الحكـ  .ٔ
 حياف.عمييا في كثير مف األ

يا ما لـ تبمغو مف قبؿ كال مف بعد,  .ٕ بمغت الحضارة المعمارية في عيد سيدنا سميماف أكجى
 كجاءت نتيجة دعكة سيدنا سميماف كطمبو مف اهلل ذلؾ الميمؾ.

قصة سيدنا سميماف كعرش بمقيس ممكة سبأ اليمنية مف أكثر النماذج كضكحان عمى  .ٖ
 . التقدـ الحضارم لميمؾ سيدنا سميماف 

, كخطكاتو  عمـ الحديث ال زاؿ عاجزان عف التشبو ببعض حضارة سيدنا سميماف ال .ٗ
 نحكىا ما تزاؿ تتخذ طكر النظريات ال الحقائؽ العممية.

ال يستبعد عقبلن كال نقبلن أف المقصكد مف الذم آتاه اهلل العمـ مف الكتاب ىك سيدنا  .َُ
 . سميماف 

حفر العيكف كاآلبار مف الصخكر ىك  مف تسخير الجف الذم آتاه سيدنا سميماف  .ُُ
الصمبة التي يستبعد إمكانية حفرىا في الكقت الحالي باألدكات البسيطة التي يمتمكيا 

 اإلنساف.

سيدنا سميماف مف األنبياء الذيف عصميـ اهلل مف الكقكع في اإلثـ فبل قيمة لمركايات  .ُِ
 التي تناؿ مف ىذه العصمة .

طيار أنقياء عصميـ اهلل إال أنو بسبب بشريتيـ , غاية ما يقاؿ في حؽ األنبياء أنيـ أ .ُّ
 فأحيانان يقكمكف بما ىك خبلؼ األكلى.

لنبي  قبمو كال بعده قط, كىي نتيجة  ممؾ سيدنا سميماف عميو السبلـ لـ يؤتيو اهلل  .ُْ
 الستجابة اهلل لدعكة سيدنا سميماف حتى ييب لو ىذا الممؾ العظيـ.
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 :ىذا وتوصي الباحثة باألمور اآلتية
دراسة قصة سيدنا سميماف عميو كعمى نبينا أفضؿ الصبلة كالتسميـ, دراسة شاممة كما  .ُ

 كردت بالنقؿ الصحيح كتثبيتيا كمداكلتيا كنشرىا بيف العامة .

غربمة ما جاء مف اإلسرائيميات التي تتعارض مع العقؿ أك النقؿ كاستبعادىا مف كتب  .ِ
س العمـ, كفي الجامعات كالمدارس التفسير كالحكـ كالتنبيو عمييا مف خبلؿ مجال

 المختمفة, لعدـ مداكلتيا كانتشارىا بيف الناس.

عمؿ المؤتمرات العممية المحكمة كالتي بصدد إعداد نشرات كتكصيات باألخذ مف  .ّ
 الصحيح المأثكر كترؾ الضعيؼ أك المكضكع مف اإلسرائيميات كغيرىا.

بيات المغرضة عمى مر عصمة األنبياء مف أخطر المكضكعات التي تناليا الش .ْ
كـ كالتقصي الدقيؽ باألدلة كالشكاىد مف القرآف  العصكر, لذلؾ يستحؽ إفراده بالبحث المحى
الكريـ كالسنة المطيرة؛ لمذكد عف األنبياء كالمرسميف كتطيير ًسيرىىـ مف الضعيؼ 

 كالمكضكع . 

 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.

ىػ المحقؽ: يكسؼ محمد, ٔٔٔنفي الرازم ت: مختار الصحاح  محمد بف أبي بكر الح .ُ
 ىػ َُِْصيدا الطبعة: الخامسة,  –الدار النمكذجية, بيركت  -الناشر: المكتبة العصرية 

المحقؽ:  ىػَُّمحمد بف جرير الطبرم )المتكفى:  جامع البياف في تأكيؿ القرآف تفسير .ِ
 .ـ  َََِ -ىػ  َُِْالطبعة: األكلى,  الناشر: مؤسسة الرسالة أحمد محمد شاكر

جار اهلل )المتكفى:  محمكد بف عمرك الزمخشرم , كشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ .ّ
 .ىػَُْٕ -الطبعة: الثالثة , بيركت –الناشر: دار الكتاب العربي , ىػ(ّٖٓ

محمد فؤاد عبد الباقي , المكتبة اإلسبلمية   المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ , لمشيخ .ْ
 .ـُْٖٗا , استانبكؿ , تركي

المؤلؼ: محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شييبة  اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير .ٓ
  .الطبعة: الرابعة الناشر: مكتبة السنة ىػَُّْ: ت

ىػ , المحقؽ: عمي ْٕٕ:تالدمشقي ثـ البداية كالنياية إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  .ٔ
 ـ. ُٖٖٗ -, ىػ َُْٖلطبعة: األكلى شيرم الناشر: دار إحياء التراث العربي ا
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اإلسرائيميات في التفسير كالحديث المؤلؼ: د. محمد حسيف الذىبي, الناشر: مكتبة كىبة,  .ٕ
 ـ. ُٖٔٗىػػ , َُْْالطبعة الثالثة, 

, رسالة دكتكراه غير منشكرة, لمباحث/ كأثرىا عمى كتب الحديث الشريؼاإلسرائيميات  .ٖ
, السكداف, يكسؼ نكر الدايـ رمضاف الزياف, إشراؼ/ أ.د. الحبر  ـُٔٗٗ, جامعة الخرطـك

ٗ.  http://www.islamweb.net/media/index  . 
تحقيؽ: بإشراؼ: , ىػ(ُٕٖمحمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى:  القامكس المحيط, .َُ

 ىػ  ُِْٔالطبعة: الثامنة, , الة, بيركتالناشر: مؤسسة الرس, محمد نعيـ العرقسيكسي
أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج  .ُُ

 ىػ.ُِّٗ ط.بيركت الثانية,  -دار إحياء التراث العربي الناشر:   ىػ(ٕٔٔ)المتكفى: 
المحقؽ:  ىػّْٔ: ت ,ابف الصبلح معرفة أنكاع عمـك الحديث, عثماف بف عبد الرحمف  .ُِ

  ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ بيركت –سكريا, دار الفكر المعاصر  -دار الفكر نكر الديف عتر
, ىػّٓٗ ت:أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف  معجـ مقاييس المغة .ُّ

 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالناشر: دار الفكر المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف
 ت:عبد الحميـ ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي  مقدمة في أصكؿ التفسير أحمد بف  .ُْ

 .ىػَُْٗالطبعة:  الناشر: دار مكتبة الحياة, بيركت, لبناف, ىػِٖٕ
دراسة كتحقيؽ: زىير عبد المحسف  ىػّٓٗ: تمجمؿ المغة: أحمد بف فارس الرازم,  .ُٓ

  .ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ -الطبعة الثانية  بيركت –دار النشر: مؤسسة الرسالة  سمطاف
 ـ.َُٖٗػ-ىػ ََُْ, ٗمباحث في عمـك القرآف مناع القطاف , مؤسسة الرسالة بيركت ط. .ُٔ
  خالد عمكاف د. /إشراؼ ,ىماـ سمـك/ إعداد, اجستيررسالة م ,في القرآف الكريـ سميماف  .ُٕ
: أحمد تحقيؽ ىػ(ُٕٔ: القرطبي )المتكفىمحمد بف أحمد األنصارم  تفسير القرطبي .ُٖ

براىيـ أطفيش  ىػ ُّْٖ : الثانية , ط  القاىرة –: دار الكتب المصرية الناشر البردكني كا 
 ىػٖٓٔ: تالمؤلؼ: عبد اهلل بف عمر الشيرازم البيضاكم  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ .ُٗ

  .ىػ ُُْٖ -الطبعة: األكلى  بيركت –دار إحياء التراث العربي  المحقؽ: محمد المرعشمي
المحقؽ:  ىػَُِٕ: تعبد اهلل الحسيني األلكسي   : شياب الديف محمكد بف ركح المعاني .َِ

  .ىػ ُُْٓالطبعة: األكلى,  بيركت –الناشر: دار الكتب العممية  عمي عبد البارم عطية
:  تلتحرير كالتنكير: محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي ا .ُِ

  . ق ُْٖٗسنة النشر:  تكنس –الناشر: الدار التكنسية لمنشر  ىػُّّٗ

http://www.islamweb.net/media/index
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المحقؽ: محمد  ىػْٕٕ: تتفسير القرآف العظيـ: إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  .ِِ
  .ىػ ُُْٗالطبعة: األكلى   بيركت –ة : دار الكتب العمميالناشر شمس الديف

: تالتفسير الكبير: محمد بف عمر التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم  .ِّ
  ىػ. َُِْ -الطبعة: الثالثة  بيركت اث العربيالناشر: دار إحياء التر  ىػَٔٔ

الناشر: شركة مكتبة  ىػُُّٕ: تالمؤلؼ: أحمد بف مصطفى المراغي ي تفسير المراغ .ِْ
 .ـ ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔالطبعة: األكلى,  كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر

جبلؿ الديف  المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر,الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر,   .ِٓ
  .بيركت –الناشر: دار الفكر  ىػُُٗ: تالسيكطي 

المحقؽ: محمد زىير بف , حمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفيصحيح البخارم, م .ِٔ
 .ىػُِِْالطبعة: األكلى, , الناشر: دار طكؽ النجاة, ناصر الناصر

في تفسيره أضكاء البياف  جمع:  الجمكع البيية لمعقيدة السمفية التي ذكرىا العبلمة الشِّنقيطي .ِٕ
 ىػ  ُِْٔط.األكلى, , أبك المنذر محمكد بف محمد المنياكم: مكتبة ابف عباس, مصر

دار الفكر , كىبة بف مصطفى الزحيمي .د, لتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجا .ِٖ
 .ىػ ُُْٖالطبعة : الثانية , , دمشؽ –المعاصر 

: تث المكضكعة: عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي المصنكعة في األحادي الآلليء .ِٗ
 ىػ  ُُْٕالطبعة: األكلى,  بيركت –دار الكتب العممية  المحقؽ: صبلح عكيضة ىػُُٗ

الناشر: المكتبة . ىػَُُّ: تمحمد المدعك بعبد الرؤكؼ المناكم القاىرم  :فيض القدير .َّ
  ىػ.ُّٔٓالطبعة: األكلى,  مصر –التجارية الكبرل 

الناشر: مكتبة الفبلح, , عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي. كالشياطيف عالـ الجف .ُّ
 .ـ ُْٖٗ -ىػ  َُْْالرابعة,  ط. الككيت

ِّ.  .jpg4jaz/images/3nona.com/e7http://www. .  
بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى  أبك القاسـ الحسيف ,معجـ مفردات ألفاظ القرآف .ّّ

 .ىػ(َِٓ)المتكفى: 
 ـ. ُٕٗٗىػ ػُُْٕصفكة التفاسير لمصابكني , دار الصابكني , القاىرة,ط.  .ّْ
     المؤلؼ: شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم  معجـ البمداف .ّٓ

 .ـ ُٓٗٗالطبعة: الثانية,  ػالناشر: دار صادر, بيركت قِٔٔ: ت
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 األحاديث الواىية التي استدل بيا
 )الحجرات( ابن كثير في تفسير سورة

  (ٔ)عبيرة سميح العامودي
 مقدمة

ة كالسبلـ عمى أشرؼ صبلالك  , حمدان يبمغنا رضاه, , عمى فضمو ككرمو الحمد هلل
عبده  , كأف محمدا ن  , كأشيد أف ال إلو إال اهللآلو كصحبو أجمعيف كعمى نبينا محمد المرسميف
ْْحَنُ , قاؿ تعالى:  , مف  عمينا بالقرآف كالخمؽ كالبياف كرسكلو َم افُؼْرآنَ  * افرَّ انَ  * َظؾَّ َُ  َخَؾَق اإِلك

َؿُه افَبَقانَ  *  كبعد:..... .[ْ-ُ الرحمف : َظؾَّ
كال يكاد دارس لئلسبلـ في العصر الحديث بصفة عامة, كلمقرآف كعمكمو بصفة خاصة 

 يره لمقرآف الكريـ.يجيؿ ابف كثير كتفس
تفسير القرآف العظيـ(, ) شيرتو الكاسعة مف مكسكعتيو, (ِ)كقد اكتسب ابف كثير
 ك)البداية كالنياية( في التاريخ.

ير أثرم, جمع كثير مف الركايات كقيمة تفسير ابف كثير ال تنحصر في أنو تفس
امتياز" تفسير ابف األخبار المأثكرة, إذ مف الممكف الحصكؿ عمييا مف مصدر آخر, لكف "ك 

كثير عف جميع التفاسير التي بمغتنا, سكاء كانت بالمأثكر, أك غيره, يرجع إلى تطبيقو الفذ 
لمنيج تفسير القرآف إذ جمع اآليات المتماثمة, كأحصاىا عدان, كأباف األسرار الدقيقة, في 

 ف كآياتو.تناسقيا, كعظمة معانييا كىك بيذا يكاد يككف معجمان مفيرسان أللفاظ القرآ
كيرجع "امتياز" تفسيره أيضان إلى حشده كثير مف األحاديث ك األخبار كالركايات 
كأقكاؿ الصحابة كالتابعيف, مبينان درجة األحاديث كالركايات المأثكرة مف الصحة كالضعؼ 

                                                 
 جامعة األقصى .  -اسات اإلسبلمية ( محاضرة بقسـ الدر ُ)

ىك اإلماـ الجميؿ الحافظ, عماد الديف, أبك الفداء, إسماعيؿ بف عمرك بف كثير بف ضكء بف كثير بف ( ِ)
ىػ(, كىك اإلماـ المفتي ْٕٕىػ(, كتكفي)ََٕزرع البصرم ثـ الدمشقي, الفقيو الشافعي , كلد )
كلو تصانيؼ كثيرة. )انظر: التفسير كالمفسركف:  المحدث البارع, فقيو متفنف, محدث متقف, مفسر,

 (.بتصرؼ(.ُٕٔ-ُّٕ/ُلمذىبي, )



 

-ِّْ- 

كاشفان عف أسانيدىا كطرقيا, كمتكنيا عمى أسس عمـ الجرح كالتعديؿ, مرجحان في أغمب 
كاؿ الصحيحة, مضعفان لغيرىا, كقد كاف ابف كثير مف كبار المحدثيف الحفاظ, األحكاؿ األق

لذلؾ غمبت عميو تمؾ "الطريقة الحديثية" في تفسيره, كيكفي أف تعرؼ دعمان ليذه الحقيقة إف 
ف األحاديث التي ذكرىا في  مجمكع مصادر السنة في تفسيره يكازم ثمث المصادر كميا, كا 

"كفى بالمرء نببلن أف تعد  بمغت عددان ىائبلن. كلكف كما قيؿ: الكتب الستة كمسند أحمد
 معايبو". فمذلؾ أعددت ىذا البحث الذم يحمؿ عنكاف:

 "األحاديث الواىية التي استدل بيا ابن كثير في تفسير سورة الحجرات" 
لعؿ بعض مف ينظر إلى ىذا العنكاف يسيئ الظف بنا, كيرل أنا عمدنا إظيار العيب 

ا كسمفنا. معاذ اهلل مف ىذا!! كأف يككف ذلؾ, كبيـ ذيكرنا, كبشعاع ضيائيـ في عممائن
تبصرنا, كبسمكؾ سبيميـ كمنيجيـ تميزنا. كما مثميـ كمثمنا إال ما قاؿ أبك عمرك بف العبلء: 
ما نحف فيمف مضى إال كىبىٍقًؿ في أصكؿ نخًؿ طكاؿ, كلكف لما جعؿ اهلل تعالى في الخمؽ 

ـك إمامان ألـز الميتديف بمبيف أنكارىـ, كالقائميف بالحؽ في اقتفاء آثارىـ أعبلمان, كنصب لكؿ ق
نعاـ النظر في العمـ. كنسأؿ اهلل عز كجؿ أف نككف كذلؾ ببياف  , ممف رزؽ البحث كالفيـ كا 
ما أىممكا, كتسديد ما أغفمكا, إذا لـ يككنكا معصكميف مف الزلؿ, كال آمنيف مف مقارنة الخطأ 

حؽ العمـ عمى المتعمـ. كمف ىذا المبدأ استخرنا اهلل تعالى في كتابة مثؿ  ,كذلؾ(ُ)كالخطؿ
 ىذا المكضكع فرأينا أىميتو. 

 إف ىذا المكضكع جدير بالدراسة كذلؾ لؤلسباب التالية: أىمية الموضوع وبواعث اختياره :
 بياف الركايات الكاىية مف خبلؿ تفسير بف كثير لسكرة الحجرات. -ُ
بحاث السابقة )ابف كثير كمنيجو في تفسيره(, كالبد أف يككف لممفسريف غمب عمى األ -ِ

 دكرىـ في ىذا المجاؿ.
مف المعمـك أف كتاب ابف كثير متداكؿ بيف عكاـ المسمميف قبؿ طمبة العمـ منيـ, كقد  -ّ

 كقع فيو أغبلط كثيرة نكتفي بذكر أمثمة منيا ىنا.
 تدالؿ باألحاديث الكاىية .تكعية طمبة العمـ بعدـ االس -ُ أىداف البحث:

 األخطاء التي تعقبناىا مف كتاب ابف كثير قد تككف قد غابت عف ابف كثير.  -ِ
                                                 

 (, بتصرؼ(.َِٗ/ُُسريع العطاء )انظر: لساف العرب: البف منظكر,) ( ُ)
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 بياف أثر األحاديث الكاىية عمى التفسير. -ّ
 يمكف كصؼ طبيعة عممي في ىذا البحث عمى النحك التالي: طبيعة عمل الباحثة:

 ة الحجرات.جمع األحاديث الكاىية مف تفسير ابف كثير لسكر  -ُ
 تخريج األحاديث, كنقؿ حكـ العمماء عمييا. -ِ
 تكثيؽ كؿ النقكالت كاألفكار, سكاء كانت مف كتب التفسير أك غيرىا بشكؿ كاضح دقيؽ. -ّ
 التعريؼ باألعبلـ الكاردة في البحث. -ْ

بعد البحث كاالستفسار لـ أعثر عمى أم بحث, أك دراسة , أك كتاب كاحد  الجيود السابقة:
 ناكؿ ىذا المكضكع.يت

 يتككف ىذا البحث مف مقدمة, كتمييد, كمبحثيف, كخاتمة. خطة البحث:
كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع كبكاعث اختياره, كأىداؼ البحث, كطبيعة عمؿ  المقدمة:

 الباحثة, كالجيكد السابقة, كخطة البحث. 
 كيشتمؿ عمى:    التمييد: نظرة عمى سورة الحجرات

 السورة وعدد آياتيا. أواًل:  موقع     
 ثانيًا:  أسماء السورة.     
 ثالثًا:  مناسبتيا لما قبميا.     
 رابعًا:  ما اشتممت عميو السورة.     

 المبحث األول: جمع األحاديث الواىية من خالل سورة الحجرات.
 ويشتمل عمى ثالثة مطالب:

 .المطمب األول: طاعة النبي 
 والتجسس. المطمب الثاني: تحريم الغيبة
 أواًل: اجتناب سوء الظن.

 ثانيًا: تحريم التجسس.

 ثالثًا: تحريم الغيبة.

  المطمب الثالث: أصول اإليمان الصحيح.

 المبحث الثاني: أثر األحاديث الواىية عمى تفسير سورة الحجرات.
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 ويشتمل عمى ثالثة مطالب: 
 .المطمب األول: أثر األحاديث الواىية عمى طاعة النبي 

 طمب الثاني: أثر األحاديث الواىية عمى تحريم الغيبة والتجسس.الم
  المطمب الثالث: أثر األحاديث الواىية عمى أصول اإليمان الصحيح.

 ذكرت فييا ممخص البحث, كخبلصة ما تكصمت إليو مف نتائج. :الخاتمة
 الفيارس العامة.

 التمييد: نظرة عمى سورة الحجرات
 .(ُ)مدنية, كىي ثماني عشرة آية, نزلت بعد سكرة المجادلةيا: أوال: نوع السورة وعدد آيات

سكرة الحجرات: ألف اهلل تعالى ذكر فييا تأديب أجبلؼ العرب  -ُثانيًا: أسماء السورة: 
الذيف ينادكف رسكؿ اهلل مف كراء الحجرات, كحجرات ىي "بيكت" نسائو المؤمنات الطاىرات 

ة منيف حجرة, كقد نيى اهلل تعالى عف رفع الصكت رضي اهلل عنيف, ككانت تسعان, لكؿ كاحد
 عنده, منعان مف إيذاء النبي كتكفيران لحرمة بيكت أزكاجو.

سكرة األخبلؽ كاآلداب: فقد أرشدت إلى آداب المجتمع اإلسبلمي ككيفية تنظيمو,  -ِ
كأشارت بمكاـر األخبلؽ كفضائؿ األعماؿ, كنكدم فييا بكصؼ اإليماف خمس مرات, 

طاعة اهلل كالرسكؿ, كتعظيـ شأف الرسكؿ, كالتثبت -ؾ اآلداب الخمسة كىي:كأصكؿ تم
 .(ِ)مف األخبار المنقكلة, كتحريـ السخرية بالناس, كتحريـ التجسس, كالغيبة كسكء الظف

تظير مناسبة ىذه السكرة لما قبميا كىي سكرة الفتح مف نكاح ثالثًا: مناسبتيا لما قبميا: 
متقدمة حكـ قتاؿ الكفار, كفي ىذه السكرة حكـ قتاؿ البغاة:"أىؿ في السكرة ال  ثبلث, كىي:

 الثكرة الداخمية".
اِت ِمـُْفم  ختمت السكرة السابقة بقكؿ اهلل تعالى:   -ُ احِلَ َوَظَد اهللَُّ افَِّذيَن آَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصَّ

ْغِػَرًة َوَأْجرًا َظظِقَم َ   , كافتتحت ىذه بػ: [ِٗ الفتح :  مَّ ُمواَيا َأهيه َبْغَ َيَدِي  ا افَِّذيَن آَمـُوا َلَ ُتَؼدِّ

                                                 
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: أبي القاسـ جار اهلل محمكد بف ( ُ)

 ـ(. ُٓٗٗ-ىػُُْٓ)ُلبناف, طبػ -(, دار الكتب العممية بيركتَّْ/ْعمر بف محمد الزمخشرم, )
لبناف,  -(, دار الفكر بيركتُُِ/ِٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج: كىبة الزحيمي, )( ِ)

 ـ( بتصرؼ. ُٖٗٗ-ىػُُْٖ)ُطبػ
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ُؼوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ  , تذكيران ليـ بحرمتيـ عند اهلل  [ُ الحجرات : َشِؿقٌع َظؾِقم اهللَِّ َوَرُشوفِِه َواتَّ
عندما كصفيـ بككنيـ أشداء رحماء, ما يقتضي محافظتيـ عمى ىذه الدرجة بطاعة اهلل 

 . تعالى كالرسكؿ 

, خصكصان في مطمع كؿ منيما, في كمتا السكرتيف تشريؼ كتكريـ لرسكؿ اهلل   -ِ
كالتشريؼ يقتضي مف المؤمنيف الرضا بما رضي بو الرسكؿ مف صمح الحديبية, كأال 

 .(ُ)يترككا شيئان مف احترامو قكالن, كفعبلن 

شرعية لككنيما مكضكع ىذه السكرة كسابقتيا أحكاـ  (ٕ)ثانيًا: ما اشتممت عميو  السورة:
مدنيتيف, كىي أحكاـ تتعمؽ بتنظيـ المجتمع اإلسبلمي عمى أساس متيف مف التربية القكية, 
كاألخبلؽ الرصينة, حتى إنيا سميت "سكرة األخبلؽ" فيي في األمر بمكاـر األخبلؽ, 

 كرعاية اآلداب. كآدابيا نكعاف: خاص, كعاـ.
كأمتو, كقد ابتدأت السكرة بيا فأكجبت   يفيي فيما لو عبلقة بيف النب :* اآلداب الخاصة

ا افَِّذيَن آَمـُوا َلَ   طاعة اهلل تعالى كطاعة الرسكؿ كحذرت مف المخالفة, قاؿ تعالى:  َ َيا َأهيه

ُموا ُؼوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ  ُتَؼدِّ  . [ُ: الحجرات  َشِؿقٌع َظؾِقم  َبْغَ َيَدِي اهللَِّ َوَرُشوفِِه َواتَّ

بخفض الصكت أثناء خطاب النبي إجبلالن كىيبة منو كتعظيمان لقدره, قاؿ ثـ أمرت 
ـُوا َلَ َتْرَؾُعوا تعالى: ا افَِّذيَن آَم َ َفُروا َفهُ  َيا َأهيه َجْفِر  َأْصَواَتُؽْم َؾْوَق َصْوِت افـَّبِيِّ َوَلَ ََتْ ـَ بِاْفَؼْوِل 

َبَط َأْظََمُفُؽمْ  , ثـ طالبت المؤمنيف بخطاب  [ِ: الحجرات   ْم َلَ َتْشُعُرونَ َوَأْكتُ  َبْعِضُؽْم فَِبْعٍض َأن ََتْ
الرسكؿ بصفة النبكة كالرسالة, ال باسمو ككنيتو تعظيمان كاحترامان لو, كجعمت خفض الصكت 

مف التقكل, كذمت مف يناديو مف كراء حجرات نسائو )كعيينة بف حصف(  عند رسكؿ اهلل 
َيُؿـهوَن  االمتناف عمى اهلل تعالى كرسكلو باإليماف:كأشباىو, كذكرت السكرة في أخرىا ذـ 

ـهوا َظَعَّ  ُ ْم فِِْليََمنِ  َظَؾْقَك َأْن َأْشَؾُؿوا ُؿل َلَّ ََت ـُ ـُتْم َصاِدؿَِغ  إِْشًلَمُؽْم َبِل اهللَُّ َيُؿنه َظَؾْقُؽْم َأْن َهَدا ـُ  إِن 
 .[ُٕ: الحجرات 

                                                 
 (.ُّٗٗ-ىػُُّْ(, المكتب المصرم الحديث, )َٕٔٓ/ٔفي رحاب التفسير: عبد الحميد كشؾ, )( ُ)
  (بتصرؼ.ُِّ-ُُِ/ِٔ: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج: كىبة الزحيمي, ) انظر (ِ)
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بعبلقات الناس بعضيـ مع بعض, مما فيو  كىي المتصمة :* اآلداب االجتماعية العامة
 تقرير فضيمة كذـ رذيمة, إلقامة دعائـ المجتمع الفاضؿ.

فأمرت المؤمنيف بالتثبت مف األخبار كعدـ اإلصغاء لئلشاعات التي يركجيا الفساؽ 
ْم َؾاِشٌق بِـََبلٍ   : كيتناقمكنيا: قاؿ تعالى ـُ ا افَِّذيَن آَمـُوا إِن َجاَء َ َبقَّـُوا َأن ُتِصقُبوا َؿْومًا بَِجَفاَفٍة َؾتَ  َيا َأهيه

كأشادت بمقتضى اإليماف, ككرىت الكفر ,  [ٔ: الحجرات  َؾَعْؾُتْم َكاِدِمَغ  َؾُتْصبُِحوا َظَذ َما
كالفسكؽ كالعصياف. ثـ أبانت طريؽ فض المنازعات الداخمية بيف فئتيف متقاتمتيف مف 

َوإِن   : اغية حتى تعكد لصؼ الجماعة كالكحدةالمؤمنيف كىك اإلصبلح, كقتاؿ الفئة الب

ا َظَذ األُْخَرى َؾَؼاتُِؾوا اَفتِي َضائَِػَتاِن ِمَن اُدْمِمـَِغ اْؿَتَتُؾوا َؾَلْصؾُِحوا َتْبِغي َحتَّى  َبْقـَُفََم َؾنِن َبَغْت إِْحَداَُهَ

طَِغ  َبْقـَُفََم  َتِػيَء إَِػ َأْمِر اهللَِّ َؾنِن َؾاَءْت َؾَلْصؾُِحوا ُِ ُطوا إِنَّ اهللََّ ُُيِبه اُدْؼ ُِ ,  [ٗ الفتح :  بِاْفَعْدِل َوَأْؿ
ثارة  كأعمنت قياـ رابطة اإلخاء كالكد بيف المؤمنيف, كحذرت مف تفكؾ الجماعة المؤمنة كا 
النزاع بيف أفرادىا, كتكليد األحقاد كالضغائف كالكراىية بسبب السخرية كاليمز كالممز كالتنابز 

اب, كسكاء بيف الرجاؿ أك النساء, أك بسبب سكء الظف بالمسمـ كالتجسس )تتبع باأللق
بيف الشعكب كاألفراد  ةثـ أعمنت مبدأ اإلخاء اإلنساني, كالمساكا العكرات( كالغيبة كالنميمة.

نما التفاضؿ  مف مختمؼ األجناس كاأللكاف كالعناصر, فبل عداكة كال طبقية كال عنصرية, كا 
 الصالح كمكاـر األخبلؽ.بالتقكل كالعمؿ 

كختمت السكرة بالكبلـ عف األعراب, فميزت بيف اإليماف كاإلسبلـ, كذكرت صفات المؤمنيف 
كشركط المؤمف الكامؿ " اإليماف باهلل كرسكلو, كالجياد بالماؿ كالنفس في سبيؿ اهلل" كعابت 

ية, كىك رقابة اهلل المٌف عمى الرسكؿ باإلسبلـ,ككضعت ضابط احتراـ القيـ الدينية كاألخبلق
 , كبصره بجميع أعماؿ الخمؽ.اجؿ جبللو لعباده, كعممو بغيب السمكات كاألرض كأىمييم

 المبحث األول
 جمع األحاديث الواىية من خالل سورة الحجرات

قمت في ىذا المبحث بجمع األحاديث الكاىية التي استند إلييا ابف كثير في تفسير 
 ي:سكرة الحجرات, كىذه األحاديث ى

 
 



 

-ِّٗ- 

 . المطمب األول : األحاديث الواىية في طاعة النبي 
قاؿ اإلماـ أحمد: حدثنا بيز, حدثنا عمي بف مسعدة, حدثنا قتادة, عف ( : ٔحديث رقم )

يقكؿ:"اإلسبلـ عبلنية, كاإليماف في القمب". قاؿ ثـ يشير بيده إلى  أنس قاؿ: كاف رسكؿ 
 .(ُ)التقكل ىا ىنا" صدره ثبلث مرات, ثـ يقكؿ:" التقكل ىا ىنا

, كضعفو أيضان األلباني كذلؾ لعنعنة (ِ)ىذا الحديث ضعيؼ؛ كقاؿ البخارم: فيو نظر
 (ّ)قتادة  كفيو أيضان عمي بف مسعدة.

 المطمب الثاني : األحاديث الواىية في تحريم الغيبة والتجسس .
 أواًل: اجتناب سوء الظن.

دثنا أبك القاسـ بف أبي ضمرة نصر بف محمد قاؿ أبك عبد اهلل بف ماجو: ح( : ٕحديث رقم )
بف سميماف الحمصي, حدثنا أبي, حدثنا عبد اهلل بف أبي قيس النصرم, حدثنا عبد اهلل بف ا

! ما أعظمؾ ؾيطكؼ بالكعبة كيقكؿ:" ما أطيب كأطيب ريح عمر, قاؿ رأيت النبي 
مةن منؾ, مالو كدمو, كأعظـ حرمتؾ! كالذم نفس محمد بيده لحرمة المؤمف أعظـ عند اهلل حر 

 مف ىذا الكجو[. ضعفو األلباني في ضعيؼ  ابف ماجو و, تفرد ب(ْ)كأف يظف بو إال خيران"
 . (ٓ)الجامع, لضعؼ نصر بف محمد بف أبي سميماف بف أبي ضمرة

كقاؿ الطبراني: حدثنػا محمػد بف عبػد اهلل القرمطي العػدكم, حدثنا بكر بف ( : ٖحديث رقم )
مدني, حدثنا إسماعيؿ بف قيس األنصارم, حدثني عبد الرحمف بف محمد بف عبد الكىاب ال

:" ثػبلث الزمات أبي الرجػاؿ, عػف أبيػو, عػف جده حارثو بف النعماف؛ قاؿ: قاؿ رسػكؿ اهلل 
ألمتي: الطيػرة, كالحسػد, كسػكء الظػف". فقػاؿ رجؿ: ما يذىبيف يا رسكؿ اهلل ممف ىف فيو؟ 

                                                 
ىػ؛ كأبك يعمى في َُُْ(, مكتبة ابف تيمية القاىرة, ُّٓ/ّ(, )َُِّْأخرجو أحمد في مسنده, )ح (ُ)

 ـ(. ُْٖٗ-ىػَُْْ)ُدمشؽ, طب -(, دار المأمكف لمتراثَِّ-َُّ/ٓ(,)ِِّٗمسنده, )ح
 –(, دار الفكر ِٓ/ُ(؛ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد :الييثمي, )ِٓٗ-ِْٗ/ّانظر التاريخ : لمبخارم ,)( ِ)

  ىػ.ُُِْبيركت 
  (.ْْٗ/ُْ(, )َٔٗٔسمسمة الضعيفة لؤللباني ,)ب ( ّ)
مكتبة ( ُِٕٗ/ِ(, )ِّّٗأخرجو ابف ماجو في سننو, )ؾ: الفتف(, باب: حرمة دـ المؤمف كمالو, )ح( ْ)

 . ُالرياض, طػ -المعارؼ
  (,.ِْٕ/ُ(, )ََٔٓانظر ضعيؼ الجامع الصغير: لؤللباني ,)ح( ٓ)



 

-َّّ- 

ذا تطيرت فأمض"قاؿ:" إذا حسدت فاست ذا ظننت فبل تحقؽ, كا  قاؿ الييثمي في  (ُ)غفر اهلل, كا 
 . (ِ)المجمع: ركاه الطبراني كفيو إسماعيؿ بف قيس األنصارم كىك ضعيؼ.

  ثانيًا: تحريم التجسس.
قاؿ اإلماـ أحمد:حدثنا ىاشـ, حدثنا ليث, عف إبراىيـ بف نشيط الخكالني,  : ( ٗحديث رقم )

أبي الييثـ, عف ديخيف كاتب عقبة؛ قاؿ: قمت لعقبة: إف لنا جيرانان  عف كعب بف عمقمة عف
يشربكف الخمر, كأنا داع ليـ الشرط فيأخذكنيـ. قاؿ: ال تفعؿ, كلكف عظيـ كتيددىـ. قاؿ: 
ني داع ليـ الشرط  ففعؿ فمـ ينتيكا. قاؿ فجاءه دخيف فقاؿ: إني قد نييتيـ فمـ ينتيكا, كا 

يقكؿ:" مف ستر عكرة   ال تفعؿ, فإني سمعت رسكؿ اهلل فتأخذىـ. فقاؿ لو عقبة: كيحؾ
. كركاه أبك داكد كالنسائي مف حديث الميث بف سعد (ّ)مؤمف فكأنما استحيا مكءكدة مف قبرىا"

. إسناده ضعيؼ؛ مف أجؿ أبي الييثـ؛ قاؿ بف حجر في التيذيب: مقبكؿ, أم عند (ْ)بو نحكه
ال فميف  (ٔ)ي ضعيؼ الجامع.. كضعفو األلباني ف(ٓ)المتابعة كا 

 ثالثًا: تحريم الغيبة.

قاؿ ابف أبي حاتػـ: حدثنػا أبػي, حدثنا أحمد بف عبدة, حدثنا أبك عبد الصمد (: ٘حديث رقم )
عبد العزيز ابف عبد الصمد العمي, حدثنا أبك ىاركف العبدم, عف أبي سعيد الخدرم؛ قاؿ: 

قاؿ:" ثـ انطمؽ بي إلى خمؽ مف خمؽ اهلل قمنا يا رسكؿ اهلل, حدثنا ما رأيت ليمة أسرم بؾ؟...
كثير, رجاؿ كنساء مككؿ بيـ يعمدكف إلى عرض جنب أحدىـ فيخذكف منو الحذكة مف مثؿ 

                                                 
 -(, مكتبة ابف تيميةِٖٓ/ّ(,)ِِّٕ: إسعاؼ المبطأ(, )حُُٗأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير,)ب ( ُ)

 .ِالقاىرة, طبػ
  (.ُٖ/ٖ(, )َُّْٔح: ما جاء في الحسد كالظف(, )ٔٗمجمع الزكائد: لمييثمي, )ب  ( ِ)
 (. ُّٓ/ْ(, )ُْْْٕأخرجو أحمد في مسنده, )ح (ّ)
(, ِّٕ/ْ( )ِْٖٗإسناده ضعيؼ كسابقو, كأخرجو أبك داكد في كتاب األدب: في الستر عف المسمـ, )ح( ْ)

؛ كالنسائي في الكبرل في كتاب: الرجـ, باب: الترغيب في ستر العكرة, ُمكتبة المعارؼ الرياض, طبػ
 ـ(.ُُٗٗ-ىػُُُْ)ُبيركت, طبػ -(, دار الكتب العمميةَّٖٗ-َّٕ/ْ( )ِّٖٕ)ح

اليند,  -(. دائرة العارؼ النظاميةُٖٔ/ِالتيذيب: البف حجر العسقبلني,  بانظر تيذي( ٓ)
  ىػ(.جُِّٔ)ُطبػ

 (.ِْْ/ّ(, )ُِٓٔالسمسمة الضعيفة لؤللباني ,)ب ( ٔ)



 

-ُّّ- 

يا  –النعؿ ثـ يضعكنو في ٌفي أحدىـ, فيقاؿ لو: كؿ كما أكمت. كىك يجد مف أكمو المكت 
ؿ: ىؤالء اليمازكف لك يجد المكت كىك يكره عميو. فقمت: يا جبريؿ, مف ىؤالء؟ قا -محمد

وهح  الممازكف أصحاب النميمة. فيقاؿ:  َل ََلَْم َأِخوِه َمْوتًا َفَكِرْهتحمح ْم َأن َيْيكح كح بُّ َأَحدح
ِ
كىك يكره   ُيح

 إسناده ضعيؼ؛ أبك ىاركف العبدم متركؾ كمنيـ مف كذبو. (ُ)عمى أكؿ لحمو..."
بيع, عف يزيد, عف أنس؛ أف كقاؿ أبك الطيالسي في مسنده: حدثنا الر ( : ٙحديث رقم )
أمر الناس أف يصكمكا يكمان كال يفطرف أحد حتى آذف لو. فصاـ الناس فمما   رسكؿ اهلل 

فيقكؿ: ظممت منذ اليـك صائمان, فائذف لي فأفطر.  أمسكا جعؿ الرجؿ يجئ إلى رسكؿ اهلل 
هلل, إف فتاتيف فيأذف لو,كيجئ الرجؿ فيقكؿ ذلؾ, فيأذف لو, حتى جاء رجؿ فقاؿ: يا رسكؿ ا

مف أىمؾ ظمتا منػذ اليػـك صائمتيف, فائذف ليما فميفطرا. فأعرض عنو, ثـ أعاد, فقاؿ رسكؿ 
:" ما صامتا, ككيؼ صاـ مف ظؿ يأكؿ لحـك الناس؟! اذىب فمرىما إف كانتا اهلل 

 صائمتيف أف يستقيئا". ففعمتا, فقاءت كؿ كاحدة منيما عمقة عمقة فأتى النبي صمى اهلل عميو
إسناده ضعيؼ؛ ، (ِ):" لك ماتتا كىما فييما ألكمتيما النار".كسمـ فأخبره, فقاؿ رسكؿ اهلل 

 يزيد بف أباف الرقاشي زاىد ضعيؼ.
حدثنا سميماف التيمي؛ قاؿ: سمعت رجبلن يحدث في مجمس أبي عثماف (: ٚحديث رقم )

كأف رجبلن أتى   النيدم عف عبيد مكلى رسكؿ اهلل أف امرأتيف صامتا عمى عيد رسكؿ اهلل
نيما كادتا تمكتا مف العطش  –رسكؿ اهلل فقاؿ: يا رسكؿ اهلل, إف ىا ىنا امرأتيف صامتا, كا 

قد ماتتا  -كاهلل–فقاؿ: يا نبي اهلل؛ إنيما  -فأعرض عنو, أك سكت عنو–أراه قاؿ: بالياجرة 
حداىما:" فقاؿ إل -أك عيس–أك كادتا تمكتاف فقاؿ:" ادعيما". فجاءتا, قاؿ: فجئ بقدح 

قيئي". فقاءت مف قيحان كدمان كصديدان كلحمان كدمان عبيطان كغيره حتى مؤلت القدح. فقاؿ:" إف 
ىاتيف صامتا عما أحؿ اهلل ليما, كأفطرتا عمى ما حـر اهلل عمييما, جمست إحداىما إلى 

 . (ّ)األخرل فجعمتا تأكبلف لحـك الناس"

                                                 
 (. َّّٓ/َُ(, )ُُٖٖٔ(, )حْٗانظر تفسير بف أبي حاتـ: )ب سكرة الحجرات  (ُ)
 ( ٕٕٓ/ّ(, )ُِِِأخرجو الطيالسي في مسنده , )ب يزيد بف أباف عف أنس(, )ح (ِ)
  -ىػَُْٖ) ُالقاىرة, طبػ -(, دار الكتب العممية بيركتُٕٖ-ُٖٔ/ٔأخرجو البييقي في دالئؿ النبكة ,) (ّ)



 

-ِّّ- 

 . (ُ)جمس أبي عثمافإسناده ضعيؼ؛ لجيالة الرجؿ الذم يحدث في م
قاؿ الحافظ أبك يعمى: حدثنا عمرك بف الضحاؾ بف مخمد, حدثنا أبي  ( :ٛحديث رقم )

عاصـ, حدثنا ابف جريح, أخبرني أبك الزبير عف ابف عـ ألبي ىريرة أف ماعزان جاء إلى 
فمما كاف في  -قاليا أربعا –فقاؿ: يا رسكؿ اهلل؛ إني قد زنيت. فأعرض عنو  رسكؿ 
سة قاؿ: "زنيت؟". قاؿ: نعـ. قاؿ:" كتدرم ما الزنا"؟ قاؿ: نعـ, أتيت منيا حرامان ما الخام

يأتي الرجؿ مف امرأتو حبلالن. قاؿ: "ما تريد إلى ىذا القكؿ"؟ قاؿ: أريد أف تطيرني. قاؿ: 
: "أدخمت ذلؾ منؾ في ذلؾ منيا كما الميؿ في المكحمة كالعصا في البئر؟".  فقاؿ رسكؿ 
أحد ىما لصاحبو: ألـ تر إلى ىذا الذم ستر اهلل عميو فمـ تدعو نفسو حتى رجـ قاؿ: يقكؿ 

حتى مر بجيفة حمار فقاؿ:" أيف فبلف كفبلف؟ انزال فكبل مف  رجـ الكمب. ثـ سار النبي 
جيفة ىذا الحمار". قاال: غفر اهلل لؾ يا رسكؿ اهلل, كىؿ يؤكؿ ىذا؟ قاؿ:" فما مف أخيكما 

إسناده  (ِ), كالذم نفسي بيده إنو اآلف لفي أنيار الجنة ينغمس فييا".آنفان أشد أكبلن منو
قاؿ: عنو الحافظ  , كىك عبد الرحمف بف الصامت, ضعيؼ؛ مف أجؿ ابف عـ أبي ىريرة 

ال فميف. كالحديث ذكره الزيمعي في نصب الراية,  في التقريب: مقبكؿ, أم عند المتابعة كا 
 (ّ)بف الصامت ال أراه محفكظان. كضعفو األلبانيا البخارم, كقاؿ قاؿ كأعمو بعبد الرحمف ىذا

قاؿ الحافظ أبك يعمى: حدثنا الحكـ بف مكسى, حدثنا محمد بف مسمـ, عف ( : ٜحديث رقم )
:" مف محمد بف إسحاؽ, عف عمو مكسى بف يسار, عف أبي ىريرة؛ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 

فيقاؿ لو: كمو ميتان كما أكمتو حيان". قاؿ:  أكؿ مف لحـ أخيو في الدنيا, قرب لحمو في اآلخرة,
 غريب جدان. قاؿ الييثمػي في "مجمع الزكائد ": ركاه الطبراني في  (ْ)"فيأكمو كيكمح كيصيح"

 . (ٓ)األكسط كفيو بف إسحاؽ كىك مدلس

                                                 
 . (َُ/ِ(, )ُٗٓالسمسمة الضعيفة لؤللباني ,)ب  (ُ)
(؛ كالنسائي في ُْٖ/ْح( )ِْْٖد في كتاب "الحدكد" باب: رجـ ماعز بف مالؾ, )أخرجو أبك داك  ( ِ)

ح( , ُْٕٔالكبرل في كتاب: الرجـ, باب: ذكر استقصاء اإلماـ عمى المعترؼ عنده بالزنا, )
( ؛ كالدار ِْٓ-ِْْ/َُ(, )ّْٗٗ(؛ كابف حباف في صحيحو, )حِٕٕ-ِٕٔ/ْ( )ُٕٓٔ)ح

 (. ُٕٗ-ُٔٗ/ّ( )ّّٗحقطني في سننو, في كتاب: الحدكد )
 (.ِّٓ/ٔ(, )ِٖٓٗالسمسمة الضعيفة لؤللباني ,)ب  (ّ)
 (. ُِٖ/ِ(, )ُٔٓٔأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط, )ح (ْ)
  (.ٓٗ/ٖمجمع الزكائد: لمييثمي,  ) (ٓ)



 

-ّّّ- 

, أخبرنا عبد اهلل, أخبرنا يحي بف[ أيكب, عف جحدثنا أحمد بف الحجا( : ٓٔحديث رقم )
ميماف؛ أف إسماعيؿ بف يحيي المعافرم أخبره أف سيؿ بف معاذ بف أنس عبد اهلل بف س

؛ قاؿ:" مف حمى مؤمنان مف منافؽ يعيبو, بعث اهلل الجيني أخبره, عف أبيو, عف النبي 
يريد شينو, حبسو  مف نار جينـ. كمف رمى مؤمنان بشيء إليو ممكان يحمي لحمو يـك القيامة

. إسناده ضعيؼ؛ مف أجؿ إسماعيؿ بف يحي (ُ)قاؿ"اهلل عمى جسر جينـ حتى يخرج مما 
 المعافرم فإنو مجيكؿ .

قاؿ أبك داكد: حدثنا إسحاؽ بف الصباح, حدثنا ابف أبي مريـ, أخبرنا ( : ٔٔحديث رقم )
الميث: حدثني يحيي بف سميـ أنو سمع إسماعيؿ بف بشير؛ يقكؿ سمعت جابر بف عبد اهلل, 

الف: قاؿ رسكؿ اهلل:" ما مف امرئ يخذؿ امرءان مسممان في كأبا طمحة ابف سيؿ األنصارم؛ يقك 
مكضع تنتيؾ فيو حرمتو كينتقص فيو مف عرضو؛ إال خذلو اهلل في مكاطف يحب فييا 
نصرتو. كما مف امرئ ينصر امرءان مسممان في مكضع ينتقص فيو مف عرضو, كينتيؾ فيو 

 . (ِ)رد بو أبك داكد.مف حرمتو[, إال نصره اهلل في مكاطف يحب فييا نصرتو". تف
إسناده ضعيؼ؛ ألف فيو إسماعيؿ بف بشير, كىك مكلى بف مغالة, كالراكم عنو يحيي بف 

 . (ّ)كبلىما مجيكالف. -كىك بف زيد –سميـ 
 المطمب الثالث : األحاديث الواىية في أصول اإليمان الصحيح .

لطبراني: حدثنا أبك عبيدة : قاؿ الحافظ أبك القاسـ ا (ُِحديث رقـ ) . أواًل: تقوى ا 
عبد الكارث بف إبراىيـ العسكرم, حدثنا عبد الرحمف بف عمرك بف جبمة, حدثنا عبيد بف 
   حنيف الطائي, سمعت محمد ابف حبيب بف خراش العصرم يحدث عف أبيو؛ أنو سمع 

 . (ْ)؛ يقكؿ:" المسممكف إخكة, ال فضؿ ألحد عمى أحد إال بالتقكل"؟رسكؿ اهلل 
و عبد الحميد ػي كفيػد": ركاه الطبرانػضعيؼ جدان؛ قاؿ الييثمي في "مجمع الزكائ إسناده

 قاؿ ابف حاتـ في "الجرح كالتعديؿ" كتبت عنو بالبصرة, ككاف (ٓ)بف عمرك بف جبمة, متركؾ.ا

                                                 
 (. ُْْ/ّ(, )ُُٗٔٓأخرجو أحمد في مسنده, )ح (ُ)
 (.ُِٕ/ْ( )ْْٖٖمف رد عف مؤمف غيبة, )حأخرجو أبك دكاد في سننو, في كتاب: األدب, باب:  (ِ)
 (.ُِْ/ّ(, )ِْٖٗالسمسمة الضعيفة لؤللباني ,)ب ( ّ)
 (. ِٓ/ْ( )ّْٕٓأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير , باب: حبيب بف خراش العصرم, )ح (ْ)
 (.ٕٖ/ٖمجمع الزكائد: لمييثمي,  )( ٓ)
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 . (ُ)يكذب فضربت عمى حديثو. 

كفي, حدثنا قاؿ أبك بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بف يحيي الك( : ٖٔحديث رقم )
عف شبيب بف غرقدة, عف المستظؿ  -يعني ابف الربيع –الحسف بف الحسيف, حدثنا قيس 

: "كمكـ بنك آدـ, كآدـ خمؽ مف تراب, ابف حصيف, عف حذيفة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
ثـ قاؿ: ال نعرفو  (ِ)كلينتييف قـك يفخركف بآبائيـ أك ليككنف أىكف عمى اهلل مف الجعبلف".

  مف ىذا الكجو.عف حذيفة إال
 (ّ)إسناده ضعيؼ؛ قاؿ البزار: الحسف ىك العرني: ضعيؼ, قاؿ الحافظ: شيخو ليف.

قاؿ ابف أبي حاتـ: حدثنا الربيع بف سميماف, حدثنا أسد بف مكسى, حدثنا ( : ٗٔحديث رقم )
يحيي بف زكريا القطاف, حدثنا مكسى بف عبيدة, عف عبد اهلل بف دينار, عف ابف عمر؛ قاؿ: 

يـك فتح مكة عمى ناقتو القصكاءو يستمـ األركاف بمحجف في يده, فما كجد  ؼ رسكؿ اهلل طا
عمى أيدم الرجاؿ, فخرج بيا إلى بطف المسيؿ فأنيخت.  ليا مناخان في المسجد حتى نزؿ 

خطبيػـ عمى راحمتو, فحمد اهلل كأثنى عميو بما ىك لو أىؿ ثـ قاؿ:   "  ثـ إف رسػكؿ اهلل  
لناس؛ إف اهلل قد أذىب عنكـ عيبة الجاىمية كتعظيميا بآبائيا, فالناس رجبلف: رجؿ يا أييا ا

م بر تقي كريـ عمى اهلل. كفاجر شقي ىيف عمى اهلل, إف اهلل يقكؿ:  ـُ ـَا ا َخَؾْؼ ا افـَّاُس إِكَّ َ  َيا َأهيه

ْم ُصُعوبًا َوَؿَبائَِل فَِتَعاَرُؾوا ـُ ٍر َوُأكَثى َوَجَعْؾـَا ـَ ن َذ ْم إِنَّ اهللََّ َظؾِقمٌ  إِنَّ  مِّ ـُ َرَمُؽْم ِظـَد اهللَِّ َأْتَؼا ـْ .   َخبِرٌ  َأ
إسناده ضعيؼ؛ مف أجؿ مكسى بف عبيدة  (ْ)ثـ قاؿ: "أقكؿ قكلي ىذا كأستغفر اهلل لي كلكـ".

 . (ٓ)قاؿ عنو الحافظ في التقريب: ضعيؼ كال سيما في عبد اهلل بف دينار

                                                 
-ىػُِّٕ)ُة المعارؼ العثمانية باليند طبػ(, دائر ِٕٔ/ٓالجرح كالتعديؿ: بف أبي حاتـ الرازم, )( ُ)

 ـ(.ُّٓٗ
 (. ِِٓ-ِِْ/ُ(, )ُْٕٔكما في مختصر زكائد المسند, )ح –أخرجو البزار  (ِ)
  (ِِّ/ّالجرح كالتعديؿ: بف أبي حاتـ الرازم, ) (ّ)
 (. ِّّٓ/َُ(, )َُِٖٔ(, )حْٗانظر:تفسير بف أبي حاتـ: )ب سكرة الحجرات  (ْ)
  (.ِٓٓ/ِحافظ ابف أبي حاتـ الرازم, )انظر التقريب: ال( ٓ)
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د: حدثنا يحيي بف إسحاؽ, حدثنا ابف لييعة, عف الحارث حمقاؿ اإلماـ أ( : ٘ٔحديث رقم )
ابف يزيد, عف عمي بف رباح, عف عقبة بف عامر؛ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؛ قاؿ:" 
إف أنسابكـ ىذه ليست بمسبة عمى أحد, كمكـ بنك آدـ طؼ الصاع لـ يممؤه, ليس ألحد عمى 

 . (ُ)بذيان بخيبلن فاحشان"أحد فضؿ إال بديف كتقكل ككفى بالرجؿ أف يككف 
إسناده ضعيؼ؛ قاؿ الييثمي "مجمع الزكائد": ركاه أحمد كالطبراني, كفيو بف لييعة 

  (ِ)كفيو ليف, كبقية رجالو كثقكا.
قاؿ اإلماـ أحمد: حدثنا أحمد بف عبد الممؾ, حدثنا شريؾ, عف سماؾ, ( : ٙٔحديث رقم )

عف درة بنة أبي ليب؛ قالت: قاـ رجؿ إلى عف عبد اهلل ابف عميرة زكج درة بنة أبي ليب 
:" خير الناس  كىك عمى المنبر فقاؿ: يا رسكؿ اهلل؛ أم الناس خير؟ فقاؿ  النبي 

 .(ّ)كآمرىـ بالمعركؼ, كأنياىـ عف المنكر, كأكصميـ لمرحـ" أقرؤىـ, كأتقاىـ هلل 
اهلل بف  إسناده ضعيؼ؛ ألف فيو شريؾ بف عبد اهلل النخعي ضعؼ في الحديث. كعبد

 عميرة ذكره بف حجر في التعجيؿ, كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديبلن.
قاؿ اإلماـ أحمد: حدثنا حسف, حدثنا ابف لييعة, حدثنا أبك األسكد, عف ( : ٚٔحديث رقم )

مف الدنيا, كال أعجبو  شيء القاسـ بف محمد, عف عائشة؛ قالت: ما أعجب رسكؿ اهلل 
 رد بو أحمد, رحمو اهلل.. تف(ْ)أحد قط, إال ذك تقى"

إسناده ضعيؼ؛ قاؿ الييثمي في "مجمع الزكائد": ركاه أحمد كفيو بف لييعة كىك ليف, 
 (ٓ)كبقية رجالو رجاؿ الصحيح.

ركل الطبراني عف عبد الرحمف أنو سمع رجبلن مف بني ىاشـ يقكؿ: أنا ( : ٛٔحديث رقم )
 .(ٔ)نسبو" أكلى الناس برسكؿ اهلل. فقاؿ: غيرؾ أكلى بو كلؾ منو

                                                 
( كالطبراني: في ُْٓ/ْ(, )ُُّٕٔ(, كأخرجو أيضان)حُٖٓ/ْ(, )ُْْٕٗأخرجو أحمد في مسنده , )ح (ُ)

 ( مف طريقيف عف ابف لييعة. ِٓٗ/ُٕ(,)ُْٖالمعجـ الكبير, )ح
 (.ٕٖ/ٖمجمع الزكائد: لمييثمي,  ) (ِ)
-ِٕٓ/ِْ(, )ٕٓٔ(, كالطبراني في المعجـ الكبير, )حِّْ/ٔ(, )ُِِْٕأخرجو أحمد في مسنده, )ح (ّ)

 ( كبلىما مف طريؽ شريؾ. ِٖٓ
 ( . ٗٔ/ٔ(, )ُُِْٓأخرجو أحمد في مسنده, )ح (ْ)
  (.ٕٖ/ٖمجمع الزكائد: لمييثمي,  ) (ٓ)
 (. ُّٓ-ُّْ/ُ(, )ِّٖأخرجو الطبراني في "المعجـ الكبير, )ح (ٔ)
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إسناده ضعيؼ؛ قاؿ الييثمي في "مجمع الزكائد": ركاه الطبراني عف شيخو المقداـ 
 . (ُ)بف داكد كىك ضعيؼا

 . ثانيًا: اإليمان الصحيح با تعالى وبالرسول 
قاؿ اإلماـ أحمد: حدثنا يحيي بف غيبلف, حدثنا رشديف, حدثني عمرك ( : ٜٔحديث رقم )

؛ قاؿ:" ح, عف أبي الييثـ, عف أبي سعيد؛ قاؿ: إف النبي بف الحارث, عف أبي الما
المؤمنكف في الدنيا عمى ثبلثة أجزاء:  الذيف[ آمنكا باهلل كرسكلو ثـ لـ يرتابكا كجاىدكا بأمكاليـ 
كأنفسيـ في سبيؿ اهلل. كالذم يأمنو الناس عمى أمكاليـ كأنفسيـ. ثـ الذم إذا أشرؼ عمى 

 .ؼه ضعيؼ؛ فيو رشديف بف سعد كىك ضعيإسناد (ِ)". طمع تركو هلل 
 المبحث الثاني     

 أثر األحاديث الواىية عمى تفسير سورة الحجرات 
في ىذا المبحػث أريػد أف أبػيف أثػر االسػتدالؿ باألحاديػث الضػعيفة فػي تفسػير المكاضػيع 

الؿ التي تحتكييا سكرة الحجرات, كأذكر األحاديث الصحيحة التي كاف البد البػف كثيػر االسػتد
   بيا بدؿ األحاديث الضعيفة.

 . طاعة الرسول  ىالمطمب األول : أثر األحاديث الواىية عم
َواْظَؾُؿوا  خطابان فيقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى:  لقد كجو اهلل جؿ كعبل  إلى الصحابة 

ثٍِر ِمَن األَْمِر َفَعـِتهْم وَ  ـَ ـَُه ِِف ُؿُؾوبُِؽْم َأنَّ ؾِقُؽْم َرُشوَل اهللَِّ َفْو ُيطِقُعُؽْم ِِف  َفؽِنَّ اهللََّ َحبََّب إَِفْقُؽُم اإِليََمَن َوَزيَّ

اِصُدونَ  وَق َواْفِعْصَقاَن ُأوَفئَِك ُهُم افرَّ ُُ َه إَِفْقُؽُم اْفُؽْػَر َواْفُػ رَّ ـَ  . [ٕ: الحجرات   َو
بيف أظيرىـ , كىذا أمر يشاىدكنو كمعركؼ فيذا إخبار مف اهلل ليـ بأف النبي 

 فما فائدة مثؿ ىذا؟   لدييـ
الفائدة تعظيـ ىذا النبي الذم بيف أيديكـ كامتثاؿ أمره كما يقاؿ: ىذا كتاب اهلل بيف 
يديؾ أنت ال تريد إخباره أنو بيف يديو ألنو يعمـ بو كيحس بو كيشاىده كلكنؾ تحثو عمى 

ا يأمرىـ بو بأف يفعمكا م العمؿ بو كتقديره كالعناية بو . فيذا خطاب مف اهلل لمصحابة  
 . كأف يكقركه كيتأدبكا معو 

                                                 
  (.ٕٖ/ٖمجمع الزكائد: لمييثمي,  ) (ُ)
 ( .ٖ/ّ (, )َُُْٔأخرجو أحمد في مسنده, )ح (ِ)
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ثٍِر ِمَن األَْمِر َفَعـِتهمْ ثـ قاؿ سبحانو :  ـَ كلكف ما ىك األمر الذم    ﴿ َفْو ُيطِقُعُؽْم ِِف 
في عقاب ىؤالء القـك الذيف منعكا الزكاة ألنو  يطيعكـ فيو قاؿ أىؿ العمـ : لك أطاعيـ 

نقاتميـ   نيـ ارتدكا عف دينيـ قاؿ بعض الصحابة كأخبره أ لما جاء الرسكؿ إلى النبي 
أم : أطيعكا أمره كصدقكه كاعممكا   َواْظَؾُؿوا َأنَّ ؾِقُؽْم َرُشوَل اهللَِّ   :يا رسكؿ اهلل فقاؿ اهلل 

أنو لك أطاعكـ في كثير مف األمر لعنتـ: أم لشؽ عميكـ ذلؾ األمر . كمنو أنو لك خرج ػ 
قتاؿ أكلئؾ القـك لحصؿ عميكـ مشقة في الخركج كندـ عمى قتاؿ مف عميو الصبلة كالسبلـ ػ ل

 . (ُ)ليس أىبلن لمقتاؿ
ـَُه ِِف ُؿُؾوبُِؽمْ  قاؿ تعالى :   أنكـ يأىؿ اإليماف  أم  َوَفؽِنَّ اهللََّ َحبََّب إَِفْقُؽُم اإِليََمَن َوَزيَّ

يماف, طمبتـ منو أف مع أنو يخالفكـ فيما طمبتـ كذلؾ بسبب محبتكـ لئل  تطيعكف النبي
يقـك بكـ الميمة كاممة فمـ يفعؿ فرضيتـ كسممتـ سبب ذلؾ ألف اهلل حبب إليكـ اإليماف كزينو 

يََمنَ  في قمكبكـ فيقكؿ أىؿ العمـ في قكلو عز كجؿ :  إشارة إلى   َوَفؽِنَّ اهللََّ َحبََّب إَِفْقُؽُم اإْلِ
ماف محببان إلى قمكبيـ كىذا ظاىر فإف عمى عباده أم أنو ىك الذم جعؿ اإلي فضؿ اهلل 

الناس منيـ مف قذؼ اهلل محبة اإليماف في قمبو فتراه مسارعان لمخيرات محبان ليا كمف الناس 
ـَُه   :مف يفعميا بثقؿ كتبـر . فإذا حصؿ لئلنساف ذلؾ فميشكر اهلل عمى ذلؾ, قاؿ سبحانو َوَزيَّ

, كلبياف (ِ)حسىنو إليكـ حتى اخترتمكه عمى غيرهجعؿ لو زينة في قمكبكـ أم   ِِف ُؿُؾوبُِؽمْ 
, كبسبب ىذه اإلطاعة يغرز اهلل في قمكبيـ اإليماف كالتقكل فبلبد أىمية إطاعة النبي

اإلتياف باألحاديث الصحيحة التي تأكد معنى ىذه اآلية كليس الحديث الضعيؼ التي استند 
 :اليو بف كثير كىك

نا عمي بف مسعدة, حدثنا قتادة, عف أنس قاؿ: قاؿ اإلماـ أحمد: حدثنا بيز, حدث 
اإلسبلـ عبلنية, كاإليماف في القمب". قاؿ ثـ يشير بيده إلى صدره  يقكؿ:" كاف رسكؿ 

                                                 
(, دار الكتب العممية َُُ/ٖانظر: البحر المحيط : محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي, )( ُ)

 ـ( بتصرؼ.ََُِ -ىػُُِْ)ُلبناف, طبػ -بيركت
و األندلسي, أنظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطي( ِ)

  . ِ(, دار الكتاب اإلسبلمي, طبػْْٗ/ُّ)
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.كىناؾ أحاديث صحيحة تدؿ عمى  (ُ) ثبلث مرات, ثـ يقكؿ:" التقكل ىا ىنا التقكل ىا ىنا"
 . بإطاعة الرسكؿمحبة اهلل تعالى لجعؿ اإليماف كالتقكل في قمكبيـ كذلؾ 

: قالكا "أمتي يدخمكف الجنة إال مف أبى  كؿ "قاؿ :  أف رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة * 
 .  (ِ)"الجنة كمف عصاني فقد أبى مف أطاعني دخؿ "كمف يأبى ؟ قاؿ :

 كىك نائـ فقاؿ بعضيـ : إنو جاءت مبلئكة إلى النبي ": قاؿ عف جابر بف عبد اهلل * 

مثبل فاضربكا لو  : إف العيف نائمة كالقمب يقظاف فقالكا : إف لصاحبكـ ىذا نائـ كقاؿ بعضيـ
داعيا فمف أجاب الداعي دخؿ  مثبل فقالكا : مثمو كمثؿ رجؿ بنى دارا كجعؿ فيو مأدبة كبعث

: لدار كلـ يأكؿ مف المأدبة فقالكايدخؿ ا الدار كأكؿ مف المأدبة كمف لـ يجب الداعي لـ
نائـ كقاؿ بعضيـ : إف العيف نائمة كالقمب يقظاف فقالكا  عضيـ : إنوأكلكىا يفقييا فقاؿ ب

فقد  أطاع اهلل كمف عصى محمدا  فقد فمف أطاع محمدا  كالداعي محمد  فالدار الجنة
   (ّ)"فرؽ بيف الناس عصى اهلل كمحمد 

فر ككحبب إلييـ اإليماف كزينو في قمكبيـ ككره إلييـ ال ىؤالء الذيف أطاعكا النبي  
. ىذه األكصاؼ يتتبعيا اإلنساف كصفان حتى يحصؿ لو كالفسكؽ كالعصياف ىـ الراشدكف

 االستقامة كالرشد عمى طريؽ الحؽ .
 المطمب الثاني : أثر األحاديث الواىية عمى تحريم الغيبة والتجسس .

تعتبر المحافظة عمى العرض أحد مقاصد الشريعة اإلسبلمية, حيث أمر اإلسبلـ 
ا افَِّذيَن َآَمـُوا اْجَتـُِبوا    بالمحافظة عمى أعراض بعضيـ بعضان فقد قاؿ تعالى:المسمميف  َ َيا َأهيه

ْم أَ  ـُ وا َوَل َيْغَتْب َبْعُضُؽْم َبْعًضا َأُُيِبه َأَحُد ُُ َُّ ثًِرا ِمَن افظَّنِّ إِنَّ َبْعَض افظَّنِّ إِْثٌم َوَل ََتَ َم ـَ َل حَلْ ـُ ْن َيْل

اٌب َرِحقمٌ َأِخقِه َمْقًتا ؾَ  ُؼوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتوَّ حيث اشتمؿ ىذا النص  [ُِ: الحجرات   َؽِرْهُتُؿوُه َواتَّ
الكريـ عمى جممة مف اآلداب, كاألخبلؽ اإلسبلمية التي ريعيت في المجتمع اإلسبلمي 

 ألصبحت األمة قكية منيا: 

                                                 
 (. ٖانظر في البحث )ص ( ُ)
(, ِْٖ/ِّ(,)ّٕٕٔأخرجو البخارم في صحيحو: كتاب االعتصاـ, باب االقتداء بسنف رسكؿ اهلل )ح( ِ)

 ـ( .ُٖٗٗالمكتبة اإلسبلمية, طبػ)
 (.ِْٗ/ِّ(,)ّٖٕٔ)حأخرجو البخارم: كاالعتصاـ, باب االقتداء بسنف رسكؿ اهلل ( ّ)



 

-ّّٗ- 

ف حتى ال يقع المؤمف في أمرت اآلية باجتناب كثير مف الظأوالً : اجتناب سوء الظن: 
ثًِرا ِمَن افظَّنِّ إِنَّ َبْعَض كجب العقكبة ػالقميؿ مف الحراـ, الذم يست ـَ ا افَِّذيَن َآَمـُوا اْجَتـُِبوا  َ ﴿ َيا َأهيه

ىذا النص أمر باجتناب كثير مف الظف, بحيث ال يترؾ الناس ,  [ُِ: الحجرات  افظَّنِّ إِْثٌم﴾
ما يدكر فييا مف ىكاجس حكؿ اآلخريف مف ظنكف, كشبيات,  ألنفسيـ مجاالن لمتأثر بكؿ

ف ىذا األمر معمؿ بقكلو: كمداـ النبي منصب عمى أكثر   ﴿ إِنَّ َبْعَض افظَّنِّ إِْثمٌ  كشككؾ, كا 
الظف, كالقاعدة أف بعض الظف إثـ, فإف إيحاء ىذا التعبير لمضمير ىك اجتناب الظف السئ 

كف إثمان, بيذا يطير القرآف الكريـ الضمير مف داخمو, لئبل أصبلن, ألنو ال يدرم أم ظنكنو تك
يتمكث بالظف السئ فيقع باإلثـ, كيدعو نقيان بريئان مف اليكاجس كالشككؾ, ييكف إلخكانو المكدة 
كالتي ال يخدشيا ظف السكء, كما أركع الحياة في مجتمع خاؿو مف الظنكف, فيذا النص 

اجان حكؿ حقكؽ الناس, الذيف يعيشكف في مجتمعو الكريـ يقيـ مبدأ التعامؿ الشريؼ سي
النظيؼ, فبل يؤخذكف بظنو, كال يحاكمكف بريبة, كال يصبح الظف أساسان لمحاكمتيـ, بؿ ال 

.كإلتماـ ىذا األمر كلتأكيد مف (ُ)يصح أف يككف أساسان لمتحقيؽ معيـ كال لمتحقيؽ حكليـ
ساءة لممؤمنيف فبلبد تأكيد معنى اآلية خطكرة الظف السئ ألنو مبني عمى الكذب كالنفاؽ كاإل

 باألحاديث الصحيحة كليست الضعيفة مثؿ ما استدؿ بيا ابف كثير كىي:
يطكؼ بالكعبة كيقكؿ:" ما أطيب كأطيب  عف عبد اهلل بف عمر, قاؿ رأيت النبي * 
:" عف حارثة بف النعماف؛ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل *  (ِ)! ما أعظمؾ كأعظـ حرمتؾ!.."ؾريح
(ّ)ث الزمات ألمتي: الطيرة, كالحسد, كسكء الظف...".ثبل

 

كىناؾ حديث صحيح لك استدؿ بو ابف كثير في تكضيح معنى ىذه اآلية لكاف  
حدثنا يحي بف يحي قاؿ : قرأت عمى مالؾ عف أبي الزناد عف  األكلى كاألفضؿ كىك:

ب الحديث, كال قاؿ:" إياكـ كالظف فإف الظف أكذ األعرج عف أبي ىريرة, "أف الرسكؿ 

                                                 
الجامع ألحكاـ القرآف : أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف ( ُ)

 ـ(.ُٖٓٗ -ىػَُْٓبيركت, ) -(, دار إحياء التراث العربيَّّ/ُٔالقرطبي, )
  (. ٗانظر في البحث )ص  ( ِ)
 (. ٗانظر في البحث )ص  ( ّ)



 

-َّْ- 

تحسسكا كال تجسسكا, كال تنافسكا, كال تحاسدكا, كال تباغضكا, كال تدابركا, كككنكا عباد اهلل 
 . (ُ)إخكانان"

بعػػػد أف حرمػػػت اآليػػػة سػػػكء الظػػػف كالظػػػف السػػػيئ بػػػاألمر باجتنابػػػو ثانيـــاً : تحـــريم التجســـس: 
سػػس كالنيػػي ىنػػا يفيػػد كالتباعػػد عنػػو, كىجػػره, كتركػػو, نيػػت اآليػػة عػػف جريمػػة نكػػراء؛ كىػػي التج

وووا التحػػريـ قػػاؿ تعػػالى: ُُ َُّ َوافَّووِذيَن ُيووْمُذوَن اُدووْمِمـَِغ   ؛ كقػػاؿ تعػػالى: [ُِ: الحجػػرات  ﴿ َوَل ََتَ

بِقـوواً  َتاكووًا َوإِْثووًَم مه ووُبوا َؾَؼووِد اْحَتَؿُؾوووا ُِبْ َُ َت ـْ فيػػذه اآليػػات تبػػيف  , [ٖٓ: األحػػزاب   َواْدُْمِمـَوواِت بَِغووْرِ َمووا ا
حرياتيـ كحرمانيـ مف كرامتيـ التي ال يجكز أف تنتيؾ بػأم صػكرة مػف الصػكر, كال أف  لمناس

تمػػس بحػػاؿ مػػف األحػػكاؿ, ففػػي المجتمػػع اإلسػػبلمي الرفيػػع يعػػيش النػػاس آمنػػيف عمػػى بيػػكتيـ, 
آمنيف عمى أسرارىـ, آمنيف عمى عكراتيـ, كال يكجد مبرر ميمػا يكػف النتيػاؾ حرمػات األنفػس 

لعػػكرات, كلػػيس ألحػػد أف يعقػػب بػػكاطنيـ, كلػػيس ألحػػد أف يأخػػذىـ إال بمػػا كالبيػػكت كاألسػػرار كا
. كفػػي ىػػذا المعنػػى ركل اإلمػػاـ أحمػػد: عػػف ديخػػيف كاتػػب (ِ)ظيػػر مػػنيـ مػػف مخالفػػات كجػػرائـ

 (ّ)عقبة؛ قػاؿ: قمػت لعقبػة: إف لنػا جيرانػان يشػربكف الخمػر, كأنػا داع ليػـ الشػرط فيأخػذكنيـ...."
عيؼ فػػبل يسػػتحؽ أف يسػػتدؿ بػػو عمػػى ىػػذا المكضػػكع, ألف كقػػد سػػبؽ بينػػا أف ىػػذا الحػػديث ضػػ

البػػد أف نبػػيف خطػػكرة التجسػػس إذا فشػػا بػػيف األمػػة اإلسػػبلمية فإنػػو يبػػذر بػػذكر الفتنػػة عمػػى كػػؿ 
صعيد, كيزرع الشؾ في نفكس الناس, كمف ثـ تفقد الثقة بػيف النػاس, كيػدب التنػازع كالتخاصػـ 

كمػػو لػػـ يبينػػو الحػػديث الػػذم اسػػتدؿ بػػو ابػػف كالتشػػاحف, كتضػػعؼ رابطػػة األخػػكة كالمػػكدة, كىػػذا 
 كثير فيناؾ أحاديث تبيف ىذا المعنى كىي:

حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ أخبرنا جرير عف األعمش عف أبي صالح عف أبي ىريرة قاؿ: * 
 كا. كككنكا ػػػػػػػػػ:" ال تحاسدكا, كال تباغضكا, كال تجسسكا, كال تحسسكا, كال تناجش قاؿ رسكؿ

                                                 
ماـ أبي الحسف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم,  ؾ البر كالصمة صحيح مسمـ: لئل( ُ)

(, ُّّْ(, )ص َِّٔ( باب تحريـ الظف كالتجسس كالتنافس كالتناجش كنحكىا , )ح ٗكاآلداب )
  ـ(.ََِِ-ىػُِِْ)ُدار بف رجب طبػ

  ـ(.َُٖٗ-ػىََُْ) ٗ(, دار الشركؽ, طبػّّْٔ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف : سيد قطب, )( ِ)
 (. ٗانظر في البحث )ص  ( ّ)



 

-ُّْ- 

 .(ُ)إخكانان"عباد اهلل 

 .(ِ)كفي ركاية:" ال تقاطعكا, كال تدابركا, كال تباغضكا, كال تحاسدكا, كككنكا عباد اهلل إخكانان"* 

قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل يقكؿ:" إنؾ أف اتبعت عكرات المسمميف أفسدتيـ أك  عف معاكية * 
 .(ّ)كدت تفسدىـ"

﴿ َوَل َيْغَتْب َبْعُضُؽْم َبْعًضا  تعالى: نيت اآلية عف الغيبة أيضان قاؿ :ةثالثاً : تحريم الغيب

َم َأِخقِه َمْقًتا َؾَؽِرْهُتُؿوُه﴾ َل حَلْ ـُ ْم َأْن َيْل ـُ , كالغيبة ىي أف تذكر الرجؿ  [ُِ: الحجرات َأُُيِبه َأَحُد
: "أتدركف ما الغيبة؟"  بما فيو, فإف ذكرتو بما ليس فيو فيك بيتاف, كقد ركم عف النبي 

:"ذكرؾ أخاؾ بما يكره" قيؿ : أفرأيت إف كاف في أخي ما  كلو أعمـ, قاؿ قالكا: اهلل كرس
ف لـ يكف فيو فقد بيتو"  أقكؿ؟ قاؿ: "إف كاف فيو ما تقكؿ فقد اغتبتو, كا 

كلقد مثؿ اهلل الغيبة بأكؿ الميتة, ألف الميت ال يعمـ بأكؿ لحمو, كما أف الحي ال 
ضربو اهلل لمغيبة كىي أكؿ لحـ الميت ألنيا كلتكضيح المثؿ الذم  يعمـ بغيبتو مف اغتابو.

حراـ مستقذر, ككذلؾ الغيبة حراـ في الديف كقبيح في النفكس ال يصح أف نأتي باألحاديث 
 التي استند إلييا ابف كثير كىي:

قاؿ ابف أبي حاتـ , عف أبي سعيد الخدرم؛ قاؿ: قمنا يا رسكؿ اهلل, حدثنا ما رأيت ليمة * 
 .(ْ)انطمؽ بي إلى خمؽ مف خمؽ اهلل .." أسرم بؾ؟...قاؿ:" ثـ

أمر الناس أف يصكمكا يكمان كال يفطرف أحد حتى آذف لو.  عف أنس؛ أف رسكؿ اهلل * 
فيقكؿ: ظممت منذ اليـك صائمان,  فصاـ الناس فمما أمسكا جعؿ الرجؿ يجئ إلى رسكؿ اهلل 

 .(ٓ)فائذف لي فأفطر.."

                                                 
( باب تحريـ الظف كالتجسس كالتنافس كالتناجش كنحكىا , )ح ٗصحيح مسمـ, ؾ البر كالصمة كاآلداب, )( ُ)

 (. ُّّْ(, )ص َِّٔ
 نفس المرجع السابؽ.( ِ)
 (.ّٓ/ُِ(, )ِْْْسنف أبك داكد: كتاب التجسس, باب في النيي عف التجسس, )ح( ّ)
 (. َُفي البحث )ص انظر ( ْ)
  (. َُانظر في البحث )ص ( ٓ)



 

-ِّْ- 

يحدث في مجمس أبي عثماف النيدم عف عبيد  حدثنا سميماف التيمي؛ قاؿ: سمعت رجبلن * 
كأف رجبلن أتى رسكؿ اهلل فقاؿ: يا  مكلى رسكؿ اهلل أف امرأتيف صامتا عمى عيد رسكؿ اهلل 

نيما كادتا تمكتا مف العطش.."  .(ُ)رسكؿ اهلل, إف ىا ىنا امرأتيف صامتا,ق كا 

 ماعزان جاء إلى رسكؿ  حدثنا ابف جريح, أخبرني أبك الزبير عف ابف عـ ألبي ىريرة أف* 
فمما كاف في الخامسة قاؿ:  -قاليا أربعا –فقاؿ: يا رسكؿ اهلل؛ إني قد زنيت. فأعرض عنو 

 .(ِ)"زنيت؟". قاؿ: نعـ.."

:" مف أكؿ مف لحـ أخيو في الدنيا, قرب لحمو في عف أبي ىريرة؛ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل * 
 .(ّ)اآلخرة, فيقاؿ لو: كمو ميتان كما أكمتو حيان"

عف عبد اهلل بف سميماف؛ أف إسماعيؿ بف يحيي المعافرم أخبره أف سيؿ بف معاذ بف أنس * 
؛ قاؿ:" مف حمى مؤمنان مف منافؽ يعيبو, بعث اهلل الجيني أخبره, عف أبيو, عف النبي 

 .(ْ)إليو ممكان يحمي لحمو يـك القيامة مف نار جينـ.."

ؿ األنصارم؛ يقكالف: قاؿ رسكؿ اهلل:" ما مف عف جابر بف عبد اهلل, كأبا طمحة ابف سي* 
 . (ٓ)امرئ يخذؿ امرءان مسممان في مكضع تنتيؾ فيو حرمتو كينتقص فيو مف عرضو.."

كىناؾ حديث يبيف معنى الكاضح لمغيبة كأيضان صحيح ليستدؿ بو اإلنساف دكف 
ضعيفة االعتراض مف أم شخص يحاكؿ اقتراؼ الغيبة الف ابف كثير استدؿ باألحاديث ال

 كىك:

: لما عرج بي مررت بقـك ليـ أظافر مف  قاؿ: قاؿ رسكؿ  عف أنس بف مالؾ * 
نحاس, يخمشكف كجكىيـ كصدكرىـ, فقمت: كمف ىؤالء يا جبريؿ قاؿ: ىؤالء الذيف يأكمكف 

 . (ٔ)لحـ الناس كيقعكف في أعراضيـ"

 

                                                 
  (.ُُانظر في البحث )ص  ( ُ)
  (. ُُانظر في البحث )ص ( ِ)
  (. ُِانظر في البحث )ص ( ّ)
  (. ُِانظر في البحث )ص ( ْ)
  (.ُِانظر في البحث )ص  ( ٓ)
 (.ِِ/ُّ(, )ِّْٓسنف أبك داكد: باب في الغيبة, )ح( ٔ)



 

-ّّْ- 

 المطمب الثالث
 أثر األحاديث الواىية في أصول اإليمان الصحيح

تبيف اآلية عمى كحدة األصؿ اإلنساني لجميع البشر, كذلؾ يدؿ عمى .  : تقوى ا أوالً 
أنيـ خمقكا متساكيف في الحقكؽ كالكاجبات العامة مف حيث التكاليؼ كمتساكيف أماـ العدؿ 
 اإلليي, فبل تفرقة بيف الحاكـ كمحكـك كغني كفقير فالكؿ أماـ الشرع سكاسية كأسناف المشط.

 َ ْم ُصُعوًبا َوَؿَبائَِل فَِتَعاَرُؾو﴿ َيا َأهيه ـُ ٍر َوُأْكَثى َوَجَعْؾـَا ـَ ْم ِمْن َذ ـُ ـَا ا َخَؾْؼ ـَْد اهللِا افـَّاُس إِكَّ َرَمُؽْم ِظ ـْ  ا إِنَّ َأ

ْم إِنَّ اهللََّ َظؾِقٌم َخبٌِر ﴾ ـُ ىذا الكصؼ الكريـ تأكيد لمنيي السابؽ بتقرير , [ُّ: الحجرات َأْتَؼا
كتبيف اآلية الغرض مف كجكد الشعكب كالقبائؿ كىك التعارؼ  (ُ)األخكة المانعة مف االغتياب.

كالمصاىرة كالتكاثر, كليس القتاؿ كالتصارع كالغيبة كغير ذلؾ, ككضعت الميزاف الحقيقي 
ف المكازيف األرضية كالجاه كالسمطاف لمتفاضؿ بيف الناس, كىك ميزاف التقكل كليس غيره م

عمى أف يغير  .كأكدت السنة النبكية ىذا المقياس, كأدب الرسكؿ (ِ)كالغني كغير ذلؾ
مقاييس الناس التي كانت سائدة في مجتمعاتيـ الجاىمية, كيتفاضمكف بيا كالماؿ كالجاه 

ؼ ككاف كالسمطاف, فصاحب الماؿ أفضؿ, كصاحب الجاه أفيـ, كصاحب السمطاف أعر 
, كمداـ السنة تأكد ذلؾ فيجب (ّ)الغني يأنؼ أف يمتقي الفقير, كيترفع عف الجمكس معو

بف كثير ااالستدالؿ باألحاديث الصحيحة كليس الضعيفة لبياف معنى التقكل كما استدؿ بيا 
 :(ْ)كمنيا
 فضؿ ألحد عمى أحد إال ممكف إخكة, الػػػػػػػػكؿ:" المسػػػػػػػػػ؛ يقكؿ اهلل ػػػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػق* 

 (ٓ)بالتقكل"؟

                                                 
(, ُْٖ/ٔميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ: محمد بف محمد بف مصطفى العمادم الحنفي, )إرشاد العقؿ الس (ُ)

 ـ(.ََُِ-ىػُُِْ) ُدار الفكر, طبػ
(, دار إحياء التراث ُِٔ/ِٔركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني: أبك الفضؿ األلكسي, ) (ِ)

 .ْبيركت, طبػ -العربي
 .ُ(, دار الفرقاف, طبػُُّك فارس, )في ظبلؿ سكرة الحجرات: محمد أب( ّ)
  (.ُّانظر البحث, )ص  ( ْ)
 (.ُّانظر البحث, )ص  ( ٓ)



 

-ّْْ- 

يـك فتح مكة عمى ناقتو القصكاءو يستمـ األركاف  عف ابف عمر؛ قاؿ: طاؼ رسكؿ اهلل * 
(ُ)بمحجف في يده....."

 

؛ قاؿ:" إف أنسابكـ ىذه ليست بمسبة عمى أحد,  عف عقبة بف عامر؛ أف رسكؿ اهلل * 
(ِ)كمكـ بنك آدـ طؼ الصاع لـ يممؤه.."

 

نو ذكر حديث صحيح مف صحيح البخارم فكاف مف باب أكلى أف يكتفي باألحاديث مع أ
الصحيحة لبلستدالؿ عمى معنى الحديث كىك ما ركاه البخارم قاؿ: حدثنا محمد بف سبلـ, 
حدثنا عبدة, عف عبيد اهلل, عف سعيد بف أبي سعيد, عف أبي ىريرة؛ قاؿ: سئؿ رسكؿ اهلل 

؟ قاؿ:" أكرم يـ عند اهلل أتقاىـ". قالكا: ليس عف ىذا نسألؾ. قاؿ:" فأكـر : أم الناس أكـر
الناس يكسؼ نبي اهلل, ابف نبي اهلل, ابف خميؿ اهلل". قالكا: ليس عف ىذا نسألؾ. قاؿ: " فعف 
معادف العرب تسألكني؟" قالكا: نعـ. قاؿ:" فخياركـ في الجاىمية خياركـ في اإلسبلـ إذا 

  (ّ)فقيكا".

قاؿ: مر    دؿ عمى المعنى كذلؾ في صحيح البخارم عف سيؿكىناؾ حديث صحيح ي
ف شفع  رجؿ عمى الرسكؿ  فقاؿ: ما تقكلكف في ىذا؟ قالكا: حرٌم إف خطب أف يينكح, كا 

ف ييسمع, فمر رجؿ مف فقراء المسمميف فقاؿ  : ما تقكلكف في ىذا؟ قالكا: حرم إف يشفع, كا 
ف قاؿ أ ذا شفع أال يشفع, كا  : "ىذا خير مف مؿء ال يسمع, فقاؿ خطب أال ينكح, كا 

 . (ْ)األرض مثؿ ىذا"
ِذيَن َآَمنحوا بِاَّلل ِ  :قاؿ تعالى.  ثانيًا: اإليمان الصحيح با تعالى وبالرسول  ِمنحوَن ال  ًْ ََم اْدح ﴿إِى 

ِسِهْم ِِف َسبِوِل  ْم َوَأْىفح وا بَِيْمَواِِلِ وا َوَجاَهدح م  ََلْ َيْرَتابح ولِِه ثح اِدقحوَن﴾َوَرسح مح الص    [ُٓ الحجرات :اَّلل ِ أحوَلِئَك هح

 ويتضمن اإليمان ,اإليمان با ىواإليمان الحقيقي واإليمان التام  تبين اآلية
ذا  بوجوده جل وعال واإليمان بربوبيتو واإليمان بألوىيتو واإليمان بأسمائو وصفاتو وا 

                                                 
 (.ُّانظر البحث, )ص  ( ُ)
 (. ُْانظر البحث, )ص  ( ِ)
(, ُِّْصحيح البخارم: ؾ التفسير, باب قكلو لقد كاف في يكسؼ كأخكتو آيات لمسائميف, )ح( ّ)

(ُْ/ِٕٓ.)  
 (.ّْ/ُٔ(, )َُْٕسير, باب اإلكفاء في الديف ,)صحيح البخارم: ؾ التف( ْ)



 

-ّْٓ- 

يؤمنون بو ألنو رسول من رب  النبي محمد باستكمميا اإلنسان استكمل اإليمان ثم 
ثم لم  , وتصديقو فيما أخبرر عنو وزج ىالعمل بما أمر واجتناب ما نيب وذلك العالمين

بل دخل اإليمان في قموبيم دون  و من ربيم ورسولو بيشكوا أو يمحقيم شك فيما آمنوا 
 موعد, بي اإليمان قمفىذه اآلن أشياء قمبية  , استقاموا عميوو ريب وال شك وثبتوا عميو 

ثم انتقل إلى شيئًا من أعمال الجوارح فقال: ﴿ َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم  ,الريب ىذه كميا قمبيو
يقدم  في القرآن من ذكر الجيادَوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو ﴾ يقول أىل العمم إن أكثر ما يرد 

بالمال عمى الجياد بالنفس ىل فائدة تقديم الجياد و الجياد بالمال عمى الجياد بالنفس  فيو
قال بعض أىل العمم بذلك قالوا : ألن المال   ؟ىو ألن المال أحب إلى اإلنسان من نفسو

محبوب لمنفس فترى اإلنسان ال ييمو أن يتعب بدنو ولكن ال يحب أن ينفق شيئًا من المال 
لكن في  ى النفسفجاء التنبيو من ا تعالى عمى ىذه المسالة بتقديم الجياد  بالمال عم

اآلية الكريمة قيد ميم وىو قولو سبحانو ﴿ ِفي َسِبيِل المَِّو﴾ جاىدوا بأمواليم وأنفسيم في 
 (ٔ).سبيل ا 

نما ىك هلل سبحانو كتعالى  ليس لكطنية كال كلبياف بأف الجياد  ال رياء كال سمعة كا 
متى يككف القتاؿ في  النبي  بيفكقد  لعصبية كال إلقميمية بؿ ىك قتاؿ في سبيؿ اهلل 

عف رجؿ خرج ليقاتؿ شجاعة كليقاتؿ لممغنـ  كيقاتؿ ليرل مكانو قالكا : سئؿ حينما  سبيؿ اهلل 
مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا فيك  } : السبلـ الصبلة أم ذلؾ في سبيؿ اهلل قاؿ عميو

د؛ قاؿ: إف النبي . أفضؿ مف االستدالؿ بدليؿ ضعيؼ كىك عف أبي سعي (ِ){ في سبيؿ اهلل
 ؛ قاؿ:" المؤمنكف في الدنيا عمى ثبلثة أجزاء:  الذيف[ آمنكا باهلل كرسكلو ثـ لـ يرتابكا

 (ّ)كجاىدكا بأمكاليـ كأنفسيـ في سبيؿ اهلل. ."
أف العممػػاء ذىبػػكا إلػػى تػػرؾ العمػػؿ بالحػػديث الضػػعيؼ فػػي فضػػائؿ األعمػػػاؿ  خالصــة األمــر:

 :(ْ)كذلؾ ألمكر

                                                 
  (.ّّْٖ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف : سيد قطب, ) (ُ)
 (. َِٗ/ُ(, )َُِصحيح البخارم: في مف سأؿ كىك قائـ عالما جالسان ,)ح( ِ)
  (.ُٓانظر البحث, )ص ( ّ)
اض؛ كأيضان سمسمة (, مكتبة الريِِٓ/ُانظر: تدريب الراكم في شرح تقريب النككم: لمسيكطي,)( ْ)

  (.ْٗ/ُ(؛ صحيح الجامع الصغير: لؤللباني,)ِٓ/ِاألحاديث الضعيفة: لؤللباني,)



 

-ّْٔ- 

  مىا " ال يفيد إال الظف اتفاقان كالعمؿ بالظف ال يجكز لقكلو تعالى:أف الحديث الضعيؼ كى
ؽِّ شىٍيئان  ف  الظ ف  الى ييٍغًني ًمفى الحى  (3)" لىييـ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو ًإف يىت ًبعيكفى ًإال  الظ ف  كىاً 

  أف النبي  أمرنا باجتناب الركاية عنو إال ما عممنا صحتو عنو فقاؿ:" اتقكا الحديث
, كمف المعمـك أف ركاية الحديث إنما ىي كسيمة لمعمؿ بما ثبت فيو (ِ)عني إال ما عممتـ"

فإذا كاف عميو الصبلة كالسبلـ ينيانا عف ركاية ما لـ يثبت عنو فمف باب أكلى أف ينيي 
 عف العمؿ بو. كىذا بيف كاضح.

  أف فيما ثبت عنو ف ىذا الحديث غنية عما لـ يثبت كما ىك األمر في ىذه المسألة فإ
 الصحيح بعمكمو يغني عف الحديث عف الحديث الضعيؼ.

 الخاتمة
 في ختامة ىذا البحث أكد أف أشير إلى ابرز النتائج المستخمصة: 

: بجانب أف تفسير القرآف معمـ كمرشد لطالب الحديث يعرؼ كيؼ بو كيؼ ينقد األسانيد أوالً 
 كالمتكف ككيؼ يميز بيف الصحيح مف غيره.

أف األحاديث الصحيحة التي كردت في تفسير اآليات كالسكر لـ تشمؿ جميع ما أتى بو :ثانياً 
 القرآف الكريـ.

: اختبلط الصحيح بغير الصحيح , كنقؿ كثير مف األقكاؿ المعزكة إلى الصحابة أك ثالثاً 
التابعيف مف غير إسناد, كال تحر يؤدم إلى التباس الحؽ بالباطؿ, زد عمى ذلؾ أف مف يرل 

ا يعتمده دكف أف يذكر لو سندان ثـ يجيء مف بعده فينقمو عمى اعتبار أف لو أصبل, كال رأي
 يكمؼ نفسو البحث عف أصؿ الركاية, كال مف يرجع إليو ىذا القكؿ.

: كقؼ عمماء اإلسبلـ كمحدثيو أماـ ىذا الخطر الذم ييدد سبلمة التفسير مكقفا حازمنا, رابعاً 
ا كاف مسندنا, كثبت لدييـ عدالة ركاتو, كقكة ضبطيـ, بؿ فكانكا ال يقبمكف حديثا إال إذ

ككضعكا لركاية الحديث كركاتو قكاعد كضكابط محررة, جعمكىا معايير كمقاييس يمكف 
 بكاسطتيا معرفة المقبكؿ كالمردكد مف الحديث, كمف تقبؿ ركايتو كمف ال تقبؿ.

                                                 
 (.ِٖسكرة النجـ: آية, )( ُ)
 (.َِٕ/َُسنف الترمذم , ما جاء في الذم يفسر القرآف برآتو, )( ِ)



 

-ّْٕ- 

الكاىية, الخطباء غير : مف العكامؿ الحديثة كالتي تساعد عمى نشر الركايات خامساً 
المؤىميف, فيؤالء الفئة مف الناس يجمعكف مف أم كعاء يقابميـ ألنيـ غير مؤىميف عمميان 
لمخكض في ىذا المجاؿ حتى يستطيعكف أف يميزكا بيف الجيد كالردئ, فيـ يذكركف كؿ ما 

 تميايقرءكف عمى عمتو, فكانكا مف أىـ العكامؿ التي ساعدت بغير قصد عمى نشر اإلسرائي
 بيف الناس كخاصة العامة منيـ.

عمى الباحثيف كالدارسيف أف يعيدكا النظر في تفسير ابف كثير, ليأخذ حقو مف  التوصيات:
تبارؾ –كبعد ال يفكتني في آخر ىذا البحث أف أثني بالحمد لممكلى  البحث كالدراسة كالتعميـ.

مؿ كيجعمو خالصان لكجيو عمى عظيـ نعمو المتتابعة, كأسألو أف يقبؿ ىذا الع -كتعالى
خراجو بيذه الصكرة.  الكريـ, كاف يجزؿ المثكبة لكؿ مف أعاف عمى إتماـ ىذا البحث كا 

 كصمي اهلل كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران 



 

-ّْٖ- 

 المصادر والمراجع
 

م 
 تفاصيل الكتاب 

 القرآف الكريـ.  .ُ

ِ.  
الكتاب الكػريـ: محمػد بػف محمػد بػف مصػطفى العمػادم الحنفػي , إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا 

 ـ(.ُُِْ-ىػُُِْ)ُتحقيؽ: الشيخ محمد صبحي حسف حبلؽ  ,دار الفكر ,طبػ

ّ.  
 –البحر المحيط : محمد بف يكسؼ الشػيير بػابي حيػاف االندلسػي, دار الكتػب العمميػة بيػركت 

 ـ(.ََِِ-ىػُِِْ)ُلبناف طبػ

 تكنس.–طاىر بف عاشكر ,دار سحنكف التحرير كالتنكير : محمد ال  .ْ

ٓ.  
المبػػػاركفكرم, دار  ـبػػف عبػػػد الػػرحي فمحمػػد عبػػدا لػػػرحم تحفػػة األحػػكذم شػػػرح جػػامع الترمػػػذم,
 الكتب العممية, بيركت, بدكف تاريخ.

ٔ.  
تفسػػير القػػرآف العظػػيـ :لئلمػػاـ عمػػاد الػػديف أبػػي الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف كثيػػر الدمشػػقي ,مؤسسػػة 

 ـ(.َََِ-ىػُُِْ)ُقرطبة,طبػ

 ـ(.  َََِ-ىػُُِْ) ّالتفسير كالمفسركف: محمد حسيف الذىبي, مكتبة كىبة, طبػ  .ٕ

ٖ.  
 ُلبنػاف, طبػػ -التفسير المنير فػي العقيػدة كالشػريعة كالمػنيج: كىبػة الزحيمػي, دار الفكػر بيػركت

 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ)

ٗ.  
الينػد, تيذيب التيذيب: الحافظ أحمد بػف عمػى بػف حجػر العسػقبلني, دائػرة المعػارؼ النظاميػة ب

 ىػ(.َُِّ)ُطبػ

 .ُالثقات: الحافظ أبك حاتـ محمد بف حباف البستي, دائرة المعارؼ العثمانية باليند,طبػ  .َُ

ُُ.  
 -الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف : محمػػػد بػػػف احمػػػد األنصػػػارم القرطبػػػي  ,دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي

 ـ(.ُٖٓٗ-ىػَُْٓبيركت, )

ُِ.  
ف جرير الطبرم,,دار الكتب العممية جامع البياف في تأكيؿ القرآف:ألبي جعفر محمد ب

 ـ(.ُٗٗٗ-ىػَُِْ)ّلبناف طػ-بيركت

ُّ.  
الجرح كالتعديؿ: الحافظ أبك محمد عبد الرحمف بػف أبػي حػاتـ الػرازم, دائػرة المعػارؼ العثمانيػة 

 ـ(.ُّٓٗ-ىػُِّٕ)ُباليند طبػ

ُْ.  
اىرة, القػػػػ -بيػػػػركت-دالئػػػػؿ النبػػػػكة: أبػػػػك بكػػػػر أحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف البييقػػػػي, دار الكتػػػػب العمميػػػػة

 ـ(.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ)ُطبػ



 

-ّْٗ- 

ُٓ.  
(, دار إحيػاء ُِٔ/ِٔركح المعاني في تفسير القرآف كالسػبع المثػاني: أبػك الفضػؿ األلكسػي, )

 .ْبيركت, طبػ -التراث العربي

 .ُسنف أبك داكد: أبي داكد سميماف بف االشعت السجستاني, مكتبة المعارؼ الرياض, طبػ  .ُٔ

ُٕ.  
 -يزيػػد القزكينػػي الشػػيير ابػػف ماجػػو, مكتبػػة المعػػارؼ سػػنف ابػػف ماجػػو: أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف

 .ُالرياض, طبػ

 .ُسنف الترمذم: الحافظ محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم, مكتبة المعارؼ الرياض, طبػ  .ُٖ

ُٗ.  
سنف الدار قطنػي: أبػك الحسػف عمػي بػف عمػر بػف أحمػد بػف ميػدم بػف مسػعكد بػف النعمػاف بػف 

 دينار البغدادم, مكقع جامع الحديث.

َِ.  
نف الكبػػرل: أبػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعت بػػف عمػػى الشػػيير بالنسػػائي, مكتبػػة المعػػارؼ سػػ

 .ُـ(ُُٗٗ-ىػُُُْالرياض, طبػ)

ُِ.  
صػػػػحيح البخػػػػارم: اإلمػػػػاـ أبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ البخػػػػارم, المكتبػػػػة اإلسػػػػبلمية, 

 ـ(.ُٖٗٗطبػ)

ِِ.  
ىػػػ(, مكقػػع ّْٓتي ,)تصػػحيح بػػف الحبػػاف: محمػػد بػػف حبػػاف التميمػػي أبػػك حػػاتـ الػػدارمي البسػػ

 جامع الحديث.

ِّ.  
صػػحيح مسػػمـ: لئلمػػاـ أبػػي الحسػػف مسػػمـ بػػف الحجػػاج بػػف مسػػمـ القشػػيرم النيسػػابكرم, دار بػػف 

 ـ(.ََِِ-ىػُِِْ)ُرجب, طبػ

ِْ.  
(, برنػامج منظكمػة َُِْصحيح كضعيؼ الجامع الصغير: محمد ناصر الػديف األلبػاني, )ت

 التحقيؽ الحديثة.

 (.ٗالصابكني ,دار الصابكني,طبػ) صفكة التفاسير :محمد عمى  .ِٓ

 ( ,المكتب المصرم الحديثّْٕٔ/ٓفي رحاب التفسير :عبد الحميد كشؾ ,)  .ِٔ

 .ُفي ظبلؿ سكرة الحجرات: محمد أبك فارس, دار الفرقاف, طبػ  .ِٕ

 ـ(.َُٖٗ-ىػََُْ) ٗفي ظبلؿ القرآف: سيد قطب, دار الشركؽ, طبػ  .ِٖ

ِٗ.  

 قاكيػػؿ فػػي كجػػكه التأكيػػؿ:أبي القاسػػـ جػػار اهللالكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػػكامض التنزيػػؿ كعيػػكف األ
تحقيؽ:محمػػد عبػػد السػػبلـ شػػاىيف ,دار الكتػػب العمميػػة محمػػكد بػػف عمػػر بػػف محمػػد الزمخشػػرم 

 ـ(.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ)ُلبناف,طبػ -بيركت

َّ.  
لسػػػػػػاف العػػػػػػرب: محمػػػػػػد بػػػػػػف مكػػػػػػـر بػػػػػػف منظػػػػػػكر األفريقػػػػػػي المصػػػػػػرم, دار الفكػػػػػػر بيػػػػػػػركت, 

 ـ(.َُٗٗ-ىػَُُْ)ُطبػ
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 ىػ(.ُُِْد كمنبع الفكائد: الحافظ عمي بف أبي بكر الييثمي,دار الفكر بيركت,) مجمع الزكائ  .ُّ

ِّ.  

المحرر الػكجيز فػي تفسػير الكتػاب العزيػز لمقاضػي أبػك محمػد عبػد الحػؽ بػف غالػب بػف عطيػة 
األندلسػي, تحقيػػؽ عبػد اهلل بػػف إبػػراىيـ األنصػارم كالسػػيد عبػػد العػاؿ السػػيد إبراىيـ,الناشػػر: دار 

 ي الطبعة الثانية.الكتاب اإلسبلم

 بيركت. -مسند أحمد: اإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني, المكتب اإلسبلمي  .ّّ

ّْ.  
 -مسند أبي يعمي: أحمد بف عمي بف المثنى أبك يعمي المكصمي التميمػي, دار المػأمكف لمتػراث

 ـ(.ُْٖٗ-ىػَُْْ)ُدمشؽ, طبػ

ّٓ.  
(, مكقػػع َِْالطيالسػػي البصػػرم,)تمسػػند الطيالسػػي: أبػػك داكد سػػميماف بػػف داكد بػػف الجػػاركد 

 جامع الحديث

ّٔ.  

ىػ, تحقيؽ: طػارؽ بػف عػكض َّٔالمعجـ األكسط: سميماف بف أحمد بف الشامي الطبراني ت 
القػػاىرة,  -بػػف إبػػراىيـ الحسػػيني, دار الحػػرميف لمطباعػػة كالنشػػر  فاهلل بػػف محمػػد, كعبػػد المحسػػ

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓالطبعة األكلى 

ّٕ.  
 ف: عبػػػد الػػػرحمتصػػػحيحىػػػػ, َّٔبػػػف أحمػػػد الشػػػامي الطبرانػػػي ت المعجػػػـ الصػػػغير: سػػػميماف 
 ىػَُُْعثماف,دار الفكر,بيركت 

ّٖ.  
ىػػػ, تحقيػػؽ: حمػػدم السػػمفي, َّٔالمعجػػـ الكبيػػر: سػػميماف بػػف أحمػػد بػػف الشػػامي الطبرانػػي ت 

 طبعة ثانية, مكتبة العمـك كالحكـ.

ّٗ.  
لزيمعػػػي,دار المػػػأمكف نصػػػب الرايػػػة لتخػػػريج أحاديػػػث اليدايػػػة: أبػػػك محمػػػد عبػػػد اهلل بػػػف يكسػػػؼ ا

 ـ(.ُّٖٗ-ىػُّٕٓالقاىرة,)
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َواَيات اْلَواِىَية ِفي ِىْجَرِة النَِّبيِّ   َوَأَثُرَىا َعَمى اأْلُمَّة الرِّ
  (ٔ)سميحة حسن األسود

 ممخص
,  المكاقػػػؼ التػػػي اشػػػتيرت فػػػي ىجػػػرة النبػػػي  بعػػػضدراسػػػة ليتعػػػرض ىػػػذا البحػػػث 

فعػػػػكا عنيػػػػا, رغػػػػـ أنيػػػػا ركايػػػػات ال أصػػػػؿ ليػػػػا, أك كتناقميػػػػا النػػػػاس, كاعتقػػػػدكا بيػػػػا, كربمػػػػا دا
كبيػػاف أثػػر  . , أك كاىيػػة؛ كرغػػـ أف ىنػػاؾ البػػدائؿ الصػػحيحة ليػػا فػػي سػػيرة النبػػي مكضػػكعة

 ىذه الركايات عمى األمة.
ُؼوا اهللَ َوُؿوُفوا َؿْوًَل َشِديًدا] الحمد هلل القائؿ: مقدمة : ا افَِّذيَن َآَمـُوا اتَّ َ َفُؽْم  ُيْصؾِْح *  َيا َأهيه

 . {93-90 }األحزاب:[ َأْظََمَفُؽْم َوَيْغِػْر َفُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوَرُشوَفُه َؾَؼْد َؾاَز َؾْوًزا َظظِقًَم 

ًة ]: كالصبلة كالسبلـ عمى نبيو المصطفى الرحمة الميداة ـَاَك إَِلَّ َرْْحَ َوَما َأْرَشْؾ

 د :, كبع {309}األىبواء: [فِْؾَعاَدِغَ 

تكثر, كيخػتمط عمػى النػاس الغػث بالسػميف, فػبل تكػاد  الكتابات في سيرة النبي  فإف
كتركػػو لكطنػػو, كمبلحقػػة  - كألف ىجػػرة المصػػطفى   تىبػػيف الركايػػات الصػػحيحة مػػف غيرىػػا.

مف األحداث المؤلمة, أك المثيػرة فػي سػيرتو عميػو الصػبلة كالسػبلـ؛  - المشركيف لو في اليجرة
دسػػػمة لئلضػػػافات غيػػػر الصػػػحيحة فييػػػا, كالتػػػي يصػػػدقيا النػػػاس إلػػػى درجػػػة  لػػذلؾ كانػػػت مػػػادةن 

االعتقاد, كال يقبمكف بغيرىا, كربما يدافعكف عنيا أيضان؛ مع أف فػي السػيرة الصػحيحة مػا يغنػي 
لػػذلؾ عمػػؿ الباحػػث عمػػى جمػػع بعػػض الركايػػات الكاىيػػة كالمكضػػكعة فػػي ىجػػرة  عػػف ىػػذا كمػػو.

بتخريجيػا, كالحكػـ عمييػا, كبيػاف مػا فييػا مػف عمػؿ, كنقػؿ  , كدراستيا دراسػةن حديثيػة, النبي 
عىمو بعنكاف:  أقكاؿ العمماء كحكميـ في ذلؾ إف كجد ؛ كجى
َواَيات اْلَواِىَية ِفي ِىْجَرِة النَِّبيِّ   َوَأَثُرَىا َعَمى اأْلُمَّة الرِّ

 كقد قيًسمىت الدراسة بعد ىذه المقدمة إلى مبحثيف, كخاتمة:
ل: تعريفات: وفيو ثالثة مطالب:اْلَمْبَحُث اأْلَ   وَّ

ًديثي اٍلكىاًىي. ؿ: اٍلحى  اٍلمىٍطمىبي اأٍلىك 
اص. اٍلمىٍطمىبي الث اًني: ظىاًىرىةي   القيص 
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ًاديث اٍلكىاًىية.  اٍلمىٍطمىبي الث اًلٍث: اآٍلثىاري الس يِّئةي الٍنًتشىاًر اأٍلىحى
 : وفيو تسعة مطالب: ِىْجَرِة النَّبِّيِّ ي فِ  َواِىيةُ الْ  اتُ ايَ وَ الرِّ اْلَمْبَحُث الثَّاِني: 
ؿ:  م.نىٍجد شىٍيخو في صكرة  إٍبًميسي  اٍلمىٍطمىبي اأٍلىك 

ٍنوي ًفي ًفرىاًش الٌنًبيِّ  ًمٌي رىًضيى اهللي عى ًبيتي عى  . اٍلمىٍطمىبي الث اًني: مى
 .اٍلمىٍطمىبي الث اًلٍث: ذىاتي النِّطىاقىٍيفً 

يىؿو  أىًبي ٍربي اٍلمىٍطمىبي الر اًبعي: ضى  بىري  جى  ًفي  الر سيٍكؿً  طىًرٍيؽً  عىف اٍلًجفِّ  ًمف اٍليىاًتؼي  ألىٍسمىاءى, كىخى
تىو.  ًىٍجرى

: اًمسي اتو ك آيى مي تٍ يى كى  ,ابى رى ـ التى يً يٍ مى عى  ري ثي نٍ يى  كى ىي ف, كى يٍ كً رً شٍ مي الٍ  فً يٍ بى  فٍ مً   يِّ بً الن   كجي ري خي  اٍلمىٍطمىبي الخى
 .ٍس يى  ةً رى كٍ سي  فٍ مً 

: ثيٍعبىافي اٍلغىار.اٍلمى   ٍطمىبي الس اًدسي
مىى فىـً اٍلغىاًر. اـً عى مى بىٍيًض اٍلحى  اٍلمىٍطمىبي الس اًبعي: نىًسيجي اٍلعىٍنكىبيٍكًت كى

ًسكىارٍم ًكٍسرىل. : سيرىاقىةي كى  اٍلمىٍطمىبي اٌلثاًمفي
مينا.  اٍلمىٍطمىبي الت اًسعي: طىمىعى اٍلبىٍدر عى

صاء في جمع الركايات الكاىية في اليجرة, ألف كيعتذر الباحث عف عدـ االستق
 البحث قد طاؿ أمده, كزاد عف حده.

كاهللى نسأؿ أف يككف لنا مف ىذا العمؿ نصيبه كسيـه في الجيكد التي يبذليا كثير 
, إذ إف الركايات المكذكبة  مف عممائنا السابقيف كالمعاصريف, مف أجؿ تنقية سيرة النبي 

 فيـ الخاطئ لئلسبلـ.ال ينبني عمييا إال ال
كنسألو تعالى أف يستعممنا لخدمة دينو كحفظ سنة نبيو صمى اهلل عميو كسمـ , كأف 

 ييسر لنا أمرنا كيتقبؿ منا إنو سميع الدعاء.
ُل: َتْعِريَفات  اْلَمْبَحُث اأْلَوَّ

ُل: اْلَحِديُث الَواِىي : ( اٍلكىافي المغة:  -أ تعريفو: اْلَمْطَمُب اأْلَوَّ ٍعتىؿى )كىىىيى ٍرؼي اٍلمي كي كىاٍليىاءي كىاٍلحى
: الش ؽى ًفي اأٍلىًديـً  ى ًربىاطيوي فىييكى كىاهو. كىاٍلكىٍىيي كيؿى شىٍيءو اٍستىٍرخى . كى اءو ًفي شىٍيءو مىى اٍسًتٍرخى  يىديؿى عى

ر ؽى كىاٍنشىؽ . ٍيًرًه كىػي: )كىىىى( اٍلسِّقىاءي يىًيي ًباٍلكىٍسًر )كىٍىينا( تىخى كىغى
(ُ)  

                                                 

 .ُْٔ/ ٔمغة: معجـ مقاييس ال ُ))
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ابىيىا  بىوي )فىأىٍكىىى( يىدىهي أىٍم أىصى رى : ضى ييقىاؿي ـ  ًبالسىقيكًط. كى عيؼى كىىى اًئطي ًإذىا ضى )كىىىى( اٍلحى كى
ا أىٍشبىيىوي. كىٍسره أىٍك مى
ا  (ُ) بىوي فأىٍكىىى يىدىه, أىم أىصابىيا كىٍسره أىك مى رى : ضى كىأٍكىاهي: أىٍضعىفىو. كيقاؿي

, كحديثه كاهو: أىم  .أىٍشبىو ذلؾى ًعيؼه  (ِ)ساًقطه أىك ضى
, كمف كبلـ يمكف استنباط تعريؼ الحديث الكاىي مف كبلـ ابف تيمية في االصطالح: -ب

"كأما مف قبؿ الترمذم مف  يقكؿ ابف تيمية: ابف الجكزم, كصنيعو في كتابو العمؿ المتناىية:
ضعيؼ, العمماء فما عرؼ عنيـ ىذا التقسيـ الثبلثي, لكف كانكا يقسمكنو إلى: صحيح ك 

كالضعيؼ عندىـ نكعاف: ضعيؼ ضعفان ال يمتنع العمؿ بو, كىك يشبو الحسف في اصطبلح 
الترمذم. كضعيؼ ضعفان يكجب تركو, كىك الكاىي كىذا بمنزلة مرض المريض قد يككف 
قاطعان بصاحبو, فيجعؿ التبرع مف الثمث, كقد ال يككف قاطعان بصاحبو, كىذا مكجكد في كبلـ 

ه؛ كليذا يقكلكف: ىذا فيو ليف, فيو ضعؼ, كىذا عندىـ مكجكد في اإلماـ أحمد كغير 
"كاف في عرؼ أحمد بف حنبؿ كمف قبمو مف العمماء, أف الحديث  كيقكؿ أيضان: .(ّ)الحديث"

ينقسـ إلى نكعيف: صحيح كضعيؼ. كالضعيؼ عندىـ ينقسـ إلى: ضعيؼو متركؾو ال يحتج 
لى ضعيؼو حسف... " "لما كانت األحاديث  :في مقدمة كتابو كزميقكؿ ابف الجك . (ْ)بو, كا 

قكم  بكذبو, متزلزؿو  مقطكعو  ال بأس بو, كمكضكعو  شؾ فيو, كحسفو ال يي  تنقسـ إلى صحيحو 
التزلزؿ, فأما الصحيح كالحسف فقد عرفا, كأما المكضكع فإني رأيتو كثيران, حتى إنيـ قد 

يا كبركدة لفظيا, فيي تنطؽ كضعكا نسخان طكاالن, كأحاديث مدكا فييا النفس,ال يخفى كضع
بأنيا مكضكعة, كأف حاشية المصطفى منزىة عف مثميا, كجمعت المكضكعات المستبشعة 
في كتابو سميتو "كتاب المكضكعات مف األحاديث المرفكعات", كقد جمعت في ىذا الكتاب 

ليسيؿ األحاديث الشديدة التزلزؿ الكثيرة العمؿ, كرتبتو كتبان عمى نحك ترتيب كتب الفقو, 
  .(ٓ)المأخذ منو عمى الطالب, كاهلل المكفؽ"

                                                 

 . ّْٔمختار الصحاح: ص ُ))
 .ِٔٔ/ َْتاج العركس:  ِ))
 .ِٓ/ ُٖ( مجمكع الفتاكل: ّ)
 .ُِٓ/ ُ: نفسو( ٓ)
 .ُٕ( العمؿ المتناىية: صُ)
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الحديث الواىي عند العمماء ىو: ما كان فيو ضعٌف كعمى ىذا يمكننا القكؿ أف 
: "كالحديث الذم ركاه ابف ركاه ابف حباف معمقان عمى حديثو  سيكطيقاؿ ال .شديد ال ينجبر

 يعمؿ بو في فضائؿ حباف في تاريخو عف أنس مف قسـ الكاىي الشديد الضعؼ الذم ال
)األعماؿ"

3
: "ثـ يجعمكف ىذا الخبر الساقط الكاىي مسندان (  ,, كىذا قمة حياءو . كيقكؿ ابف حـز

كىك ضعيؼ  -كاستخفاؼ بالكبلـ في الديف, كىك مف طريؽ ككيع مف ركاية أسامة بف زيد 
 .(ِ)عف مجيكؿ" - جدان 

اص : اْلَمْطَمُب الثَّاِني: ظاىرة الدكافع التي جعمت الكتب الضعيفة في  لعمو مف أىـ الُقصَّ
العامة بيا, كذلؾ لما كجدكا فييا مف سيكلة العبارة كالتشكيؽ في العرض  السيرة تركج: اىتماـ

األحداث مع ما يكتنؼ ىذه الكتب مف ذكر الغرائب كالنكادر كاألشعار, ككؿ ىذا  كتداخؿ
 الطيف بمة؛ اعتماد القصاص في جعؿ قمكب العكاـ تميؿ لمتابعتيا كسماعيا, كمما زاد كغيره

 قصصيـ عمى ىذه الكتب كزياداتيـ المنكرة عمييا؛ مما جعؿ األمر يزداد سكءان.
اص أشد التحذير لما في كثير مف  ,كقد حذ ر سمؼ ىذه األمة مف ىؤالء القص 

 لشرع اهلل. خالفةقصصيـ مف آثار سيئة عمى العامة كلما فييا مف م
 قاؿ: اص ال يذمكف مف حيث ىذا االسـ ألف اهلل ص  كالقي يقكؿ ابف الجكزم: "

َن افَؼَصصِ ] َُ [ َؾاْؿُصِص افَؼَصَص ] :كقاؿ , {1}يوسف:[ َكْحُن َكُؼصه َظَؾْقَك َأْح

نما ، {391}األعراف: اص ذـ كا   ذكر دكف القصص بذكر االتساع منيـ الغالب ألف القيص 
 كاف إذا فأما محاؿ, أكثره ما عمى تمداع كربما يكرده, فيما يخمط غالبيـ ثـ المفيد, العمـ

 الناس أحكج ما يقكؿ: حنبؿ بف أحمد كاف كقد ممدكح, فيك كعظان, كيكجب صدقان, القصص
 .(ّ)صدكؽ" قاص إلى

اص, إال العمـ أمات ما: »قاؿ قبلبة أبي كعف  القاص   الرجؿى  الرجؿي  يجالس القيص 
 .(ْ)«بشيء منو يتعمؽ حتى قـكي فبل العالـ إلى كيجمس بشيء, منو يتعمؽ فبل سنة,

                                                 

 .ِْتحفة األبرار: ص ُ))
 .ِِ/ ٔالمحمى باآلثار:  ِ))
 .َُُتمبيس إبميس: ص ّ))
لياء:  ْ))  .ِٕٖ/ ِحمية اأٍلىك 
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 شـ لك ما ليـ كيذكر المنكرة, األحاديث لمعكاـ يركم كيقكؿ ابف الجكزم: "كالقاٌص 
 قالكا: قد عالـ عمييـ أنكر فإذا الباطؿ يتدارسكف عنده مف العكاـ فيخرج ذكره, ما العمـ ريح

دثنا, كأيخبرنا, ىذا, سىمعنا اص أفسد قد فكـ كحي  . (ُ)المكضكعة" حاديثباأل الخمؽ مف القيص 
اص الناس "أكذب: حنبؿ أحمد بف كقاؿ  .(ِ)كالسىؤ اؿ" القيص 
, كقاؿ ّ"كالتفسير كالمبلحـ, المغازم,: أصكؿ ليا ليس كتب ثبلثة: "أيضان  كقاؿ

 في مخصكصة كتب بو المراد أف كىك كجو: عمى محمكؿ الكبلـ "كىذا الخطيب البغدادم:
 كعدـ مصنفييا, أحكاؿ لسكء بصحتيا, مكثكؽ كال عمييا, تمدمع غير الثبلثة, المعاني ىذه

 يصح كليس الصفة, بيذه فجميعيا المبلحـ كتب فأما. فييا القيٌصاص كزيادات ناقمييا, عدالة
 الرسكؿ إلى أسانيدىا اتصمت يسيرة, أحاديث غير المنتظرة كالفتف المرتقبة, المبلحـ ذكر في
 فمف القرآف تفسير في المصنفة الكتب كأما .جمية كاضحة كطرؽ مرضية, كجكه مف 

 .(ْ)سميماف" بف كمقاتؿ الكمبي, كتابا أشيرىا
 في "كليس كقاؿ الخطيب البغدادم: ,(ٓ)«كذب الكاقدم كتب: »الشافعي كقاؿ

. غيره كتب في يذكر ما أكثر مف كخمكه صغره مع عقبة بف مكسى كتاب مف أصح المغازم
 بما فكيؼ حكمو, ىذا كتأليفو, بجمعو كعرؼ تصنيفو, يراشت عمف األشياء ىذه مف ركم فما

 تمؾ لمثؿ النقؿ إف زخارفيـ؟ مف العكاـ قمكب بو كيستميمكف مجالسيـ, في القصاص يكرده
 .(ٔ)التجارات" أخسر مف بأمثاليا الشغؿ في الكقت كذىاب المنكرات, مف العجائب

 النتشار األحاديث الكاىية كاف اِر اأْلََحِاديث اْلَواِىية :اْلَمْطَمُب الثَّاِلْث: اآْلثَاُر السَّيِّئُة الْنِتشَ 
تفكير المسمميف كسمككيـ, كأثرت عمييـ بصكرة  في اإلسبلمية, تغمغمت األمة عمى سيئة آثار

 كاضحة, كيمكف أف نجمؿ أىـ ىذه اآلثار في النقاط التالية:

                                                 

 .ِّ/ ُالجكزم:  المكضكعات البف ُ))
 .َُِٔسير السمؼ الصالحيف: ص ِ))
 .ُِٔ/ ِالجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع:  ّ))
 .ُِٔ/ ِنفسو:  ْ))
 .ُْٔ/ ِالمرجع السابؽ:  ٓ))
 .ُْٔ/ ِنفسو:  ٔ))
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 .عدـ تقبميـ لؤلحاديث الصحيحة بعد سماعيـ لؤلحاديث الضعيفة -
 , نتيجة اتباعو بعض األحاديث المكضكعة.إيقاع المسمـ في الشرؾ الصريح -
 .إفساد األخبلؽ - .تأصيؿ أصكؿ مخالفة لمشريعة -  .تعميـ الناس ما لـ يثبت -
 تحريـ ما أحؿ اهلل كتشكيو سمعة الصحابة -.التفرقة بيف المسمميف - .تغيير سنة النبي -
 بتداع في العبادة, كمخالفة السنةعمى اهلل بالمعاصي, كاال إعانة المستيتريف عمى االجتراء -
 .إلقاء الشؾ كالريبة بيف المسمميف؛ كنشر الخرافة بينيـ -

 اْلَمْبَحُث الثَّاِني
 ِىْجَرِة النَّبِّيِّ ي فِ  َواِىيةُ الْ  اتُ ايَ وَ الرِّ 

ل:  ي :َنْجد َشْيخٍ في صورة  إْبِميُس  اْلَمْطَمُب اأْلَوَّ
ٍيشه أىف  رىسيكؿى الم ًو قىاؿى اٍبفي إسٍ  لىم ا رىأىٍت قيرى اؽى: كى ـٍ  حى ٍيًرًى ابه ًمٍف غى ٍت لىوي ًشيعىةه كىأىٍصحى ارى قىٍد صى

ليكا دىارنا, كى  ـٍ قىٍد نىزى فيكا أىن يي , عىرى ـٍ اًبًو ًمٍف اٍلمييىاًجًريفى إلىٍيًي كجى أىٍصحى ري رىأىٍكا خي , كى ـٍ ابيكا ًبغىٍيًر بىمىًدًى أىصى
كجى رىسي ًمٍنييـٍ  ري كا خي ًذري فػػػػإلىٍييً  كًؿ الم ًو ػػػػػمىنىعىةن, فىحى , كىعىرى . فىاٍجتىمى ػػػى ـٍ قػػػكا أىن يي ػػػػػي ـٍ ـٍ ٍرًبًي مىعى ًلحى عيكا ػػػػػػٍد أىجى

يِّ ٍبًف كً  -ٍدكىةً ػػػػػػػى لىوي ًفي دىاًر النٌ  بو ال ًتي كىانىٍت قيرىٍيشه الى تىٍقًضيػػػػكىًىيى دىاري قيصى  -أىٍمرنا إال  ًفييىا ,بلى
كفى ًفييىا مىا يىٍصنىعيكفى ًفي أىٍمًر رىسيكًؿ الم ًو  افيكهي. يىتىشىاكىري ٍيفى خى   , حى

, عىٍف  - ٍبًد الم ًو ٍبًف أىًبي نىًجيحو ٍف عى اًبنىا, عى ـي ًمٍف أىٍصحى د ثىًني مىٍف الى أىت ًي اؽى: فىحى قىاؿى اٍبفي إٍسحى
بىٍيرو  اًىًد ٍبًف جي ميجى

ٍبًد الم ًو ٍبًف عىب اسو رىًضيى الم وي  ُ ٍف عى ـي, عى ٍيًرًه ًمم ٍف الى أىت ًي اًج, كىغى ج  أىًبي اٍلحى
كا ًفييىا ًفي أى  ميكا ًفي دىاًر الن ٍدكىًة ًليىتىشىاكىري , كىات عىديكا أىٍف يىٍدخي مىعيكا ًلذىًلؾى : لىم ا أىجى   ٍمًر عىٍنييمىا قىاؿى

ًة, , غىدى رىسيكًؿ الم ًو  كىافى ذىًلؾى اٍليىٍكـي ييسىم ى يىٍكـى الز ٍحمى ٍكا ًفي اٍليىٍكـً ال ًذم ات عىديكا لىوي, كى
مىٍيًو بىٍتمىةه  , عى ًميؿو ـٍ إٍبًميسي ًفي ىىٍيئىًة شىٍيخو جى يي فىاٍعتىرىضى

مىى بىاًب الد اًر, فىمىم ا رىأىٍكهي كىاًقفنا , ِ قىؼى عى فىكى
مىى بىاًبيىا, قىاليكا: مى  ؟عى رى  ٍف الش ٍيخي : شىٍيخه ًمٍف أىٍىًؿ نىٍجدو سىًمعى ًباىل ًذم ات عىٍدتيـٍ لىوي, فىحىضى قىاؿى

ٍؿ,  ٍؿ, فىاٍدخي ا, قىاليكا: أىجى نيٍصحن ـٍ ًمٍنوي رىٍأينا كى , كىعىسىى أىٍف الى ييٍعًدمىكي ـٍ ًليىٍسمىعى مىا تىقيكليكفى مىعىكي
قىٍد اٍجتىمىعى ًفييىا , كى ؿى مىعىييـٍ شىٍيبىةي  فىدىخى ًبيعىةى, كى : عيٍتبىةي ٍبفي رى ٍبًد شىٍمسو , ًمٍف بىًني عى ٍيشو  أىٍشرىاؼي قيرى

بىٍيري ا , كىجي : طيعىٍيمىةي ٍبفي عىًدمٍّ ٍبًد مىنىاؼو ًمٍف بىًني نىٍكفىًؿ ٍبًف عى . كى ٍربو ًبيعىةى, كىأىبيك سيٍفيىافى ٍبفي حى ٍبف رى
                                                 

 الصكاب جبر, فمعمو تحريؼ.  ُ))
: اٍلًكسىاءي, انظر: دالئؿ النبكة لمبييقي   ِ))  .ْٕٔ/ ِالبتمة كىاٍلبىتى
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اًمًر ٍبًف ا اًرثي ٍبفي عى , كىاٍلحى : الن ٍضري ٍبفي ٍبفي ميٍطعىـو يٍّ ٍبًد الد اًر ٍبًف قيصى ًمٍف بىًني عى . كى نىٍكفىؿو
ٍمعىةي  زى , كى ٍبًد اٍلعيز ل: أىبيك اٍلبىٍختىًرمِّ ٍبف ًىشىاـو ًمٍف بىًني أىسىًد ٍبًف عى اًرًث ٍبًف ًكٍمدىةى. كى ًد ااٍلحى ٍبفي اأٍلىٍسكى

ًمٍف بىًني ا . كى ـي ٍبفي ًحزىاـو ًكي , كىحى :ٍبًف اٍلمىٍطمىبي كـو :  مىٍخزي ًمٍف بىًني سىٍيـو . كى ٍيًؿ ٍبًف ًىشىاـو أىبيك جى
: مىحو ًمٍف بىًني جي اًج, كى ج  مينىبِّوه اٍبنىا اٍلحى ـٍ ًمم ٍف الى  نيبىٍيوه كى ٍف كىافى مىعىييـٍ كىغىٍيريىي مى , كى مىؼو أيمىي ةي ٍبفي خى

. ٍيشو : إف  ىىذىا ال ييعىدى ًمٍف قيرى ـٍ ًلبىٍعضو يي , فىًإن ا فىقىاؿى بىٍعضي ؿى قىٍد كىافى ًمٍف أىٍمًرًه مىا قىٍد رىأىٍيتيـٍ ر جي
ٍيًرنىا, فىأىٍجًمعيكا ًفيًو رىٍأينا. قىاؿى  ٍف قىٍد ات بىعىوي ًمٍف غى مىٍينىا ًفيمى ثيكًب عى مىى اٍلكي : كىاىلم ًو مىا نىٍأمىنيوي عى

دً  : اٍحًبسيكهي ًفي اٍلحى كا ثيـ  قىاؿى قىاًئؿه ًمٍنييـٍ كا ًبًو مىا فىتىشىاكىري ب صي مىٍيًو بىابنا, ثيـ  تىرى يًد, كىأىٍغًمقيكا عى
, ًمٍف ىىذىا ى ًمٍنييـٍ مىٍف مىضى ابى أىٍشبىاىىوي ًمٍف الشىعىرىاًء ال ًذيفى كىانيكا قىٍبمىوي, زيىىٍيرنا كىالن اًبغىةى, كى  أىصى

, فىقىاؿى الش ٍيخي الن   ابىييـٍ ت ى ييًصيبىوي مىا أىصى . كىاىلم ًو اٍلمىٍكًت, حى ـٍ ًبرىٍأمو : الى كىاىلم ًو, مىا ىىذىا لىكي ٍجًدمى
رىاًء اٍلبىاًب ال ًذم أىٍغمىٍقتيـٍ  ف  أىٍمريهي ًمٍف كى بىٍستيميكهي كىمىا تىقيكليكفى لىيىٍخريجى اًبًو,  لىًئٍف حى ديكنىوي إلىى أىٍصحى

, فىيىٍنًزعيكهي ًمٍف أى  ـٍ مىٍيكي ىٍكشىكيكا أىٍف يىًثبيكا عى , فىؤلى ـٍ مىى أىٍمًركي ـٍ عى ت ى يىٍغًمبيككي ـٍ ًبًو, حى ككي , ثيـ  ييكىاًثري ـٍ ٍيًديكي
كا. ٍيًرًه, فىتىشىاكىري كا ًفي غى , فىاٍنظيري ـٍ ًبرىٍأمو  مىا ىىذىا لىكي

ًدنىا, فىًإذىا أخرج عنٌ  وي ًمٍف بىٍيًف أىٍظييًرنىا, فىنىٍنًفيًو ًمٍف ًببلى : نيٍخًرجي ـٍ ا فك اهلل ثيـ  قىاؿى قىاًئؿه ًمٍنيي
نىا كىأىٍلفىٍتنىا  فىرىٍغنىا ًمٍنوي, فىأىٍصمىٍحنىا أىٍمرى ن ا كى قىعى, إذىا غىابى عى ٍيثي كى , كىالى حى كىمىا مىا نيبىاًلي أىٍيفى ذىىىبى

ًديًثوً  ٍسفى حى ٍكا حي ـٍ تىرى , أىلى ـٍ ًبرىٍأمو : الى كىاىلم ًو, مىا ىىذىا لىكي ٍنًطًقًو, كىانىٍت. فىقىاؿى الش ٍيخي الن ٍجًدمى كىةى مى بلى , كىحى
مىى ا أىًمٍنتيـٍ أىٍف يىًحؿ  عى اًؿ ًبمىا يىٍأًتي ًبًو, كىاىلم ًو لىٍك فىعىٍمتيـٍ ذىًلؾى مى مىى قيميكًب الرِّجى مىبىًتًو عى يٍّ ًمٍف  كىغى حى

مىيٍ  ت ى ييتىاًبعيكهي عى ًديًثًو حى ـٍ ًبذىًلؾى ًمٍف قىٍكًلًو كىحى مىٍيًي ًب, فىيىٍغًمبى عى ت ى اٍلعىرى ـٍ حى ـٍ إلىٍيكي ًو, ثيـ  يىًسيري ًبًي
كا  ًفيوً  ـٍ مىا أىرىادى, دىبِّري , ثيـ  يىٍفعىؿى ًبكى ـٍ ـٍ ًمٍف أىٍيًديكي كي ذى أىٍمرى , فىيىٍأخي ـٍ ًدكي ـٍ ًفي ًببلى ـٍ ًبًي ٍيرى يىطىأىكي  رىٍأينا غى

: كىاىلم ًو إف  ًلي فً  ٍيًؿ ٍبفي ًىشىاـو : فىقىاؿى أىبيك جى مىا ىىذىا. قىاؿى مىٍيًو بىٍعدي, قىاليكا: كى قىٍعتيـٍ عى ـٍ كى يًو لىرىٍأينا مىا أىرىاكي
ًسيطنا ًفينىا, ثي  ًميدنا نىًسيبنا كى ذى ًمٍف كيؿِّ قىًبيمىةو فىتنى شىابًّا جى : أىرىل أىٍف نىٍأخي ؟ قىاؿى كىـً ـ  ىيكى يىا أىبىا اٍلحى

اًرمنا, ثيـ  يىعٍ  ـٍ سىٍيفنا صى , فىيىٍقتيميكهي, نيٍعًطي كيؿ  فىتنى ًمٍنيي ؿو كىاًحدو ٍربىةى رىجي ًمديكا إلىٍيًو, فىيىٍضًربيكهي ًبيىا ضى
بٍ  ـٍ يىٍقًدٍر بىنيك عى ًميعنا, فىمى مىى فىنىٍستىًريحى ًمٍنوي. فىًإن ييـٍ إذىا فىعىميكا ذىًلؾى تىفىر ؽى دىميوي ًفي اٍلقىبىاًئًؿ جى نىاؼو عى ًد مى

كا  ًميعنا, فىرىضي ـٍ جى ٍرًب قىٍكًمًي : اٍلقىٍكؿي مىا قىاؿى حى : فىقىاؿى الش ٍيخي الن ٍجًدمى . قىاؿى ًمن ا ًباٍلعىٍقًؿ, فىعىقىٍمنىاهي لىييـٍ
ـٍ ميٍجًمعيكفى لىوي  مىى ذىًلؾى كىىي , ىىذىا الر ٍأمي ال ًذم الى رىٍأمى غىٍيريهي, فىتىفىر ؽى اٍلقىٍكـي عى ؿي الر جي
(ُ) . 

                                                 

 .َْٖ/ ُسيرة ابف ىشاـ:  ُ))
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يو عمف ال يتيـ مف أصحابو, فشيخو في الحديث مف ركاية ابف إسحاؽ, يرك قمت: 
اؽى بًف يىسىارً مي  كابف إسحاؽ ىك:. اإلسناد مجيكؿ م دي بفي ًإٍسحى : أىبيك بىكٍ , ى حى ٍبًد ر, كقيؿ: ًقٍيؿى أىبيك عى

,  -اهلًل  , اٍلمىٍطمىبييى مىٍكالىىيـ, المىدىًنيى   .(السيرة النبكية) صاحبي القيرىًشيى
قاؿ ابف حجر:  موثٍق ومكذب:اختبلفان كبيران, مابيف  , اختمؼ العمماء فيومدلسكىك 

 ,كصفو بذلؾ أحمد ,منيـ اء كالمجيكليف كعف شرٍّ ػػػػػػػػػػػػػبالتدليس عف الضعف مشيكره 
 صدكؽ ,(ِ)مف مراتب المدلسيف الر اًبعيةكعده ابف حجر في  ,(ُ)كالدارقطني كغيرىما

 .(ٓ)كطي, كالسي(ْ), ككذلؾ كصفو بالتدليس العراقي(ّ)يدلس
كقد أمسؾ عف االحتجاج بركايات ابف إسحاؽ غير كاحد مف العمماء, قاؿ الذىبي: 

. كقاؿ يعقكب بف (ٔ)كيدلس في حديثو, فأما الصدؽ فميس بمدفكع عنو ...ألشياء منيا: 
إذا حدث عمف سمع منو مف  فقاؿ: -كذكر ابف إسحاؽ  -شيبة: سمعت ابف نمير 

نما أتي مف أنو يحدث عف المجيكليف أحاديث المعركفيف, فيك حسف الحديث, صدك  ؽ, كا 
. كقاؿ أحمد بف حنبؿ: قدـ ابف إسحاؽ بغداد, فكاف ال يبالي عمف يحكي, عف (ٕ)باطمة

أحمد بف حنبؿ, فقمت: إذا انفرد ابف  كسئؿ عنو. (ٖ)الكمبي, كعف غيره, كقاؿ: ليس ىك بحجة
ف جماعة بالحديث الكاحد, كال قاؿ: ال كاهلل, إني رأيتو يحدث ع إسحاؽ بحديث, تقبمو؟

قاؿ: ىك كثير  : ما تقكؿ في ابف إسحاؽ؟لئلماـ أحمد كقيؿ .(ٗ)يفصؿ كبلـ ذا مف كبلـ ذا

                                                 

 .ُٓطبقات المدلسيف: ص: ُ))
نفسو. المرتبة الرابعة ىـ: مف اتفؽ عمى أنو ال يحتج بشيء مف حديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع,   ِ))

 .ُْلكثرة تدليسيـ عف الضعفاء كالمجاىيؿ. طبقات المدلسيف: ص
 .ْٕٔتقريب التيذيب: ص  ّ))
 .ُٖالمدلسيف: ص  ْ))
 .ُٖأسماء المدلسيف: ص  ٓ))
 .ّّ/ ٕسير أعبلـ النببلء:   ٔ))
 .ِْ/ ِتاريخ بغداد:   ٕ))
 .ّّ/ ٕسير أعبلـ النببلء:  ٖ) )
 .ّّ/ ٕالمكضع السابؽ:  ٗ) )



 

-ّٓٗ- 

قاؿ: ىك يقكؿ أخبرني,  قمت: فإذا قاؿ: أخبرني, كحدثني, فيك ثقة؟ التدليس جدا.
 حباف كابف ا,حدثن فيو قاؿ بما إال يحتج ال كأنو بالتدليس كقاؿ العبلئي: مشيكر .(ُ)فيخالؼ

قاؿ ابف رجب الحنبمي: ككاف يحيى بف ك  .(ِ)صحيحو بؿ احتج بو مطمقان  في ذلؾ يراعً  لـ
سعيد شديد الحمؿ عميو, ككاف ال يحدث عنو, ذكره عنو اإلماـ أحمد كقاؿ: ما رأيت يحيى 

, ال يستطيع أحد أف (ّ)كىماـ, بف أبي سميـامنو في محمد بف إسحاؽ, كليث  أسكأ رأيان 
و فييـ, كال ريب أنو كاف يتيـ بأنكاع مف البدع... ككاف يدلس عف غير الثقات, كربما يراجع

بف إسحاؽ عند مالؾ بف أنس اذكر ك  (ْ)دلس عف أىؿ الكتاب ما يأخذه عنيـ مف األخبار.
 .(ٓ)دجاؿ مف الدجاجمة :فقاؿ

كقاؿ الذىبي: كىك صالح الحديث, مالو عندم ذنب إال ما قد حشا في السيرة مف 
   س: سمعت يحيى القطاف يقكؿ ألشياء المنكرة المنقطعة كاالشعار المكذكبة, قاؿ الفبٌل ا

 لعبيد اهلل القكاريرل: إلى أيف تذىب؟ قاؿ: إلى كىب بف جرير, أكتب السيرة, قاؿ: تكتب كذبان 
  .(ٕ)كقاؿ البييقي: "محمد بف إسحاؽ إذا لـ يذكر اسـ مف حدث عنو لـ يفرح بو" . (ٔ)كثيران 

ال يرتقى إلى درجة الضعيؼ, فيك دكف ذلؾ, كال يصمح جدًا سناد ضعيٌف اإلف
 لبلستدالؿ مطمقان. كاهلل تعالى أعمـ.

 : اْلَمْطَمُب الثَّاِني: َمِبيُت َعِمّي َرِضَي اُ َعْنُو ِفي ِفَراِش الّنِبيِّ 
لى: نىا الرواية اأْلَوَّ م دي  قاؿ ابف سعد: أىٍخبىرى د ثىًني: قىاؿى  عيمىرى  ٍبفي  ميحى , حى , عىفً  مىٍعمىره  عىفٍ  الزىٍىًرمِّ

اًئشىةى  عىفٍ  عيٍركىةى, د ثىًني: قىاؿى  عى ًبيبىةى, أىًبي اٍبفي  كىحى دى  عىفٍ  حى ٍيفً  ٍبفً  دىاكي , أىًبي ٍبفً  اٍلحيصى  عىفً  غىطىفىافى
د ثىًني: قىاؿى  عىب اسو  اٍبفً  اًئشىةى  عىفٍ  ميكسىى, ٍبفي  قيدىامىةي  كىحى د ثىًني: قىاؿى  امىةى قيدى  ًبٍنتً  عى ٍبدي  كىحى  ٍبفي  الم وً  عى

م دً  ًميِّ  ٍبفً  عيمىرى  ٍبفً  ميحى , أىًبي ٍبفً  عى , أىًبي ٍبفً  الم وً  عيبىٍيدً  عىفٍ  أىًبيًو, عىفٍ  طىاًلبو ًميٍّ  عىفٍ  رىاًفعو : قىاؿى  عى
                                                 

 .ّّ/ ٕنفسو:   ُ))
 .ُِٔ(  جامع التحصيؿ: صِ)
((ّ  . ـي بفي يىٍحيىى بًف ًدٍينىارو العىٍكًذمى  يقصد: ىىم ا
 .ُّْ/ ُرمذم: شرح عمؿ الت ْ))
 .ِٓٓ/ ٕالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ:   ٓ))
 .ْٗٔ/ ّميزاف االعتداؿ:  ٔ))
 .ُٗ/ ْالسنف الكبرل لمبييقي:  ٕ))
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د ثىًني , كىحى , عىفً  مىٍعمىره ٍبدً  عىفٍ  الزىٍىًرمِّ اًلؾً  ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى , ٍبفً  مى ٍعشيـو ٍعشيـو  ٍبفً  سيرىاقىةى  عىفٍ  جي  جي
ؿى  ًديثي  دىخى ًديثً  ًفي بىٍعًضًيـٍ  حى , حى  ثـ ذكر حديثان طكيبلن, فيو: :قىاليكا بىٍعضو

 أحمر بردان  كتغشى عمي, فيو فبات الميمة, تمؾ مضجعو في يبيت أف عميا كأمر
 صير مف يتطمعكف يشقر  مف النفر أكلئؾ كاجتمع فيو, يناـ  اهلل رسكؿ كاف حضرميان,

 صاحب المضطجع عمى يحمؿ أييـ كيأتمركف ثيابو, يريدكف كيرصدكنو الباب
 الفراش...الحديث.

م د قمت: اًحبي المىغىاًزم: الكىاًقًدمٌ  عيمىر ٍبف أسانيد ابف سعد كميا مف طريؽ ميحى  صى
 .(ُ)لكاقدما أحدىـ األسانيد يضعكف رجاؿ سبع بالمدينة كاف قاؿ الشافعي:متيٌم بالوضع . 

 .(ّ)الحديث , كقاؿ أيضان: متركؾ(ِ)نمير كاٍبف أىٍحمىد تركو عىٍنوي, قاؿ البخارم: سكتكا
 (ٓ), كذاب.(ْ)أحمد بف حنبؿ: الكاقدم يركب األسانيدكقاؿ 
 ,(ٕ)الكاقدم ليس بشيءأيضان:  , كقاؿ(ٔ)يحيى بف معيف: الكاقدم ليس بشيء كقاؿ

قىاؿى مرة أخرل: الكاقدم ال يكتب   . (ٗ)كضعان  الحديث يضع الكاقدم كاف , كقاؿ:(ٖ)حديثوكى
قىاؿ مسمـ , (َُ)قىاؿى إسحاؽ بف راىكيو: كاف عمى ما قاؿ, ككاف عندم ممف يضع كى

قىاؿ, (ُُ)متركؾ الحديث كقاؿ  .(ُِ)كما ال يتابع عميو الكاقدم مف حديثو يكثر جداالعقيمي:  كى
 كقاؿ ابف حباف: كاف .(ُّ)ف الضعؼكمتكف أخبار الكاقدم غير محفكظة, كىك بيابف عدم: 

                                                 
 .ّٕٔ/ ٗ( تيذيب التيذيب: ُ)
 .ُٖٕ/ ُالتاريخ الكبير:  ِ))
 .ُِّالضعفاء الصغير: ص ّ))
 .ُٖ/ ْتاريخ بغداد:  ْ))
 نفسو. ٓ))
 نفسو.ٔ) )
 نفسو.ٕ) )
 .ؽالسابٖ) )
 .ٕٔمشيخة النسائي: ص ٗ))
 المكضع السابؽ. َُ))
 .َُٖ/ ِٔتيذيب الكماؿ:  ُُ))
 .َُٕ/ ْالضعفاء الكبير:  ُِ))
 .َْٖ/ ٕالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ:  ُّ))
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 المعضبلت األثبات كعف المقمكبات الثقات عف يركم ككاف كسيرىـ الناس أياـ يحفظ ممف
 .(ِ)الكاقدم يضع الحديث :بف المدينيكقاؿ ا .(ُ)المتعمد كاف أنو القمب إلى سبؽ ربما حتى

 رحمنا الكاقدم, عمر بف كمحمدقاؿ البييقي: . (ّ)عممو. سعة مع متركؾ كقاؿ ابف حجر:
ياه, اهلل  الكاقدم كتب: »الشافعي كقاؿ .(ْ)يرسمو بما فكيؼ يسنده, فيما بركايتو يحتج ال كا 

 .(ٔ)الثقات مخالفة مف ركاياتو في كجد ما لكثرة كذلؾ: أحمد كقاؿ (ٓ),«كذب
 فالحديث بيذا اإلسناد ضعيف جدًا.

د ثىنىا أخرج اإلماـ أحمد في مسنده قاؿ:  - الرواية الثَّاِنية: , ٍبفي  يىٍحيىى حى م ادو د ثىنىا حى  أىبيك حى
د ثىنىا عىكىانىةى, , أىبيك حى د ثىنىا بىٍمجو ك حى , ٍبفي  عىٍمري اًلسه  ًإنِّي: قىاؿى  مىٍيميكفو , اٍبفً  ًإلىى لىجى  أتىاهي  ًإذٍ  عىب اسو

, ًإم ا أىٍف تىقيكـى مىعىنىا , فىقىاليكا: يىا أىبىا عىب اسو : فىقىاؿى اٍبفي ًتٍسعىةي رىٍىطو ًء, قىاؿى م ا أىٍف ييٍخميكنىا ىىؤيالى , كىاً 
د ثيكا, فىبلى  : فىاٍبتىدىءيكا فىتىحى ًحيحه قىٍبؿى أىٍف يىٍعمىى, قىاؿى : كىىيكى يىٍكمىًئذو صى , قىاؿى ـٍ : بىٍؿ أقيكـي مىعىكي  عىب اسو

: أيؼٍ  يىقيكؿي اءى يىٍنفيضي ثىٍكبىوي, كى : فىجى ا قىاليكا, قىاؿى ؿو لىوي عىٍشره  نىٍدًرم مى قىعيكا ًفي رىجي تيٍؼ, كى ...ثـ ذكر كى
ًمي  نىٍفسىوي, لىًبسى ثىٍكبى الن ًبيِّ  ى حديثان طكيبلن, جاء فيو: شىرىل عى : كى :  اؿى ـى مىكىانىوي, قىاؿى , ثيـ  نىا

كىافى اٍلميٍشًركيكفى يىٍرميكفى رىسيكؿى اهلًل  ًمي  نىاًئـه  كى , كىعى اءى أىبيك بىٍكرو : كىأىبيك بىٍكرو يىٍحسىبي أىن وي , فىجى , قىاؿى
 : : فىقىاؿى : ًإف  نىًبي  اهلًل  نىًبيى اهلًل, قىاؿى ًمي  : فىقىاؿى لىوي عى قىًد اٍنطىمىؽى نىٍحكى ًبٍئًر  يىا نىًبي  اهلًل. قىاؿى

 , ؿى مىعىوي اٍلغىارى , فىدىخى : فىاٍنطىمىؽى أىبيك بىٍكرو , فىأىٍدًرٍكوي. قىاؿى ارىًة مىٍيميكفو ًمي  ييٍرمىى ًباٍلًحجى عىؿى عى : كىجى قىاؿى
ك ري  كىمىا كىافى ييٍرمىى نىًبيى اهلًل, كىىيكى يىتىضى
(

9
, ثيـ  ( ت ى أىٍصبىحى وي حى , قىٍد لىؼ  رىٍأسىوي ًفي الث ٍكًب, الى ييٍخًرجي

اًحبيؾى نىٍرًميًو  ٍف رىٍأًسًو, فىقىاليكا: ًإن ؾى لىمىًئيـه, كىافى صى قىًد كىشىؼى عى , كى ك ري , كىأىٍنتى تىتىضى ري ك  فىبل يىتىضى
...الحديث.  )اٍستىٍنكىٍرنىا ذىًلؾى

3
)  

                                                 
 .َِٗ/ ِالمجركحيف:  ُ))
 المكضع السابؽ. ِ))
 .ْٖٗتقريب التيذيب: ص ّ))
 .ٕٗ/ ِمعرفة السنف كاآلثار:  ْ))
 .ُْٔ/ ِراكم كآداب السامع: الجامع ألخبلؽ ال ٓ))
 .ٕٗ/ ِمعرفة السنف كاآلثار:  ٔ))
. لساف العرب:  ٕ)) ر  ال ًذم ًبًو كيىٍضطىًربي ك ري أىم ييٍظًيري الضى ٍكتيوي يىتىضى قىاؿى اٍبفي األىنبارم: تىرى  .ْْٗ/ ْكى
 .َُّٔ/الحديثُٖٕ/ ٓمسند أحمد:  ٖ))



 

-ِّٔ- 

 ,(ِ)كفي فضائؿ الصحابة بمثمو ,(ُ)كقد أخرجو أحمد في مسنده مرةن أخرل بنحكه
)بمثمو كاآلجرم في الشريعة

1
كابف أبي حاتـ في  ,(ْ)كابف أبي عاصـ في السنة مختصران  ,(

)في اليجرة ى قصة مبيت عمي في فراش النبي مقتصران عم, التفسير
4
كالطحاكم في شرح  ,(

 ,(ٔ)في اليجرة راش النبي ػػػػػػػػػػػػعمى قصة مبيت عمي في فكذلؾ مشكؿ اآلثار, مقتصران 
(ٕ)كالطبراني في المعجـ الكبير بمثمو

مقتصران عمى قصة مبيت  , مرةن كالحاكـ في المستدرؾ ،
)جرةفي الي عمي في فراش النبي 

3
)
  .(ٗ)مرةن أخرل بمثموك  ،

 .(َُ)أبك نعيـ في معرفة الصحابةأخرجو ك 
)بنحكه, ك ُُفي األحاديث المختارة بمثمو الضياء المقدسي أخرجوك 

32
)
جميعيـ مف  :

 عف ابف عباس. ,عف عمرك بف ميمكف ,عف أبي بمج ,طريؽ: أبي عكانة
مىٍيـو أك اٍبفي ك  قمت: , أىبيك بىٍمجو اٍسميوي: يىٍحيىى ٍبفي سي مىٍيـو اٍلفىزىاًرمِّ , (ُّ)كثقو ابف سعد أىًبي سي

)كقاؿ أبك حاتـ: ىك صالح, ال بأس بو, (ُٓ), كالدارقطني(ُْ)كابف معيف
31
كقاؿ ابف حجر:  ,(

                                                 
 .َِّٔ/الحديث ُٖٖ/ ٓالمرجع السابؽ:  ُ))
 .ُُٖٔ/الحديثِٖٔ/ ِفضائؿ الصحابة:  ِ))
 .ُْٖٖ/الحديثَُِِ/ ْالشريعة:  ّ))
 .ُُّٓ/الحديثَِٔ/ ِالسنة:  ْ))
 .ََُّٖ/الحديثُٕٗٗ/ ٔتفسير ابف أبي حاتـ:  ٓ))
 . َْْٖ/الحديثِّٕ/ َُشرح مشكؿ اآلثار:  ٔ))
 .ُِّٗٓ/الحديثٕٗ/ ُِالمعجـ الكبير:  ٕ))
 .ِّْٔلحديث/آ/ ّالمستدرؾ عمى الصحيحيف:  ٖ))
 .ِْٓٔ/الحديثُّْ/ ّالمرجع السابؽ: ٗ))
 .ّّْ/الحديثٕٖ/ ُمعرفة الصحابة ألبي نعيـ:  َُ))
 .ِّ/الحديثِٔ/ ُّاألحاديث المختارة:  ُُ))
 .ّْ/الحديثِٔ/ ُّالمرجع السابؽ:  ُِ))
 .ُُّ/ ٕالطبقات الكبرل:   ُّ))
 .ُّٓ/ ٗالجرح كالتعديؿ:  ُْ))
 .ُٕ: صسؤاالت البرقاني لمدارقطني ُٓ))
 .ُّٓ/ ٗالجرح كالتعديؿ:  ُٔ))



 

-ّّٔ- 

كقاؿ , (ِ)ابف معيف ضعفو :كابف الجكزم أف ,كنقؿ ابف عبد البر ,(ُ)صدكؽ ربما أخطأ
طئ, لـ يفحش خطؤه حتى استحؽ كقاؿ ابف حباف: كاف ممف يخ .(ّ)الجكزجاني: ليس بثقة

عنو, فيسمؾ بو مسمؾ العدكؿ, فأرل أف ال يحتج بما  الترؾ, كال أتى منو ما ال ينفؾ البشر
 . (1).انفرد مف الركاية, كىك ممف أستخير اهلل فيو

(ٓ)كقاؿ أحمد: ركل حديثا منكرا
)قاؿ البخارم: فيو نظرك  ،

1
 أف مف الذىبي , كذكر(

أمر بسد االبكاب إال باب  أف النبي  -كف, عف ابف عباس مناكيره: عف عمرك بف ميم
 مف الحديث السابؽ. ىك جزء  قمت:.  (9)عمى 

كما  ,أعدؿ األقكاؿ فيو أنو يقبؿ حديثو فيما ال ينفرد بو :قاؿ أ. شعيب األرنؤكطك 
لمنافرتيا ما في , قاؿ ابف حباف في المجركحيف, كفي متف حديثو ىذا ألفاظ منكرة, بؿ باطمة

)...الصحيح
3
الجرح فيو مفسر السبب, فيك مقدـ عمى تكثيؽ مف كثقو, كقد أحسف  قمت: .(

القكؿ فيو ابف حباف: كاف ممف يخطئ, لـ يفحش خطؤه حتى استحؽ الترؾ, كال أتى منو ما 
ال ينفؾ البشر, عنو فيسمؾ بو مسمؾ العدكؿ, فأرل أف ال يحتج بما انفرد مف الركاية, كىك 

 (ٗ)فيو.ممف أستخير اهلل 

                                                 

 .ِٓٔتقريب التيذيب: ص ُ))
 .ْٕ/ ُِتيذيب التيذيب:  ِ))
 .ُٖٗأحكاؿ الرجاؿ: ص ّ))
 .ُُّ/ ّالمجركحيف:  ْ))
 .ّْٖ/ ْميزاف االعتداؿ:  ٓ))
ترككا  كقاؿ السيكطي:  البخارم يطمؽ: فيو نظر كسكتكا عنو فيمف َٖ/ ٗالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ:  ٔ))

 .َُْ/ ُديثو, كيطمؽ منكر الحديث عمى مف ال تحؿ الركاية عنو. تدريب الراكم: ح
 .ّْٖ/ ْميزاف االعتداؿ:  ٕ))
 .َُّٔ/الحديثُٖٕ/ ٓمسند أحمد:  ٖ))
 .ُُّ/ ّالمجركحيف:  ٗ))



 

-ّْٔ- 

ككافقو  قاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح اإلسناد, كلـ يخرجاه.فقد  :أما إسناد الحديث
 .(ِ)لصحتو كثقة نقمتو ,. كقاؿ ابف عبد البر: ىذا إسناد ال مطعف فيو ألحد(ُ)الذىبي

 ابف عبد البر مػػػػػػػػػػػػػردكده عػػػػػػػػػميو بما طعف في أبي بمج. قول قمت:

ه أحمد, كالطبراني في الكبير كاألكسط باختصار, كرجاؿ أحمد قاؿ الييثمي: ركاك 
كذكره ابف الجكزم في كتاب , (ّ)غير أبي بمج الفزارم, كىك ثقة, كفيو ليف ,رجاؿ الصحيح
 .  (ْ)المكضكعات

وقد سبق نص العمماء عمى  -, وىو منكرعندي فالحديث بيذا اإلسناد ضعيٌف جداً        
 البخاري:لمخالفتو ما في صحيح  -ذلك

", كىذه مخالفة صريحة  ًمي  نىاًئـه , كىعى اءى أىبيك بىٍكرو فقد كرد في ىذا الحديث قكلو: "فىجى
كعدـ تأخره  , كفييا ذكر خركج أبي بكر مع النبي  ,لؤلحاديث الكاردة في صحيح البخارم

اًبوً  فقد كرد في ًكتىابي المىنىاًقًب/ بىابي ًىٍجرىًة الن ًبيِّ  عنو: ًدينىًة, قكلو: كىأىٍصحى "ثيـ  لىًحؽى  ًإلىى المى
" رىسيكؿي الم ًو  , فىكىمىنىا ًفيًو ثىبلىثى لىيىاؿو بىًؿ ثىٍكرو كىأىبيك بىٍكرو ًبغىارو ًفي جى

(
4
كفي كتاب ًكتىابي  ,(

ٍحبىةى, فىقىاؿى الن   المىغىاًزم / بىابي غىٍزكىًة الر ًجيًع, قكلو: : يىا رىسيكؿى الم ًو الصى :  ًبيى "فىقىاؿى
ٍحبىةى » كًج, فىأىٍعطىى الن ًبي  « الصى ري ا ًلٍمخي : يىا رىسيكؿى الم ًو, ًعٍنًدم نىاقىتىاًف, قىٍد كيٍنتي أىٍعدىٍدتيييمى  قىاؿى

ٍدعىاءي  -ًإٍحدىاىيمىا  ت ى أىتىيىا الغىارى  -كىًىيى الجى ًكبىا, فىاٍنطىمىقىا حى يىا ًفي -كىىيكى ًبثىٍكرو  -فىرى  .(1)وً فىتىكىارى

ًد أخرج ابف عساكر في تاريخ دمشؽ قاؿ:  :ثالثةالرواية ال م  , نىا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى كثىنىا اٍبفي شىاًىيفى
 , ,ٍبًف سىًعيدو اٍليىٍمدىاًنيى ًعيى , نا مٍحمىدي ٍبفي يىًزيدى الن خى , نا عبيد اهلل بف الحسف, نىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكسيؼى

ٍبدً  دًِّه عىٍف رىاًفعو  حدثني ميعىاًكيىةي ٍبفي عى , عىٍف أىًبيًو, عىٍف جى الم ًو ٍبًف عيبىٍيًد الم و ٍبف أىًبي رىاًفعو
, قىاؿى (ٕ)

                                                 

 .ِْٓٔ/الحديثُّْ/ ّ - ِّْٔ/الحديثٓ/ ّالمستدرؾ عمى الصحيحيف:  ُ))
 .َُِٗ/ ّاالستيعاب:  ِ))
 .ُْٔٗٔ/الحديث:ُُٗ/ ٗلزكائد: مجمع ا ّ))
 .ّْٔ/ ُالمكضكعات:  ْ))
 .َّٓٗ/الحديثٖٓ/ ٓ( صحيح البخارم: ٓ)
 .َّْٗ/الحديثَُٔ/ ٓصحيح البخارم:  ٔ))
 خطأ كصكابو أبك رافع. ٕ))
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, عىٍف أىًبيًو, عى  ًميِّ ٍبًف أىًبي رىاًفعو م دي ٍبفي عيبىٍيًد الم ًو ٍبًف عى سىًف: كىحد ثىًني ميحى دًِّه, عيبىٍيدي الم ًو ٍبفي اٍلحى ٍف جى
يِّزي الن ًبيى عىٍف أىًبي رىاًفعو  ًميًّا كاف ييجى رى لىوي  : أف عى , كىٍاٍستىٍأجى يىٍأًتًيًو بال طىعىاـً ًحٍيفى كىافى ًبٍالغىاًر, كى

كىاًحؿى لمن ًبيى  ثى رى فٍخريجي ًإلىٍيو أىٍىًمًو, كىأىمىرىهي  كألبي بكر, كدليميـ ابف أريقط, كخمفو النبي  ثىبلى
انىتى  , فىأىد ل أىٍف ييؤىدِّمى عىٍنوي أىمى مىٍيًو ًمٍف مىاؿو مىا كىافى ييٍؤتىمىفي عى ايىا مىٍف كىافى ييكًصي ًإلىٍيًو, كى وي كىكىصى

ـٍ يىٍفقً  ٍيشنا لى : ًإف  قيرى قىاؿى , كى رىجى مىى ًفرىاًشًو لىٍيمىةى خى انىتىوي كيم يىا, كىأىمىرىهي أىٍف يىٍضطىًجعى عى ًمي  أىمى ديكًني مىا عى
عى عى  . فىاٍضطىجى ٍيشه تىٍنظيري ًإلىى ًفرىاًش الن ًبيى رىأىٍكؾى مىى ًفرىاًشًو, فىكىانىٍت قيرى فيركف عميو  ًمي  عى
ًميٍّ  رجبلن, يظنكنو الن ًبيى  رىجى ًبعى م ده خى رىجى ميحى ًميًّا, فىقىاليكا: لىٍك خى مىٍيًو عى كا رىأىٍكا عى ت ى ًإذىا أىٍصبىحي , حى

بىسىييـي الم وي عىز  كى  ؿ  ًبذىًلؾى عىٍف طىمىًب النبي مىعىوي, فىحى ,  حيف رأكا عمياًّ, كلـ يفقدكا الن ًبيى  جى
ًمي  ًفي طىمىًبًو بىٍعدى مىا أىٍخرىجى ًإلىٍيًو أىٍىمىوي... كىأىمىر الن ًبيى  رىجى عى ًدينىًة, فىخى قىوي ًباٍلمى ًميًّا أىٍف يىٍمحى عى

(ُ)  
ت ى كأخرجو ابف األثير في أسد الغابة, كفيو زيا , حى يىٍكميفي الن يىارى دة: "يىٍمًشي الم ٍيؿى كى

ًدينىةى  ـى اٍلمى : يىا رىسيكؿى الم ًو, ال يىٍقًدري أىٍف  فىمىم ا بىمىغى الن ًبي   ,قىًد ًميًّا. ًقيؿى : اٍدعيكا ًلي عى قيديكميوي قىاؿى
بىكىى فىأىتىاهي الن ًبيى  ,يىٍمًشيى  كىانىتىا تىٍقطيرىاًف , فىمىم ا رىآهي اٍعتىنىقىوي كى , كى ـً رى ٍيًو ًمفى اٍلكى ا ًبقىدىمى , رىٍحمىةن ًلمى

ت ى اٍستيٍشًيدى  دىمنا, فىتىفىؿى الن ًبيى  ـٍ يىٍشتىًكًيمىا حى ا لىوي ًباٍلعىاًفيىًة فىمى دىعى مىسىحى ًبًيمىا ًرٍجمىٍيًو, كى ًفي يىدىٍيًو, كى
ٍنوي" رىًضيى الم وي تىعىالى عى
(ِ). 

ل:  حديث إسناداف:ليذا ال قمت: ٍبد الم و ٍبف عيبىٍيد الم و ٍبف اأْلَوَّ مف طريؽ ميعىاًكيىة ٍبف عى
ٍبد الم و ٍبف عيبىٍيد الم و  , ٍبف أىًبي رىاًفعاٍبف أىًبي رىاًفع , عف جده عيبىٍيد الم و اأىًبي رىاًفع , عف أبيو عى

لـ يثبت , نو ابف حجر: مقبكؿبف أبي رافع قاؿ عاكعبد اهلل بف عبيد اهلل  رىاًفع, عف أبي
 , كاهلل أعمـ.فيكون ىذا اإلسناد منقطعاً  ,(ّ)سماعو مف جده

ًمٌي ٍبف أىًبي رىاًفع , عف أبيوالثَّاِني:  م د ٍبف عيبىٍيد الم و ٍبف عى عيبىٍيد الم و ٍبف  مف طريؽ ميحى
ًمٌي ٍبف أىًبي رىاًفع ًمٌي ٍبف أىًبي رىاًفع, عف جده عى كعبيد اهلل بف عمي بف أبي  ع ,عف أبي رىافً  ,عى
 , كاهلل تعالى أعمـ.فيكون اإلسناد ضعيفاً  ,(ْ)رافع المدني, قاؿ عنو ابف حجر: ليف الحديث

                                                 

 .ٕٔ/ ِْ( تاريخ دمشؽ: ُ)
 .ِٗٓ/ ّأسد الغابة:   ِ))
 .ُِّتقريب التيذيب: ص ّ))
 .ّّٕالمرجع السابؽ: ص  ْ))
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ٍف ًعٍكًرمىةى ًفي قىٍكًلًو  أخرج عبد الرزاؽ في التفسير: :الرواية الرابعة , عى دِّثي قىاؿى سىًمٍعتي أىًبيى ييحى
َػُرواْؿُؽُر بَِك افَّ َوإِْذ يَ ]تىعىالىى  ـَ رىجى الن ًبيى  {10}األىفال:[ ِذيَن  : " لىم ا خى , كىأىبيك بىٍكرو ًإلىى  , قىاؿى

بىاتى اٍلميٍشًركيكفى يىٍحريسيكنىوي, فىًإذىا رىأىٍكهي نى  ًعًو , كى ـى ًفي مىٍضجى , فىنىا ًمي  ٍبفى أىًبي طىاًلبو اًئمنا اٍلغىاًر أىمىرى عى
ًسبيكا أىن وي الن ًبيى  ـٍ يىٍحسىبيكفى أىن وي الن ًبيى فىتى  حى مىٍيًو كىىي ثىبيكا عى كا كى كيكهي, فىمىم ا أىٍصبىحي ـٍ  رى , فىًإذىا ىي

, كىالذ ليكؿى ًفي طىمىًبوً  ٍعبى ًكبيكا الص  : فىرى : الى أىٍدًرم, قىاؿى ؟ قىاؿى اًحبيؾي , فىقىاليكا: أىٍيفى صى   .(ُ)ًبعىًميٍّ
 .(ِ)في التفسير, بمفظوكمف طريؽ عبد الرزاؽ أخرجو الطبرم 

ز اًؽ: قمت: ٍبدي الر  اـً بًف نىاًفعو الًحٍميىًرمى كالد عى و يحيى بف ػػػػػكثق ىذا المرسؿ فيو: ىىم 
قاؿ يحيى بف معيف: , (ٓ)كقاؿ ابف حجر:  مقبكؿ ,(ْ)ره ابف حباف في الثقاتػػػػػكذك (1),معيف

 .(ٕ)سكل كلده ممت عنو راكيان كقاؿ الذىبي: ما ع, (ٔ)سمع أبك عبد الرزاؽ مف عكرمة
ارؾ ػػػػػابف المب :عيفػػػػػػػبف مقيؿ ال قكؿ الذىبػػػػػػػػي مجابه عميو بقكؿ ابف مػػػػػػعيف, فػػػػػػػػػلك

 .(ٖ)حاديثأنعـ  :فقاؿ ,ركل عف أبى عبد الرزاؽ ىماـ بف نافع
 كاهلل تعالى أعمـ.أيضًا,   فيكون ىذا المرسل صحيح

 مجمكعة مف األسانيد ركيت مف طريؽ ابف إسحاؽ: كىي :خامسةالرواية ال
كًج رىسيكًؿ الم ًو َقاَل اْبُن إْسَحاَق:  -ٔ ري ـٍ ًفيمىا بىمىغىًني, ًبخي ـٍ يىٍعمى لى ًميى  كى , إال  عى رىجى ٍيفى خى ده, حى أىحى

ًمي  فىًإف   ا عى . أىمى دِّيؽي, كىآؿي أىًبي بىٍكرو , كىأىبيك بىٍكرو الصِّ ا بىمىغىًني - رىسيكؿى الم ًو  ٍبفي أىًبي طىاًلبو  -ًفيمى
ت ى ييؤىدِّمى عىٍف رىسيكًؿ الم ًو  م ؼى بىٍعدىهي ًبمىك ةى, حى كًجًو, كىأىمىرىهي أىٍف يىتىخى ري دىاًئعى, ال ًتي  أىٍخبىرىهي ًبخي اٍلكى

                                                 

 .َُُِ/الحديث ُُِ/ ِسير عبد الرزاؽ: تف ُ))
 .ُّٔ/ ُُتفسير الطبرم:  ِ))
 .َُٕ/ ٗالجرح كالتعديؿ:  ّ))
 .ٖٔٓ/ ٕالثقات البف حباف:   ْ))
 .ْٕٓتقريب التيذيب: ص  ٓ))
 .َُّ/ ّركاية الدكرم:  -تاريخ ابف معيف   ٔ))
 .َّٖ/ ْميزاف االعتداؿ:   ٕ))
 .ُُّ/ ُ: ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف  ٖ))
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كىافى رىسيكؿي الم ًو  ده ًعنٍ  كىانىٍت ًعٍندىهي ًلمن اًس, كى عىوي لىٍيسى ًبمىك ةى أىحى مىٍيًو إال  كىضى دىهي شىٍيءه ييٍخشىى عى
انىًتًو  ـي ًمٍف ًصٍدًقًو كىأىمى  .(ُ) ًعٍندىهي, ًلمىا ييٍعمى

د ثىنىا أىبيك اٍلعىب اًس البييقي في دالئؿ النبكة:  أخرج -ِ : حى اًفظي, قىاؿى ٍبًد اهلًل اٍلحى نىا أىبيك عى كىأىٍخبىرى
م دي ٍبفي يىٍعقي  د  ػميحى : حى ٍبدً ػػػػػػػػػػػى ثىنىا أىٍحمكبى قىاؿى , عىًف اٍبًف  دي ٍبفي عى د ثىنىا ييكنيسي ٍبفي بيكىٍيرو : حى ب اًر قىاؿى اٍلجى
: اؽى قىاؿى ـٍ يىًبٍت  ... كىأىتىى رىسيكؿى اهلًل  ًإٍسحى مىى ًفرىاًشًو ًتٍمؾى الم ٍيمىةى, فىمى ـى عى , كىأيًمرى أىٍف الى يىنىا بىري اٍلخى
ٍيثي  رىسيكؿي اهلًل  ًعوً  حى ًميًّا ًفي مىٍضجى بىي تى عى , كى كىافى يىًبيتي

(ِ) . 
أىٍنبىأىنىا عيبىٍيد الم و ٍبف أىٍحمىد ًبًإٍسنىاًدًه, عىٍف يكنس بف بكير, عف ابف إسحاؽ  قال ابن األثير: -ٖ

ًدينىةً  قاؿ: كأقاـ رىسيكؿ الم ًو  ابيوي ًإلىى اٍلمى رى أىٍصحى يء جبريؿ ينتظر مج -يىٍعًني بىٍعدى أىٍف ىىاجى
  ا رىسي ًدينىًة... فىدىعى  كؿ الم ًو ػػػػػػػػػػػػكأمره لىوي أىٍف يىٍخريجى ًمٍف مىك ةى ًبًإٍذًف الم ًو لىوي ًفي اٍلًيٍجرىًة ًإلىى اٍلمى

رى  , ثيـ  خى , فىفىعىؿى رى مىى ًفرىاًشًو, كيتسٌجى يبرد لىوي أىٍخضى جى عمى بف أىًبي طىاًلبو فىأىمىرىهي أىٍف يىًبيتى عى
مىى بىاًبوً   رىسيكؿي الم ًو  ـٍ عى مىى اٍلقىٍكـً كىىي عى

(ّ) . 
ًدينىةى  قال ابن األثير: -٘ ـى اٍلمى كىافى آًخرى مىٍف قىًد تىتىابىعى الن اسي ًفي اٍلًيٍجرىًة, كى اؽى: كى قىاؿى اٍبفي ًإٍسحى

ذى  مىيى ٍبفي أىًبي طىاًلبو كى ـٍ ييٍفتىٍف ًفي ًديًنًو عى لى رىهي ًبمىك ةى, كىأىمىرىهي أىٍف  ًلؾى أىف  رىسيكؿ الم ًو ًمفى الن اًس كى أىخ 
. ثيـ  لىًحؽى بً  ق وي فىفىعىؿى ؽٍّ حى دِّمى ًإلىى كيؿِّ ًذم حى مىوي ثىبلثنا, كىأىمىرىهي أىٍف ييؤى مىى ًفرىاًشًو كىأىج  ـى عى رىسيكًؿ الم و يىنىا

 (ْ) . ال يقبؿ منو إال ما صرح فيو كقد سبؽ الحديث عف ابف إسحاؽ, كتدليسو, كأنو
 , كىذه األسانيد كميا لـ يصرح فييا بالسماع, كقد ركل في بعضيا عف مجاىيؿ.(ٓ)بالسماع

 فيي أسانيد ضعيفة.
  الخالصة:

كميا ما , كردت مف طرؽ مكصكلة  األحاديث التي أفادت مبيت عمي في فراش النبي  -ُ
 ة.ح مف المكصكل, كمف طرؽ مرسمة أصضعيؼك  كمنكر بيف ضعيؼ جدان 

                                                 

 .ُِٖ/ّالبداية كالنياية:  -ْٖٓ/ ُانظر: سيرة ابف ىشاـ: ُ))
 .ْٕٔ/ ِدالئؿ النبكة لمبييقي:  ِ))
 .ِٗٓ/ ّأسد الغابة:  ّ))
 نفسو. ْ))
 .ٕانظر: ص ٓ))



 

-ّٖٔ- 

نما  :صحيح لـ يرد مف أم طريؽو  -ِ أف عمي أكذم في فراش النبي صمى اهلل عميو كسمـ, كا 
أكذم في  ان , كقد قاؿ ابف تيمية: "لـ ينقؿ أحد أف عمي  , أك منقطعةكرد ذلؾ مف طرؽ ضعيفة

 (ُ)عمى فراش النبي". مبيتو
, برد األمانات إلى أىؿ مكة, لـ عميٌ ل ككذلؾ فيما يتعمؽ بأمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ -ّ

 يرد مف أم طريؽ صحيح, كاهلل تعالى أعمـ.
 اْلَمْطَمُب الثَّاِلْث: َذاُت النَِّطاَقْينِ 
اؽى:  , أىتىى أىبىا بىٍكًر قىاؿى اٍبفي إٍسحى كجى ري ـى اٍلخي م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى فىمىم ا أىٍجمىعى رىسيكؿي الم ًو صى

افى  ةو أًلىًبي بىٍكرو ًفي ظىٍيًر بىٍيًتًو, ثيـ  عىمىدى إلىى غىارو ًبثىٍكرو اٍبف أىًبي قيحى ٍكخى ا ًمٍف خى رىجى بىؿو  -ةى, فىخى جى
هي, كىأىم -ًؿ مىك ةى ػػػػػػػػػػػػًبأىٍسفى  بلى ا يىقيكؿي ػػػػػػػى فىدىخى ٍبدى الم ًو ٍبفى أىًبي بىٍكرو أىٍف يىتىسىم عى لىييمىا مى  رى أىبيك بىٍكرو اٍبنىوي عى

بىًر, كىأىمىرى عىامً  رى ٍبفى الن اسي ًفيًيمىا نىيىارىهي, ثيـ  يىٍأًتيًيمىا إذىا أىٍمسىى ًبمىا يىكيكفي ًفي ذىًلؾى اٍليىٍكـً ًمٍف اٍلخى
مىٍيًيمىا, يىٍأًتيًيمىا إذىا أىٍمسىى ًفي اٍلغىارً  يىا عى هي أىٍف يىٍرعىى غىنىمىوي نىيىارىهي, ثيـ  ييًريحي كىانىٍت فييىٍيرىةى مىٍكالى . كى

ييمىا أىسىمىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو تىٍأًتيًيمىا ًمٍف الط عىاـً إذىا أىٍمسىٍت ًبمىا ييٍصًمحي
(ِ). : اؽى ـى  قىاؿى اٍبفي ًإٍسحى فىأىقىا

ٍيشه  عىمىٍت قيرى , كىجى مىعىوي أىبيك بىٍكرو ثنا كى ـى ًفي اٍلغىاًر ثىبلى م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ًفيًو ًحيفى فىقىديكهي  رىسيكؿي الم ًو صى
ا ال   اًحبيييمى , أىتىاىيمىا صى ا الن اسي سىكىفى عىٍنييمى ثي كى ًت الث بلى , فىمىم ا مىضى ـٍ مىٍيًي دىهي عى ًذم ًمائىةى نىاقىةو ًلمىٍف رى

تً  بىًعيرو لىوي, كىأىتىٍتييمىا أىٍسمىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو ًبسيٍفرى ٍيًيمىا كى رىاهي ًببىًعيرى نىًسيىٍت أىٍف تىٍجعىؿى لىيىا اٍستىٍأجى ًيمىا, كى
ا امن بلى ذىىىبىٍت ًلتيعىمِّؽى السىٍفرىةى فىًإذىا لىٍيسى فييا عصاـ, فتحؿ نطاقيا فتجعمو (ّ)ًعصى فىمىم ا اٍرتىحى

م قىٍتيىا ًبًو, فىكىافى ييقىاؿي لىيىا ذىاتي النِّطىاقىٍيًف ًلذىًلؾى  امنا ثيـ  عى تىٍفًسيريهي: أىن   ... ًعصى يىا لىم ا أىرىادىٍت أىٍف كى
رً  , كىاٍنتىطىقىٍت ًباآٍلخى   (ْ) ..تيعىمِّؽى السىٍفرىةى شىق ٍت ًنطىاقىيىا ًباٍثنىٍيًف, فىعىم قىٍت السىٍفرىةى ًبكىاًحدو

                                                 

 .ُُِ/ٕمنياج السنة النبكية:  ُ))
 .ْٖٓ/ُسيرة ابف ىشاـ  ِ))
ٍبؿه تيشدى ًبوً  ّ)) ـي الًقٍربًة كالد ٍلًك: حى  .َْٕ/ ُِ. لساف العرب: كعصا
, كالًنطاؽ, كجمعيو: مىنىاًطٍؽ, كىىيكى أىٍف تىٍمبىسى ْٖٔ/ ُسيرة ابف ىشاـ : - ُِّ/ ّانظر: البداية كالنياية:  ْ))

مىى اأٍلىٍسفىًؿ ًعٍندى ميعاناة اأٍلىٍشغى  سىطيا ًبشىٍيءو كتىٍرفىع كسىط ثىٍكًبيىا, كتيٍرًسمو عى اًؿ؛ ًلئىبل  المرأةي ثكبىيا, ثيـ  تىشيٌد كى
 .ٕٓ/ ٓتىٍعثيرى ًفي ذىٍيميا. النياية في غريب الحديث 



 

-ّٔٗ- 

اس, أف أىسىمىاء ًبٍنت أىًبي بىٍكرو كانت تذىب بالطعاـ نكىذا مما اشتير بيف ال - قمت:
لى أبييا عندما كانا في الغار, كقد كردت ىذه الركاية مف  ,سمـإلى النبي صمى اهلل عميو ك  كا 

كلـ يذكر لو سندان, كقد سبؽ الحديث عف ابف إسحاؽ, كتدليسو, كأنو ؽ فقط, اطريؽ ابف إسح
(ُ)ال يقبؿ منو إال ما صرح فيو بالسماع, ككاف كاضح المخرج

فيي روايات ضعيفة جدًا, ، 
نىٍعتي : قىالىتٍ  عىٍنيىا, الم وي  رىًضيى  أىٍسمىاءى  عىفٍ البخارم  الحديث الذم فيعارضيا إذ يومنكرة,   صى

م ى الم وً  رىسيكؿً  سيٍفرىةى  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى م  سى , أىًبي بىٍيتً  ًفي كى ًدينىًة, ًإلىى يييىاًجرى  أىفٍ  أىرىادى  ًحيفى  بىٍكرو  المى
ًتًو, نىًجدٍ  فىمىـٍ : قىالىتٍ  ا ًلًسقىاًئوً  كىالى  ًلسيٍفرى انى  مى  أىٍرًبطي  شىٍيئنا أىًجدي  مىا كىالم وً : »بىٍكرو  أًلىًبي فىقيٍمتي  ًبًو, ٍرًبطيييمى
رً  السِّقىاءى, ًبكىاًحدو : فىاٍرًبًطيوً  ًباٍثنىٍيًف, فىشيقِّيوً : قىاؿى  , «ًنطىاًقي ًإال   ًبوً  ًباآٍلخى ,» السىٍفرىةى, كى  فىًمذىًلؾى  فىفىعىٍمتي

  .(ِ)«النِّطىاقىٍيفً  ذىات سيمِّيىتٍ 
اًئشىةي عف حديث اليجرة يعارضيا أيضان: ك  ٍنيىا, الم وي  رىًضيى  عى ي ٍزنىاىيمىا ": قىالىتٍ  عى فىجى

, فىقىطىعىٍت أىٍسمىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو ًقٍطعىةن ًمٍف ًنطىاًقيى  نىٍعنىا لىييمىا سيٍفرىةن ًفي ًجرىابو ث  الًجيىاًز, كىصى ا, أىحى
مىى فىـً الجً  بىطىٍت ًبًو عى م ى اهللي فىرى رىاًب, فىًبذىًلؾى سيمِّيىٍت ذىاتى النِّطىاقىٍيًف قىالىٍت: ثيـ  لىًحؽى رىسيكؿي الم ًو صى

ٍبدي الم   , يىًبيتي ًعٍندىىيمىا عى , فىكىمىنىا ًفيًو ثىبلىثى لىيىاؿو بىًؿ ثىٍكرو م ـى كىأىبيك بىٍكرو ًبغىارو ًفي جى سى مىٍيًو كى ًو ٍبفي عى
, كىىيكى غي  ٍيشو ًبمىك ةى أىًبي بىٍكرو , فىييٍصًبحي مىعى قيرى رو , فىييٍدًلجي ًمٍف ًعٍنًدًىمىا ًبسىحى , ثىًقؼه لىًقفه بلىـه شىاب 

بىًر ذىًلؾى ًحيفى يىٍختىًمطي ال ت ى يىٍأًتيىييمىا ًبخى , فىبلى يىٍسمىعي أىٍمرنا, ييٍكتىادىاًف ًبًو ًإال  كىعىاهي, حى , كىبىاًئتو ـي ظ بلى
مىٍييً  يىٍرعىى عى مىٍيًيمىا ًحيفى تىٍذىىبي كى يىا عى , فىييًريحي نىـو ةن ًمٍف غى ٍكلىى أىًبي بىٍكرو ًمٍنحى مىا عىاًمري ٍبفي فييىٍيرىةى, مى

ًضيًفًيمىا ًتًيمىا كىرى , كىىيكى لىبىفي ًمٍنحى سىاعىةه ًمفى الًعشىاًء, فىيىًبيتىاًف ًفي ًرٍسؿو
ت ى يىٍنًعؽى (ّ) ًبيىا عىاًمري (ْ), حى

, يىٍفعىؿي ذىًلؾى ًفي كيؿِّ لىٍيمىةو ًمٍف ًتٍمؾى الم يىاًلي الث بلىثً ٍبفي فييىٍيرىةى    (ٓ)"ًبغىمىسو
                                                 

 .ٕصانظر: ُ) )
ٍمًؿ الز اًد ًفي الغىٍزًك.ِٕٗٗ/الحديثْٓ/ ْصحيح البخارم: ِ) )  , ًكتىابي الًجيىاًد كىالسِّيىًر / بىابي حى
ًضيفيما: المبف المرضكؼ أم التي ّ) ) كضعت فيو الحجارة المحماة قكلو في ًرٍسؿ: المبف الطرم, قكلو كرى

 بالشمس, أك النار لينعقد كتزكؿ رخاكتو.
 .ِّٕ/ ٕيصيح بغنمو, كالنعيؽ صكت الراعي إذا زجر الغنـ. فتح البارم البف حجر: ْ) )
ـى َّٓٗ/الحديث ٗٓ/ ٓصحيح البخارم: ٓ) ) م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  , ًكتىابي المىنىاًقًب/ بىابي ًىٍجرىًة الن ًبيِّ صى

ًدينىًة. اًبًو ًإلىى المى  كىأىٍصحى



 

-َّٕ- 

لما  ,فالركايات في صحيح البخارم تبيف أف أسماء رضي اهلل عنيا, شقت نطاقيا
في بيت أبي بكر رضي اهلل عنو, كقبؿ أف  -ما رضي اهلل عنيىي كعائشة  –صنعف السفرة 

لى  أما طعاميا  عميو كسمـ.يرتحؿ ىك كالنبي صمى اهلل في الغار في األياـ الثبلثة اأٍلىك 
ًضيًفًيمىاكىك , "فىيىًبيتىاًف ًفي ًرٍسؿو "فكاضح مف الركاية:  رى ًتًيمىا كى  .لىبىفي ًمٍنحى
 ِفي  ُسْولِ الرَّ  َطِرْيقِ  َعن اْلِجنِّ  ِمن اْلَياِتفُ  أَلْسَماَء, َوَخَبرُ  َجَيلٍ  َأِبي اْلَمْطَمُب الرَّاِبُع: َضْربُ 

 ِىْجَرَتو
لى رىجى  :الرواية اأْلَوَّ ٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو أىن يىا قىالىٍت: لىم ا خى دٍِّثتي عى اؽى: فىحي قىاؿى اٍبفي إٍسحى

يٍ  ٍنوي, أىتىانىا نىفىره ًمٍف قيرى ـى كىأىبيك بىٍكرو رىًضيى الم وي عى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ أىبيك رىسيكؿي الم ًو صى , ًفيًي شو
, فىقىاليكا: أىٍيفى أىبيكؾى يىا ًبٍنتى أىًبي بىكٍ  ـٍ رىٍجتي إلىٍيًي , فىخى مىى بىاًب أىًبي بىٍكرو قىفيكا عى , فىكى ٍيًؿ ٍبف ًىشىاـو ؟ جى رو

كىافى فىاًحشن  ٍيؿو يىدىهي, كى فىعى أىبيك جى : الى أىٍدًرم كىاىلم ًو أىٍيفى أىًبي؟ قىالىٍت: فىرى ـى قىالىٍت: قيٍمتي ًبيثنا, فىمىطى ا خى
دِّم لىٍطمىةن طيًرحى ًمٍنيىا قيٍرًطي.  خى

مىٍيًو  م ى اهللي عى مىا نىٍدًرم أىٍيفى كىٍجوي رىسيكًؿ الم ًو صى . كى ثى لىيىاؿو فيكا. فىمىكىٍثنىا ثىبلى رى قىالىٍت: ثيـ  اٍنصى
ؿه ًمٍف اٍلًجفِّ ًمٍف أىٍسفىًؿ مىك ةى,  ت ى أىٍقبىؿى رىجي ـى, حى م  سى ف  كى ًب, كىاً  يىتىغىن ى ًبأىٍبيىاتو ًمٍف شىعىًر ًغنىاًء اٍلعىرى

: مىى مىك ةى كىىيكى يىقيكؿي رىجى ًمٍف أىعى ت ى خى ٍكنىوي, حى مىا يىرى ٍكتىوي كى  الن اسى لىيىٍتبىعيكنىوي, يىٍسمىعيكفى صى
ٍيمىتىيٍ  بل  خى ًفيقىٍيًف حى زىاًئًو ... رى ٍيرى جى زىل الم وي رىبى الن اًس خى ٍعبىدً  جى  أيِـّ مى

ا ... فىأىٍفمىحى  ك حى م دو  ىيمىا نىزىالى ًباٍلبىرِّ ثيـ  تىرى ًفيؽى ميحى  مىٍف أىٍمسىى رى
دً  مىٍقعىديىىا ًلٍمميٍؤًمنىٍيًف ًبمىٍرصى ـٍ ... كى  ًليىٍيًف بىًني كىٍعبو مىكىافي فىتىاًتًي

اؽى: قىالىٍت أىٍسمىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو رىضً  ٍنييمىا: فىمىم ا سىًمٍعنىا قىٍكلىوي, قىاؿى اٍبفي إٍسحى يى الم وي عى
كىانيكا أىٍربىعى  ًدينىًة كى ـى, كىأىف  كىٍجيىوي إلىى اٍلمى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍيثي كىٍجوي رىسيكًؿ الم ًو صى ٍفنىا حى ةن: رىسيكؿي عىرى

دِّيؽي  , كىأىبيك بىٍكرو الصِّ م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ٍكلىى أىًبي  الم ًو صى ٍنوي, كىعىاًمري ٍبف فييىٍيرىةى مى رىًضيى الم وي عى
ٍيًقطو  ٍبدي الم ًو ٍبفي أيرى : عى ييقىاؿي : كى ٍبدي الم ًو ٍبفي أىٍرقىطى دىًليميييمىا. قىاؿى اٍبفي ًىشىاـو , كىعى بىٍكرو
(ُ)ِ. 

, يركم عف مجيكؿ, حيث يقكؿ: حي محمد بف إسحؽ  إسنادىذا  -قمت:  دٍِّثتي
كقد سبؽ الحديث عف ابف إسحاؽ,  ناد منقطع ما بينو كبيف أسماء بنت أبي بكر,اإلسف

                                                 

 .ُِّ/ ّ, البداية كالنياية: ْٕٖ/ ُسيرة ابف ىشاـ :ُ) )
 .ُِّ/ ّ, البداية كالنياية: ْٕٖ/ ُسيرة ابف ىشاـ : ِ))
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(ُ)كتدليسو, كأنو ال يقبؿ منو إال مػػػػػػا صرح فيو بالسماع, ككاف كاضح المخرج
. كخبر ضرب .

 أبي جيؿ ألسماءى ليس لو إال ىذا الطريؽ.
أبي  ضػػػػػػػػربر ػػػػػػػخب رػػػػػػػػف الحديث يذكػػػػػمت - ضعيٌف جدًا.وعميو يكون الحديث 

 صمى اهلل عميو كسمـ. رؼ أيف كجو رسكؿ اهللػػػػػػػف تعػػػػػػػػػا لـ تكػػػػػكأني, ؿ ألسماءػػػػػػػػػػػػػجي
 مف الشعر مف غناء العرب. يتغنى بأبياتو  ,مف أسفؿ مكة ,مف الجف إقباؿ رجؿو  كيذكر -

حديث اليجرة في صحيح  ايعارضيمف كجوو آخر باطمة ببطبلف الحديث, ك  كىذه أخباره 
البخارم, أف أسماء شاركت في تجييز سفرة النبي 

 , فقد كانت تعمـ كجيتو.(ِ)

نىا أخرج ابف سعد في الطبقات الكبرل قاؿ:  الرواية الثَّاِنية: , أىٍخبىرى ـى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي نىا ميٍسًم أىٍخبىرى
ك ًريىاحو ا , أىخي ك اٍلقىٍيًسيى نىا أىبيك ميٍصعىبو اٍلمىكِّيى  ,ٍلقىٍيًسيِّ عىٍكفي ٍبفي عىٍمرو ٍيدى ٍبفى  ,أىٍخبىرى ٍكتي زى : أىٍدرى قىاؿى

د ثيكفى  اًلؾو كىاٍلميًغيرىةى ٍبفى شيٍعبىةى فىسىًمٍعتيييـٍ يىتىحى أىف  الن ًبي  صٌمى اهلل عميو كسمـ لىٍيمىةى  :أىٍرقىـى كىأىنىسى ٍبفى مى
رىةن فى  ,اٍلغىارً  ٍتوي أىمىرى الم وي شىجى ٍيشه  ...نىبىتىٍت ًفي كىٍجًو الن ًبيِّ صٌمى اهلل عميو كسمـ فىسىتىرى ٍت قيرى فىمىا شىعىرى

وى رىسيكؿي الم ًو صٌمى اهلل عميو كسمـ ٍكتنا ًمٍف ًجنِّيٍّ ًمٍف أىٍسفىًؿ مىك ةى  ,أىٍيفى كىج  ت ى سىًمعيكا صى كىالى  ,حى
وي:  ييرىل شىٍخصي

زىل الم وي رىبى الن اًس خى  ٍعبىدً جى تىٍي أىِـّ مى ٍيمى ًفيقىٍيًف قىاالى خى زىاًئًو ... رى  ٍيرى جى
م دً  ًفيؽى ميحى بلى ًبًو ... فىقىٍد فىازى مىٍف أىٍمسىى رى ىيمىا نىزىالى ًباٍلًبرِّ كىاٍرتىحى
(ّ) 

ىذا الحديث ال يذكر ضرب أبي جيؿو ألس كماء, كيذكر خبر الياتؼ مف  - قمت:
كفيو: عىٍكف بٍ  هسنادا  ك  - الجف. ٍيفي , كأبك مصعب المكي كبلىما مجيكؿكيقاؿ  ,ف عىٍمرو   :                                                                                                                            عيكى

 .(ْ)كأبك مصعب رجؿ مجيكؿ -أم عكف  –قاؿ العقيمي: ال يتابع عمييما 
ؿه ًمٍف أىٍىًؿ قىاؿى اك  ٍيفي ٍبفي عىٍمرك, كىيك رىجي كىاهي إال  عيكى ـي رى ًديثي ال نىٍعمى لبزار: كىىىذىا اٍلحى

كاف  د ثى عىٍنوي ًبيىذىا الحديث إال  عكيف بف عىٍمرك, كى , كىأبيك ميٍصعىبو فىبل نىٍعمىـي حى اٍلبىٍصرىًة مىٍشييكره
       .(ٓ)عمير كرياح أخكاف

                                                 
 .ٕانظر: صُ) )
ٍمًؿ الز اًد ًفي الغىٍزكً ِٕٗٗ/الحديثْٓ/ ْصحيح البخارم: ِ) )  ., ًكتىابي الًجيىاًد كىالسِّيىًر / بىابي حى
 .ِِٖ/ُالطبقات الكبرل ّ) )
 .ِِْ/ّالضعفاء الكبير ْ) )
 .ّْْْ/الحديث ِْٓ/ َُمسند البزار: ٓ) )



 

-ِّٕ- 

البخارم: منكر  عنو كقاؿ ,(ُ)يءش ال :بف عمرك كقاؿ ابف معيف عف عكف
  . (ّ)شيء كقاؿ ابف شاىيف: عكف بف عمرك القيسي ال. (ِ)مجيكؿ الحديث,

قاؿ ابف أبي حاتـ: أبك مصعب  عرؼ أبك مصعب المكي, بيذا الحديث:قد ك  -
مىٍيًو كسمـ حديث الغا ,يالمك م ى الم وي عى ركل عمرك  ,رركل عف أنس بف مالؾ عىًف الن ًبيِّ صى
بى مصعب أبى عمرك القيسي عف أعف عكف  ,بى بكر بف مقدـأكمحمد بف  ,بف عميا

 ,كأنس بحديث الغار ,كالمغيرة ,عف زيد بف أرقـ ,. كقاؿ ابف حجر: أبك مصعب المكي(ْ)ىذا
 (ٓ) مجيكؿ ذكره في ترجمة عكف .... :قاؿ العقيمي ,بف عمرك القيسياكعنو عكف 

 . (ٔ)ب ال يعرؼكقاؿ الذىبي: أبك مصع
ذكر لو الذىبي حديثيف منكريف, ف :منكر الحديثأف قد بيف جماعة مف العمماء ك  -
كقاؿ الييثمي: ركاه  (ٖ)كقاؿ ابف كثير: كىذا حديث غريب جدا مف ىذا الكجو (ٕ)ىذا أحدىما

(َُ)كقاؿ األلباني: منكر (ٗ)البزار, كالطبراني, كفيو جماعة لـ أعرفيـ
  

 جدان.إسناده ضعيؼه  قمت:
اٍت و آيَ مُ تْ يَ , وَ ابَ رَ م التُّ يِ يْ مَ عَ  رُ ثُ نْ يَ  وَ ىُ ن, وَ يْ كِ رِ شْ مُ الْ  نِ يْ بَ  نْ مِ   يِّ بِ النَّ  وجُ رُ خُ  اْلَمْطَمُب الَخاِمُس:

 ْس يَ  ةِ رَ وْ سُ  نْ مِ 
لى: ًد ٍبًف كىٍعبو  الرواية اأْلَوَّ م  ٍف ميحى , عى د ثىًني يىًزيدي ٍبفي ًزيىادو اؽى: فىحى :قىاؿى اٍبفي إٍسحى ًظيِّ قىاؿى لىم ا  اٍلقيرى

ـٍ إٍف تى  ـي أىن كي م دنا يىٍزعي مىى بىاًبًو: إف  ميحى ـٍ عى , فىقىاؿى كىىي ٍيًؿ ٍبفي ًىشىاـو ـٍ أىبيك جى ًفيًي ابىٍعتيميكهي اٍجتىمىعيكا لىوي, كى
                                                 

 .ّْْْ/الحديث ِْٓ/ َُمسند البزار: ُ) )
 .َّٔ/ ّميزاف االعتداؿ: ِ) )
 .ُُّتاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف: صّ) )
 .ُْْ/ ٗالجرح كالتعديؿ: ْ) )
 .َُٔ/ ٕلساف الميزاف: ٓ) )
 .َّٔ/ ّميزاف االعتداؿ: ٔ) )
 المكضع السابؽ.ٕ) )
 .ِِّ/ّالبداية كالنياية: ٖ) )
 .ِٓ/ ٔمجمع الزكائد: ٗ) )
 .ُُِٖ/الحديث ِٗٓ/ ّسمسمة األحاديث الضعيفة: َُ) )



 

-ّّٕ- 

ٍكتً  , ثيـ  بيًعٍثتيـٍ ًمٍف بىٍعًد مى ـً ًب كىاٍلعىجى مىى أىٍمًرًه, كيٍنتيـٍ ميميكؾى اٍلعىرى ـٍ ًجنىافه كىًجنىاًف عى ًعمىٍت لىكي , فىجي ـٍ كي
ًعمىٍت لىكيـٍ  , ثيـ  جي ـٍ ٍكًتكي , ثيـ  بيًعٍثتيـٍ ًمٍف بىٍعًد مى ـٍ ذىٍبحه ـٍ تىٍفعىميكا كىافى لىوي ًفيكي ٍف لى , كىاً  قيكفى اأٍليٍرديفِّ  نىاره تيٍحرى

مى  ًفييىا. م ى اهللي عى ـٍ رىسيكؿي الم ًو صى مىٍيًي رىجى عى : كىخى ٍفنىةن ًمٍف تيرىابو ًفي يىًدًه, ثيـ  قىاؿى ذى حى , فىأىخى ـى م  سى ٍيًو كى
عى  ٍكنىوي, فىجى ـٍ عىٍنوي, فىبلى يىرى اًرًى مىى أىٍبصى ذى الم وي تىعىالىى عى . كىأىخى ـٍ ديىي , أىٍنتى أىحى ؿى يىٍنثيري قىاؿى أىنىا أىقيكؿي ذىًلؾى

ـٍ كىىيكى يىٍتميك ىىؤي  مىى ريءيكًسًي ًء اآٍليىاًت ًمٍف يس:ذىًلؾى التىرىابى عى . ًإن ؾى لىًمفى  الى ًكيـً يس كىاٍلقيٍرآًف اٍلحى
. تىٍنًزيؿى اٍلعىًزيًز الر ًحيـً  مى ًصراطو ميٍستىًقيـو . عى ًميفى ـٍ فىييـٍ ... إلىى قىٍكًلًو:   [5 -1]يس:  اٍلميٍرسى فىأىٍغشىٍيناىي

كفى  م   [9]يس:  الى ييٍبًصري ت ى فىرىغى رىسيكؿي الم ًو صى ـٍ يىٍبؽى حى لى ًء اآٍليىاًت, كى ـى ًمٍف ىىؤيالى م  سى مىٍيًو كى ى اهللي عى
ـٍ آ , فىأىتىاىي ٍيثي أىرىادى أىٍف يىٍذىىبى رىؼى إلىى حى مىى رىٍأًسًو تيرىابنا, ثيـ  اٍنصى عى عى قىٍد كىضى ؿه إال  كى تو ًمٍنييـٍ رىجي

كفى ىىاىي  : مىا تىٍنتىًظري , فىقىاؿى ـٍ يىكيٍف مىعىييـٍ رىجى ًمم ٍف لى ـٍ الم وي! قىٍد كىاىلم ًو خى ي بىكي : خى م دنا, قىاؿى نىا؟ قىاليكا: ميحى
ًتًو, اجى مىى رىٍأًسًو تيرىابنا, كىاٍنطىمىؽى ًلحى عى عى قىٍد كىضى بلن إال  كى ـٍ رىجي م ده, ثيـ  مىا تىرىؾى ًمٍنكي ـٍ ميحى مىٍيكي أىفىمىا  عى

عى كيؿى رى  : فىكىضى ؟ قىاؿى ـٍ ا ًبكي ٍكفى مى ...تىرى مىٍيًو تيرىابه مىى رىٍأًسًو, فىًإذىا عى ؿو ًمٍنييـٍ يىدىهي عى جي
 (ُ)

 

:  -أ  :فيو ىذا اإلسناد قمت: أبك , ك (ِ)ضعفو ابف معيف :ضعيفيىًزٍيدي بفي أىًبي ًزيىادو
, : ال يحتج بحديثو(ٕ)ابف المدينيك  ,(ٔ)قاؿ ابف معيفك  .(ٓ)كابف حجر ,(ْ)النسائيك  ,(ّ)حاتـ
(ٖ)ف, يكتب حديثو, كال يحتج بوقاؿ أبك زرعة: ليك 

لـ  ,ردئ الحفظ ,قاؿ الذىبي: صدكؽك ، 
قاؿ ابف المبارؾ: يزيد بف أبي زياد , ك (َُ)قاؿ الجكزجاني: سمعتيـ يضعفكف حديثو, ك (ٗ)يترؾ
 . (ُُ)اـر بو

                                                 

 .َِّص دالئؿ النبكة ألبي نعيـ: -ُٕٔ/ ّالبداية كالنياية:  -ّْٖ/ ُانظر: سيرة ابف ىشاـ:ُ) )
 .ّٗركاية الدارمي: ص -تاريخ ابف معيف  - ُْٗ- ْٖٖ: صسؤاالت ابف الجنيدِ) )
 .ِٓٔ/ ٗالجرح كالتعديؿ: ّ) )
 .ُُُالضعفاء كالمتركككف لمنسائي: صْ) )
 .َُٔتقريب التيذيب: صٓ) )
 .ٗٓ/ ْركاية الدكرم:  -تاريخ ابف معيف ٔ) )
 .ِٕٗ/ ِلعمؿ المتناىية: إ) )
 .ِٓٔ/ ٗالجرح كالتعديؿ: ٖ) )
 .ِّٖ/ ِالكاشؼ: ٗ) )
 .ُُٓأحكاؿ الرجاؿ: صَُ) )
 .ّٕٗ/ ْالضعفاء الكبير: ُُ) )



 

-ّْٕ- 

كأكرد لو , (ُ)قاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ, كأف حديثو مكضكع :متيم بالوضعكىك كذلؾ 
ثان آخر قاؿ عنو: كىذا أيضا شبو مكضكع, كلك عمـ شعبة أف الذىبي أحاديث منكرة, كحدي

  .(ِ)يزيد حدث بيذه البكاطيؿ لما ركل عنو كممة
 (ّ),ابف سعدذكر ذلؾ عنو:  :فجاء بالعجائب ويزيد اختمط بأخرة, وكان يمقن,

 .(ٖ)ابف عراؽ الكناني, ك (ٕ)ابف حجر, ك (ٔ)الدارقطني, ك (ٓ)العجميك  ,(ْ)البخارمك 
ككاف يزيد صدكقان, إال أنو لما كبر ساء حفظو كتغير, فكاف يتمقف "ف: كقاؿ ابف حبا

جابتو فيما ليس مف حديثو, لسكء  ما لقف, فكقع المناكير في حديثو مف تمقيف غيره إياه, كا 
صحيح, كسماع مف  حفظو, فسماع مف سمع منو قبؿ دخكلو الككفة في أكؿ عمره سماعه 

كساؽ  ,(ٗ)"ليس بشيء ر حفظو كتمقنو ما يمقف سماعه سمع منو في آخر قدكمو الككفة بعد تغي
 .(َُ)ابف حباف لو مناكير

 ,(ُِ)أبك زرعة العراقيك  ,(ُُ)كصفو بالتدليس كؿٍّ مف: الحاكـ :مدلسأيضًا وىو 
  .(ُْ)مف المدلسيفالمرتبة الث اًلٍثة , كعده ابف حجر في (ُّ)الدارقطنيك 

                                                 
 .ُْٓ/ ُاألباطيؿ كالمناكير لمجكرقاني: ُ) )
 .ُِٗ/ ٔسير أعبلـ النببلء: ِ) )
 .َّْ/ ٔالطبقات الكبرل: ّ) )
 .ُّٗالعمؿ الكبير لمترمذم: صْ) )
 .ّْٔ/ ِالثقات لمعجمي: ٓ) )
 .ِٕسؤاالت البرقاني لمدارقطني: صٔ) )
 .َُٔتقريب التيذيب: صٕ) )
 .ُٔ/ ِتنزيو الشريعة المرفكعة: ٖ) )
 .ََُ/ ّالمجركحيف: ٗ) )
 المكضع السابؽ.َُ) )
 .ُُِجامع التحصيؿ: صُُ) )
 .َُّالمدلسيف: صُِ) )
 .ْٖطبقات المدلسيف: صُّ) )
ديثيـ إال مف التدليس فمـ يحتج االئمة مف أحا كا كالمرتبة الثالثة ىـ مف أكثر  ْٖطبقات المدلسيف: صُْ) )

 .ُّبما صرحكا فيو بالسماع كمنيـ مف رد حديثيـ مطمقا كمنيـ مف قبميـ طبقات المدلسيف: ص



 

-ّٕٓ- 

ًظيى المىدىًنيى  -ب م دي بفي كىٍعًب القيرى عالـ, كلد  ثقةه قاؿ ابف حجر:  , كثير اإلرساؿ:ميحى
(ُ), مات محمد سنة عشريف كمائة, كقيؿ قبؿ ذلؾحسنة أربعيف عمى الصحي

. 

اة النبي ػػػػػػد في حيػػػمحمد بف كعب ىذا كل :أف حكى الترمذم عف قتيبة بف سعيدك 
 ,(ّ)سنة أربعيف ر خبلفة عميػػػػػكلد في آخ :كقاؿ يعقكب بف شيبة, (ِ)صمى اهلل عميو كسمـ

اؿ ابف حجر: كما تقدـ نقمو عف قتيبة, مف أنو كلد في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ: ػػػػػػػػػقك 
نما الذم كلد في عيده ىك أبكه, فقد ذكركا أنو كاف مف سبي قريظة, ممف لـ  ال حقيقة لو, كا 

 . (ْ)يحتمـ, كلـ ينبت, فخمكا سبيمو, حكى ذلؾ البخارم في ترجمة محمد
 . (ٓ)قاؿ البخارم: كاف أبكه ممف لـ ينبت يـك قريظة فترؾ
 . (ٔ)كقاؿ الذىبي: ىك يرسؿ كثيرا, كيركم عمف لـ يمقيـ

  .(ٕ)ركاه محمد بف كعب عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ماأبك داكد في مراسيمو  عد  كقد 
 .كبناءن عمى ذلؾ: تككف ركايتو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرسمة

قد اجتمع فيو: ضعف يزيد, واحتمال اختالطو وتمقينو فيو,  بيذا اإلسناد يثالحدف
رسال مح  اهلل تعالى أعمـ.د بن كعب القرظي. وموتدليسو دون تصريح بالسماع, وا 

قصة  –بسبب اإلرساؿ  -كقد بينت ركاية ضعيفة قاؿ د. أكـر ضياء العمرم: "
  .(ٖ)كسمـ, كذره التراب عمى رؤكسيـ" صمى اهلل عميو اجتماع المشركيف عمى باب رسكؿ اهلل

د ثىنىا  أخرج البييقي في دالئؿ النبكة قاؿ: :الثَّانيةالرواية  : حى اًفظي, قىاؿى ٍبًد اهلًل اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
: حى  ب اًر, قىاؿى ٍبًد اٍلجى د ثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى : حى , قىاؿى م دي ٍبفي يىٍعقيكبى , عىًف اٍبًف أىبيك اٍلعىب اًس: ميحى د ثىنىا ييكنيسي

                                                 

 .َْٓتقريب التيذيب: صُ) )
 .ِٖٔجامع التحصيؿ: صِ) )
 .ُِْ/ ٗتيذيب التيذيب: ّ) )
 .ِِْ/ ٗلمرجع السابؽ: اْ) )
 .ُِٔ/ ُالتاريخ الكبير: ٓ) )
 .ٔٔ/ ٓسير أعبلـ النببلء: ٔ) )
 .ُّْ/الحديث ُْْالمراسيؿ ألبي داكد: صٕ) )
 .َِٕالسيرة النبكية الصحيحة: صٖ) )



 

-ّٕٔ- 

 : اؽى, قىاؿى ت ى ًإذىا اٍجتىمىعىٍت »ًإٍسحى ـى يىٍنتىًظري أىٍمرى اهلًل, حى م  سى كىأىقىاـى رىسيكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كآلو كى
ـي, فىأىمىرىهي  مىٍيًو الس بلى ٍت ًبًو كىأىرىاديكا ًبًو مىا أىرىاديكا أىتىاهي ًجٍبًريؿي عى ٍيشه فىمىكىرى أىٍف الى يىًبيتى ًفي مىكىانىوي  قيرى
ًمي   ـى عى م  سى م ى اهلل عميو كآلو كى ا رىسيكؿي اهلًل صى , فىأىمىرىهي أىٍف اال ًذم كىافى يىًبيتي ًفيًو, دىعى ٍبفى أىًبي طىاًلبو

رىجى رىسيكؿي اهلًل  , ثيـ  خى رى فىفىعىؿى ى ًببيٍردو لىوي أىٍخضى يىتىسىج  مىى ًفرىاًشًو, كى مىٍيًو كآلو يىًبيتى عى م ى اهللي عى صى
مىى رؤكسيـ, كىأى عىؿى يىذىرىىىا عى ٍفنىةو ًمٍف تيرىابو فىجى رىجى مىعىوي ًبحى مىى بىاًبًو كىخى ـٍ عى مىى اٍلقىٍكـً كىىي ـى عى م  سى ذى كى خى

ـٍ عىٍف نىًبيًِّو كىىيكى يىٍقرىأي:  اًرًى ؿ  ًبأىٍبصى   -يَس َوالُْقْرآ ِن الَْحِكيِ اهللي عىز  كىجى
 
وَن ) (9فَأَْغَشيْناُُهْ ) -ََل قَْوِلِ ا  .(11فَهُْم ال يُْبِِصُ

 . (ُ)كم عف عكرمة ما يؤكد ىذاكري 
سبؽ الحديث عف ابف إسحاؽ, كتدليسو, كأنو ال يقبؿ منو إال ما صرح فيو  قمت:

, كىذا اإلسناد لـ يصرح فيو بالسماع, كلـ يذكر شيخو الذم (ِ)المخرج بالسماع, ككاف كاضح
 ضعيٌف جدًا.و, فاإلسناد يركل عن

خروج النبي صمى ا عميو وسمم من بين المشركين, ومما سبق يتبين أن قصة 
: باطمة, ولم يرد فييا إسناد صحيح, ثم وىو ينثر عمييم التراب, ويتمو آياٍت من سورة يس

خركج النبي صمى  السابقة أف ركاياتال حيث يفيـ مف ىي منكرة لمخالفتيا ما في الصحيح:
بىابي ًىٍجرىًة  /ًكتىابي المىنىاًقبفي صحيحو:  البخارمم كيرك ليبلن, كاف هلل عميو كسمـ مف بيتو ا

ًدينىةً  اًبًو ًإلىى المى ـى كىأىٍصحى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا نىٍحفي يىٍكمنا " , يقكؿ:الن ًبيِّ صى اًئشىةي: فىبىٍينىمى قىالىٍت عى
ميكسه ًفي بىٍيًت أىًبي بىٍكرو ًفي م ى اهللي  جي : ىىذىا رىسيكؿي الم ًو صى نىٍحًر الظ ًييرىًة, قىاؿى قىاًئؿه أًلىًبي بىٍكرو

: ًفدىاءه لىوي أىًبي كىأيمِّي ـٍ يىكيٍف يىٍأًتينىا ًفييىا, فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ـى ميتىقىنِّعنا, ًفي سىاعىةو لى م  سى مىٍيًو كى ا عى , كىالم ًو مى
اءى ًبًو ًفي ىىًذًه الس ا ًة ًإال  أىٍمره جى  (ّ) ..."عى

 
 

                                                 

 .ْٗٔ/ ِدالئؿ النبكة لمبييقي: ُ) )
 ٕانظر: صِ) )
 كتاب المناقب / باب ىجرة النبي صمى اهلل عميو كسمـ  َّٓٗ/الحديث ٖٓ/ ٓصحيح البخارم: ّ) )
 كأصحابو إلى المدينة.  



 

-ّٕٕ- 

 (ُ)اْلَمْطَمُب السَّاِدُس: ثُْعَباُن اْلَغار
سىًف اٍلبىٍصًرٌم. سىفى ٍبفى أىًبي اٍلحى د ثىًني بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً أىف  اٍلحى : كىحى : اٍنتىيىى  قىاؿى اٍبفي ًىشىاـو قىاؿى

م ـى كىأىبيك  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ؿى أىبيك بىٍكرو قىبٍ ػػػػػبىٍكرو ًإلىى اٍلغىاًر لىيٍ رىسيكؿي الم ًو صى , فىدىخى ؿى رىسيكًؿ الم ًو ػػػػػػػبلن
م ى الم وي  ي ة, بقى رىسيكؿي الم ًو صى , فىمىمىسى اٍلغىارى ًليىٍنظيرى أىًفيًو سىبيعه أىك حى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى مىٍيًو  صى عى

ـى ًبنىٍفًسوً  م  سى كى
(ِ).  

فىٍيوً بقكلو ابف كثير, حكـ عميو يٌف جداَ ضع قمت: : كىىىذىا ًفيًو اٍنًقطىاعه ًمٍف طىرى
(ّ). 

ك الضبى, يقكؿ ابف كثير:  الرواية الثَّاِنية: دي ٍبفي عىٍمرو د ثىنىا دىاكي : حى قىٍد قىاؿى أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلبىغىًكمى كى
, عىًف اٍبًف أىًبي مىًحيى دثنىا نىاًفعي ٍبفي عيمىرى اٍلجي رىجى  حى م ـى لىم ا خى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ميمىٍيكىةى, أىف  الن ًبي  صى

ـى مىر ةن, م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ـى الن ًبيِّ صى ا عىؿى أىبيك بىٍكرو يىكيكفي أىمى , فىجى ٍمفىوي  ىيكى كىأىبيك بىٍكرو ًإلىى ثىٍكرو كىخى
م ى الم   مىر ةن. ًشيتي أىٍف تيٍؤتىى ًمٍف فىسىأىلىوي الن ًبيى صى ٍمفىؾى خى : ًإذىا كيٍنتي خى ٍف ذىًلؾى فىقىاؿى ـى عى م  سى مىٍيًو كى وي عى

. ٍمًفؾى ًشيتي أىٍف تيٍؤتىى ًمٍف خى ذىا كيٍنتي أىمىاًمؾى خى , كىاً  , قىاؿى  أىمىاًمؾى ت ى ًإذىا اٍنتىيىى ًإلىى اٍلغىاًر ًمٍف ثىٍكرو حى
ت ى أي  : كىمىا أىٍنتى حى .أىبيك بىٍكرو ابىٍتًني قىٍبمىؾى وي, فىًإٍف كىانىٍت ًفيًو دىاب ةه أىصى  ٍدًخؿى يىًدم فىأيًحس وي كىأىقيص 

ٍحره  ٍحرى  ,قىاؿى نىاًفعه: فىبىمىغىًني أىن وي كىافى ًفي اٍلغىاًر جي ـى أىبيك بىٍكرو ًرٍجمىوي ذىًلؾى اٍلجي فنا أىٍف يخرج  ,فىأىٍلقى كى تىخى
ـى ًمٍنوي دىاب ة أىك شئ ييٍؤًذم  م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى رىسيكؿي الم ًو صى

(ْ).  
: كىىىذىا ميٍرسىؿه بقكلو ابف كثيرحكـ عميو ضعيٌف,  قمت:

(ٓ). 
 اْلَمْطَمُب السَّاِبُع: َنِسيُج اْلَعْنَكُبْوِت َوَبْيِض اْلَحَماِم َعَمى َفِم اْلَغارِ 

لى: د ثىًني  أخرج ابف سعد في الطبقات الكبرل قاؿ: الرواية اأْلَوَّ : حى م دي ٍبفي عيمىرى قىاؿى نىا ميحى أىٍخبىرى
دى  ٍف دىاكي ًبيبىةى, عى د ثىًني اٍبفي أىًبي حى : كىحى اًئشىةى قىاؿى , عىٍف عيٍركىةى, عىٍف عى , عىًف الزىٍىًرمِّ ٍبًف  مىٍعمىره

د ثىًني قيدىامىةي  : كىحى ب اسو قىاؿى ًف اٍبًف عى , عى ٍيًف ٍبًف أىًبي غىطىفىافى اًئشىةى ًبٍنًت  اٍلحيصى ٍف عى ٍبفي ميكسىى, عى

                                                 

 فييا قصة الثعباف, فمـ أكردىا كاقتصرت عمى الطرؽ التي ذكر فييا   لمحديث طرؽ أخرل لـ تذكرُ) )
 الثعباف.  
 .َِِ/ ّالبداية كالنياية:  - ْٖٔ/ ُانظر: سيرة ابف ىشاـ:ِ) )
 .َِِ/ ّالبداية كالنياية: ّ) )
 نفسو.ْ) )
 .السابؽٓ) )



 

-ّٕٖ- 

ٍف أىًبيًو, عىٍف عي  , عى ًميِّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو م ًد ٍبًف عيمىرى ٍبًف عى ٍبدي الم ًو ٍبفي ميحى د ثىًني عى : كىحى بىٍيًد قيدىامىةى قىاؿى
ٍعمى ػػػػػػػػػالم ًو ٍبًف أىًبي رىافً  د ثىًني مى : كىحى ًميٍّ قىاؿى , عىٍف عى ,ػػػػػػػػعو , عى ػػػػػػعىًف الزىىٍ  ره ٍبًد الر ٍحمىًف ٍبًف ػػػػػًرمِّ ٍف عى

ٍعشيـو  , عىٍف سيرىاقىةى ٍبًف جي ٍعشيـو اًلًؾ ٍبًف جي ,مى ًديًث بىٍعضو ـٍ ًفي حى ًديثي بىٍعًضًي ؿى حى قىاليكا: لىم ا رىأىل  دىخى
ميكا ا مى ابى رىسيكًؿ الم ًو صٌمى اهلل عميو كسمـ قىٍد حى لذ رىاًرم  كىاأٍلىٍطفىاؿى ًإلىى اأٍلىٍكًس اٍلميٍشًركيكفى أىٍصحى

ٍزرىًج... , فىكىافى ًفيًو ًإلىى الم ٍيًؿ,   كىاٍلخى ٍنًزًؿ أىًبي بىٍكرو ارى رىسيكؿي الم ًو صٌمى اهلل عميو كسمـ ًإلىى مى كىصى
بىًت اٍلعى  رى هي, كىضى بلى اًر ثىٍكرو فىدىخى رىجى ىيكى كىأىبيك بىٍكرو فىمىًضيىا ًإلىى غى مىى بىاًبًو ًبًعشىاشو ثيـ  خى ٍنكىبيكتي عى

طىمىبىٍت قيرىٍيشه رىسيكؿى الم ًو صٌمى اهلل عميو كسمـ أىشى  , كى مىى بىٍعضو يىا عى ت ى ػػػبىٍعضي د  الط مىًب حى
ًد ميحى ػػػػػػػػػػاٍنتىيى  مىٍيًو اٍلعىٍنكىبيكتى قىٍبؿى ًميبلى : ًإف  عى ييـٍ فيكاٍكا ًإلىى بىاًب اٍلغىاًر, فىقىاؿى بىٍعضي رى   .(ُ)م دو فىاٍنصى

 .(ِ)ىذا اإلسناد سبقت دراستو, وبيان أنو ضعيف جداً  قمت:
:  عبد الرزاؽ في مصنفو: أخرج :الثَّانيةالرواية  , قىاؿى د ثىنىا مىٍعمىره ز اًؽ, حى ٍبدي الر  د ثىنىا عى حى

ٍكلىى اٍبًف عىب   , أىف  ًمٍقسىمنا, مى ًرمى زى ًني عيٍثمىافي اٍلجى : ًفي قىٍكًلوً كىأىٍخبىرى ٍذ  :اسو أىٍخبىرىهي عىًف اٍبًف عىب اسو }كىاً 
} كا ًلييٍثًبتيكؾى :[01]الأهفال:  يىٍمكيري ًبؾى ال ًذيفى كىفىري : ًإذىا  , قىاؿى ييـٍ ٍيشه لىٍيمىةن ًبمىك ةى, فىقىاؿى بىٍعضي ٍت قيرى "تىشىاكىرى

ثىاًؽ,  , فىأىٍثًبتيكهي ًباٍلكى كا أىثى  ...أىٍصبىحى بىًؿ, فىاٍقتىصى ًعديكا ًفي اٍلجى , فىصى ـٍ مىٍيًي مِّطى عى بىؿى خي رىهي, فىمىم ا بىمىغيكا اٍلجى
ـٍ يىكيٍف نىٍسجي اٍلعى  ؿى ىىاىينىا, لى مىى بىاًبًو نىٍسجى اٍلعىٍنكىبيكًت, فىقىاليكا: لىٍك دىخى كا ًباٍلغىاًر, فىرىأىٍكا عى ٍنكىبيكًت فىمىرى

ثى لى  مىى بىاًبًو, فىمىكىثى ًفيًو ثىبلى    ".يىاؿو عى
 .(ّ)ضعيف سبقت دراسة ىذا اإلسناد, وبيان أنوقمت: 

ا أىٍحمىدي ػػػػػػد ثىنى ح , قاؿ:مسند أبي بكر الصديؽ في أحمد بف عمي المركزم أخرج: الثالثةالرواية 
ًميٍّ  ف اؼي  :قىاؿى  ,ٍبفي عى د ثىنىا بىش اره اٍلخى د ثىنى  ,حى : حى ٍعفىري ٍبفي سيمىٍيمىافى ػػػػػػقىاؿى د ثىنى ا جى : حى ا أىبيك ًعٍمرىافى ػػػػػػ, قىاؿى

: سىًف, قىاؿى ًف اٍلحى , عى د ثىنىا اٍلميعىم ى ٍبفي ًزيىادو : حى , قىاؿى ٍكًنيى ـى  اٍلجى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى "اٍنطىمىؽى الن ًبيى صى
اءى اٍلعىٍنكىبيكتي فىنىسىجى  بلى ًفيًو, فىجى ٍيشه كىأىبيك بىٍكرو ًإلىى اٍلغىاًر, فىدىخى اءىٍت قيرى مىى بىاًب اٍلغىاًر, كىجى ٍت عى

مىى بىاًب اٍلغىاًر نىٍسجى اٍلعىٍنكىبيكتً  , فىكىانيكا ًإذىا رىأىٍكا عى ـى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـٍ  ,يىٍطميبيكفى الن ًبي  صى قىاليكا: لى
م ـى قىا سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى كىافى الن ًبيى صى ده, كى ٍموي أىحى , فىقىاؿى أىبيك بىكٍ يىٍدخي مِّي, كىأىبيك بىٍكرو يىٍرتىًقبي رو ػػػػػًئمنا ييصى

                                                 

 .ِِٕ/ ُالطبقات الكبرل: ُ) )
 .َُانظر: صِ) )
 .ُٖانظر: صّ) )



 

-ّٕٗ- 

, أى  ًء قىٍكميؾى يىٍطميبيكنىؾى : ًفدىاؾى أىًبي كىأيمِّي ىىؤيالى ـى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى مىا كىالم ًو رىًضيى الم وي عىٍنوي ًلمن ًبيِّ صى
مىى نىٍفسً  لىكً ػػػػػػػػػػػػػػػػي أىٍبكً ػػػػػػػػػػمىا عى م ى اهللي ػػػػػػػػػػػي, كى افىةى أىٍف أىرىل ًفيؾى مىا أىٍكرىهي, فىقىاؿى لىوي الن ًبيى صى ٍف مىخى
ـى: م  سى مىٍيًو كى ٍف ًإف  الم وى مىعىنىا{  عى  (ُ) [01]التوبة:  }الى تىٍحزى

ف اؼي  بىش اري بفي ميٍكسىى - ىذا الحديث فيو:  قمت: , :الخى  كثير قاؿ ابف حجر: ضعيؼه
 :اإلسناد مف مراسيؿ الحسف البصرمك  - .(ِ)الحديث كثير الغمط,

مرسبلت سعيد بف المسيب أصح المرسبلت, كمرسبلت إبراىيـ ال بأس "قاؿ أحمد: 
بيا. كليس في المرسبلت أضعؼ مف مراسيؿ الحسف كعطاء بف أبي رباح, فانيما يأخذاف 

سىف. كأكىى مف ذلؾ: كًمف أكىى المراسيؿ ع"قاؿ الذىبي: ك  .(ّ)"عف كؿٍّ  ندىـ: مراسيؿي الحى
مىيد الطكيؿ, مف صغار التابعيف. كغالبي المحقِّقيف يىعيدىكف مراسيؿى  مراسيؿي الزىرم, كقتادة, كحي

فالظفى  ,ىؤالء ميٍعضىبلتو كمنقًطعات, فإف  غالبى ركاياًت ىؤالء عف تابعيٍّ كبير, عف صحابيٌ 
كلـ يصحح أحمد المرسؿ "كقاؿ ابف رجب الحنبمي:  .(ْ)"اثنيفأنو أىسقىطى مف إسناًده  ًبميٍرًسًمو
نما ضعؼ مرسؿ مف يأخذ عف غير ثقة, كما قاؿ في مراسيؿ , كال ضعفو مطمقان مطمقان  , كا 

 . (ٓ)"الحسف كعطاء, كىي أضعؼ المراسيؿ, ألنيما يأخذاف عف كؿ أحد
 فاإلسناد ضعيف.. (ٔ) ىذا اإلسناد قد ضعؼ األلبانيك 
مىٍيًو  :في التفسير قاؿ البغكم  مسة:الركاية الخا م ى الم وي عى ؿى رىسيكؿي الم ًو صى ا دىخى : لىم  قىاؿى الزىٍىًرمى

ا مف حماـ حتى باضت ًفي أىٍسفىًؿ الن ٍقًب  ٍكجن ـى كىأىبيك بىٍكرو اٍلغىارى أىٍرسىؿى الم وي تىعىالىى زى م  سى كى
فً  ٍت بىٍيتنا, كى ت ى نىسىجى م ى الم وي كىاٍلعىٍنكىبيكتى حى قىاؿى الن ًبيى صى مىى فىـً اٍلغىاًر, كى ًة أىٍنبىتى يىمىامىةن عى ي اٍلًقص 

 : ـى م  سى مىٍيًو كى ـٍ عىن ا»عى ارىىي ٍكؿى اٍلغىاًر «الم ييـ  أىٍعـً أىٍبصى ًشمىاالن حى ًعؿى الطىم بي يىٍضًربيكفى يىًميننا كى , فىجي
بلى ىىذىا اٍلغىارى  : لىٍك دىخى تىفىس خى بىٍيتي اٍلعىٍنكىبيكتً  يىقيكليكفى اـً كى مى لىتىكىس رى بىٍيضي اٍلحى

(ٕ).  
                                                 

 .ّٕ/الحديث َُْبكر الصديؽ: ص مسند أبيُ) )
 .ُِِتقريب التيذيب: صِ) )
 .ّٗٓ/ ُشرح عمؿ الترمذم: ّ) )
 َْالمكقظة: صْ) )
 .ُِٗ/ ُشرح عمؿ الترمذم: ٓ) )
 .ُِٔ/ ّسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة: ٔ) )
 .َُٕٓ/الحديثّّٓ/ ِتفسير البغكم:ٕ) )



 

-َّٖ- 

 بدون إسناد. ,ذكره المصنف عن الزىري مرسالً  قمت:
  :كاؿ العمماءقتتضح الخبلصة في أ الخالصة:

(ُ)كىذا ىك الشاىد مف كضع ىذا الحديث"قاؿ ابف عثيميف:  -
في باب اليقيف  

ة نسج العنكبكت غير صحيحة, فما يكجد في بعض كالتككؿ. كفيو دليؿ عمي أف قص
نو كاف عمي غصنيا أنو نبت فيو شجرة, ك أالتكاريخ, أف العنكبكت نسجت عمي باب الغار, ك 

ف المشركيف لما جاءكا إلي الغار قالكا ىذا ليس فيو أحد, فيذه الحمامة عمي أحمامة, ك 
  .(ِ)"...ىذا ال صحة لوغصف شجرة عمي بابو, كىذه العنكبكت قد عششت عمي بابو, كؿ 

ٍكىىا{: ثـ إف اآلية المتقدمة"كقاؿ األلباني:  - ـٍ تىرى نيكدو لى فييا ما  [01]التوبة:  }كىأىي دىهي ًبجي
ال ترل, كالحديث  يؤكد ضعؼ الحديث, ألنيا صريحة بأف النصر كالتأييد إنما كاف بجنكدو 

كاألشبو باآلية  ا يرل, فتأمؿ.يثبت أف نصره صمى اهلل عميو كسمـ كاف بالعنكبكت, كىك مم
تفسيره  لحمامتيف كلذلؾ قاؿ البغكم فيأف الجنكد فييا إنما ىـ المبلئكة, كليس العنكبكت كال ا

  .(ّ)"كىـ المبلئكة نزلكا يصرفكف كجكه الكفار كأبصارىـ عف رؤيتو" ( لآلية:ُْٕ/ْ)
عمى كثرة  ,يفكاعمـ أنو ال يصح حديث في عنكبكت الغار كالحمامت": أيضان كقاؿ  -

تمقى بمناسبة ىجرتو صمى اهلل عميو كسمـ  يبعض الكتب كالمحاضرات الت ما يذكر ذلؾ في
  .(ْ)"إلى المدينة
كخبلصة القكؿ: ذكر   -محقؽ كتاب تفسير البغكم –كقاؿ عبد الرزاؽ الميدم  -

  .(ٓ)الحمامتيف باطؿ, كذكر نسج العنكبكت كاه

                                                 

م ـى: كىأىنىا ًفي الغىاًر: يقصد الحديث التالي:عىٍف أىًبي بىٍكرو رىضً ُ) ) سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : قيٍمتي ًلمن ًبيِّ صى يى الم وي عىٍنوي, قىاؿى
 : نىا, فىقىاؿى رى ىٍبصى ٍيًو ألى ـٍ نىظىرى تىٍحتى قىدىمى دىىي  «.مىا ظىنىؾى يىا أىبىا بىٍكرو ًباٍثنىٍيًف الم وي ثىاًلثيييمىا»لىٍك أىف  أىحى

ـٍ.ّّٓٔديث /الحْ/ ٓصحيح البخارم  فىٍضًمًي  , ًكتىابي المىنىاًقًب / بىابي مىنىاًقًب المييىاًجًريفى كى
 .ْٔٓ/ ُشرح رياض الصالحيف: ِ) )
 .ِّٔ/ ّسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة: ّ) )
 .ّّٗ/ ّالمرجع السابؽ: ْ) )
 .ّّٓ/ ِتفسير البغكم: ٓ) )



 

-ُّٖ- 

ه الركاية ال تصمح لبلحتجاج بيا كىي أجكد قاؿ د.أكـر ضياء العمرم: كلكف ىذ -
 . (ُ)قصة نسيج العنكبكت عمى فـ الغارك ما ركم في 

في كتاب المناقب/ باب ىجرة  ,اليجرة حديثكقد ذكر البخارم في صحيحو  قمت:
 كلـ يذكر في شيءو منيا نسج العنكبكت أك ,النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأصحابو إلى المدينة

 . (ِ)الحمامتيف
 ْلَمْطَمُب اّلثاِمُن: ُسَراَقُة َوِسَوارْي ِكْسَرىا

لى: نىا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً  قاؿ: اإلماـ الشافعي في كتابو األـ أخرج الرواية اأْلَوَّ أىٍخبىرى
ـى  (ّ) أىن وي لىم ا قىًد

ط اًب  مىى عيمىرى ٍبًف اٍلخى اًحبي بىٍيًت اٍلمىاًؿ: ًبمىا أيًصيبى ًباٍلًعرىاًؽ, قىا -رىًضيى الم وي عىٍنوي  -عى ؿى لىوي صى
ت ى أىٍقًسمىوي, فىأىمىرى   ًبًو أىالى أيٍدًخميوي بىٍيتى اٍلمىاًؿ؟ قىاؿى الى كىرىبِّ اٍلكىٍعبىًة, الى ييؤىد ل تىٍحتى سىٍقًؼ بىٍيتو حى

اؿي اٍلمييىاًجرً  رىسىوي ًرجى مىٍيًو اأٍلىٍنطىاعي, كىحى ًضعىٍت عى كي ٍسًجًد, كى اًر, فىمىم ا أىٍصبىحى فىكيًضعى ًفي اٍلمى يفى كىاأٍلىٍنصى
ديىيمىا ًدًىمىا, أىٍك أىحى ذى ًبيىًد أىحى , أىخى ٍبًد الر ٍحمىًف ٍبًف عىٍكؼو , كىعى ٍبًد اٍلمىٍطمىبي ذى  غىدىا مىعى اٍلعىب اًس ٍبًف عى أىخى

ـٍ يىرى ًمٍثمىوي؛ رىأىل الذ ىىبى ًفيًو, ًبيىًدًه, فىمىم ا رىأىٍكهي كىشىطيكا اأٍلىٍنطىاعى عىٍف اأٍلىٍمكىاًؿ, فىرىأىل مىٍنظىرن  ا لى
ديىيمىا: ط اًب, فىقىاؿى لىوي أىحى ي, فىبىكىى عيمىري ٍبفي اٍلخى ٍألى دى, كىالمىٍؤليؤى يىتىؤلى بىٍرجى , كىالز  كىاىلم ًو مىا ىيكى  كىاٍليىاقيكتى

: إنِّي كى  , فىقىاؿى كرو سيري لىًكن وي يىٍكـي شيٍكرو كى , كى ا ًبيىٍكـً بيكىاءو لىًكن وي كىاىلم ًو, مى ٍيثي ذىىىٍبت, كى اىلم ًو مىا ذىىىٍبت حى
فىعى يىدىٍيًو إلىى ال رى مىى اٍلًقٍبمىًة, كى , ثيـ  أىٍقبىؿى عى ـٍ قىعى بىٍأسيييـٍ بىٍينىيي : كىثيرى ىىذىا ًفي قىٍكـو قىطى إال  كى قىاؿى اًء, كى س مى

ا فىًإنِّي أىٍسمىعيؾ تىقيكؿي الم ييـ  إنِّي أىعيكذي ًبؾ أىٍف أىكيكفى ميٍستى  ْم ِمْن َحْيُث ال يَْعلَُموَن{ ]الأعراف:  :ٍدرىجن تَْدِرُُجُ }َسنَس ْ

ٍيًف, دىًقيقىييمىا, فىأىٍعطىاهي ًسكىا [181 ؟ فىأيًتيى ًبًو أىٍشعىرى الذِّرىاعى ٍعشىـو : أىٍيفى سيرىاقىةي ٍبفي جى رىٍم اآٍليىةى, ثيـ  قىاؿى
: اٍلبىٍسيي  مىبىييمىا ًكٍسرىل ٍبفى ًكٍسرىل, فىقىاؿى ٍمدي ًلم ًو ال ًذم سى : اٍلحى : الم وي أىٍكبىري ثيـ  قىاؿى مىا, فىفىعىؿى فىقىاؿى

عىؿى ييقىمِّبي بىٍعضى ذىًلؾى بىٍعضن  , كىجى , أىٍعرىاًبيًّا ًمٍف بىًني ميٍدًلجو ٍعشىـو , كىأىٍلبىسىييمىا سيرىاقىةى ٍبفى جى ا, ثيـ  ىيٍرميزى
: إف  ال ذً  ـٍ ييؤىدىكفى إلىٍيؾ مىا قىاؿى : أىنىا أيٍخًبريؾ, أىٍنتى أىًميفي الم ًو, كىىي ؿه , فىقىاؿى لىوي رىجي ىًميفه م أىد ل ىىذىا ألى

قىوي. دىٍقتى ثيـ  فىر  : صى تىعيكا, قىاؿى تىٍعتى رى ٌؿ,ى فىًإذىا رى  أىد ٍيت إلىى الم ًو عىز  كىجى

                                                 

 .َِٕالسيرة النبكية الصحيحة: ص:ُ) )
 .َّٓٗ/الحديثٔٓ/ ٓرم: صحيح البخاِ) )
 ىكذا كردت, كقد أخرجو البييقي مف طريؽ اإلماـ الشافعي, عف غير كاحد مف أىؿ العمـ, كما ّ) )

 .َُّّّ/الحديث ُٖٓ/ ٔسيأتي. انظر: السنف الكبرل لمبييقي:    



 

-ِّٖ- 

ا أىٍلبىسىيي  ن مى : كىاً  ـى قىاؿى ًلسيرىاقىةى »مىا سيرىاقىةى؛ أًلىف  قىاؿى الش اًفًعيى م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى الن ًبي  صى
ٍيوً  نىظىرى إلىى ًذرىاعى قىٍد لىًبٍست ًسكىارىٍم ًكٍسرىل :كى  .(ُ)«كىأىنِّي ًبؾ كى

كأخرجو البييقي في السنف الكبرل: كتاب قسـ الفيء كالغنيمة / باب االختيار في 
كفي معرفة السنف كاآلثار: كتاب قسـ الفيء , (ِ)ؿ الفيء إذا اجتمعالتعجيؿ بقسمة ما

مف طريؽ اإلماـ  :(ّ)كالغنيمة / باب االختيار في التعجيؿ بقسمة ماؿ الفيء إذا اجتمع
 , بمثمو.بف الخطاب عف عمر عف غير كاحد مف أىؿ العمـ, ,الشافعي

ر المؤمنيف عمر بف كأما أمي, (ْ)أما الشافعي: فقد كلد سنة خمسيف كمائة قمت:
(ٓ)ثبلث كعشريف لميجرة الخطاب فقد استشيد سنة

 منقطٌع, ضعيف.اإلسناد ف .
ٍف أىًبي  الرواية الثَّاِنية: كىل سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى, عى قاؿ ابف عبد البر في االستيعاب: كىرى

ميكسىى
مىٍيًو كى (ٔ) م ى الم وي عى سىًف أىٌف رىسيكؿى الم ًو صى م ـى قىاؿى , عىًف اٍلحى : كىٍيؼى ًبؾى ًإذىا  سى اًلؾو ًلسيرىاقىةى ٍبًف مى

ا سيرىاقىةى ٍبفى  تىاًجًو, دىعى ًمٍنطىقىًتًو, كى : فىمىم ا أيًتيى عيمىري ًبًسكىارىٍم ًكٍسرىل كى  لىًبٍستى ًسكىارىٍم ًكٍسرىل؟ قىاؿى
كىافى سيرىاقىةي رىجيبل أىزىب   اًلؾو فىأىٍلبىسىوي ًإي اىيمىا, كى مى
. , كى (ٕ) قىاؿى لىوي: اٍرفىٍع يىدىٍيؾى ًثيرى شىٍعًر الس اًعدىٍيًف, كى

: أىنىا رىبى الن اًس,  ٍمدي لم و ال ًذم سمبيما كسرل بف ىيٍرميزى ال ًذم كىافى يىقيكؿي , اٍلحى : الم وي أىٍكبىري فىقىاؿى
اًلًؾ ٍبفً  ؿه  كىأىٍلبىسىييمىا سيرىاقىةى ٍبفى مى ٍعشيـو أىٍعرىاًبي  رىجي ٍكتىوي مً جي فىعى ًبيىا عيمىري صى رى , كى ٍف بىًني ميٍدًلجو

(ٖ).  
 (ٗ)كبنحك المتف ما ذكر ابف عبد البر مف اإلسناد ذكره ابف حجر في اإلصابة بنفس

                                                 

 .ُٓٔ/ ْاألـ: ُ) )
 .َُّّّ/الحديث ُٖٓ/ ٔالسنف الكبرل لمبييقي: ِ) )
 .ُُّٕٗ/الحديث َِٗ/ ٗ - ُُّٔٗ/الحديثِٖٗ/ ٗر: معرفة السنف كاآلثاّ) )
 .َُ/ َُسير أعبلـ النببلء: ْ) )
 .ُِْتقريب التيذيب: صٓ) )
 .ٗٗ/ .ٔإسرائيؿ بف مكسى. انظر: تيذيب الكماؿ: ٔ) )
. معجـ مقاييس المغة: ٕ) ) ييقىاؿي بىًعيره أىزىبى تيوي. كى كىٍثرى : طيكؿي الش عىًر, كى بىبي  .ٓ/ ّفىالز 
 .ُٖٓ/ ِستيعاب: االٖ) )
 .ّٓ/ ّاإلصابة: ٗ) )



 

-ّّٖ- 

من  بدون إسناد, وىو أيضاً  أورده ابن عبد البر, وابن حجرالحديث ىذا و  قمت:
 .  (ُ), وقد ردىا العمماءالحسن البصري تمرسال

نىا  :البييقي في دالئؿ النبكة أخرج ثَّاِلْثة:الرواية ال , أىٍخبىرى ٍبدي اهلًل ٍبفي ييكسيؼى اأٍلىٍصبىيىاًنيى نىا عى أىٍخبىرى
م دى ٍبفى عي  د ثىنىا ميحى دى حى ٍف أىًبي دىاكي طِّ يىدىم  عى ٍدتي ًفي ًكتىاًبي ًبخى بىٍيدو أىبيك سىًعيًد ٍبفي اأٍلىٍعرىاًبيِّ قىاؿى كىجى

د ثىنىا حى  ط ابو رىًضيى اهللي عىٍنوي أيًتيى ًبفىٍركىًة ًكٍسرىل, حى سىًف أىف  عيمىرى ٍبفى اٍلخى ًف اٍلحى د ثىنىا ييكنيسي عى م اده حى
: فىأىٍلقىى ًإلىٍيًو ًسكىارىٍم ًكٍسرىل , قىاؿى ٍعشيـو اًلًؾ ٍبًف جي ًفي اٍلقىٍكـً سيرىاقىةي ٍبفي مى ًضعىٍت بىٍيفى يىدىٍيًو, كى ٍبًف  فىكي

:ىيٍرميزى  ٍنًكبىٍيًو, فىمىم ا رىآىيمىا ًفي يىدىٍم سيرىاقىةى, قىاؿى عىمىييمىا ًفي يىدىٍيًو, فىبىمىغىا مى ٍمدي ًلم ًو, ًسكىارىٍم  , فىجى "اٍلحى
ًديثى  ذىكىرى اٍلحى ... كى , أىٍعرىاًبي  ًمٍف بىًني ميٍدًلجو ٍعشيـو اًلًؾ ٍبًف جي  .ًكٍسرىل ٍبًف ىيٍرميزى ًفي يىًد سيرىاقىةى ٍبًف مى

م ـى قىاؿى ًلسيرىاقىةى.  -قىاؿى الش اًفًعيى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ا أىٍلبىسىييمىا سيرىاقىةى أًلىف  الن ًبي  صى ن مى رىًحمىوي اهللي: كىاً 
ٍيًو: كىأىنِّي ًبؾى قىٍد لىًبٍستى ًسكىارىٍم كسرل. نىظىرى ًإلىى ًذرىاعى  كى

قىاؿى عيمىري رىضً  : كى ٍنوي ًحيفى أىٍعطىاهي ًسكىارىٍم ًكٍسرىل:قىاؿى الش اًفًعيى  ,اٍلبىٍسييمىا فىفىعىؿى  يى اهللي عى
مىبىييمىا ًكٍسرىل ٍبفى ىيٍرميزى  ٍمدي ًلم ًو ال ًذم سى : قيًؿ: اٍلحى : اهللي أىٍكبىري قىاؿى : قيًؿ: اهللي أىٍكبىري قىاؿى فىقىاؿى

ٍعشيـو أىٍعرىاًبيًّا ًمفٍ  بىًني ميٍدًلجو  كىأىٍلبىسىييمىا سيرىاقىةى ٍبفى جي
(ِ) . 

باب  كتاب قسـ الفيء كالغنيمة/, في السنف الكبرل أيضان  البييقي كقد أخرجو
, عبد اهلل بف يكسؼكىك محمد  يأب, عف االختيار في التعجيؿ بقسمة ماؿ الفيء إذا اجتمع

 .(ّ)بإسناده, بنحكه
عيمىر قاؿ المزم: ركل عف  الحسف البصرم عف عمر: ىذه الحديث مما ركاه قمت:

باب ما يثبت لمحسف البصرم سماعو مف  كقاؿ أبك حاتـ: ,(ْ)ٍبف الخطاب, كلـ يدركوا
كلـ يذكر فييـ عمر بف , فعد نفران مف الصحابة, كسمـ أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

 .(ٔ)لسنتيف بقيتا مف خبلفة عمر -أم الحسف البصرم  – قاؿ العبلئي: كلد .(ٓ)الخطاب
                                                 

 .ْْانظر: صُ) )
 .ِّٓ/ ٔدالئؿ النبكة لمبييقي: ِ) )
 .َُّّٔ/الحديثِٖٓ/ ٔالسنف الكبرل لمبييقي: ّ) )
 .ٓٗ/ ٔتيذيب الكماؿ: ْ) )
 .ْٓالمراسيؿ البف أبي حاتـ: صٓ) )
 .ُِٔجامع التحصيؿ: صٔ) )



 

-ّْٖ- 

 وعمر بن الخطاب رضي ا عنو قطٌع ما بين الحسن البصريمن ضعيفٌ فاإلسناد 
قصة سراقة كمطاردتو لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ في اليجرة, كما  - الخالصة:

ما ركم مف قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لو: ارجع ك  - .(ُ)حدث لفرسو ثابته في الصحيح
سكارم كسرل, كمو كرد مف  ما ركم مف أف عمر ألبسوك  - ال أصل لو.كلؾ سكارم كسرل: 

 طرؽو كاىية.
 اْلَمْطَمُب التَّاِسُع: َطَمَع اْلَبْدر َعمينا

م د عبد  نىا أبك ميحى أخرج أبك الحسف الًخمىعي في الفكائد المنتقاة الحساف قاؿ: أىٍخبىرى
م د بف جعفر بف دراف غندر, ق د ثىنىا ميحى م د الشاىد, قاؿ: حى د ثىنىا اٍلر ٍحمىاف بف عمر بف ميحى اؿ: حى

ـى رسكؿ اهلل  : لىم ا قىًد اًئشىةى, يىقيكؿي م د بف عى : سىًمٍعتي عبيد اهلل بف ميحى الفضؿ ابف الحماني, قىاؿى
: ٍبيىافي كىاٍلكىالىًئدي يىقيٍمفى عىؿى النِّسىاءي كىالصِّ ًدينىةى جى ـى اٍلمى م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى  صى

مىٍينىا = ًمفٍ  دىاعٍ  طىمىعى اٍلبىٍدري عى  ثىًني اًت اٍلكى
ا ًلم ًو دىاٍع  مىٍينىا = مىا دىعى بى الشىٍكري عى كىجى
(ِ) 

, مف طريؽ ابف أبي عائشة عف (ْ), كبمثمو(ّ)كأخرجو البييقي في دالئؿ النبكة بنحكه
  .(ٓ)كنقمو عف البييقي ابف كثير في البداية كالنياية النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

اًئشىةى:اإلسناد عي في  -أ قمت: م د بف عى  بىٍيد اهلل بف ميحى
اًئشىةى, كالٍ  اًئشىةى ًبٍنًت ك , يٌ شً ائً عى قاؿ ابف حجر: قيؿ لو اٍبف عى العىٍيًشيى نسبة إلى: عى

ةى بًف عيبىٍيًد اهللً    (ٔ) ..ألنو مف ذريتيا, ثقة جكاد, طىٍمحى

                                                 

المناقب / باب ىجرة النبي صمى اهلل عميو كسمـ , كتاب َّٔٗ/الحديث َٔ/ ٓصحيح البخارم: ُ) )
 كأصحابو إلى المدينة.

 .ََُِ/الحديثّّٔ/ ِالفكائد المنتقاة الحساف: ِ) )
 .َٔٓ/ ِدالئؿ النبكة لمبييقي: ّ) )
 .ِٔٔ/ ٓالمرجع السابؽ:  ْ) )
 .ُِْ/ ّالبداية كالنياية: ٓ) )
 .ٕٓتقريب التيذيب: صٔ) )



 

-ّٖٓ- 

 كاإلماـ ,كيعقكب بف سفياف ,كيعقكب بف أبي شيبة ,كىك مف شيكخ: أبي حاتـ
 . (ُ)سنة ثماف كعشريف كمائتيف تكفي كعباس الدكرم كغيرىـ, ,أحمد

كىك يركم الحديث, كيضيفو إلى زمف النبي صمى اهلل عميو كسمـ, دكف كاسطة 
قاؿ أبك سعد الخرككشي في شرؼ المصطفى: كىك سند  يذكرىا, فيك كاضح االنقطاع.

 .(ْ)كابف حجر في فتح البارم, (ّ)ككذا قاؿ العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء .(ِ)معضؿ
كقاؿ  .(ٓ)كقاؿ األلباني: كىذا يعني أنو معضؿ سقط مف إسناده ثبلثة ركاة أك أكثر

أما تمؾ الركايات التي تفيد استقبالو بنشيد )طمع البدر عمينا مف د. أكـر ضياء العمرم: "
, ككذلؾ (ٕ)المكضكعات في تذكرة الفىت ًنيكأكرده  .(ٔ)ثنيات الكداع(, فمـ ترد بيا ركاية صحيحة

 فالحديث بيذا اإلسناد ضعيف.. (ٖ)كرد في كتاب الفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ استقبؿ بيذا  ,كالذم جـز بو كثيره مف العمماء -ب

  .راجعان مف غزكة تبكؾ ,النشيد عند قدكمو المدينة
 :ف أقكاؿ العمماء  في ذلؾأكالن: م :ونستدل عمى ذلك بما يمي

قاؿ أبك سعد في شرؼ المصطفى: "كلعؿ ذلؾ كاف في قدكمو مف غزكة  -
. كقاؿ البييقي بعد أف أكرد الحديث: "قمت: كىذا يذكره عمماؤنا عند مقدمو المدينة (ٗ)تبكؾ"

هلل مف مكة, كقد ذكرناه عنده, ال أنو لما قدـ المدينة مف ثنية الكداع عند مقدمو مف تبكؾ, كا
 (َُ)أعمـ فذكرناه أيضا ىاىنا"

                                                 

 .ْٓ/ ٕتيذيب التيذيب: ُ) )
 .ِّٕ/ ِشرؼ المصطفى: ِ) )
 .ْٕٗتخريج أحاديث اإلحياء: صّ) )
 .ُِٔ/ ٕفتح البارم البف حجر: ْ) )
 .ّٔ/ ِسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة: ٓ) )
 .ُِٖالسيرة النبكية الصحيحة: ص ٔ) )
 .ُٔٗتذكرة المكضكعات: صٕ) )
 .ُِٓالفكائد المكضكعة: صٖ) )
 .ِّٕ/ ِشرؼ المصطفى: ٗ) )
 .ِٔٔ/ ٓئؿ النبكة لمبييقي: دالَُ) )



 

-ّٖٔ- 

كقاؿ ابف القيـ: "كبعض الركاة ييـ في ىذا كيقكؿ: إنما كاف ذلؾ عند مقدمو إلى  -
المدينة مف مكة, كىك كىـ ظاىر ؛ ألف ثنيات الكداع إنما ىي مف ناحية الشاـ ال يراىا 

  (ُ) القادـ مف مكة إلى المدينة, كال يمر بيا إال إذا تكجو إلى الشاـ..."
كقاؿ المقريزم:  "كقد كىـ بعض الركاة كقاؿ: إنما كاف ىذا عند مقدمو المدينة  -

كىك كىـ ظاىر, ألف ثنيات الكداع إنما ىي مف ناحية الشاـ, ال يراىا القادـ مف مكة إلى 
 (ِ)المدينة, كال يراىا إال إذا تكجو إلى الشاـ"

  (ّ)ؾ"كقاؿ ابف حجر: "كلعؿ ذلؾ كاف في قدكمو مف غزكة تبك  -
مف خركج الغمماف  :, كأخرجو البخارم في صحيحوثانيان: ما ركاه السائب بف يزيد

أخرج البخارم في  :بعد عكدتو مف تبكؾ ,إلى ثنية الكداع لتمقي النبي صمى اهلل عيو كسمـ
ـى ًإلىى ًكسٍ  /ًكتىابي المىغىاًزم صحيحو: م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى رى بىابي ًكتىاًب الن ًبيِّ صى قىٍيصى  , قاؿ:رىل كى

د ثىنىا سيفٍ  , حى م دو ٍبدي الم ًو ٍبفي ميحى د ثىنىا عى , عىًف الزىىٍ ػػػػػػػػػػػػػػحى , عىًف الس اًئًب, أىٍذكيري أىنِّي ػػػػػػػػػػػيىافي رىٍجتي »ًرمِّ خى
, ًإلىى ثىًني ًة الغمماف مىعى  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى دىاًع مىٍقدىمىوي ًمٍف غىٍزكىًة تىبيكؾى نىتىمىق ى الن ًبي  صى  .(ْ)«الكى

ثالثان: عمى فرض صحة الحديث الذم يركيو ابف عائشة, فإف الحديث يقكؿ: "لىم ا 
ًدينىةى" كلـ يذكر أف ذلؾ كاف في اليجرة, كالنبي صمى  ـى اٍلمى م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ـى رسكؿ اهلل صى قىًد

 لعديد مف المرات.اهلل عميو كسمـ قد المدينة ا
عند  ,: ما كرد في السنة الصحيحة حكؿ استقباؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـرابعان 

ٍقدىـً الن ًبيِّ  قدكمو المدينة في اليجرة: فقد أخرج البخارم في صحيحو, ًكتىابي المىنىاًقًب / بىابي مى
ًدينىةى قاؿ: اًبًو المى ـى كىأىٍصحى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى د ثىنىا حى  صى , حى د ثىنىا غيٍندىره , حى دي ٍبفي بىش ارو م  د ثىنىا ميحى

": : سىًمٍعتي البىرىاءى ٍبفى عىاًزبو رىًضيى الم وي عىٍنييمىا, قىاؿى اؽى, قىاؿى ـى  ...شيٍعبىةي, عىٍف أىًبي ًإٍسحى ثيـ  قىًد
ا رىأىٍيتي أىٍىؿى المى  , فىمى م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى م ى اهللي الن ًبيى صى ييـٍ ًبرىسيكًؿ الم ًو صى كا ًبشىٍيءو فىرىحى  ًدينىًة فىًرحي

                                                 

 .ُْٖ/ّزاد المعاد: ُ) )
 .ّْٗ/ ٖإمتاع األسماع: ِ) )
 .ُِٗ/ ٖ -ُِٔ/ ٕفتح البارم البف حجر ّ) )
, كتاب المغازم / باب كتاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى ِْْٕ/الحديث ٖ/ ٔصحيح البخارم: ْ) )

 كسرل كقيصر.



 

-ّٖٕ- 

"..., ـى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى رىسيكؿي الم ًو صى : قىًد عىؿى اإًلمىاءي يىقيٍمفى ت ى جى ـى, حى م  سى مىٍيًو كى عى
(ُ)  

 [ قاؿ:ُٗعىٍف طىبىؽو{  االنشقاؽ: كفي كتاب ًكتىابي تىٍفًسيًر القيٍرآًف / بىابي }لىتىٍركىبيف  طىبىقنا 
اؽى, عىًف البىرىاًء رىًضيى الم وي عىٍنوي,  ًني أىًبي, عىٍف شيٍعبىةى, عىٍف أىًبي ًإٍسحى : أىٍخبىرى , قىاؿى ٍبدىافي د ثىنىا عى حى

 : ًدينىةً  ...قىاؿى ـى فىمىا رىأىٍيتي أىٍىؿى المى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اءى الن ًبيى صى ـٍ ًبًو  ثيـ   جى يي , فىرىحى كا ًبشىٍيءو فىًرحي
اءى... " ـى قىٍد جى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : ىىذىا رىسيكؿي الم ًو صى , يىقيكليكفى ٍبيىافى ت ى رىأىٍيتي الكىالىًئدى كىالصِّ حى
(ِ) 

 الخاتمة
ه الحمد هلل رب العالميف, حمدان كثيران طيبان مباركان فيو, كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحد

ال شريؾ لو, كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو, أما بعد: فقد تبيف لمباحث مف خبلؿ ىذا 
 البحث, عددان مف  النتائج الميمة, كىي:

مع أىؿ مكة,  لمتشاكر كالكيد  -في صكرة شيخو نجدم -الخبر الذم يفيد اجتماع إبميس -ُ
الضعيؼ, كال يصمح لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ: ىك بجميع طرقو ال يرتقي إلى درجة 

 لبلستدالؿ بو, فأسانيده ما بيف ضعيؼ جدان كمكضكع. 
األحاديث التي أفادت مبيت عمي في فراش النبي صمى اهلل عميو كسمـ, كردت مف طرؽ  -ِ

ضعيؼ, كمف طرؽ مرسمة أصح مف كميا ما بيف ضعيؼ جدان, كمنكر, ك مكصكلة 
في فراش النبي صمى اهلل عميو  أف عمي أكذم :صحيح لـ يرد مف أم طريؽو ك  َالمكصكلة

نما كرد ذلؾ مف طرؽ ضعيفة ككذلؾ فيما يتعمؽ بأمر النبي صمى اهلل , أك منقطعة, كسمـ, كا 
 ., برد األمانات إلى أىؿ مكة, لـ يرد مف أم طريؽ صحيحلعميٌ  عميو كسمـ

نبي صمى اهلل اس, أف أىسىمىاء ًبٍنت أىًبي بىٍكرو كانت تذىب بالطعاـ إلى النما اشتير بيف ال -ّ
لى أبييا عندما كانا في الغار,  ,عميو كسمـ  تعارضكرد مف ركايات ضعيفة جدان, كمنكرة, ك كا 

 كالتي تفيد أف أسماء كعائشة رضي اهلل عنيما قد أعدتا الزاد لمنبي ات الصحيحة,ركايال
اء كألبي بكر رضي اهلل عنو, قبؿ خركجيما مف بيت أبي بكر, كأف أسمصمى اهلل عميو كسمـ 

عندىا شقت نطاقيا كربطت بو الزاد, كسميت بذات النطاقيف, كأف عامر بف فييرة ىك الذم 
 كصاحبو في الغار.  صمى اهلل عميو كسمـ كاف مكمفان بتكصيؿ الزاد لمنبي

                                                 

 .ِّٓٗ/الحديثٔٔ/ ٓصحيح البخارم: ُ) )
 ُْْٗ/الحديث ُٖٔ/ ٔصحيح البخارم: ِ) )



 

-ّٖٖ- 

كال يصمح  خبر ضرب أبي جيؿ ألسماءى ليس لو إال طريؽه كاحد ضعيؼه جدان, -ْ
 لبلستدالؿ.

و كسمـ مف بيف المشركيف, كىك ينثر عمييـ التراب, كيتمك صمى اهلل عمي وخركجقصة  -ٓ
 ىي منكرة لمخالفتيا ما في الصحيحلـ يرد فييا إسناد صحيح, ثـ  باطمة آياتو مف سكرة يس

قصة ثعباف الغار الذم لدغ أبا بكرو رضي اهلل عنو بعد أف سد جحره بقدمو: لـ يرد فييا  -ٔ
 كال تصمح لبلستدالؿ بيا. إسناد صحيح, بؿ ىي مابيف ضعيؼ, كمكضكع,

 .ال يصح حديث في عنكبكت الغار كالحمامتيف -ٕ
قصة سراقة كمطاردتو لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ في اليجرة, كما حدث لفرسو ثابته في  -ٖ

الصحيح, كما ركم مف قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لو: ارجع كلؾ سكارم كسرل: ال 
 سكارم كسرل, فكمو كرد مف طرؽو كاىية. أصؿ لو, أما ركم مف أف عمر ألبسو

الحديث الذم يفيد استقباؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عند قدكمو المدينة بالنشيد  -ٗ
 المعركؼ: طمع البدر عمينا, إسناده ضعيؼ.

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ استقبؿ بيذا النشيد عند  ,كالذم جـز بو كثيره مف العمماء 
  .عان مف غزكة تبكؾراج ,قدكمو المدينة
تمحيص السيرة النبكية مما شابيا مف الركايات الكاىية كالمكضكعة, ففي  -التوصيات: 

 الصحيح منيا ما يغني.
إعادة النظر في مناىج كمقررات التربية اإلسبلمية في المراحؿ الدراسية الثبلث, ككذلؾ  -

 ف الركايات الكاىية كالمكضكعة.مقررات السيرة النبكية التي تدرس في الجامعات, كتنقيتيا م
عمى الخطباء كالكعاظ كمشاىير الدعاة, ككذلؾ اإلعبلمييف الذيف ينشركف السيرة عف  -

طريؽ المسمسبلت المرئية, كأفبلـ الكرتكف لؤلطفاؿ: عمييـ جميعان أف يتعبكا أنفسيـ قيما 
ا أف الحمد هلل رب كآخر دعكان ينقمكنو لمناس, فبل يعممكىـ إال السيرة النبكية الصحيحة.

 العالميف, كصٌمي الميـ عمى سينا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ.



 

-ّٖٗ- 

 المراجع
 القرآف الكريـ. -ُ
ىػ, تحقيؽ: شعيب ّْٓاإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف, محمد بف حباف البيستي -ِ

لى   بيركت. -ـ, مؤسسة الرسالة ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖاألرنؤكط, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: عادؿ أحمد ِٖٓي تمييز الصحابة, أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلنياإلصابة ف -ّ

لى  -عبد المكجكد   بيركت.  –ق, دار الكتب العممية  ُُْٓعمى محمد معكض, الطبعة اأٍلىك 
أحمد بف عمي, أبك العباس  إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع, -ْ

ل بيركت, –تحقيؽ: محمد النميسي, دار الكتب العممية  ىػ,ْٖٓ المقريزم  .ق َُِْىالطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: عمي ّْٔاالستيعاب في معرفة األصحاب, يكسؼ بف عبد اهلل, أبك عمر القرطبي  -ٓ

لى   بيركت. -ـ, دار الجيؿ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْمحمد البجاكم, الطبعة اأٍلىك 
الفريكائي,  ىػ, تحقيؽ: د. عبد الرحمفّْٓبف إبراىيػػػػػػػػػػـ الجكرقاني  , الحسيفاألباطيؿ كالمنػػاكير -ٔ

 اليند.-, مؤسسة دار الدعكة التعميمية بالرياضىػ, دار الصميعي ُِِْالطبعة الر اًبعية 
أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية, كتاب الضعفاء ألبي زرعة الرازم, سعدم بف ميدم  -ٕ

 ـ, عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة, السعكدية.ُِٖٗ-ىػَُِْة الياشمي, الطبع
ىػ, تحقيؽ: د. عبد ّْٔاألحاديث المختارة , محمد بف عبد الكاحد ضيػػػػػاء الديف المقدسي -ٖ

 ت ـ, دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيرك  َََِ -ىػ  َُِْالمػػػػػػػػػػمؾ دىيش, الطبعة الث اًلٍثة 
ىػ, تحقيػػػػػػػػػؽ: عبد ِٗٓأحكاؿ الرجاؿ, إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ, أبك إسحػػاؽ الجكزجاني  -ٗ

 فيصؿ آباد, باكستاف. -العميـ عبد العظيـ البىستكم, حديث اكادمي 
 ىػػػ,َّٔير الجػػػػزرم أسػػػػػػػػػد الغابة, عمي بف أبي الكػػػػػـر الشيبػػػػاني, أبك الحسػػػػػػػػػف بف األثػػػػػػػػػػػ -َُ

 بيركت. –ـ, دار الفكر ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ
ىػ, تحقيؽ: محمكد محمد محمكد ُُٗأسماء المدلسيف, عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي  -ُُ

لى, دار الجيؿ   بيركت. –حسف نصار, الطبعة اأٍلىك 
 ىػ َُُْبيركت –المعرفة  ىػ, دارَِْاألـ, محمد بف إدريس اٍلمىٍطمىبيي, أبك عبد اهلل الشافعي  -ُِ
ىػ, تحقيؽ: عمي شيرم, الطبعة ْٕٕالبداية كالنياية, إسماعيؿ بف عمر, أبك الفداء بف كثير  -ُّ

لى   ـ, دار إحياء التراث العربي. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖاأٍلىك 
بيدم  -ُْ تاج العركس مف جكاىر القامكس, محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ, المرتضى الز 

 تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف, دار اليداية.ىػ, َُِٓ



 

-َّٗ- 

ىػ, تحقيؽ: د. أحمد ِّّتاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(, يحيى بف معيف, أبك زكريا البغدادم -ُٓ
لى   مكة المكرمة. -, مركز البحث العممي ُٕٗٗ – ُّٗٗمحمد نكر سيؼ, الطبعة اأٍلىك 

 –د. أحمد محمد سيؼ, دار المأمكف لمتراث تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي(, تحقيؽ:  -ُٔ
 دمشؽ.

ىػ, تحقيؽ: عمر عبد ْٖٕتاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ, محمد بف أحمد الذىبي -ُٕ
 بيركت. -ـ, دار  العربي ُّٗٗ -ىػ  ُُّْالسبلـ التدمرم, الطبعة الث اًنية 

ف البغدادم, أبك حفص بف شاىيف تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف, عمر بف أحمد بف عثما -ُٖ
لى ّٖٓ  ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗىػ, تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: د. بشار عكاد ّْٔتاريخ بغداد, أحمد بف عمي بف ثابت, الخطيب البغدادم -ُٗ

لى,   بيركت. –ـ, دار الغرب اإلسبلمي  ََِِ -ىػ ُِِْمعركؼ, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: عمرك بف غرامة ُٕٓتاريخ دمشؽ, عمي بف الحسف بف ىبة اهلل, ابف عساكر -َِ

 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓالعمركم, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, 
ىػ, )صمة تاريخ َُّتاريخ الرسؿ كالممكؾ, محمد بف جػػػػػػػػػػػػػػرير بف يزيد, أبك جعفر الطبرم -ُِ

 بيركت. –ىػ, دار التراث  ُّٕٖ -ىػ(, الطبعة الث اًنية ّٗٔلقرطبي, الطبرم لعريب بف سعد ا
دائرة  ىػ,ِٔٓالتاريخ الكبير, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة, أبك عبد اهلل البخارم -ِِ

 الدكف. –المعارؼ العثمانية, حيدر آباد 
تحقيؽ: ككركيس عكاد, ىػ, ِِٗتاريخ كاسط, أسمـ بف سيؿ الكاسطي, أبك الحسف بىٍحشىؿ -ِّ

لى,   بيركت. -ىػ, عالـ الكتب َُْٔالطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: مشيكر ّْٔتالي تمخيص المتشابو, أحمد بف عمي بف ثابت, الخطيب البغدادم  -ِْ

لى  -بف حسف آؿ سمماف   الرياض. –, دار الصميعي ُُْٕأحمد الشقيرات, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: محيي ُُٗر لمنككم, عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطيتحفة األبرار بنكت األذكا -ِٓ

لى   ـ, مكتبة دار التراث, المدينة المنكرة. ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕالديف مستك, الطبعة اأٍلىك 
تحفة الصديؽ في فضائؿ أبي بكر الصديؽ, عمي بف بمباف بف عبد اهلل, أبك الحسف الفارسي  -ِٔ

 ينة المنكرة.المد -ىػ, مكتبة دار التراث ّٕٗ
ىػ, تحقيؽ: أبك ُُٗتدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم, عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي -ِٕ

 قتيبة نظر محمد الفاريابي, دار طيبة.
لى ٖٔٗتذكرة المكضكعات, محمد طاىر الفىت ًني  -ِٖ ىػ, إدارة الطباعة  ُّّْىػ, الطبعة اأٍلىك 

 المنيرية.
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ىػ, َّّئي كذكر المدلسيف, أحمد بف شعيب, أبك عبد الرحمف النسائي تسمية مشايخ النسا -ِٗ
لى   مكة المكرمة. -ىػ, دار عالـ الفكائد ُِّْتحقيؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني, الطبعة اأٍلىك 

ػ, ِٖٓتعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس أحمد بف عمي, ابف حجر العسقبلني -َّ
لى تحقيؽ: د. عاصـ بف  عماف. –, مكتبة المنار ُّٖٗ – َُّْعبداهلل القريكتي, الطبعة اأٍلىك 

ىػ, دار الكتب ُُِتفسير عبد الرزاؽ, عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع, أبك بكر الصنعاني  -ُّ
لى   بيركت. -دار الكتب العممية  -ىػ ُُْٗالعممية, تحقيؽ: د. محمكد محمد عبده, الطبعة اأٍلىك 

قرآف العظيـ, عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الحنظمي, ابف أبي حاتـ الرازم تفسير ال -ِّ
المممكة  -ىػ, مكتبة نزار مصطفى الباز  ُُْٗ -أسعد الطيب, الطبعة الث اًلٍثة  ىػ, تحقيؽ:ِّٕ

 العربية السعكدية.
ىػ, َُّتفسير الطبرم= جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف, محمد بف جرير, أبك جعفر الطبرم -ّّ

لى  دار ىجر لمطباعة كالنشر  -ـ  ََِ -ىػ  ُِِْتحقيؽ: د. عبد اهلل التركي, الطبعة اأٍلىك 
 كالتكزيع كاإلعبلف.

لى ٕٗٓتمبيس إبميس, عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  -ّْ  -ىػُُِْىػ, الطبعة اأٍلىك 
 لبناف. -ـ, دار الفكر لمطباعة كالنشر, بيركتََُِ

حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, أحمد بف عمي بف محمد, ابف حجر التمخيص ال -ّٓ
لى ِٖٓالعسقبلني  ـ, دار الكتب العممية.ُٖٗٗىػ. ُُْٗىػ, الطبعة اأٍلىك 

تمخيص كتاب المكضكعات البف الجكزم, محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  -ّٔ
لى ىػ, تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ بف محْٖٕالذىبي ـ, ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗمد, الطبعة اأٍلىك 

 الرياض. –مكتبة الرشد 
تنزيو الشريعػػػػػػػة المرفكعػػػػة عف األخبػػػػار الشنيعة المكضػػػػكعة, عمي بف محمػػػد, ابف عراؽ  -ّٕ

لى ّٔٗالكناني  ىػ,  ُّٗٗىػ, تحقيؽ: عبد الكىاب عبد المطيؼ , عبد اهلل الغمارم, الطبعة اأٍلىك 
  .الكتب العمميةدار 
ىػ, تحقيؽ: محمد عكامة, ِٖٓتقريب التيذيب, أحمد بف عمي بف محمد, ابف حجر العسقبلني -ّٖ

لى   سكريا. –, دار الرشيد ُٖٔٗ – َُْٔالطبعة اأٍلىك 
لى ِٖٓتيذيب التيذيب, أحمد بف عمي بف محمد, ابف حجر العسقبلني -ّٗ ىػ, الطبعة اأٍلىك 

 اليند. -ارؼ النظاميةىػ, مطبعة دائرة المعُِّٔ
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تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ, يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ, أبك الحجاج المزم  -َْ
لى ِْٕ  –, مؤسسة الرسالة َُٖٗ – ََُْىػ, تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ, الطبعة اأٍلىك 

 بيركت.
عبد المعيد خاف مدير ىػ, تحت مراقبة د. محمد ّْٓالثقات, محمد بف حباف, أبك حاتـ البيستي -ُْ

لى   .ُّٕٗ -  ى ُّّٗدائرة المعارؼ العثمانية, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, ُٕٔجامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ, خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل, أبك سعيد العبلئي  -ِْ

 .ُٖٔٗ – َُْٕبيركت, الطبعة الث اًنية  –تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي, عالـ الكتب 
ىػ,  ّْٔامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع, أحمد بف عمي بف ثابت, الخطيب البغدادم الج -ّْ

 الرياض. –تحقيؽ: د. محمكد الطحاف, مكتبة المعارؼ 
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل كسننو كأيامو = صحيح البخارم,  -ْْ

لى ىػ, تحقيؽ: محمد الناصر, أِٓمحمد بف إسماعيؿ البخارم  ىػ, طكؽ النجاة.ُِِْلطبعة اأٍلىك 
ىػ, ِّٕالجرح كالتعديؿ, عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الحنظمي, ابف أبي حاتـ الرازم  -ْٓ

لى   بيركت. –ـ, دار إحياء التراث العربي  ُِٓٗ -ىػ  ُُِٕالطبعة اأٍلىك 
لياء كطبقات األصفياء, أحمد بف عبد اهلل, أبك نعيػػ -ْٔ  -ىػ, السعادة َّْػػػػػػػػػػػـ األصبيانيحمية اأٍلىك 

 ـ.ُْٕٗ -ىػ ُّْٗبجكار محافظة مصر, 
ىػ, تحقيؽ: د. عبد المعطي قمعجي, ْٖٓدالئؿ النبكة, أحمد بف الحسيف, أبك بكر البييقي  -ْٕ

لى   ـ, دار الكتب العممية, دار الرياف لمتراث. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ -الطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيػػػؽ: د. محمػػػػد ركاس قمعو َّْبف عبد اهلل, أبك نعيـ األصبياني دالئؿ النبكة, أحمد -ْٖ
 ـ, دار النفائس, بيركت. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔعبد البر عباس, الطبعة الث اًنية  -جي
ىػ, مؤسسة ٕٗٓزاد المعاد في ىدم خير العباد, عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  -ْٗ

 ـ.ُْٗٗ-ىػ ُُْٓ,  ِٕالككيت, الطبعة –إلسبلمية بيركت, مكتبة المنار ا -الرسالة
ىػ, تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ, ِّّسؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف,  -َٓ

لى   المدينة المنكرة. -ـ, دار النشر مكتبة الدار ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة اأٍلىك 
ىػ, ِْٓػد بف محمػػػد, أبك بكر البرقانيسؤاالت البرقاني لمدارقطػػػني ركاية الكرجي عنو, أحمػػ -ُٓ

لى  باكستاف. –كتب خانو جميمي  -ىػ َُْْتحقيؽ:: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم الطبعة اأٍلىك 
سمسمة األحاديث الضػػػػػػػػعيفة كالمكضػػػػػػكعة كأثرىا السيئ في األمة, محمػػػػػد ناصػػػر الديف أبك  -ِٓ

لىىػ, َُِْعبد الرحمف األلباني  ـ, دار المعارؼ, الرياض  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ -الطبعة اأٍلىك 
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السنة )كمعو ظبلؿ الجنة في تخريج السنة بقمـ: محمد ناصر الديف األلباني(, أحمد بف عمرك  -ّٓ
لِٕٖبف الضحاؾ, أبك بكر بف أبي عاصـ   , المكتب اإلسبلمي.ىػََُْى, ىػ, الطبعة اأٍلىك 

 -حسف شمبي -ىػ, تحقيؽ: شعيب االرنؤكط ّٖٓر الدارقطني سنف الدارقطني, عمي بف عم -ْٓ
ل -عبد المطيؼ حرز اهلل , الطبعة اأٍلىك   , مؤسسة الرسالة, بيركت.ىػ  ُِْْى أحمد برىـك

ىػ, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, ْٖٓالسنف الكبرل, أحمد بف الحسيف, أبك بكر البييقي  -ٓٓ
 لبناف. –دار الكتب العممية, بيركت ـ  ََِّ -ىػ  ُِْْالطبعة الث اًلٍثة 

ىػ, تحقيؽ:  مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ ْٖٕسير أعبلـ النببلء, محمد بف أحمد الذىبي -ٔٓ
 ـ, مؤسسة الرسالة. ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالشيخ شعيب األرناؤكط,  الطبعة  الث اًلٍثة 

ىػ, تحقيؽ: ّٓٓنيسير السمؼ الصالحيف, إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي األصبيا -ٕٓ
 د. كـر بف حممي بف فرحات بف أحمد, دار الراية لمنشر كالتكزيع, الرياض.

مكتبة  ـُْٗٗ –ق ُُْٓالسيرة النبكية الصحيحة, د. أكـر ضياء العمرم, الطبعة السادسة  -ٖٓ
 المدينة المنكرة. –العمـك كالحكـ 

 -ىػ, تحقيؽ: مصطفى السقا ُِّ السيرة النبكية البف ىشاـ, عبد الممؾ بف ىشاـ الحميرم -ٗٓ
 -ىػ ُّٕٓعبد الحفيظ الشمبي, الطبعة الث اًنية, مطبعة مصطفى البابي الحمبي  -إبراىيـ األبيارم 

 ـ. ُٓٓٗ
ىػ, ُْٖشرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة, ىبة اهلل بف الحسف, أبك القاسـ البللكائي  -َٔ

 السعكدية. –ـ, دار طيبة ََِّىػ, ُِّْنة تحقيؽ: أحمد بف سعد الغامدم, الطبعة الثام
ىػ, دار الكطف لمنشر, ُُِْشرح رياض الصالحيف, محمد بف صالح بف محمد العثيميف  -ُٔ

 ىػ. ُِْٔالرياض, الطبعة 
ىػ, تحقيؽ: د. ٕٓٗشرح عمؿ الترمذم, عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف الحنبمي  -ِٔ

لى, ىماـ عبد الرحيـ سعيد, الطبعة اأٍلى   األردف. –الزرقاء  -ـ, مكتبة المنار ُٕٖٗ -ىػ َُْٕك 
ىػ, تحقيؽ: شعيب ُِّشرح مشكؿ اآلثار, أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم, أبك جعفر  -ّٔ

لى   ـ, مؤسسة الرسالة. ُْْٗىػ,  ُُْٓ -األرنؤكط, الطبعة اأٍلىك 
لى ىػَْٕشرؼ المصطفى, عبد الممؾ بف محمد, أبك سعد الخرككشي  -ْٔ  -, الطبعة اأٍلىك 

 مكة. –ق, دار البشائر اإلسبلمية  ُِْْ
ىػ, تحقيؽ: د. عبد اهلل َّٔالشريعة, محمد بف الحسيف بف عبد اهلل, أبك بكر اآلجيرِّمى  -ٓٔ

 السعكدية. –الرياض  -ـ, دار الكطف  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْالدميجي, الطبعة الث اًنية 



 

-ّْٗ- 

ىػ, تحقيؽ: فاركؽ حمادة, الطبعة َّْنعيـ األصبياني الضعفاء, أحمد بف عبد اهلل, أبك -ٔٔ
لى   الدار البيضاء. -, دار الثقافة ُْٖٗ – َُْٓاأٍلىك 

تحقيؽ: أبك  ىػ,ِٔٓالضعفاء, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة, أبك عبد اهلل البخارم -ٕٔ
لى   مكتبة ابف عباس. مػََِٓػ/ىُِْٔعبد اهلل أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف, الطبعة اأٍلىك 

ىػ, تحقيؽ: ِِّالضعفاء الكبير, محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد, أبك جعفر العقيمي  -ٖٔ
لى   بيركت. –ـ, دار المكتبة العممية ُْٖٗ -ىػ َُْْعبد المعطي أميف قمعجي, الطبعة اأٍلىك 

ىػ, َّّلرحمف النسائي الضعفاء كالمتركككف, أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, أبك عبد ا -ٗٔ
لى  حمب. –ق, دار الكعي ُّٔٗتحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد, الطبعة اأٍلىك 

ىػ, تحقيؽ: عبد اهلل ٕٗٓالضعفاء كالمتركككف, عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  -َٕ
لى,   بيركت. –, دار الكتب العممية َُْٔالقاضي, الطبعة اأٍلىك 

ىػ, َِّسعد بف منيع الياشمي بالكالء, المعركؼ بابف سعد  الطبقات الكبرل, محمد بف -ُٕ
لى   بيركت. –ـ, دار صادر  ُٖٔٗتحقيؽ: إحساف عباس, الطبعة اأٍلىك 

 كزميميوىػ, تحقيؽ: صبحي السامرائي ِٕٗمحمد بف عيسى الترمذم عمؿ الترمذم الكبير, -ِٕ
لى   بيركت. – عالـ الكتب , مكتبة النيضة العربية -,َُْٗالطبعة اأٍلىك 

ىػ, تحقيؽ: ٕٗٓالعمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية, عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  -ّٕ
 باكستاف. -ـ, إدارة العمـك األثريةُُٖٗ-ىػَُُْإرشاد الحؽ األثرم, الطبعة الث اًنية

 ىػ,ّٖٓني العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية, عمي بف عمر البغدادم, أبك الحسف الدارقط -ْٕ
لى  –( تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل , دار طيبة ُُ-ُالمجمدات )  َُْٓالرياض,الطبعة اأٍلىك 

 ـ. ُٖٓٗ -ىػ 
لى,  الدماـ –( تحقيؽ: محمد الدباسي, دار ابف الجكزم ُٓ-ُِكالمجمدات )  ىػ. ُِْٕالطبعة اأٍلىك 

ىػ, دار ِٖٓابف حجر العسقبلنيفتح البارم شرح صحيح البخارم, أحمد بف عمي بف محمد,  -ٕٓ
 ق, رقمو: محمد فؤاد عبد الباقي.ُّٕٗبيركت,  -المعرفة 

ىػ, تحقيؽ: د. ُِْفضػػػػػائؿ الصػػػػػػحابة, أحمد بف محمػػػػػػػد بف حنبػػػػػػػؿ الشيبػػػػاني, أبك عػبػػػػػد اهلل  -ٕٔ
لى   بيركت. –الة , مؤسسة الرسُّٖٗ - َُّْكصي اهلل محمد عباس, الطبعة اأٍلىك 

ؿ كالث اًني -ٕٕ ىػ, ُْٓبف بشراف, (, عمي بف محمد فكائد ابف بشراف عف شيكخو ) الجزء اأٍلىك 
ل  لبناف. –, دار الكتب العممية, بيركت ىػ ُِّْىتحقيؽ: خبلؼ عبد السميع, الطبعة اأٍلىك 

مخطكط, عمي بف الحسػػػػػف  –الفػػكائد المنتقاة الحسػػػػػػاف الصػػػػػحاح كالغرائب )الخمعيات(  -ٖٕ
 ىػ, ركاية عبداهلل بف رفاعة السعدم,تخريج: أحمد بف الحسف بف الحسيف الشيرازم.ِْٗالًخمىعي



 

-ّٗٓ- 

ىػ, َُّّالفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة, مرعي بف يكسؼ المقدسي الحنبمى -ٕٗ
 الرياض. –دار الكراؽ  ـ,ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗتحقيؽ: د. محمد بف لطفي الصباغ, الطبعة الث اًلٍثة 

ىػ, تحقيؽ: ْٖٕالذىبي الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة, محمد بف أحمد -َٖ
لى محمد عكامة  جدة. -مؤسسة عمـك القرآف -ـ, دار القبمة  ُِٗٗ -ىػ ُُّْ, الطبعة اأٍلىك 

عبد المكجكد ادؿ ىػ, تحقيؽ: عّٓٔني, ابف عدمالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, أبك أحمد الجرجا -ُٖ
لى  -  لبناف.-بيركت -ـ, الكتب العممية ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖعمي محمد معكض, الطبعة اأٍلىك 
 ُُْْىػ, الطبعة الث اًلٍثة  ُُٕلساف العرب, محمد بف مكـر بف عمى بف منظكر األنصارم  -ِٖ
 بيركت. –دار صادر  -ىػ

ىػ, تحقيؽ: دائرة المعرؼ ِٖٓبلنيلساف الميزاف, أحمد بف عمي بف محمد, ابف حجر العسق -ّٖ
 لبناف. –ـ, مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت ُُٕٗ-ىػ َُّٗاليند, الطبعة الث اًنية  –النظامية 

ىػ, تحقيؽ: عبد ّٓٗمعجـ مقاييس المغة, أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني, أبك الحسيف  -ْٖ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالسبلـ محمد ىاركف, دار الفكر, 

ىػ, تحقيؽ: يكسؼ الشيخ ٔٔٔمختار الصحاح, محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي  -ٖٓ
 الدار النمكذجية, بيركت.  -ـ, المكتبة العصرية ُٗٗٗىػ / َُِْمحمد, الطبعة الخامسة 

ىػ, تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد ابف ِٖٕمجمكع الفتاكل, أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية   -ٖٔ
 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔ- ؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكيةقاسـ, مجمع المم

 بيركت.  –ىػ, دار الفكر ْٔٓالمحمى باآلثار, عمي بف أحمد بف حـز األندلسي  -ٕٖ
ىػ, تحقيؽ: أبك عبيدة ّّّالمجالسة كجكاىر العمـ, أحمد بف مركاف, أبك بكر الدينكرم  -ٖٖ

, بير   ق.ػُُْٗلبناف -كت مشيكر بف حسف آؿ سمماف, دار ابف حـز
ىػ, ّْٓالمجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف, محمد بف حباف, أبك حاتـ البيستي -ٖٗ

لى   حمب. –ىػ, دار الكعي ُّٔٗتحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, َٕٖمجمع الزكائد كمنبع الفكائد, عمي بف أبي بكر بف سميماف, أبك الحسف الييثمي  -َٗ
 القاىرة. -ـ, مكتبة القدسي ُْٗٗ -ىػ  ُُْْحقيؽ: حساـ الديف القدسي, ت

ىػ, تحقيؽ: د ِٖٔالمدلسيف, أحمػد بف عػػػػػػػبد الرحيػػػػػـ بف الحسػػػػػػػػػيف, أبك زرعػػػػػػػة, ابف العراقي  -ُٗ
لى   -رفعت فكزم عبد اٍلمىٍطمىبي   دار الكفاء. ـ,ُٓٗٗىػ, ُُْٓد. نافذ حسيف حماد الطبعة اأٍلىك 

ىػ, تحقيؽ: شعيب األرناؤكط, ِٕٓالمراسيؿ, سميماف بف األشعث, أبك داكد السًِّجٍستاني  -ِٗ
لى   بيركت. –, مؤسسة الرسالة َُْٖالطبعة اأٍلىك 



 

-ّٗٔ- 

ىػ, تحقيؽ: ِّٕالمراسيؿ, عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الحنظمي, ابف أبي حاتـ الرازم  -ّٗ
لى  شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني,  بيركت. –, مؤسسة الرسالة ُّٕٗالطبعة اأٍلىك 

ىػ, َْٓ, الحاكـ أبك عبد اهلل النيسابكرم عمى الصحيحيف, محمد بف عبد اهلل المستدرؾ -ْٗ
لى   بيركت. –, دار الكتب العممية َُٗٗ – ُُُْتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا, الطبعة اأٍلىك 

ىػ, تحقيؽ: شعيب ُِْحنبؿ الشيباني, أبك عبد اهلل  مسند أحمد بف حنبؿ, أحمد بف محمد بف -ٓٗ
لى,  -األرنؤكط   ـ, مؤسسة الرسالة. ََُِ -ىػ  ُُِْعادؿ مرشد, كآخركف, الطبعة اأٍلىك 

ىػ, تحقيؽ: ِِٗمسند أبي بكر الصديؽ, أحمػػػػػػػد بف عمي بف سعػػػػػػػيد, أبك بكر المػػػػػػػػركزم  -ٔٗ
 بيركت. –مي شعيب األرناؤكط, المكتب اإلسبل

ىػ, تحقيؽ: حسيف سميـ َّٕمسند أبي يعمى, أحمد بف عمي بف المثينى, أبك يعمى المكصمي  -ٕٗ
لى  دمشؽ. –, دار المأمكف لمتراث ُْٖٗ - َُْْأسد, الطبعة اأٍلىك 

ىػ, تحقيؽ: محفكظ ِِٗمسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار, أحمد بف عمرك البزار -ٖٗ
لى )بدأت كزميميو الرحمف زيف اهلل  مكتبة العمـك كالحكـ  -ـ(ََِٗـ, كانتيت ُٖٖٗ, الطبعة اأٍلىك 

ىػ,  تحقيؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ, ّْٓ, محمد بف حباف البيستيمشاىير عمماء األمصار -ٗٗ
لى   المنصكرة. –ـ, دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ُُٗٗ -ىػ  ُُُْالطبعة اأٍلىك 

ىػ, تحقيؽ: حبيب ُُِػؼ, عبد الػػػػػػػػػػػرزاؽ بف ىمػػػػػػػاـ بف نافػػػػػع, أبك بكػػػر الصنػػػعاني المصػنػػػػػ -ََُ
 بيركت. –, المكتب اإلسبلمي َُّْالرحمف األعظمي, الطبعة الث اًنية 

ىػ, تحقيؽ: َُٓتفسير البغكم, الحسيف بف مسعكد, البغكم -معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  -َُُ
لى , عبد ال  بيركت. –ىػ,  دار إحياء التراث العربي  َُِْرزاؽ الميدم, الطبعة  اأٍلىك 
ىػ,  تحقيؽ: حمدم ابف َّٔالمعجـ الكبير, سميماف بف أحمد بف أيكب, أبك القاسـ الطبراني -َُِ

 القاىرة.  –عبد المجيد السمفي, الطبعة الث اًنية, مكتبة ابف تيمية 
 –)دار الصميعي  ُّحقا المحقؽ الشيخ حمدم السمفي مف المجمد كيشمؿ القطعة التي نشرىا ال

لى   ـ( ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓالرياض, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: عبد العميـ البستكم, الطبعة ُِٔ, أحمد بف عبد اهلل العجمىرفة الثقاتمع -َُّ
لى  .المدينة المنكرة -مكتبة الدار  ُٖٓٗ - َُْٓاأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: عبد المعطي ْٖٓآلثار, أحمد بف الحسيف, أبك بكر البييقي معرفة السنف كا -َُْ

لى   باكستاف. –ـ, جامعة الدراسات اإلسبلمية ُُٗٗ -ىػ ُُِْأميف قمعجي, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ َّْمعرفة الصحابة, أحمد بف عبد اهلل, أبك نعيـ األصبياني -َُٓ

لى   ـ, دار الكطف لمنشر, الرياض. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالعزازم الطبعة اأٍلىك 



 

-ّٕٗ- 

ىػ, تحقيؽ: د. أكـر ضياء ِٕٕالمعرفة كالتاريخ, يعقكب بف سفياف الفارسي, أبك يكسؼ  -َُٔ
 بيركت. -ـ, مؤسسة الرسالة ُُٖٗ -ىػ َُُْالعمرم الطبعة الث اًنية 

خبار )مطبكع المغني عف حمؿ األسفار في األسفار, في تخريج ما في اإلحياء مف األ -َُٕ
بيامش إحياء عمـك الديف(, عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي 

, بيركت َٖٔ  لبناف. –ىػ, دار ابف حـز
ىػ, تحقيؽ: ْٖٕالمغني في الضعفػػػػػػػػػاء, محمد بف أحمػػػػػػػػد بف عثمػػػػػػػػاف بف قىاٍيمػػػػػػػاز الذىبي -َُٖ

 لديف عتر.د. نكر ا
ىػ, تحقيؽ: محمد رشاد ِٖٕ, أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحرانيمنياج السنة النبكية -َُٗ

لى   ـ, جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔسالـ, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, تحقيؽ: عبد الرحمف محمد ٕٗٓالمكضكعات, عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  -َُُ
لى. -اف عثم  محمد عبد المحسف, الطبعة اأٍلىك 
ىػ, ْٖٕالمكقظة في عمـ مصطمح الحديث, محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي -ُُُ

 حمب. -ىػ, مكتبة المطبكعات اإلسبلمية   ُُِْتحقيؽ: عبد الفتاح أبك غيٌدة, الطبعة الث اًنية 
ىػ, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم, ْٖٕالذىبيحمد في نقد الرجاؿ, محمد بف أ ميزاف االعتداؿ -ُُِ

لى   لبناف. –ـ,  دار المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت  ُّٔٗ -ىػ  ُِّٖالطبعة اأٍلىك 
النياية في غريب الحديث كاألثر, المبارؾ بف محمد, أبك السعادات ابف األثير الجزرم  -ُُّ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت  -العممية محمكد الطناحي, المكتبة  -الزاكل  ىػ, تحقيؽ: طاىرَٔٔ
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 " لسان العرب"في معجم  رواية النضر بن شميل
  (ُ)إبراىيم رجب بخيت

 المقدمة
البشرية , أفصح مف نطؽ  الحمد هلل رب العالميف , كالصبلة كالسبلـ عمى خير

 , لغة القرآف الكريـ التي تحدل اهلل بيا أبمغ الفصحاء كأفصح البمغاء .بالعربية
 أما بعد : 

فالنضر بف شميؿ يعتبر أحد الركاة العظاـ, أقاـ في البادية أربعيف سنة, فرغ نفسو 
تذكر الركايات التاريخية أنو ضاقت المعيشة عميو بالبصرة , فخرج يريد  لمعمـ كجمع المغة,

خراساف , فشيعو مف البصرة نحك مف ثبلثة آالؼ عالـ , قاؿ ليـ : يا أىؿ البصرة يعز  عمي 
فارقتكـ , كاهلل لك كجدت كؿ يـك كيمجة باقبل ما فارقتكـ . ك لـ يكف مف ىؤالء المشيعيف م

 المتفجعيف العمماء أحد يتكفؿ لو بذلؾ . 
عندما يقرأ كؿ ذم لب كبلـ المؤرخيف حكؿ ىؤالء العمماء العظماء تنتابو الحسرة 

ف جاء االحتف اء بيـ بعد ثبلثة عشر كاأللـ , فشعرت أنو مف كاجب الباحثيف إنصافيـ , كا 
قرنان مف الزماف, فشمرت عف ساعدم  كاستخرجت ركاية النضر بف شميؿ مف " معجـ لساف 
العرب " البف منظكر, فكجدتيا مادة ثرة تستحؽ أف تككف معجمان نسيج كحده , فصنعت ىذا 
المعجـ , كأجريت دراسة حكلو جاءت طكيمة , تمنيت لك أف أحد طمبة الماجستير يتبنى 
المكضكع لما فيو مف فائدة كطكؿ ,لكنني اختصرتو في ىذا المختصر الذم أتقدـ بو لممؤتمر 

                        العممي الثالث الذم تعقده كمية أصكؿ الديف باسـ " خطر الركاية الكاىية عمى اإلسبلـ" .                                           
 تتمكىا الخاتمة كالفيارس : د كثبلثة مباحث تمييكقد جعمت الدراسة عمى 

 .                                                                       كالعكامؿ المؤثرة في عممو كفكره النضر بف شميؿحياة : تمييد 
 ك ركاتو . بف شميؿ ا المبحث األكؿ : مصادر

    .شميؿبف , ثانيان : ركاة ا بف شميؿا مصادرأكالن : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         . ألفاظ التحمؿ كاألداء: المبحث الثاني 

                                                 
   غزة . –أستاذ مساعد بكمية اآلداب بالجامعة اإلسبلمية ( (ُ



 

-ََْ- 

 .ابف شميؿ مكضكعات:  لثالمبحث الثا
كشرح النصكص .                                      مسائؿال أكالن : المادة المغكية , ثانيان :

                                                                                                                                                                  .تقييـ ركايتو رابع :المبحث ال
 . الخاتمة
 . الفيارس
 بن شميل والعوامل المؤثرة في عممو وفكره حياة النضر: تمييد

مثـك بف عبدة بف زىير السكب النضر بف شميؿ بف خرشة بف يزيد بف ك :أصمو ونسبو
 . (ُ), فقد كلد فييا, مف أىؿ مركر المازني التميمي, يكنى أبا الحسف, بصرم األصؿالشاع
كاف صدكقان ثقة , فقيران معدمان , فيركم عف نفسو : دخمت يكمان عمى المأمكف كعمي    :صفاتو

ؤمنيف , أنا شيخ , كحرى إزار مرقكع , فقاؿ: يا نضر, ما ىذا التقشؼ؟ فقمت : يا أمير الم
. كقد كاف فقرة سببان في ىجرتو مف البصرة (ِ) مرك كما ترل فأحببت أف أتبرد بيذم الحمقاف

   إلى خراساف .
, صاحب غريب كشعر كفقو كمعرفة بأياـ الناس كاف عالمان بفنكف مف العمـ :عممو ومنزلتو
ككاف  .(ْ)كالسنف كاألخبار منزلة . ككاف أحد األعبلـ كلو مف ركاية األثر(ّ)كركاية الحديث

: مف أصحاب الخميؿ أربعة في النحك , يقكؿ األخفش: نفذربعة الزمكا الخميؿ بف أحمدأحد أ
, كىدا (ٓ)سيبكيو كعمى بف نصر كمؤرج السدكسي كالنضر بف شميؿ الذم غمب عميو المغة 

                                                                                                              ي تمي طبقة الخميؿ .بيف الركاة الثقات , فيعد مف الطبقة الت يؤكد عمى مكانتو المرمكقة 
, كىك مف أصحاب الخميؿ, فقد أخذ عف (ٔ)أقاـ النضر في البادية أربعيف سنة  شيوخو:

سماعيؿ بف الخميؿ كالعرب ككاف لو مف الحديث باع طكيؿ , فقد سمع : ىشاـ بف عركة كا 

                                                 
                                                                                                   ُّٔ/ِ, بغية الكعاة  ّٕٗ/ٓ, كفيات األعياف  ّْٖ/ّ, إنباه الركاة  ٓٓ( طبقات النحكييف كالمغكييف ُ)
                                                                                                 . ّٖٗ/ٓ, كفيات األعياف  ّْٗ/ّ, إنباه الركاة  ٕٓ( طبقات النحكييف كالمغكييفِ)
                                                                                                                                                                                                . ّٖٗ/ٓكفيات األعياف ,  ّْٖ/ّ, إنباه الركاة  ُٔ( طبقات النحكييف كالمغكييفّ)
                                       .ُّٔ/ِ( بغية الكعاة ْ)
 . ْٔ( أخبار النحكييف البصرييف ٓ)
                                                                                     .ُّٔ/ِ( بغية الكعاة ٔ)



 

-َُْ- 

اهلل بف عكف كىشاـ بف حساف كعكؼ بف أبي جميمة األعرابي  كعبد لطكيؿا أبي خالد كحميد
كىك أكؿ مف أظير السنة بمرك بخراساف, فركل عف حميد الطكيؿ  .(ُ) كغيرىـ مف التابعيف

    . (ِ)كىشاـ , ككاف أركل الناس عف شعبة 
أدركو مف أئمة عصره , أمثاؿ يحيى مف معيف, كعمى بف  ركل عنو كافة مف رواة النضر: 

سحاؽ بف  المديني , كلما أقاـ بنيسابكر سمع منو النيسابكريكف أمثاؿ: يحيى بف يحيى كا 
إبراىيـ كبشر بف الحكـ العبدم , كعامر بف خداش كأحمد بف عمر الجرشي كمحمد بف رافع 

 .(ّ) كأيكب بف الحسف كغيرىـ
يذكر التاريخ  أنو " ضاقت المعيشة عمى النضر بف شميؿ بالبصرة ,  َعنو إلى خراسان :ظَ 

فخرج يريد خراساف , فشيعو مف البصرة نحك مف ثبلثة آالؼ رجؿ ما فييـ إال محٌدث أك 
نحكم أك لغكم أك عركضي أك أخبارم, فمما صار بالمربد جمس. فقاؿ: يا أىؿ البصرة يعز  

كيمجة باقبل ما فارقتكـ . كتذكر الركايات أنو لـ يكف عمي مفارقتكـ , كاهلل لك كجدت كؿ يـك 
مف ىؤالء المشيعيف المتفجعيف أحد يتكفؿ لو بذلؾ , كسار حتى كصؿ خراساف فأفاد ماالن 

 .(ْ)عظيمان , كاستغنى مف جية المأمكف 
السبلح, خمؽ الفرس, المعاني, غريب الحديث,  :(ٓ)صنؼ النضر مف الكتب مصنفاتو :

ؿ إلى كتاب العيف, األنكار)لعمو كتاب األنكاء الذم ذكره السيكطي, كيؤيد المصادر, المدخ
كىك كتاب  . كلعؿ أىـ مصنفاتو كتاب "الصفات"اء مف مفردات ليا عبلقة باألنكاء(ذلؾ ما ج

                                                               الغريب المصنؼ" ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ .                                           في األجناس عمى مثاؿ "
 .  (ُ)كأضاؼ السيكطي : كتاب الجيـ , األنكاء , الشمس كالقمر 

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .ّٖٗ/ٓ, كفيات األعياف  ّْٖ/ّ( إنباه الركاة ُ)
                                                                                                            .  ُّٕ/ِ( بغية الكعاة ِ)
                                                                              . ّٖٗ/ٓ, كفيات األعياف  ُّٓ/ّ( إنباه الركاة ّ)
                                                                                                                                                                                                 . ُّٔ/ِ, بغية الكعاة   ّٖٗ/ٓ, كفيات األعياف ّْٗ/ّ, إنباه الركاة  ٓٓ( طبقات النحكييف كالمغكييف ْ)
                                                       .َْْ/ٓ, كفيات األعياف  ِّٓ/ّ( إنباه الركاة ٓ)
                                                                                                                                  .ُّٕ( بغية الكعاة ُ)



 

-َِْ- 

كذكر أبك عبيد البكرم كتاب " المثالب كالمناقب " البف شميؿ كخالد بف سممة 
 . (ُ)المخزكمي, أمرىما ىشاـ بف عبد الممؾ 

  . (ِ)الركذ كلي قضاء مىٍرك  : عممو
 سنة ثبلث كقيؿ أربع كمائتيف.  بمرك مات  : وفاتو

عندما خرج النضر مياجران إلى خراساف أصبح مف جمساء المأمكف الذم  مناظرات وجوائز :
ر المغكم ألمير كانت تدكر في مجمسو المناظرات كالمناقشات فكاف النضر بمثابة المستشا

              .                    المؤمنيف المأمكف
, ف كجرل بنا الحديث في ذكر النساء: دخمت يكمان عمى المأمك (ّ)قاؿ النضر :كممة وجائزتان

فقاؿ المأمكف : حدثنا ىيشىيـ بف بشير قاؿ : حدثنا مجالد عف الشعبي عف ابف عباس قاؿ : 
كىز". قمت : " أيما رجؿ تزكج امرأةن لدينيا كجماليا كاف في ذلؾ سىداد مف عى  قاؿ رسكؿ اهلل 

يا أمير المؤمنيف : صدؽ ىشيـ , حدثنا عكؼ ابف أبي جميمة األعرابي عف الحسف عف 
: " أيما رجؿ تزكج امرأةن لدينيا كجماليا  قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل  عمي بف أبي طالب 

يا نضر : اف في ذلؾ ًسداده مف عىكىز". قاؿ: ككاف المأمكف: متكئان فاستكل جالسان, ثـ قاؿك
 ؟ "؟ كما الفرؽ بينيماًسداد" كلـ يقؿ "سىداداؿ ىيشىيـ "كيؼ ق

: بالكسر –كالسبيؿ . كالسِّداد  : يا أمير المؤمنيف , الس داد : القصد في الديف فقمت
 مف الثغر كالثممة , ككؿ ما سددت بو شيئان فيك ًسداد . 

 جي :رى قاؿ : كتعرؼ ذلؾ العرب ؟ قمت: نعـ , قاؿ الشاعر , كىك العى 
 كني كأم فتى أضاعكا       ليـك كريية كًسداد ثغرأضاع

انة .  فقاؿ : قبح اهلل المحف ! قمت يا أمير المؤمنيف إنما لحف ىيشىيـ , كىك لىح 
 ثـ قاؿ لي : ما مالؾ يا نضر ؟ قمت : فريضة لي بمرك أتمززىا . 

 قاؿ : أفبل أفيدؾ إلى مالؾ ماالن ؟ قمت : إني لذلؾ لمحتاج .

                                                 
                                                                                                               . َٖٖ( سمط الآللئ ُ)
                                                                                                               .ُّٕ/ِ( بغية الكعاة ِ)
                                                                                                           . ّٗٗ/ٓ, كفيات األعياف  ّْٗ/ ّ, إنباه الركاة   ٓٓ( طبقات النحكييف كالمغكييف ّ)



 

-َّْ- 

كالقرطاس , ككتب شيئان , ثـ صمى بنا العشاء , كقاؿ لخادمو : تبميغ  فتناكؿ الدكاة
معو , كأمر بختمو كسيرني مع رسكلو إلى كزيره الفضؿ بف سيؿ فدخمت عميو , فتناكؿ 

 كقاؿ : قد أطمؽ لؾ أمير المؤمنيف خمسيف ألؼ درىـ فما الخبر ؟ فأعممتو .  الكرقة كقرأىا .
 مت : إنما أخبرتو لحف ىيشىيـ. فقاؿ : لحنت أمير المؤمنيف . ق

 فأطمؽ لي ثبلثيف ألؼ درىـ مف عنده .
 قاؿ : فأخذت بكممة كاحدة ثمانيف ألؼ درىـ.  

مرض النضر بف شميؿ فدخؿ الناس يعكدكنو, فقاؿ لو رجؿ  مناظرة عمى فراش المرض :
ح اهلل ما بؾ , ألـ  مف القـك مىسىح اهلل ما بؾ . فقاؿ النضر : ال تقؿ مىسىح , كلكف قؿ مىصى

 تسمع قكؿ األعشى :
ذا ما الخمر فييا أزبدت      أفؿ اإلزباد فييا فمصح  كا 

فقاؿ الرجؿ : ال بأس , السيف تعاقب الصاد كتقـك مقاميا , فقاؿ النضر : إف كاف 
ماف, كتقكؿ : " قاؿ ميماف : صميػػػػػػػػػمو سػػػػػػػػػف اسػػػػػػكؿ لمػػػػػػػػي أف تقػػػػيء فينبغػػػػػؿ شػػػػػػىكذا في ك

        " , كتقكؿ لمف يكنى أبا صالح: أبا سالح .                                                                                      كؿ اهللسر 
ثـ قاؿ : ال يككف ىذا في السيف إال مع أربعة أحرؼ كىي: الطاء كالحاء كالقاؼ 

صادان في ىذه إذا كقعت السيف قبميا كربما أبدلكىا زايان كما قاؿ سراط كالغيف, فيبدلكف السيف 
 ىذه المناظرات تصكر لنا شخصية النضر:                                                                       . (ُ)كزراط 

            .                       فقد كانت لو طريقو في السماع لحديث رسكؿ اهلل  -
 عمى دراية جيدة في عمـك األبنية كالداللة كالمعاني كاألصكات كالقياس.                    -
 لديو القدرة عمى االحتجاج بالشعر لما يقكؿ .                                                                     -
 راء كالكزراء .يتخمؽ بأخبلؽ العمماء كيجيد التصرؼ مع األم -

 المبحث األول  
  رواتوو  مصادر ابن شميل

باستعراض ركاية النضر بف شميؿ في " لساف العرب " نجد أف : مصادر ابن شميل أواًل :
مصادره متعددة كمشاربو مختمفة منيا : النحاة كالمغكيكف كالشعراء كالٌرجاز , كمنيا األعراب 

                                                 
                                                                                                     . َّْ/ٓ, كفيات األعياف  ُّٓ/ّ, إنباه الركاة   َٔ( طبقات النحكييف كالمغكييفُ)



 

-َْْ- 

                                                                    أيضان, كمف مصادره الكتب , كتبو ككتب غيره .منيـ الركاة المعركفكف كمنيـ المجيكلكف 
أحمد الفراىيدم )أبك عبد الرحمف(, نحكل لغكم الخميؿ بف  -المغويون والنحاة : -ٔ

,  الشكاىد, لو معجـ " العيف ", كقيؿ ىك منسكب إليو , كلو مف الكتب : العركض, عركضي
                                                                                        النقط كالشكؿ , النغـ . 

  , نكفإلى, كبل, أبى, أمف, حاؿ, حكؿ, مثؿ: كرد ذكره  في مادة. (ُ)قُٕٓتكفي سنة 
بلـ لغير شيء )حاؿ( ركل ابف شميؿ عف الخميؿ بف أىحمد أىنو قاؿ الميحاؿ الك

كالمستقيـ كبلـه لشيء كالغىمىط كبلـ لشيء لـ تيًرٍده كالم ٍغك كبلـ لشيء ليس مف شٍأنؾ كالكذب 
                                                                                                                                                                                                                                                    كبلـ لشيء تىغيرى بو . ككرر الكبلـ نفسو في مادة )حكؿ( .

يكنس بف حبيب أبك عبد الرحمف الضبي النحكم, كاف النحك أغمب عميو ركل عنو  -
مف المصنفات: معاني القرآف , المغات ,  سيبكيو, كسمع منو الكسائي كالفراء , لو

                                                                                              . كرد ذكره في مادة : كثر , ذيت . (ِ) ىػ ُِٖالنكادر, األمثاؿ ت 
 . ة كنساء كىًثيرة) كثر ( ابف شميؿ عف يكنس ًرجاؿه كىثير كنساء كىًثير كرجاؿ كىثير 

أبك الخطاب األخفش, عبد الحميد بف عبد المجيد , أخذ عنو يكنس, مف أئمة المغة  -
                                                                                   قصر, صفؽ: . جاء في مادة(ّ)كالنحك, لـ يعرؼ تاريخ كفاتو

لخطاب أىنو قاؿ: الحبة عمييا قشرتاف فالتي تمي الحبة ( ذكر النضر عف أىبي ا) قصر
رىةي . شىرة القىصى شىرىةي كالتي فكؽ الحى                                                                                          الحى

عنو أبك زيد األنصارم, سعيد بف أكس بف ثابت , حدث عف أبي عمرك بف العبلء, كركل  -
أبك عبيد القاسـ بف سبلـ كأبك حاتـ السجستاني, ككاف ثقةن ثبتان مف أىؿ البصرة, لو أكثر 

 . (ْ)ىػ ُِٓمف ثبلثيف كتابان , تكفي سنة 
عى البعير ًإذا عىدا ك كرد في مادة :   ) كضع ( قاؿ ابف شميؿ عف أىبي زيد كىضى

ٍعتيو أنا ًإذا حممتو عميو                                                                                                                                                                                                                .أىٍكضى

                                                 
                                               .ّٕٔ/ُ, إنباه الركاة ْٓ( أخبار النحكييف البصرييف ُ)
                                            .ْٕ/ْ, إنباه الركاة ُٓ( أخبار النحكييف البصرييفِ)
                                                                                   .ُٕٓ/ِ( إنباه الركاة ّ)
 . َّ/ِ, إنباه الركاة  ٖٔار النحكييف البصرييف( أخبْ)



 

-َْٓ- 

اع , راكية ألشعار . كاف ناسبان نحكيان كثير السمابف األعرابي, محمد بف زياد, أبك عبد اهلل -
النخؿ, األلفاظ , تكفي  الخيؿ, النبات, القبائؿ, كثير الحفظ , لو مف المصنفات النكادر,

 , مستؽ . . ذيكر في : صعت , بني (ُ)ػ ىُِّ
ِـّ ككذلؾ قاؿ األىصمعي كابف شميؿ في   ) مستؽ ( ابف األىعرابي ىك فىٍركه طكيؿ الكي

 الجبة الكاسعة.
  : الشعراء والرجاز -ِ
 شداد مف بني عبس صاحب المعمقة التي مطمعيا:  عمرك بف عنترة بف -

 يا دار عبمة بالجكاء تكممي    كعمي صباحا دار عبمة كاسممي
 ككاف أكؿ ما قاؿ قصيدة : 

 ىؿ غادر الشعراء مف متردـ
كر ذ.  (ِ)ىبة , شيد حرب داحس كغبراء ذيسمكنيا الم اكىي أجكد شعره , ككانك  

ما كاف مف , ابف شميؿ: الماذمى الحديد كمو الدٍِّرع كالًمٍغفىر كالسبلح أىجمع  ( , قاؿ)مذمفي 
 قاؿ عنترة : ,  حديد فيك ماذم  

قىدى الن ٍجـ ق ديكفى تىكى ـٍ     يىتىكى  يىٍمشيكفى كالماًذمى فكؽى رؤكسًي
و بجير كعب بف زىير : كاف فحبلن مجيدان , ككاف يحالفو إقتار كسكء حاؿ, أرسؿ إلى أخي -

فتكاعده إلى أف جاء مبايعان رسكؿ اهلل في صبلة  لؾ النبي ذينياه عف اإلسبلـ  فبمغ 
 الصبح فأمنو , كاستنشده : 

 بانت سعاد فقمبي اليـك متبكؿ       متيـ إثرىا لـ يجز مكبكؿ
 .  (ّ)فكساه النبي بردتو 

ي قصيد كىٍعب بف ( قاؿ ابف شميؿ: الكىٍجناءي العظيمةي كف)كجفكره في مادة ذجاء  
تىٍييا لمبىًصير بيا  ر   .زيىىٍير : كىٍجناء في حي

                                                 
                                                                               .ُِٖ/ّ( إنباه الركاة ُ)
                                                                                               . ُْٗ( الشعر كالشعراء ِ)
                                                                                                            . َٖنفسو (ّ)



 

-َْٔ- 

, شعره محشك بالغريب كالمعاني الغامضة ساعدة بف جؤية :  -  . (ُ)شاعر محسف مخضـر
ـي اختبلط الكره في مادة ذكرد   : ظىٍممة , كأىنشد لساعدة بف جؤية) غسـ ( قاؿ النضر: الغىسى

ت ى إذا  ـً فظىؿ  يىٍرقيبيو حى  دىمىسىٍت      ذىاتي الًعشاء بأىٍسدىاؼو ًمفى الغىسى
الشماخ : معقؿ بف ضرار مف غطفاف, مف أكصؼ الشعراء لمقكس كالحمر, كاف جاىميان  -

   .(ِ) إسبلميان 
) ىتف ( قاؿ النضر: الت ٍيتافي مطري ساعةو ثـ يفتر ثـ يعكد , كأىنشد كر في مادة ذ 
 لمشماخ :

 ٍيتانا     سىٍيؿى الًمتاًف يىٍمؤلي القيٍرياناأىٍرسؿى يكمان ًديمةن تى 
يؿ كاف شاعران فحبلن , سئؿ ذأبك الذؤيب : خكيمد بف خالد بف محر ث مف بني سعد بف ى -

يؿ, ذحساف مف أشعر الناس؟ قاؿ: حيان أك رجبلن  قاؿ : حيان , قاؿ: أشعر الناس حيان ى
                                                                                        . (حسفؿكر في مادة )ذ. (ّ)ؤيب ذيؿ غير مدافع أبك ذكأشعر ى

الكميت بف زيد مف بني أسد, كاف يعمـ الصبياف, ككاف أصـ ال يسمع شيئان, شديد التكمؼ  -
 .  (ْ)ىب ذفي الشعر, رافضي الم

ٍخمة الغميظةي , كقاؿ ) رحا ( قاؿ ابف شميؿ: الر حا اكره في مادة ذكرد   لقارىة الض 
 الكميت:

كيكر ًت الكي يىٍيًف أىبدل      مىحاًسنىو كأىٍفرىخى  إذا ما القيؼى ذيك الر حى
الخطفي مف بني كميب بف يربكع كاف لو مف الكلد عشرة يفة بف ذبف حجرير بف عطية  -

ف عامان كمات في كاف مف أشد الناس ىجاء  مف فحكؿ شعراء اإلسبلـ , كعمر نيفان كثماني
 ؿ .ذكره في ضرطـ , ىذجاء  . (ُ)اليمامة 

                                                 
                                                                                                  . ٖٔ/ّخزانة األدب  (ُ)
 . ُٓٗشعر كالشعراء ال (ِ)
                                                                                                              . ْٕ(طبقات الشعراء ّ)
                                                                                                             . ّٖٓ(الشعر كالشعراءْ)
                                                                                                     .  َّْنفسو  (ُ)



 

-َْٕ- 

)ىذؿ( قاؿ ابف شميؿ: الييٍذلكؿ المكاف الكطيءي في الصحراء ال يشعير بو اإًلنساف 
 حتى ييشًرؼ عميو قاؿ جرير:

ؼي  ٍيرة ميٍصحى  كأىف  ًدياران بيف أىٍسًنمًة الن قا       كبيف ىىذاًليًؿ البيحى
غالب بف صعصعة , لقب الفرزدؽ لغمظو كقصره , شبو بالفتيتة التي الفرزدؽ : ىماـ بف  -

كاف خطيبان متفننان سريع الجكاب , يقكؿ في كؿ شيء , كىي الفرزدقة ,  تشربيا النساء,
 . (ُ)مات كقد قارب المائة 

ٍممكد مثؿ رٍأس الجدم كدكف ذلؾ شيء )جممدكر في مادة ذ ( , ابف شميؿ: الجي
عرضو كال يمتقي عميو كفاؾ جميعان يدؽ بو النكل كغيره كقاؿ  عمى تحممو بيدؾ قابضان 

 الفرزدؽ:
راًئـ ٍممكدو لو ًمثؿ رٍأًسًو      ًليىٍسًقي عميو الماءى بيف الص   فجاءى ًبجي

.                                       (ِ)الخطفي أحد أكالد جرير العشرة كاف شاعران  عطية بف نكح بف جرير بف -
طىفىى عف قكؿ )أـرادة كر في مذ ( , قاؿ النضر بف شميؿ: سأىلت نكحى بف جرير بف الخى

 الشاعر:
ى مىا " , قاؿ: الحىصى ٍردو عمي  األير   . " يىميكؾي مف حى

ك الرمة : غيبلف بف عقبة  يكنى أبا الحارث  كاف أحد عشاؽ العرب المعركفيف, ذ -
 .(ّ)كصاحبتو مي ة, تكفي في األربعيف مف عمره 

 ر في : حصب , زرح , نفض , قضؼ.                                                                          كذ
) نفض ( ابف شميؿ ًإذا ليبس الثكبي األىحمر أىك األىصفر فذىب بعض لكنو قيؿ قد 

  نفىضى ًصٍبغيو نىٍفضان , قاؿ ذك الرمة :
م ةن  يا     كىساؾى الذم يىٍكسيك المىكاًرـ حي  مف المىٍجد ال تىٍبمى بىًطيئان نيفكضي

                                                 
                                                                                            . َُّ السابؽ (ُ)
                                                                                                         . َّٓ ابؽالس (ِ)
                                                                                                      . َّٓ السابؽ (ّ)



 

-َْٖ- 

عبد اهلل بف رؤبة مف بني مالؾ بف سعد, عارؼ بالمغة بف رؤبة بف العجاج : رؤبة  -
كحشييا كغريبيا, كىك أكثر شعران مف أبيو كأفصح منو , كاف مقيمان بالبصرة, مات سنة 

 . (ُ) ػىِْٓ
                                                                                     . كر في مادة : غسـ, أكؽ , نصؿذ
) نصؿ ( ابف شميؿ الن ًصيؿ حجر طكيؿ رقيؽه كييئة الصفيحة المحد دة كجمعو  

ٍرطكمو ًإذا رىجىؼ في سيره , قاؿ رؤبة يصؼ فحبلن : ؿ كيشبو بو رٍأس البعير كخي  النىصي
ٍمجى  ميوٍ عىًريض أىٍرآًد الن ًصيؿ سى  ميٍو     ليس بمىٍحيىٍيو ًحجاـه يىٍحجي

العجاج : عبد اهلل بف رؤبة مف بني مالؾ بف سعد, يكنى أبا الشعثاء , مف أىؿ العراؽ   -
لقي أبا ىريرة كسمع منو أحاديث  .. سمي  العجاج بقكلو : " حتى يعج عندىا مف 

 .  (ِ)عجعجا " 
ميظى مف األىرض كأىٍسرىعى : العى  ) عزز ( قاؿ ابف شميؿكره في مادة ذكرد   زازي ما غى

 : سىٍيؿي مطره قاؿ العجاج 
فا العاًسي كيىٍدعىٍسفى الغىدىٍر    عىزىازىهي كيىٍيتىًمٍرفى ما اٍنيىمىٍر   مف الص 

مىمان لمخيؿ , ذكر في مادة  (ّ)ديكيف  - ) طربؿ ( قاؿ ابف شميؿ: الطٍِّرباؿ ىك بناءه ييٍبنىى عى
                                                                                     كىيف :    ييٍستىبىؽ ًإليو , قاؿ دي 

ٍيفى الطٍِّرباؿ                                                                                  حتى ًإذا كاف ديكى
ٍمصاؿ                   ًييؿو صى ٍعفى منو بصى                                                                                                                                                                      رىجى

كرة مثؿ التٍِّمثاؿ  ميطىي ر الصى
 الكتب :  -ٖ

يا البف شميؿ كأخرل لغيره , اعتمد ابف منظكر في ركاية ابف شميؿ عمى كتب , من
 كىي:

                                                 
                                                                                                       . ٖٗ/ُخزانة األدب  (ُ)
                                                                                                        . ِّٗالشعر كالشعراء  (ِ)
                                                                                                                                                           .لـ أجد لو ترجمة  (ّ)



 

-َْٗ- 

) عجو (: قاؿ أىبك منصكر رأىيت في كتاب الجيـ كر في مادة ذكتاب الجيـ البف شميؿ  -
قىعًت الفيٍرقة بينيما. ٍيتي بيف فبلف كفبلف معناه أىنو أىصابيما بعينو حتى كى   البف شميؿ عىج 

) كسط (: كر في مادة ذ( ,  ) قد يككف كتاب الصفات لوكتاب ابف شميؿ " باب الرحاؿ"  -
تيو كمىٍكًركيو فكاسطو  في كتاب ابف شميؿ في باب الرحاؿ قاؿ كفي الرحؿ كاًسطيو كآًخرى
تو كىي خشبتو الطكيمة العريضة  ميقىد مو الطكيؿ الذم يمي صدر الراكب كأىما آًخرتو فميؤخرى

 التي تحاذم رٍأس الراكب .
(                                                   فأت كدع,أـ, ز كر في مادة )ذكتاب المنطؽ البف شميؿ  -

ًديعىتو كأىنكره شمر ًإال أىنو حكى عف بعضيـ  )كدع( قاؿ أىبك حاتـ ال أىعرؼ أىٍكدىٍعتيو قىًبٍمتي كى
كتاب  اٍستىٍكدىعىني فيبلفه بعيران فأىبىٍيتي أىف أيكًدعىو أىم أىٍقبىمىو , قاؿ األىزىرم: قالو ابف شميؿ في

) ركب ( : ابف شميؿ في " كتاًب اإًلًبؿ " اإًلًبؿي كر في مادة ذكتاب اإلبؿ  -المىٍنًطًؽ. 
التي تيٍخرىجي ًلييجاءى عمييا بالط عاـً تسمى ًركابان ًحيف تىٍخريج كبعدىما تىًجيءي , كالتي ييسافىري 

كف كيىٍحًمميكفى عمييا مىتاعى عمييا ًإلى مىك ةى أىيضان ًركابه تيٍحمىؿ عمييا المىحاًمؿي كالتي يي  ٍكري
اًر كطىعىامىييـ كيمىيا ًركابه .   التىج 

) خعع (: قاؿ النضر بف شميؿ في كتاب األىشجار كر في مادة ذكتاب األشجار  -
ع. ٍعخي  الخي

كحاني مف الخمؽ فًإف  أىبا داكد كر في مادة ذكتاب الحركؼ المفسرة  - ) ركح (: كأىما الرى
ركل عف الن ٍضر في كتاب الحركؼ الميفىس رًة مف غريب الحديث أىنو قاؿ حدثنا  المىصاًحًفي  

ًمؽى  كحاًنيىكف كمنو مىف خي ٍردافى بف خالد قاؿ بمغني أىف المبلئكة منيـ ري عىٍكؼه األىعرابي عف كى
                                    مف النكر.                                                                             

 كر في مادتي ) رضؼ ( , ) فصص ( .ذكتاب الخيؿ ,  -
)رضؼ( قاؿ النضر في كتاب الخيؿ : كالرضؼ ركبتا الفرس فيما بيف الكيراع 

  .كالذِّراع كىي أىٍعظـي صغار مجتمعة في رٍأس أىعمى الذراع 
كتاب الٌزٍرع الفىٍقؿ الت ٍذًرية في لغة أىىؿ ) فقؿ ( : النضر في كر في مادة ذكتاب الزرع ,  -

 .اليمف 
ـي السِّن ٍكري حكاه الن ٍضر في كتاب الكيحكش كر في مادة ذكتاب الكحكش ,  -    .) دمي ( الد 



 

-َُْ- 

في استشيد ابف شميؿ بكبلـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  الحديث النبوي الشريف : -ْ
نىةي ابف شيميؿ ىي الصغيرة التي يطبخي  )في مادة : ف, كاحد كعشريف مكضعان  سخف ( الًمٍسخى

فييا لمصبي , كفي الحديث قاؿ لو رجؿ: يا رسكؿ اهلل ىؿ أينًزؿ عميؾ طعاـه مف السماء ؟ 
نة .                                فقاؿ: نعـ أينزؿ عمٌي طعاـ في ًمٍسخى

  كآخريف مجيكليف :ركاة أعراب معركفيف  ركل النضر عف الرواة األعراب : -ٓ
 الرواة المعروفون :   -أ 
ٍعًدم قاؿ الطاًحفي ىك الراًكسي كر في مادة ذ, ( ُ) الجعدم - ) طحف ( حكى النضر عف الجى

سىًط الكيٍدًس .   مف الد قيكقىة التي تقـك في كى
ب ة  ,  ذكر في مادة (ِ)ابف الخطاب  - ) حشر ( ركل ابف شميؿ عف ابف الخطاب قاؿ الحى

رىةي عمي شىرىًة القىصى شىري , كالتي فكؽ الحى شىرىةي كالجمع الحى                                                                                                                                      .يا قشرتاف, فالتي تمي الحبة الحى
بدكم مف بني عدم, دخؿ الحاضرة كأفاد كأخذ أبك خيرة : نيشؿ بف زيد , أعرابي  -

 . (ّ)الناس عنو , صنؼ في الغريب كتبان منيا كتاب " الحشرات " 
 . مذم جاء ذكره في مادة : قيع , قضؼ , زلح , 
ٍيرةى قاؿ يقاؿ: قىٍيقىعى الدىبى ًقٍيقاعان,كىك حكاية   ) قيع ( ركل ابف شميؿ عف أىبي خى

ًحًكو .  صكت الدب في ضى
 , كرد في مادتي خعع , صفؽ . (ْ)ك الدقيش القناني الغنكم أب -

فىٍقت البابى  فىٍقتو قاؿ كقاؿ أىبك الدقيش صى )صفؽ( قاؿ النضر سىفىٍقت الباب كصى
ٍفقان ًإذا فتحتو كتركت بابىو مىٍصفكقان أىم مفتكحان .   أىٍصًفقيو صى

 ء الكىٌكةي حكاىا عف أىبي اليذيؿ. ) ىكا ( النضر اليىك ةي بفتح اليا, ذكر في مادة  (ٓ): اليذيؿ

                                                 
                                                                                                              . لـ أجد لو ترجمة (ُ)
                                                                                                                . لـ أجد لو ترجمة  (ِ)
                                                                                                           . ُُٕ/ْإنباه الركاة  (ّ)
                                                                                                            . ُُِ/ْ نفسو (ْ)
                                                                                                               .لـ أجد لو ترجمة  (ٓ)



 

-ُُْ- 

ؿ فزعـ أىبك كىٍجزىة أىنو ما ساؿ )جرؿ, ذكر في مادة (ُ) أبك كجزة: - ٍركى ( قاؿ ابف شميؿ أىما الجى
 . بو الماء مف الحجارة حتى تراه ميدىل كان مف سيؿ الماء بو في بىٍطف الكادم

) خنعؽ ( ابف شميؿ قاؿ ًكرا في مادة ذي  : (ّ) كأىبك الذئب,  (ِ) أبك الكليد األعرابي الكبلبي -
ٍعًنقان يعني  ٍنًعقان فقاؿ أىبك الذئب ميخى أىبك الكليد األىعرابي قمت ألىبي الذئب رأىيت فبلنان ميخى

  . ذاىبان ًبسيرعة مشي , فقاؿ لو أىبك الذئب مخٍنًعقان بتقديـ النكف فييما
مامي كىمٍمتي األىرض كىٌمان كذلؾ ًإذا ) كمـ ( ابف شميؿ عف اليذكر في مادة   : (ْ) اليمامي –

لِّقيا , فيقاؿ  كىا ثـ عىف كا آثارى السِّفِّ في األىرض بالخشبة العريضة التي تيزى أىثاري
ٍكميكمة   .أىرض ى

) زدؽ ( حكى النضر عف كل عف بعض األعراب في مادة : ر  األعراب المجيولون : -ب 
 .بعض العرب خيري القكؿ أىٍزدىقيو 

 ي ) أكا ( , ) مكؾ ( ركل عف العرب .كفي مادت -
ٍكًتؾ .   يتي بالخيؿ تىٍأًكيىةن ًإذا دعكتيا آكيكه لتىريعى ًإلى صى  ) أكا ( ركل ابف شميؿ عف العرب أىك 
 . أىعرابي كفي المكاد ) قرا( , ) مسط ( , ) كدل ( , ) ديف ( يركم ابف شميؿ عف -
ير ) قرا ( ابف شميؿ قاؿ لي أىعرابي اٍقتىًر س    بلمي حتى أىلقاؾ , أىم كف في سىبلـ كفي خى

 كسىعة .
 أقاـ ابف شميؿ في البادية أربعيف سنة تنقؿ بيف القبائؿ يفيد منيا. : القبائل والمغات -ٔ
 يركم لغتيف لحرؼ كاحد: ) فتف ( عف ابف شميؿ اٍفتىتىفى الرجؿي كاٍفتيًتفى لغتاف .فتراه  -
دج ( قاؿ ابف شميؿ: أىىؿ اليمامة يسمكف بطيخان ) حكيركم عف أىؿ اليمامة في مادة  -

دىجى ) التيرماه : ىك رابع  عندىـ أىخضر مثؿ ما يككف عندنا أىياـ التيرماه بالبصرة الحى
 .الشيكر الشمسية عند الفرس ( 

 كيركم عف أعرابي حجازم في ) شعب(,)عرض ( . -
                                                 

                                                                                                                .لـ أجد لو ترجمة  (ُ)
                                                                                                               . ُِِ/ْإنباه الركاة  (ِ)
                                                                                                                                                                                                       .لـ أجد لو ترجمة  (ّ)
                                                                                                                   .( لـ أجد لو ترجمة ْ)



 

-ُِْ- 

ؾى ىك يىٍشبىعي ران لو يقكؿي أىًبيعي ) شعب ( قاؿ الن ٍضر: سمعتي أىعرابيان ًحجازٌيان باعى بعي
رى مف أىٍعراًضو, العىٍرضي أىف يى عىٍرضان كشىٍعبان  ؿى الش جى  ف يىٍيتىًضـى الشجر مف أىٍعبله , كالشٍعبي أى تىناكى

فتراه فٌرؽ في الركاية بيف أىؿ الحجاز المقيميف في الحاضرة كأعراب الحجاز 
لغة الحاضرة الحجازية تأثرت بفعؿ الدعكة المقيميف في البادية , كىك في ذلؾ محؽ؛ ألف 

 اإلسبلمية كالرحبلت التجارية بيف الشاـ كاليمف صيفان كشتاءن .
) قرف ( ابف شميؿ أىىؿ الحجاز يسمكف كيركم عف أىؿ اليمامة ك أىؿ الحجاز في  -

كرة  ٍنجي  .القاركرة القىر افى الراء شديدة كأىىؿ اليمامة يسمكنيا الحي
) فقؿ ( النضر في كتاب الٌزٍرع : الفىٍقؿ الت ٍذًرية في  ألىؿ اليمف في مادةكذلؾ ركل لغة  -

 .لغة أىىؿ اليمف
) قربؽ ( يقاؿ لمحانكت كيٍربىجه ككيٍربىؽ كقيٍربىؽ ,  كما ركل لغة أعجمية ىي الفارسية في مادة -

  كقاؿ النضر بف شميؿ ىك الحانكت فارسي معرب يعني كيٍمبىٍو .
 ركل كثير مف عمماء المغة عف ابف شميؿ كىـ :  : عن النضرالرواة :  ثانياً 
ابف السكيت , يعقكب بف إسحاؽ مكثكؽ الركاية, كاف عالمان بنحك الككفييف كعمـ القرآف  -

كالشعر كالمغة , لقي فصحاء األعراب , لو مصنفات منيا : المقصكر كالممدكد , السرج 
كأشيرىا كتابو : إصبلح المنطؽ . تكفي كالمجاـ , الشجر كالنبات , الكحكش, اإلبؿ , 

 . (ُ) ىػ قتبلن عمى يد المتككؿ ِْٔسنة 
) ىجر ( حكى ابف السكيت عف النضر أىنو قاؿ: الياًجرىة ًإنما تككف ذكر في مادة 

شمر : أبك عمرك بف حمدكيو اليركم , أديب فاضؿ , كتب الحديث , كلقي  - في القيظ .
جع إلى خراساف لقي أصحاب النضر بف شميؿ كالميث بف ابف األعرابي كالرياشي , كلما ر 

المظفر , ألؼ كتابان كبيران في المغات أسسو عمى حركؼ المعجـ كابتدأ بحرؼ الجيـ لكنو 
 مشؿ , عقر , كندر , حمؽ .ذكر في مادة :  . (ِ)ىػ  ِٓٓفيًقد. تكفي سنة 
مىب القميؿ كالًمٍمشىؿي الحالب الرفيؽ با)مشؿ مىت الناقةي تىٍمشيبلن ( , المىشىؿ الحى ٍمب كمىش  لحى

مىيا ػػػػػػػػػيئان قميػػػػػػػػػػػػػػأىنزلت ش  بلن مف المبىف كتىٍمًشيؿي الدِّر ة انتشاريىا ال تجتمع فيىٍحميبيا الحالب كقد تىمىش 

                                                 
                                                                                                                  . ٔٓ/ْ( إنباه الركاة ُ)
                                                                                                               . ٕٕ/ِ( إنباه الركاة ِ)



 

-ُّْ- 

 الحالبي أىك فىًصيمييا , قاؿ شمر: كلك لـ أىسمعو البف شميؿ ألىنكرتو.
د بف داككد أخذ عف البصرييف كالككفييف , ككاف متقنان لعمـك أبك حنيفة الدينكرم , أحم -

كثيرة منيا النحك كالمغة كاليندسة كالييئة كالحساب , كاف ثقةن معركفان بالصدؽ , لو كثير 
 .  (ُ)ىػ  ِِٖمف المصنفات منيا : كتاب األنكاء ككتاب النبات , تكفي سنة 

 ذكر في مادة : برث , غمظ , غدؽ .
ٍمؿ ك حيزكنة ) برث ( قاؿ  أىبك حنيفة : قاؿ النضر: البىًرثىة ًإنما تككف بيف سيييكلة الر 

 القيؼِّ .
ثعمب : أحمد بف يحيى , أبك العباس , إماـ الككفييف في النحك كالمغة , كاف ثقة حجة  -

صالحان دٌينان مشيكران بالحفظ كصدؽ الميجة كالمعرفة بالغريب كركاية الشعر القديـ , لو 
ب : معاني القرآف , ما تمحف فيو العامة , معاني الشعر , المسائؿ , المجالس . مف الكت

 . (ِ)ىػ   ُِٗتكفي سنة 
: قاؿ الن ٍضر: سمعتي أىعرابيان ًحجازٌيان باعى كرد ذكره في مادة   ) شعب ( قاؿ ثعمبه

 بعيران لو يقكؿي أىًبيعيؾى ىك يىٍشبىعي عىٍرضان كشىٍعبان .
اهلل بف جعفر , أبك محمد , نحكم جميؿ القدر , مشيكر الذكر , جيد ابف درستكيو : عبد  -

التصانيؼ , منيا : شرح الفصيح , معاني الشعر , شرح المفضميات , شرح المقتضب 
 .(ّ)ىػ  ّْٕتكفي سنة 

ٍيو عف ذكر في مادة  ٍستىكى ) بسف ( البىكاًسفي جمعي باًسنةو ًسبلؿ الفيٌقاع , حكاه ابفي دىرى
 شيمىٍيؿ. الن ٍضر بفً 

األزىرم : محمد بف أحمد بف األزىر بف طمحة , أبك منصكر األديب المغكم اليركم ,  -
أخذ عف ابف السراج كنفطكيو كاليركم صاحب الغريبيف , كاف عارفان بالحديث عالي 

 . (ْ)ىػ  َّٕاإلسناد , لو مف التصانيؼ : التيذيب في المغة , تكفي سنة 

                                                 
                                                                                                                    . ٕٕ/ُ( إنباه الركاة ُ)
                                                                                                      . ُّٕ/ُ( إنباه الركاة ِ)
                                                                                                    . ُُّ/ِ نفسو( ّ)
                                                                                                   .ُٗ/ُ( بغية الكعاة ْ)



 

-ُْْ- 

, , حمـ , عصـ , فتف , خؤل درعك منصكر" في مادة : ذكر باسـ " األزىرم" ك" أب 
فأت , حكذ , ىكذ , دجر, زرر, خنعؽ, عبؿ, ىجر, زأـ, عجو, تفث , خجح , لخج , 

 . عسد, محؽ
ـي كالقيماحي فأىما   ما ) حمـ ( األزىرم عف ابف شميؿ اإلبؿ إذا أكمت الن دل أىخذىا الحي

ر  حتى ييطٍ  ـي فيٍأخذىا في جمدىا حى ما ٍتعىةى كيىذىىبي ًطٍرقيا يككف الحي مىى جسديىا بالطيف فتدع الر 
 بيا الشيرى ثـ يذىب . 

الزمخشرم : جار اهلل محمكد بف عمر, أبك القاسـ , كاسع العمـ , غاية في الذكاء ,  -
التفسير , الفائؽ في غريب متفنف في كؿ عمـ , لو مف التصانيؼ : الكشاؼ في 

.                                                                      (ُ)ىػ  ّٖٓالمفصؿ في النحك, تكفي سنة , المستقصى في األمثاؿ , الحديث
نما ىك نىًفي تىٍيف عمى  ذكر في مادة ) نفي ( قاؿ ابف األىثير: يركل نىًفيتىٍيف بكزف بعيريف كاً 

ف الخكص ًشبو الط بىؽ عريض , كزف شىًقي تيف كاحدتيما نىًفي ة كطىًكي ة كىي شيء يعمؿ م
 كقاؿ الزمخشرم قاؿ النضر النىٍفتة بكزف الظىٍممة كعكض الياء تاء فكقيا نقطتاف .

أبك تراب : خراساني لغكم , صنؼ كتاب االعتقاب ككتاب االستدراؾ عمى الخميؿ,  - -
 .(ِ) قدـ ىراة مستفيدان مف شمر
  .عنو أىبك تراب الغىٍكىىؽي الغراب ) غيؽ ( قاؿ النضر فيما ركل كرد ذكره في مادة 

 المبحث الثاني
 ألفاظ التحمل واألداء في رواية ابن شميل

كاف ابف منظكر يذكر ركاية ابف شميؿ غالبان بذكر اسمو عمى أحد ثبلثة أكجو :      
النضر , ابف شميؿ , النضر ابف شميؿ , كقد بمغت ىذه الركايات في معجـ " لساف العرب " 

 , أم ) ما يقرب مف ألؼ ركاية ( جاءت عمى النحك التالي :ركاية  ّٗٗ
 . ِٖركاية , النضر بف شميؿ  ِٕٓركاية , ابف شميؿ  ُِّالنضر 

ف كاف كثير مف الركايات بدكف ألفاظ التحمؿ كاألداء المعركفة لدل ركاة المغة   كا 
ًئٍمتي الطعاـكالحديث  . زىٍأمان  , ففي مادة ) زأـ ( ابف شميؿ في كتاب المنطؽ لو زى

                                                 
                                                                                                             . ِٕٗ/ِ( بغية الكعاة ُ)
                                                                                                         . َُِ/ْ( إنباه الركاة ِ)



 

-ُْٓ- 

لكنو لـ يستغف عف استخداـ ىذه األلفاظ , كمف األلفاظ التي استخدميا ابف شميؿ: 
 قاؿ , أنشد, ركل , حكى , ذكر, سأؿ ...

 أكثر األلفاظ المستخدمة كممة " قاؿ " , كجاءت بصكر عدة : قاؿ : -ُ
كاًبي ما أىشٍ قاؿ ابف شميؿ / النضر :  - ٍمًؿ مثؿي ) ربا ( قاؿ ابفي شيمىٍيؿو الر  رىؼ مف الر 

 . الد ٍكدىاكىًة غيرى أىنيا أىشىدى منيا ًإٍشرافان 
 .كأحيانان يذكر الركاية ثـ يقكؿ : قالو النضر/ ابف شميؿ -

ؿى كىؤلن كسىؤٍلتو سىؤلن بالس كط كقالو النضر  .)كؤل( األىصمعي كىؤٍلتي الر جي
 قاؿ ابف شميؿ :  / كذلؾىكذا  -
ِـّ , ككذلؾ قاؿ ابف شميؿ في الجبة الكاسعة.: ) مستؽ ككذلؾ قاؿ  -  ( ىك فىٍركه طكيؿ الكي
أرب, حزب, شعب, لسد, عنتر, جمز, ىزر, عميز, فرش,  كمأ, : )كما في أنشد : -ِ

عمؿ, دلخـ,  شخص, تبع, ضمع, لقؼ, نصؼ, خكؽ, سكذؽ, غيؽ, فرؽ, جرؿ, شيؿ,
 بمو, كخى, يدل, قنا (.

ـٍ كأىنشد ابف شميؿ :) ضمع قد يككف اإلنشاد لمجيكؿ ,  ًمعه ميعىك جه لـ ييقىك   ( ريٍمحه ضى
ًمعٍ  ٍمًح الض  دي كالرى  بكؿِّ شىٍعشاعو كًجٍذًع الميٍزدىًرٍع      فىًميقيو أىٍجرى

قر كيقاؿ الشاىيف, كربما كقد يذكر اسـ الشاعر ,  ) سذؽ ( الس ٍكذىؽ كالسىكذىؽ الص 
 حميد األىرقط :قالكا سىٍيذىنيكؽ كأنشد النضر بف شميؿ ل

ًؽ      ليس ع  ى آثارىا ًبميٍشًفؽً مكحاًديان كالس ٍيذىنيكًؽ األىٍزرى
ركل : كجاءت عمى عدة أكجو :                                                                            -ّ
/ ابف شميؿ ركل -   , أكا . قيع في مادة : الن ٍضري

يتي بالخيؿ تىٍأًكيىةن ًإذا دعكتيا آكيكه لتىريعى ًإلى  ) أكا ( ركل ابف شميؿ  عف العرب أىك 
ٍكًتؾ .   صى

كم عف  -  .: صبر , أبي  في مادةابف شميؿ ري
كم عف ابف شميؿ أىنو سأىؿ الخميؿ عف قكؿ العرب ال أىبا لؾ فقاؿ معناه ال     ري

 . كافيى لؾ



 

-ُْٔ- 

ال كرؽ ليا كجمعيا الياذ قاؿ  ) حكذ ( الياذة شجرة ليا أىغصاف سىٍبطىةه ركل ىذا :  -
 .األىزىرم ركل ىذا النضر كالمحفكظ في باب األىشجار الحاذ 

, كذا ركاه أىبك عبيد  ) فطر ( سئؿ عمر  ركاه ابف شميؿ : - عف المذم فقاؿ ذلؾ الفىٍطري
 بالفتح , كركاه ابف شميؿ ذلؾ الفيٍطر بضـ الفاء.

رض ما بعد الناس ال يكاد ينزلو أىك يمٌر بو ) كفر ( الكاًفري مف األى ركاية ابف شميؿ:  
 أحد , كأىنشد :

ةن مف فىرِّ ًعٍكًرشىةو      في كافرو ما بو أىٍمته كال ًعكىجي   تىبىي نىٍت لىٍمحى
 كفي ركاية ابف شميؿ : 

ٍت لمحةن مف رٍأس ًعٍكًرشىةو  رى  فأىٍبصى
 : كيعتبر ابف شميؿ راكية بسنده لحديث المصطفى 

 ما رؤم ضاًحكان ميٍستىًشيطان. يط ( ركل ابف شميؿ بًإسناده ًإلى النبي ) شففي مادة  -
قاؿ: الميـ ًإني أىدعك قريشان كقد  ) حجؿ ( ركل ابف شميؿ حديثان أىف النبي كفي مادة  -

ؿ. جى  جعمكا طىعىامي كطىعاـ الحى
بافى قاؿ: لقد ) ىبب ( ركل الن ٍضري بف شيمىٍيؿ بًإسناده في حديث ركاه عف رىغٍ كفي مادة  -

يىييبىكفى ًإلييما كما يىييبىكفى ًإلى المكتكبة يعني الركعتيف قبؿ  رأىيتي أىصحابى رسكؿ الٌمو 
: قكلو يىييبىكف أىم يىٍسعىٍكفى  كفى ًإلييما , قاؿ الن ٍضري  .المغرب, أىم يىٍنيىضي

ًقيعةه ال تكاد تي حكى : كما في مادة  -ْ نىشِّؼي الماءى مف ) كقع (: حكى ابف شميؿ أىرضه كى
 الًقيعاًف كغيرىا مف القفاًؼ كالجباًؿ.

) إلى ( : حكى النضر بف شميؿ عف الخميؿ في قكلؾ " فإني حكى عف: كما في مادة  -
 أىٍحمىدي إلىٍيؾى اهلل " قاؿ: معناه أىحمد معؾ. 

) نكف ( : مف العرب مف يجرم الغيف كالخاء مجرل القاؼ حكاه النضر: كما في مادة  -
 كالكاؼ في ًإخفاء النكف معيما , كقد حكاه النضر عف الخميؿ .
ـي السِّن ٍكري , حكاه الن ٍضر في كتاب الكيحكش    .) دمي ( الد 

 ذكر : كما في مادة : قصر , زلح . -ٓ



 

-ُْٕ- 

لىٍحمىحاتي في باب الًقصاع  ٍيرىةى أىنو قاؿ: الز  ) زلح ( ذكر ابف شميؿ عف أىبي خى
ةه  لىٍحمىحى  . كاحدتيا زى

, ساًكفةي كىك بالفارسية شىًريٍس ) ثرط (: الث ٍرطي أىيضان شيء تستعممو األى ذكره النضر في مادة  -
 . ذكره النضر بف شميؿ

 كجاءت بعض ألفاظ التحمؿ كاألداء عمى قمة : -ٔ
, الخميؿ عف قكؿ العرب: ال أىبا لؾ) أبي ( ركم عف ابف شميؿ أىنو سأىؿ سأؿ : في مادة  -

 . ال كافيى لؾ فقاؿ: معناه
 عف ابف شميؿ كما في مادة : عقب , سحا . -

) عقب ( عف ابف شميؿ يقاؿ باعني فبلفه ًسٍمعىةن كعميو تىٍعًقبةه ًإف كانت في مادة 
ٍمعة تىٍعًقبىةه . كىٍتني في تمؾ السِّ  فييا كقد أىٍدرى

ٍيراء ما استكل مف ظير األى ىذا مف كبلـ ابف شميؿ في مادة  - رض ليس بيا ) جير (: الجى
ٍيراكاتو قاؿ  ًطٍئنا أىٍعًريةن كجى شجر كال آكاـ كال رماؿ ًإنما ىي فضاء ككذلؾ العىراءي يقاؿ كى

 .كىذا مف كبلـ ابف شميؿ 
 المبحث الثالث

 موضوعات النضر
 أواًل : المادة المغوية :

, الفرس , , المعاني , غريب الحديث: السبلح , خمؽ  (ُ)صنؼ النضر مف الكتب 
 ر , المدخؿ إلى كتاب العيف , األنكاء, الجيـ , الشمس كالقمر , المثالب كالمناقب .المصاد

كلعؿ أىـ مصنفاتو كتاب " الصفات " كىك كتاب في األجناس عمى مثاؿ " الغريب  
 المصنؼ " ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ .

 : (ِ) كقد كصفو لنا عمي بف الككفيٌ  
 كالجكد كالكـر كصفات النساء . الجزء األكؿ: يحتكم عمى خمؽ اإلنساف

                                                 
 . َْْ/ٓ, كفيات األعياف  ُُّ/ِ( إنباه الركاة ُ)
                                                                                                             . ِّٓ/ّ( إنباه الركاة  ِ)
 



 

-ُْٖ- 

 الجزء الثاني : يحتكم عمى األخبية كالبيكت كصفات الجباؿ كالشِّعاب كاألمتعة .
 الجزء الثالث : يحتكم عمى اإلبؿ .

الجزء الرابع : يحتكم عمى الغنـ كالطير كالشمس كالقمر كالميؿ كالنيار كاأللباف كالكمأة  
 كصفة الخمر .كاآلبار كالحياض كاألرشية كالدالء 

الجزء الخامس : يحتكم عمى الزرع كالكـر كالغيث كأسماء البقكؿ كاألشجار كالرياح كالسحاب 
 كاألمطار. 

كباستقراء ركاية النضر في معجـ لساف العرب نجد أف ابف منظكر قد اعتمد اعتمادان 
ذم ات" الكامبلن عمى كتب ابف شميؿ: السبلح , خمؽ الفرس , األنكاء , خاصة كتاب " الصف

 .كصفو ابف الككفي آنفان 
فالنضر ابف بيئتو أغرؽ في كصؼ األرض جباليا ككديانيا , سيكليا كصحارييا ,      

آكاميا كشعابيا , كاآلبار كالركايا , الرياح كالسحاب كالغيث كاألمطار , كاإلبؿ كالخيؿ 
بس الكحكش كالطيكر األمتعة ك المبل كأمراضيا , كالسبلح كالمبف , كالشجر كالزرع كالكـر ,

 كالحشرات , كغير ذلؾ .
 صاحب غريب , ك غريبو يأتي عمى كجييف : ككما تيرجـ لو فقد كاف 

 غرابة ألفاظ : فكثير مف ألفاظ الغريب في لساف العرب مصدرىا ابف شميؿ . -ُ
 م لـ يأت بو أحد مف أىؿ المغة.ذلؾ يأتي بالمعنى الغريب الذغرابة معافو : ك -ِ

كىادي .) :اإلبـل  ذعمب( الذٍِّعًمبي كالذٍِّعًمبىة قاؿ ابف شميؿ: ىي الخفيفةي الجى
ٍت .  م ت بأىٍنًفيا كاٍستىٍكبىرى مىمىٍت فىزى  )فسج( النضر: الفاًسجي مف اإًلبؿ التي حى

حي كالكاضح مف اإًلبؿ األىبيض كليس بالشديد البياض كضح) ( قاؿ النضر المتكضِّ
 . أىشدى بياضان مف األىٍعيىصً 

) قعد ( قاؿ النضر: القيٍعدىةي أىف يىٍقتىًعدى الراعي قىعكدان مف ًإبمو فيركبو فجعؿ القيٍعدة 
 كالقىعيكد شيئان كاحدان , كقاؿ ابف شميؿ: القىعيكدي مف الذككر كالقىمكص مف اإًلناث.

ينة ) قدد ( ابف شميؿ: ناقة ميتىقىدِّدىةه ًإذا كانت بيف السِّمىف كالييزاؿ كىي التي كانت سم
 فخفت أىك كانت ميزكلة فابتدأىت في السمف.
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اىؿ مف اإًلبؿ الذم يىٍخًبط كيىعىضى كال يىٍرغيك بكاحدة مف ًعز ة  ) صيؿ ( النضر: الص 
 نفسو.

 ) غكج ( كقاؿ النضر: الغىٍكجي الم يِّفي األىٍعطاؼ مف الخٍيؿ .  الخيل :
دي مف الخيؿ الطكيؿي العي   نيؽ العظيمة  . ) قكد ( ابف شميؿ: األىٍقكى

يداءي األىرض التي تيٍربتيا حمراء غميظة الحجارة مستكية اأَلرض:  ) صيد ( قاؿ النضر: الص 
 باألىرض . 

ًطيءي .   ) كفر ( قاؿ ابف شميؿ: أىيضان الكافر الغائطي الكى
 ) مرع ( ابف شميؿ: الميٍمًرعةي األىرض الميٍعًشبةي الميٍكًمئةي .

 لظ ًمفة األىرض التي ال يتبيف فييا أىثر كىي قيٌؼ غميظ .( قاؿ ابف شميؿ: ا ) ظمؼ
) ىذؿ ( قاؿ ابف شميؿ: الييٍذلكؿ المكاف الكطيءي في الصحراء ال يشعير بو اإًلنساف 

 حتى ييشًرؼ عميو.
مىةي أىرض حجارتيا رىٍضراضه كأىنيا نيًثرىٍت عمى كجو  ٍشرى ) خشـر ( ابف شميؿ: الخى

ـ  .األىرض نىٍثران فبل تكاد تم  شي فييا حجارتيا حي
 : الجبال واآلكام والشعاب و األودية 

قىيًف كييئة  ) فيج ( ابف شميؿ: الفائجة كييئة الكادم بيف الجبميف أىك بيف األىٍبرى
ًميًؼ ًإاٌل أىنيا أىكسىعي كجمعيا فىكاًئجي .  الخى

بىٍيؿه ميٍستىًدؽ  مىٍمميكـه طكيؿ في الس ماء ال يىقيكدي في األىرض ) قكر ( ابف شميؿ: القارىةي جي
ٍثكىةه كىك عىًظيـه ميٍستىًدير .  كأىنو جي

ؼي آكاـه ًصغار يىسيؿ الماء بينيا كىي في ميٍطمئف مف  ) قضؼ ( ابف شميؿ: القىضى
فةه . فة الكادم الكاحدة قىضى  األىرض كعمى ًجرى

نما فىم كيا اجتماعي رأسيا كأىنو فىٍمكىةي ًمٍغزىؿ  ) فمؾ ( ابف شميؿ: الفىٍمكىةي أىصاًغر اآلكاـ كا 
 ال ييٍنبت شيئان .

تييا كًغمىظييا  اىا اٍسًتدارى نما رىح  ٍخمة الغميظةي كا  ) رحا ( قاؿ ابف شميؿ: الر حا القارىة الض 
ٍشرافييا عمى ما حكليا, كأىنيا أىكىمىةه مستديرة ميٍشًرفىة كال تىٍنقادي عمى كىٍجًو األىرًض كال تيٍنًبتي بىٍقبلن  كا 

ران .كال شى   جى
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 :  اآلبار والركايا والمسايل
) جبب ( ابف شميؿ: الًجبابي الركايا تيٍحفىر ييٍنصىب فييا العنب أىم ييٍغرس فييا كما 

 ييٍحفر لمفىًسيمة مف النخؿ كالجيبى الكاحد .
ًكٌي مىٍطكي ةه أىك غير مىٍطكية ذاتي ماءو  ) قمب ( ابف شميؿ: القىًميبي اسـ مف أىسماًء الر 

ٍفرو .أىك  ٍفره أىك غيري جى  غيري ذاًت ماءو جى
ٍكضةي ًإذا كاف فييا حياض كًمساكاته لمماء يصٌكب  ةي الر  ) ثجج ( ابف شميؿ: الث ج 

ةن ما لـ يكف فييا حياض.  في األىرض ال تيدعى ثىج 
فىر كالماء يجرم فيىٍحًفري  راؼ كحي ) لخؽ ( قاؿ ابف شميؿ: المىٍخقيكؽ مىسيؿ الماء لو أجى

اقيؽ .األى   رض كييئة النير حتى ترل لو أىجرافان , كجمعو الم خى
 المسالك :طرق و ال

دى في )فزر اؼى كالقيكرى فتىٍفًزريىا كأىنيا تىخي ( ابف شميؿ: الفىاًزري الطريؽ تعمك الن جى
ديكدان.  رؤكسيا خي

ٍممكد مثؿ رٍأس الجدم كدكف ذلؾ الصخور والحصى والتراب: شيء  ) جممد ( ابف شميؿ: الجي
 تحممو بيدؾ قابضان عمى عرضو كال يمتقي عميو كفاؾ جميعان يدؽ بو النكل كغيره .

ؿ ما ساؿ بو الماء مف الحجارة حتى تراه ميدىل كان مف  ٍركى ) جرؿ ( قاؿ ابف شميؿ: الجى
 سيؿ الماء بو في بىٍطف الكادم .

ميكًدىـ ) ىبا ( ابف شميؿ: اليىباء التراب الذم تيطىيِّريه الريح فتراه عم ى كجكه الناس كجي
 .كثيابيـ يىٍمزىؽي ليزكقان 

بيعه  الرياح والسحاب والغيث واألمطار: ٍكد ميًنيبه كأىصابنا رى ) نكب ( النضر: يقاؿ لممىطىًر الجى
ـى المىطىري ىذا ًإف كاف لو تابعةه أىم مىٍطرةه تىٍتبىعو. ٍكًد كًنٍع سىفه كىك دكف الجى  ًصٍدؽه ميًنيبه حى

ك ارىةي ال تككف ًإال في ) خجج ( الخجخ اج, قاؿ ابف شميؿ: ىي الشديدة اليبكب الخى
 الصيؼ كليست بشديدة الحر.

رِّىا  ياح الحاٌرةي يىكًسري اإًلنسافي عينىو مف حى ٍكصاءي مف الرِّ ) خكص ( النضر: الخى
 كيىتىخاكىصي ليا.



 

-ُِْ- 

ان كما ىي , كىي ) ىفا ( النضر: األىفاء الًقطىعي مف الغيـ كىي الًفرىؽي يىًجئف ًقطىع 
ٍمبي .  اليىفاءة كاألىفاءة كالسىدى كالس ماًحيؽي كالًجٍمبي كالجي

) قنب ( قاؿ الن ٍضر: قىن بيكا العنبى ًإذا ما قىطىعيكا عنو : الزرع والكرم وأسماء البقول واألشجار
ٍممىوي ييٍقطىع مف أىعبله.  ما ليس يٍحًمؿ كما قد أىد ل حى

كتي شجرةه بيضاء تيٍجعىؿي في الًمٍمح ال تيخاًلطي شيئان ًإال  ) حرت ( ابف شميؿ: المى  ٍحري
كتة . يا عميو كتىٍنبيتي في البادية كىي ذكية الريح جٌدان كالكاحدة مىٍحري مىب ًريحي  غى

) جعد ( الجعدة , قاؿ النضر: ىي شجرة طيبة الريح خضراء ليا قضب في 
ٍعدة قاؿ كأىجاد أىطرافيا ثمر أىبيض تحشى بيا الكسائد لطيب ريحي ا كاحدتيا كجماعتيا جى

 النضر في صفتيا.
) أرؾ ( ابف شميؿ: األىراؾي شجرة طكيمة خضراء ناعمة كثيرة الكرؽ كاألىغصاف 

 خك ارة العكد تنبت بالغىٍكر تتخذ منيا المىساكيؾ .
 يتو .) دلح ( النضر: الد الحي مف المبف الذم يكثر ماؤيه حتى تتبيف شيبٍ  المبن والَحَمب :

ٍمبي بالس ب ابًة كاإًلبياـ .  ) كشد ( ابف شميؿ: الكىٍشدي كالفىٍطري كالمىٍصري سكاء كىك الحى
ٍقرة  . ة الم بىنةي الحارة الحامضة كىي الص   ) بضض ( ابف شميؿ: البىض 

ًز البىًعير تحت ًحٍنكىمً  األمتعة و المالبس : ًقيبةي تككف عمى عىجي  ) حقب ( قاؿ ابف شميؿ: الحى
ًقيبةي . ٍبؿي تيشىدى بو الحى قىبي حى ٍيف كالحى رى  القىتىًب اآلخى

ٍمًؽ البعير ثـ ييٍعقىدي عمى أىنفو كاف  ) خطـ ( ابف شميؿ: الًخطاـي كؿ حبؿ ييعىم ؽي في حى
 مف ًجٍمدو أىك صكؼ أىك ليؼ أىك ًقن بو .

فو أىك ما كاف ) خمط ( قاؿ ابف شميؿ: السٍِّمطي الثكب الذم ليست لو بطانةي طىٍيمىسا
 مف قيطف .

م ة القميص كاإًلزار كالرداء ال تككف أىقؿ مف ىذه  ) حمؿ ( كقاؿ ابف شميؿ: الحي
 الثبلثة .
) شرب ( ابف شميؿ: الشاًرباًف في السيًؼ أىٍسفىؿى القاًئـ أىٍنفاًف طىكيبلًف أىحديىما مف  السالح :

ري مف ىذا الجاًنب كالغاًشيةي ما تح تى الش اًربىيف كالشاًربي كالغاًشيةي يككناف مف ىذا الجانب كاآلخى
ةو كأىدىـ .  حديدو كًفض 
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تىري بينيما كشىٍرخا السيـ  نىمىتا السيـ شىٍرخا فيكًقو كىما المذاف الكى ) شرخ ( ابف شميؿ: زى
 ًمٍثميو .

 ) غفر ( قاؿ ابف شميؿ: الًمٍغفىري ًحمىؽه يجعمييا الرجؿ أىسفؿى البيضة تيٍسبىغ عمى العنيؽ
 فتىًقيو.

مىتيا كىي الحديدة  ٍمجي ) قنس ( النضر: القىٍكنىس في البيضة سيٍنبيكييا الذم فكؽ جي
 الطكيمة في أىعبلىا كالجمجمة ظير البيضة .

ًد أىسفىؿ البيضة يىًقي بيا الرجؿي  رى فيكفييا مف الز  ) سبغ ( قاؿ النضر: تىٍسًبغةي البيض ري
 عينقو .

قكري فمنيا أىٍبغىثي ) ب الوحوش والطيور والحشرات : غث ( قاؿ النضر بف شميؿ: أىما الصى
 كأىٍحكىل كأىٍخرىجي كأىبيض كىك الذم يىصيدي بو الناسي عمى كؿ لكف .

قىش األىٍرقىـ  قىشيو مثؿي رى ي ة أىٍكبىري مف األىٍرقىـ كرى ف اثي حى    ) حفث ( قاؿ ابف شميؿ: الحي
رى أىحدان .  ال يىضي

 عىٍنتىري ذيباب أىخضر .) عنتر ( قاؿ النضر: ال
 ) نكز ( الن ك ازي ابف شميؿ: سيمِّيى نىك ازان ألىنو يطعف بأىنفو كليس لو فـ يىعىضى بو .

دي كـر في مؤىخر عرقكب الفرس يعظـ حتى  األمراض والعيوب : رى ) جرد ( قاؿ ابف شميؿ: الجى
 يمنعىو المشيى كالسعيى .

 ذ الخيؿ في أىعناقيا فيييىبِّسييا حتى تمكت .) سكس ( ابف شميؿ: السىكاسي داء يٍأخ
) شقؽ ( قاؿ النضر: الشٍِّقًشقةي جمدة في حمؽ الجمؿ العربي ينفخ فييا الريح فتنتفخ 

 فييدر فييا.
ـي نحك الدىكاًر جنكفه يٍأخذ البعيرى حتى يىٍيًمؾ يقاؿ بعيره  ) ىيـ ( ابف شميؿ: اليييا

ٍيييكـه .  مى
لىيىٍت ًإليو ) كلو ( ابف شميؿ: ناقة مً  يبلهه كىي التي فىقدت كلدىا فيي تىًموي ًإليو يقاؿ كى

 تىًموي أىم تىًحفى ًإليو.
دىرىةي غيدىده تككف في عنؽ البعير يسقييا ًعٍرؽه في أىصميا  أجزاء الحيوان: ) جدر ( النضر: الجى

 نحك السمعة برٍأس اإًلنساف . 
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رس مفاصؿي ركبتيو ) فصص ( ابف شميؿ في كتاب الخيؿ: الفصكص مف الفى 
ٍسغىٍيف . ـي الرى  كأىرساغو كفييا السبلمىيات كىي عظا

ؿى الفخذى فذلؾ  اًففي عرؽ ضخـ في باطف الساؽ حتى يىٍدخي ) صفف ( ابف شميؿ: الص 
  .الصاففي 

 : شرح النصوصثانيًا: المسائل و 
 : شرح النصوص -ٔ

ؿ لبعض النصكص كبياف استفاد ابف منظكر في معجمو " لساف العرب " مف شرح ابف شمي
 معانييا , كذلؾ كما يمي :

وُكوا ؿَِرَدةً ]) عـز ( قاؿ ابف شميؿ في قكلو تعالى: كما في مادة شرح آيات قرآنية :  -أ [ ـُ

ٍزـه  { 14}البقرة: اكِقِّغَ ], كفي قكلو تعالى: ىذا أىمره عى وُكوا َربَّ ىذا  {97}آل عمران:[ ـُ

ٍكـه                                               فٍرضه كحي
كما ىك كاضح مف ترجمة النضر بف شميؿ أنو كاف مف شرح األحاديث النبوية :  -ب

الميتميف بركاية الحديث , فقد ركل بسند متصؿ إلى رسكؿ اهلل , كما لو شيكخو كتبلميذه في 
ًكم عنو, لذلؾ نجد لو حضكران في " لساف العرب " عند شرح كل كري حديث أك  الركاية , فقد رى

بياف معنى مفردة فيو , فقد جاء ذكره في إحدل كعشريف مادة ىي : لجأ , ثكب , حجب , 
ؿ , بدؿ , حجؿ كرث , ركح , جيد , حمد, شيد , عسر , كتر , خنس , ضيع , فقع , أث

 , نفي , لغا., رغـ , عصـ , قدـ
عميو غىٍيًرم " , ابف شميؿ:  ) لجأ ( في حديث النىٍعماًف بف بىًشير " ىذا تىٍمًجئةه فأىٍشًيدٍ  

ثتو دكف بعض كأىنو يتصد ؽ بو عميو كىك كارثو .  التىٍمًجئةي أىف يجعؿ مالىو لبىعض كرى
ي ةى اليذلي يصؼ رجبلن مزج كما في  مادة شرح الشعر :  -ج ؤى ) نصح ( قاؿ ساعدةي بف جي

 عسبلن صافيان بماءو حتى تفرؽ فيو :
 حو      مف ماًء أىٍليابو بيف  الت ٍألىبي فأىزاؿى ميٍفًرطىيا بأىبيضى ناصً 

 قاؿ النضر: أىراد أىنو فٌرؽ بو خالصيا كرديئيا بأىبيض ميٍفًرطو أىم بماء غدير مممكء. 
 ).كما في مادتي : ) شرر( , ) حكصاألمثال :  شرح -د



 

-ِْْ- 

بلنان أىم ) شرر ( ابف شميؿ مف أىمثاليـ " شير اىيف  مير اىيف  " , كقد أىشىر  بنك فبلف ف
 .أىكحدكه طردكه ك

كاف عالمان  بفنكف مف العمـ , صاحب غريب  النضر بف شميؿ : مسائل النحو والصرف -ٕ
الحديث , كقد غمب عميو المغة , لذلؾ جاءت مسائمو  كشعر كفقو كمعرفة بأياـ الناس كركاية

 في النحك كالصرؼ قميمة جدان بالنسبة لما جمعو مف لغة.
 : الصرف واألصوات -أ

  .) حفد ( ابف شميؿ يقاؿ لطرؼ الثكب ًمحفد بكسر الميـ  المشتقات :
ٍيتىمةو أىم في يىتامى , كىذا جمع عمى مىٍفعىمةو كما يقاؿ  ) يتـ ( ابف شميؿ ىك في مى

ٍسيىفىة لمسىيكؼ    .مىٍشيىخة لمشىيكخ كمى
كىي الميبىٍأذىنةي  ) بذف ( قاؿ ابف شميؿ في المىٍنًطؽ بٍأذىفى فبلفه مف الشٌر بٍأذىنةن ,

                   مصدر.                                                                                                                        
 ) كندر ( ركل شمر البف شميؿ كينىٍيًدره عمى فعيمؿ ككينىٍيًدره تصغير كيٍندير. التصغير: 
) خنعؽ ( ابف شميؿ قاؿ أىبك الكليد األىعرابي قمت ألىبي الذئب رأىيت فبلنان  مكاني :القمب ال

ٍعًنقان يعني ذاىبان ًبسيرعة مشي , فقاؿ لو أىبك الذئب مخٍنًعقان بتقديـ  ٍنًعقان فقاؿ أىبك الذئب ميخى ميخى
 .النكف فييما 

 و.) زدؽ ( حكى النضر عف بعض العرب خيري القكؿ أىٍزدىقي  اإلبدال :
ٌيديه ابف شميؿ كصرىؽي  رىؽه , كسىرىؽي الحرير جى ) صرؽ ( كؿى شيء رقيؽ فيك صى

 الحرير بالصاد .
ماًلخي  خاثر  ماًلخ كصي يا كلبفه صي ٍممكخي األيذف كسىٍمميكخي ) صممخ ( قاؿ النضر صي

مالخٌي كالسىمالخٌي مف المبف الذم حقفى في ا لسقاء متمبد , كقاؿ ابف شميؿ في باب المبف الصى
 ثـ حفر لو حفرة ككضع فييا حتى يركب يقاؿ سقاني لبنان صمالخيان .

) طبؽ ( ابف شميؿ يقاؿ تحم بكا عمى ذلؾ اإًلنساف طبىاقىاءى بالمد أىم تجمعكا  المد والقصر :
 .كميـ عميو 

ٌفاشي الكاحدة سىحاةه مفتكحاًف مقصكراف عف النضر بف شميؿ   .) سحا ( الس حا الخي
 اأَلضداد :
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قييا كأىعبمت ًإذا سقط كرقييا فيي  ) عبؿ ( قاؿ النضر أىعبىمىت األىٍرطاةي ًإذا نبىت كرى
 ميٍعًبؿه قاؿ األىزىرم جعىؿ ابفي شيميؿ أىٍعبىمىت الشجرة مف األىضداد . 

) نكف ( مف العرب مف يجرم الغيف كالخاء مجرل القاؼ كالكاؼ في ًإخفاء النكف  اإلخفاء :
ليو ذىب سيبكيومعيما كقد حكاه النض  .ر عف الخميؿ قاؿ : كاً 

   النحو : -ب
 الحروف: تناوب

) حمد ( ابف شميؿ في حديث ابف عباس أىٍحمد ًإليكـ غىٍسؿ اإًلٍحميؿ أىم أىرضاه لكـ 
ا]:  كأتقدـ فيو ًإليكـ, أىقاـ ًإلى مقاـ البلـ الزائدة كقكلو تعالى َك َأْوَحى ََلَ لزلة:بَِلنَّ َربَّ    { 4[ }الز 

 م ًإلييا.أى 
ي  )  الصرف ومنعو : ياًتًو كسىًمعتي حى يى فيبلفو أىم أىتانا في حى حيا ( قاؿ ابف شميؿ: أىتانا حى

ٍييىؿه كثير. ٍييىبلن كىذا حى  فبلف يقكؿ كذا أىم سمعتو يقكؿ في حياتو , قاؿ النضر رأىيت حى
ا ًإال عقرىل ) حمؽ ( قاؿ شمر: ركل أىبك عبيد عقران حمقان , فقمت لو: لـ أىسمع ىذ

حمقىى, فقاؿ: لكني لـ أىسمع فىٍعمى عمى الدعاء, قاؿ شمر: فقمت لو: قاؿ ابف شميؿ: ًإف 
ٍمقىى, قاؿ: فصيره في  ًصبيافى البادية يمعبكف كيقكلكف ميط ٍيرىل عمى فيع ٍيمى كىك أىثقؿ مف حى

ف  .كتابو عمى كجييف منٌكنان كغير منك 
 المبحث الرابع

 يلتقييم رواية ابن شم
غالبان ما تناؿ ركاية ابف شميؿ القبكؿ عند أىؿ المغة , كقمما يختمؼ في ركايتو  

 تخضع ركايتو ألحد ثبلثة مقاييس , التصحيح أك الرد أك الترجيح . ذكعندئ
) كسط ( في كتاب ابف شميؿ في باب الرحاؿ قاؿ : كفي  التأييد والتصحيح والتصويب:
ٍكًركي  تيو كمى و , فكاسطو ميقىد مو الطكيؿ الذم يمي صدر الراكب , كأىما آًخرتو الرحؿ كاًسطيو كآًخرى

تو كىي خشبتو الطكيمة العريضة التي تحاذم رٍأس الراكب قاؿ كاآلخرةي كالكاسط  فميؤخرى
ٍي رحمو , كىذا الذم كصفو النٍضر كمو صحيح ال شؾ فيو .  الشٍرخاف كيقاؿ ركب بيف شىٍرخى

مىٍنًطؽ اٍفتىأىتى فبلفه عمينا يىٍفتىًئتي ًإذا اٍستىبىد  عمينا ) فأت ( قاؿ ابف شميؿ في كتاب ال
برٍأيو , جاء بو في باب اليمز , كقاؿ ابف السكيت اٍفتىأىتى بأىمره كرٍأيو ًإذا اٍستىبىد  بو كانفرد , 



 

-ِْٔ- 

قاؿ األىزىرم : قد صح اليمز عف ابف شميؿ كابف السكيت في ىذا الحرؼ , قاؿ : كما 
 مٌيان .عممت اليمز فيو أىص

كري الخشبة التي تشد عمييا حديدة الفٌداف , كمنيـ مف  ) دجر ( الد جر كالدىٍجري كالدىجي
ٍيًف كأىنيما أيذناف , كالحديدة اسميا السىٍنبىة , كالفداف اسـ لجميع أىدكاتو , كالخشبة  يجعميا ديٍجرى

في العنؽ كالخشبة التي في  التي عمى عنؽ الثكر ىي النِّيري , كالس ًميقىاًف خشبتاف قد شٌدتا
ٍيجي كالمىٍيسي باليمانية اسـ الخشبة الطكيمة بيف  ةي , كالكى ٍيًج , كىك القين احى كسطو يشد بيا ًعنافي الكى
ـي قاؿ كالًمٍممىقىةي كالًعٍرصاؼي الخشبة التي في  الثكريف , كالخشبة التي يمسكيا الحٌراث ىي الًمٍقكى

 قاؿ األىزىرم كىذه حركؼ صحيحة ذكرىا ابف شميؿ. رٍأس المىٍيًس يعمؽ بيا القيد ,
لك يعمـ الناسي ما في التيجير  قاؿ رسكؿ اهلل  : قاؿ ) ىجر ( عف أىبي ىريرة  

رىة كقت الٍستىبىقيكا ًإليو , قاؿ األىزىرم يذىب كثير مف الناس ًإلى أىف الت يٍ  ًجيرى مف الميياجى
أىبك داكد المىصاًحفي عف النضر أىنو قاؿ: , قاؿ: كىك غمط كالصكاب فيو ما ركل الزكاؿ

 الت يجير ًإلى الجمعة كغيرىا التبكير كالمبادرة ًإلى كؿ شيء .
قييا كأىعبمت ًإذا سقط كرقييا فيي  ) عبؿ ( قاؿ النضر أىعبىمىت األىٍرطاةي ًإذا نبىت كرى

لـ يحفظو عف العرب ما ميٍعًبؿه قاؿ األىزىرم جعىؿ ابفي شيميؿ أىٍعبىمىت الشجرة مف األىضداد كلك 
 قالو ألىنو ثقة مٍأمكف .

رم عف ابف شميؿ اٍفتىتىفى الرجؿي كاٍفتيًتفى لغتاف , قاؿ كىذا ػػػػ) فتف ( حكى األىزى
 صحيح .

) زأـ ( أىٍزأىٍمتي الجرح بدمو أىم غمزتو حتى لزقت جمدتو بدمو كيبس الدـ عميو كجرحه 
أىٍزأىٍمتي الجرح بالزام, كقاؿ أىبك زيد في كتاب  ميٍزأىـه قاؿ أىبك منصكر ىكذا قاؿ ابف شميؿ

اليمز أىٍرأىٍمتي الجرح إذا داكيتو حتى يبرأى إٍرآمان بالراء, قاؿ كالذم قالو ابف شميؿ صحيح بمعناه 
الذم ذىب إليو , كقاؿ أىبك زيد أىٍرأىٍمتي الرجؿ عمى أىمر لـ يكف مف شٍأنو إٍرآمان إذا أىكرىتو 

 ا.ر ككأىف  أىٍزأىـى الجرح في قكؿ ابف شميؿ أيخذ مف ىذعميو , قاؿ أىبك منصك 
) درع ( قاؿ ابف شميؿ الدرعاء السكداء غير أىف عنقيا أىبيض ,  ترجيح رواية ابن شميل :

ف اٍبيىض  رٍأسيا مع عنقيا فيي دىرعاء أىيضان . قاؿ  كالحمراء كعنيقييا أىبيض فتمؾ الد ٍرعاء , كاً 
 كؿ األىصمعي كأىبي زيد كابف شميؿ.األىزىرم لـ يختمؼ فييا ق
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) محؽ ( اختمؼ أىىؿ العربية في الميالي الًمحاًؽ فمنيـ مف جعميا الثبلث التي ىي  
لى ىذا ذىب أىبك عبيد كابف األىعرابي , كمنيـ مف جعميا ليمة  آخر الشير كفييا السِّراري , كا 

ليو ذىب خمسو كستٍّ كسبعو كعشريف ؛ ألف القمر يطمع , كىذا قكؿ األىص معي كابف شميؿ كا 
 .أىبك الييثـ كالمبرد كالرياشي, قاؿ األزىرم : كىك أىصح القكليف عندم 

ًتًو الكىٍعمىةي ,  ب ةي فييا, كيقاؿ لعيٍركى رى العيٍركىةي التي تجعؿ الحى ) زرر ( ابف شميؿ: الزِّ
ٍيزىةي التي تجعؿ في عركة الجيب , قاؿ األىز  كى رى الجي رِّ ما كقاؿ الميث: الزِّ ىرم: كالقكؿ في الزِّ

ب ة تجعؿ فييا  .قاؿ ابف شميؿ ًإنو العيٍركىةي كالحى
ةن في نعت األىحمؽ ًإال ما قرٍأتو في كتاب  اجى ج  ) خجج ( قاؿ أىبك منصكر لـ أىسمع خى

اية قالو ابف األىعرابي كغيره الميث قاؿ: كالمسمكع مف العرب ج   . خى
ٍجخاجي مف الرجاؿ الذم  ييرم أىنو جاد  في أىمره كليس كما ييرم, الفراءي النضر: الخى

خى ًإذا لـ ييٍبًد ما في نفسو , قاؿ أىبك منصكر: كىذا يقرب مف قكؿ  ٍخجى جى الرجؿ كجى ٍجخى خى
ٍجخاًج   .النضر كىك أىصح مما قالو الميث في الخى

حنيفة عف ) غمظ ( كالغىٍمظي الغىًميظي مف األىرض ركاه أىبك  تخطئة رأي ابن شميل ورده : -
د  ذلؾ عميو كقيؿ ًإنما ىك الًغمىظي , قالكا كلـ يكف النضر بثقة , كالغىٍمظي مف األىرض  النضر كري

ٍمب مف غير حجارة عف كراع فيك تٍأكيد لقكؿ أىبي حنيفة   .الصى
ـً في الغرٍباف" , قاؿ   ) عصـ ( كفي الحديث " عاًئشةي في النِّساء كالغيراًب األىٍعصى

د باف في ىذا الحديث أف معنى قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ إاٌل ًمٍثؿي الغيراب األزىرم : فق
األىٍعصـ أنو أراد أحمرى الرٍِّجمىيف لًقم ًتو في الًغرباًف ؛ ألف أكثرى الًغٍرباف السىكدي كالبيٍقعي كركم عف 

 الحديث الميفسِّر  , كالصكاب ما جاء فيرابي األىٍعصـي األبيضي الجناحيفابف شميؿ أنو قاؿ الغي 
فكطي , كقاؿ األىزىرم: بنت   ) عسد ( قاؿ ابف شميؿ: العسكدى بتشديد الداؿ العىٍضرى

 النقا غير العضرفكط ؛ ألىف بنت النقا تشبو السمكة كالعىٍضرفيكطي مف الًعظاًء كليا قكائـ .
ؤلى يىٍخؤلي ًخبلءن ًإذا بىرىؾى فمـ   ؤلى ) خؤل ( قاؿ ابف شميؿ: يقاؿ لمجمؿ خى يقـ كال يقاؿ خى

 ًإال  لمجمؿ .
قاؿ أىبك منصكر لـ يعرؼ ابف شميؿ الًخبلء فجعمو لمجمؿ خاصة كىك عند العرب  
 لمناقة .
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) تفث ( قاؿ ابف شميؿ: الت فىثي النىسيؾ ًمف مناسؾ الحج كرجؿ تىًفثه أىم متغير شىًعثه  
 ابف شميؿ ده مف المغكييف الت فىث كما فسرهقاؿ أىبك منصكر: لـ يفسر أىح, لـ يىد ًىٍف كلـ يىٍستىًحد

ٍمؽ قىضاءن كما أىٍشبيو . عىؿى الت فىثى الت شىعىثى كجعؿى ًإٍذىابى الش عىًث بالحى  جى
ةه لىًزقىةه بالغىمىًص, قاؿ   ٍيفه لىًخجى جي أىٍسكىأي الغىمىًص , تقكؿ عى ) لخج ( قاؿ ابف شميؿ: الم خى

ٍت بحاءىٍيف أىبك منصكر: ىذا عندم شبيو بالتص ٍت عينيو بخاءىٍيف كلًححى حيؼ , كالصكاب لىًخخى
جي فانو غير معركؼ في  ًإذا التصقت مف الغىمىًص , قاؿ ذلؾ ابف األىعرابي كغيره , كأىما الم خى

 ., قاؿ كال أىدرم ما ىك  كبلـ العرب
 الخاتمة

                                الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات , كبعد :                        
ا البحث كمف ثـ الخركج ذه الخاتمة أكد التأكيد عمى ما تـ التكصؿ إليو في صفحات ىذفي ى

 بالنتائج والتوصيات .
كاف أحد األعبلـ, عالمان بفنكف مف العمـ , صدكقان ثقة , صاحب  ابف شميؿ فالنضر -

 ديث .غريب كشعر كفقو كمعرفة بأياـ الناس كركاية الح
- .  كاف أحد أربعة الزمكا الخميؿ بف أحمد كقد غمب عميو المغة دكف غيرىا مف العمـك
 ركل عنو كافة مف أدركو مف أئمة عصره. -
 كاف لو سند في السماع لحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ . -
 لديو القدرة عمى االحتجاج بالشعر لما يقكؿ . -
ة منيا : النحاة كالمغكيكف كالشعراء كالٌرجاز , كمنيا مصادره متعددة كمشاربو مختمف -

 .األعراب المعركفكف ك المجيكلكف , كمف مصادره الكتب أيضان 
ركل كثير مف عمماء المغة عف ابف شميؿ أمثاؿ:ابف السكيت كشمر كأبك حنيفة الدينكرم  -

 كثعمب كالزمخشرم كابف درستكيو كأبك منصكراألزىرم .
أغرؽ في كصؼ األرض جباليا ككديانيا , سيكليا كصحارييا , آكاميا النضر ابف بيئتو  -

كشعابيا , كاآلبار كالركايا , الرياح كالسحاب كالغيث كاألمطار , كاإلبؿ كالخيؿ كأمراضيا 
األمتعة ك المبلبس , الكحكش كالطيكر  كالسبلح كالمبف , كالشجر كالزرع كالكـر ,

 .السبلح , خمؽ الفرس, األنكاء, الصفات:كالحشرات , لذلؾ كانت أسماء مصنفاتو 
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 .مكلعان بالغريب , كغريبو يأتي عمى كجييف : غرابة ألفاظ غرابة معافو كاف  -
كميا مقبكلة لدل عمماء  ركاية َََُبمغت ركايتو في معجـ لساف العرب ما يقرب مف  -

ركايات.  ٔالمغة بؿ إف بعضيا اعتبرىا العمماء ىك الصحيح كالراجح كلـ يردكا لو غير 
  البف شميؿ ىك أبك منصكر األزىرم . أكثر عمماء المغة نقدان 

 كفي الختاـ أكصي الباحثيف كطمبة العمـ بػ :  
التنقيب عف الركاة المكثريف أمثاؿ النضر بف شميؿ ككذلؾ البحث عف الركاة المقميف  -

جراء الدراسات حكؿ الراكم كا  لمركم .كتسجيؿ ركاياتيـ في كتب كمعاجـ خاصة بيـ كا 
ضركرة تكجيو الدراسات حكؿ تطكير داللة األلفاظ عند الركاة كالمغكييف القدامى , نظران  -

 الفتقاد المعاجـ العربية التي تبحث في التطكر التاريخي لؤللفاظ .
ضركرة اإلفادة مف معاجـ المكضكعات لتحقيؽ أكبر قدر مف التكاصؿ بيف التراث  -

 لؾ في حياتنا كمكاكبة تطكر العصر .ذالمغكم كالمغة المعاصرة , كتكظيؼ 
و , فإنو ػػػػر مف ركاياتػػػػػػي الكثيػػػػػى فػػػػرغـ التقاء ابف شميؿ مع بعض أعبلـ الركاة القدام -

ة ػػػػػػزة , كلـ يخؿ ما قدمو مف ركاية مف اجتياد كتحرر مف التبعيػػػػلو شخصيتو المتمي
 آلراء غيره .  
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 المراجعالمصادر و 
دار  –د. محمد إبراىيـ البنا  تحقيؽ – أبكسعيد الحسف السيرافي – النحكييف البصرييفأخبار  -

 .ُٖٓٗ  -القاىرة  – االعتصاـ
دار  –تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  –جماؿ الديف القفطي  –إنباه الركاة عمى أنباه النحاة  -

 .ـُٖٔٗ –القاىرة  –الفكر العربي 
أبك      تحقيؽ محمد  –جبلؿ الديف السيكطي  –ييف ك النحاة بغية الكعاة في طبقات المغك  -

 .ـُٕٗٗ –بيركت –دار الفكر  -الفضؿ إبراىيـ 
 –مكتبة الخانجي  –تحقيؽ عبدالسبلـ ىاركف  –عبد القادر بف عمر البغدادم  –خزانة األدب  -

 .ـُٖٗٗ –القاىرة 
 دار الحديث –عبد العزيز الميمني تحقيؽ –أبك عبيد البكرم -سمط الآللئ في شرح أمالي القالي -

 .ُْٖٗ-بيركت –
 –دار الكتب العممية  -تحقيؽ د. مفيد قميحة  – بف قتيبةعبداهلل بف مسمـ  –الشعر كالشعراء  -

 . ُٖٓٗ-بيركت 
 .َُٖٗ –بيركت  –دار الكتب العممية  –محمد بف سبلـ الجمحي  -طبقات الشعراء  -
تحقيؽ محمد أبك الفضؿ  –ر محمد بف الحسف الزبيدمأبك بك –النحكييف كالمغكييف طبقات -

 .ُّٕٗ –القاىرة  –دار المعارؼ  –إبراىيـ
 . بيركت -دار صادر –محمد بف مكـر بف منظكر  –لساف العرب  -
دار صادر  –تحقيؽ د. إحساف عباس  –أبك العباس أحمد بف محمد بف خمكاف -كفيات األعياف -

 .ُِٕٗ –بيركت  –
 . المكسكعة الحرةمكقع كيكبيديا  -
 .مكقع المكتبة الشاممة  -
 
 
 


