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 الكتاب مقدمة
حممد  نبينا  للعاملني،  رمحة  املبعوث  على  وأسلم  وأصلي  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

 ا بعد:وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أم  
ل العلوم وأشرفها حيث أن الكتاب العزيز املنـز    فما زال علم تفسري القرآن من أهم   

عند أهم    من  على  اشتمل  تعاىل  والقصص   هللا  واألحكام  التوحيد  من  العلوم 
دينهم  أمور  من  الناس  ينفع  ما  وكل  الشرعية  والسياسة  االجتماعية  والقضااي 

دت التفاسري للقرآن الكرمي منذ عهد التابعني إىل عصر التدوين ودنياهم، وقد تعد  
التفاسري   توجد مئات من  اليت حتدث والتصنيف إىل عصران هذا حيث  املطبوعة 

عنها الدكتور حممد الذهيب يف كتابه " التفسري واملفسرون"، غري أن تفسري القرآن  
شاب مجال تالكرمي  شوهت  اليت  املروية  واألخبار  املنقولة  القصص  من  شوائب  ه 

 . القرآن وحكمته لبطالهنا ووهائها، وأغلبها من التفاسري اإلسرائيلية
فسرين جهودهم يف تفنيد هذه األابطيل اليت تسربت من العلماء امل  وقد بذل مجع   

إىل تفسري القرآن، وتعددت أقواهلم فيها، غري أنين ملا رأيت أن تلك اجلهود مبثوثة  
املروايت  تلك  أهم  على  يشتمل  خمتصر  يف كتاب  مجعها  أردت  التفاسري  يف 

سلكت   وقد  املتعددة  الباطلة،  الرواايت  أورد  أنين  حيث  العلمي  النقد  يف   منهج 
ابل إىل  القصة  وقفت    هامصادر عزو  نق    اليت  مث  إىل  عليها،  راجعا  علميا  نقدا  دها 

أنقل   مث  والتعديل،  اجلرح  املروايت،  عكتب  تلك  آرائهم يف  واملفسرين  العلماء  ن 
ح وذلك ابلعزو إىل كتبهم، وإذا كان هناك اختالف يف التصحيح والتضعيف أرج   

البحث للصواب من خالل  أقرب  استغرق، و ما هو  الكتاب   قد  مدة كتابة هذا 
 .سنوات  ست وتنقيحه وترتيبه
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ذكر أهم التفاسري ب  بذة عن اإلسرائيليات، واختتمتنذكر  الكتاب ب  وقد بدأت     
واملخطوطامل املطبوعات  عامل  يف  خيلو  وجودة  وال  مهذا  ات،  فوائد الكتاب  ن 

ش أبو  الدكتور  املوضوع ككتاب  هذا  يف  سبقين  ممن  استفدت  وقد  بهة  حديثية، 
إبراهيم، وغريمها، " للدكتور سعد  التفسري" وشبيهه  واملوضوعات يف  اإلسرائيليات 

إنه مسيع  فيه  ما قصرت  يغفر يل  وأن  املسلمني،  به ومجيع  ينفعين  أن  وأسأل هللا 
 قريب.

 
 

 أنور أمحد ميو                                      
 كينيا   -نريويب                                       

 م 5/6/2011
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 مدخل 
 اإلسرائيليات..والتفسري

اليهود   " اإلسرائيليات "لفظ      عن  نقل  ما  على  يشمل  الشرع  اصطالح  يف 
التفوالنصا من  دخول رى  ويرجع  القصص،  من  القرآن  يف  جاء  فيما  سري 

اإلسرائيليات يف تفسري القرآن إىل عهد الصحابة، ونظرا التفاق القرآن مع التوراة  
والبسط   القرآن  يف  اإلجياز  هو  واحد  فارق  مع  املسائل  بعض  ذكر  يف  واإلجنيل 

 .واإلطناب يف التوراة واإلجنيل
الكتاب   أهل  إىل  الرجوع  الصحابة    ميثل  وكان  عند  التفسري  مصادر  من  مصدرا 

غري أهنم مل يكونوا يسألون أهل الكتاب عن كل شيء ومل يقبلوا منهم كل شي،  
أمجله  ملا  وبياان  للقصة  توضيحا  يكون  أن  تعدو  ال  أشياء  عن  يسألون  بل كانوا 

ى إليهم فال حيكمون عليه بصدق أو بكذب ما  فهم فيما يلق  مع توق    ،القرآن منها
دام حيتمل كال األمرين امتثاال لقوله الرسول صلى هللا عليه وسلم: " ال تصدقوا 

،  ( 1)أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.."
كما أهنم مل يسألوهم عن شيء يتعلق ابلعقيدة واألحكام اللهم إال إذا كان على 

 ء يف القرآن. جهة االستشهاد والتقوية ملا جا
أو     الشريعة  خيالف  فيما  اليهود  يصدقون  ال  عليهم  هللا  رضوان  الصحابة  وكان 

العقيدة بل بلغ هبم األمر أهنم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شيء  يتناىف مع 
 .فأجابوا عنه خطأ رد وا عليهم خطأهم وبينوا هلم الصواب 

 
 حديث صحيح متفق عليه.   (1)
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 (:491-490)ص  "املقدمةكتابه "قال العالمة ابن خلدون يف    
وأوعوا، إال أن كتبهم   -يعين التفسري النقلي    -" وقد مجع املتقدمون يف ذلك    

مل  العرب  أن  والسبب  واملردود،  واملقبول  والسمني  الغث  على  تشمل  ومنقوالهتم 
إىل  تشوقوا  وإذا  واألمية،  البداوة  عليهم  وإمنا غلبت  أهل كتاب وال علم،  يكونوا 

أهل يسألون  فإمنا كانوا  أهل   معرفة شيء  وهم  منهم،  ويستفيدون  قبلهم  الكتاب 
التوراة من اليهود ومن تبعهم من النصارى، وأهل التوراة الذين بني العرب يومئذ 

من أهل ابدية مثلهم وال يعرفون من ذلك إال ما تعرفه من أهل الكتاب ومعظمهم  
علق فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما ال تمحري اذلني أخذوا بدين اليهود  

له ابألحكام الشرعية اليت حيتاطون هلا مثل أخبار بدء اخللق وما يرجع إىل احلداثن  
واملالحم وغريها، وأمثال هؤالء كعب األحبار ووهب بن منبه وعبد هللا بن سالم، 
فامتألت التفاسري من املنقوالت عنهم، ويف أمثال هذه األغراض موقوفة فيتحرى 

ل، وتساهل املفسرون يف ذلك وملؤا الكتب هبذه فيها الصحة اليت جيب هبا العم
حتقيق  وال  البادية  يكنون  الذين  التوراة  أهل  عن  قلنا  وأصلها كما  املنقوالت، 

 ( 1)فتلقيت ابلقبول يومئذ".. عندهم..
 
 
 
 
 

 
 ( بتصرف.1/34من كتاب " التفسري واملفسرون" للدكتور حممد الذهيب ) (1)
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 الفصل األول
بن أيب طالب رضي هللا عنه الصدقة وهو راكع ونزول قوله  قصة دفع علي 

 اىل }إمنا وليكم هللا ورسوله..{ اآلية. تع
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 املبحث األول
 الرواايت الواردة يف القصة ذكر   

هــذه القصــة مــن حــديث ابــن عبــاس وعلــي ابــن أيب طالــب نفســه وعمــار بــن  رويــت  
 وسلمة بن كهيل والسدي مرسال. بن جرب ايسر وأيب ذر مسندا ، وجماهد

 رواية ابن عباس: -أ
ــري ابــــن كثــــري"دويــــه كمــــا يف أخــــرن ابــــن مر    ــباب "( والواحــــدي يف 2/200) "تفســ أســ
( من طريــق حممــد بــن مــروان عــن حممــد بــن الســائب الكلــيب عــن أيب 149)ص    "زولـالن

ون صاحل عن ابن عباس قال: خرن النيب صلى هللا عليه وســلم إىل املســاد والنــاس يصــل  
قــال: نعــم،  هــل أعطــاك أحــد شــيئا" "بــني راكــع وســاجد، وإذا مســكني يســأل فقــال: 

قــال: مــن هــو  قــال: علــي ابــن أيب طالــب، فقــال: علــى أي حــال أعطاكــه  قــال: وهــو 
ي ك م   إ منـــ  ا}هللا صـــلى هللا عليـــه وســلم ونزلـــت راكــع، فكـــرب  رســـول  ول ه   اّلل    و لـــ   و الـــ ذ ين   و ر ســـ 

ة   ي ق يم ون   ال ذ ين   آ م ن وا  .{ك ع ون  ر ا  و ه م   الز ك اة   و يـ ؤ ت ون   الص ال 
ابني، بــل هــو سلســلة الكــذب كمــا أطلقــه ســناد هالــك مسلســل ابلكــذ  قلــت: هــذا إ   

 .كاحلافظ ابن حار رمحه هللااحلفاظ    بعض األئمة عليه
فهــو كــذاب قالــه جريــر بــن عبــد  -وهو املعروف ابلسدي الصغري  –أما حممد بن مروان  

ممن يضع احلديث"، وقال احلميد وعبد هللا بن منري ، وقال صاحل بن حممد جزرة " كان 
: " كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ال حيــل   (2/286ابن حبان يف اجملروحني )

 كتابة حديثه إال على االعتبار" .
،عع فقــد اعــرتف هــو بنفســه  نــه    أما شيخه حممد بن السائب الكلــيب فــأمره أدهــى وأمــر 

وكذبــه  ذب" ععصــاحل فهــو كــ حــدثتك عــن أيب مــا فقال لسفيان الثوري: " كل   ؛كذاب
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(: " اتفــق أهــل النقــل علــى 5/117قــال احلــافظ ابــن حاــر يف التهــذيب )و  ،غــري واحــد
 ه وترك الرواية عنه".ذم   
 ىل أم هانئ فهو ضعيف مرتوك احلديث.مو  -وامسه ابذام –وأما أبوصاحل  
مــن طريــق  "ابن كثــري"تفسري كما يف   (1)وله طريق آخر فأخرجه عبد الرزاق يف تفسريه  

 عبد الوهاب بن جماهد بن جرب عن أبيه عن ابن عباس به.
وقــال حيــال : ال  ،عبــد الوهــاب قــال أمحــد: لــي  بشــيء ،واه أيضــاإســناد قلــت: وهــذا  

ابــن عــدي: عامــة مــا يرويــه ال يتــابع : مــرتوك، وقــال النســائي وغــريهوقال    ،يكتب حديثه
: عبد الوهــاب مل يســمع مــن أبيــه شــيئا، وكــذا بن اجلراح قال وكيعفعليه، مث إنه منقطع: 

 (.2/149قاله ابن حبان يف اجملروحني )
وله طريق آخر فأخرجه ابن مردويه كما يف ابن كثري من طريق أيب سنان عن الضــحاك  

 اس به.بن مزاحم عن ابن عب
 قال ابن كثري: " الضحاك مل يلق ابن عباس".  
قــال: نزلــت يف  ابن عبــاس عنخرجه ابن مردويه أيضا من طريق علي ابن أيب طلحة وأ 

 م.هل  املؤمنني وعلي  أو  
أشــهر ، فهــذه رضــي هللا عنــه لكــون اةيــة ليســت خاصــة بعلــي    قلت: هذا معناه جي  د   

 أعلم.تعاىل ع، وهللا من ضعف شديد وانقطا طرق ابن عباس وال ختلو 

 بن أيب طالب:رواية علي  -ب 
( وابــن مردويــه كمــا يف الــدر املنثــور 102أخــرن احلــاكم يف معرفــة علــوم احلــديث )ص  
من طريق حيال بن الضري  الرازي عــن عيســى بــن عبــد هللا بــن عبيــد هللا )ويف (  3/98)

 
 مل أجده يف املطبوع من تفسريه، وهو جزءان.  (1)



 
10 

يب طالــب : بــن أ دل عبيــد هللا( بــن عمــر بــن علــيختريج الكشاف للزيلعي: ابن حممــد بــ 
 ثنا أيب عن أبيه عن جده قال، فساق حنو رواية الكليب.

قــال احلــاكم: " هــذا حــديث تفــرد بــه الرازيــون عــن الكــوفيني فــإن ابــن الضــري  الــرازي   
 من أهل الكوفة". ي  وعيسى العلو  ،قاضيهم

عيســى هــذا قــال الــدارقطين: مــرتوك، وقــال ابــن حبــان يف  ، ابطــل قلــت: هــذا إســناد  
( :" يروي عن آابئه املوضوعات" وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه 2/103روحني )اجمل

 ال يتابه عليه".
 وأبغــض قلت: هو شــيعي أيضــا فقــد روى هبــذا اإلســناد مرفوعــا: " مــن زعــم أنــه حيــيب     

 .وأمثاله وال حيتمل منه مبثل هذا احلديث عليا ٍّ فقد كذب" وغريها،

 رواية عمار بن ايسر: -ج 
زوائــد املعامــني( وعنــه ابــن مردويــه يف تفســريه   -3313رن الطــربايف يف األوســط )أخــ   

( مـــن طريـــق خالـــد بـــن يزيـــد العمـــري عـــن 1/409كمـــا يف ختـــريج الزيلعـــي للكشـــاف )
إسحاق بن عبــد هللا بــن حممــد بــن علــي بــن احلســني  عــن احلســني بــن زيــد عــن أبيــه زيــد 

ى هللا عليه وســلم ( عــن عمــار بن علي عن جده )احلسني بن علي سبط رسول هللا صل
 بن ايسر فذكر حنو سياق الكليب.

 فيه من مل أعرفهم".": ( 81-7/80) اهليثمي يف جممع الزوائدقال   
وهــو أبــو اب قالــه ابــن معــني وأبوحــامت وغريمهــا فــإن خالــدا هــذا كــذ    ذا تقصــري؛هو قلت:   

مــا قالــه احلــافظ يف لســان ك  و الوليــد، وفرقــه بعضــهم لكنــه واحــدويقــال أبــ  ،اهليــثم املكــي
تعـــاىل ، فاةفـــة مـــن خالـــد، وهللا فيـــه جهالـــة كمـــا أشـــار إليـــه اهليثمـــيوإســـحاق  امليـــزان، 
 أعلم.

. 
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 :)تنبيه(  
وهــــو )املعاــــم األوســــط(  ،رجعــــت إىل أصــــل زوائــــد املعامــــني مــــا تقــــدم وبعــــد كتابــــة   

يــه بتحقيــق الــدكتور حممــود الطحــان مــن مطبوعــات مكتبــة املعــارف ابلــرايض فوجــدت ف
( وســاق الزيلعــي مــن روايــة ابــن .)عن احلسن بن زيد عن أبيــه زيــد بــن احلســني..  :هكذا

مردويــه عــن الطــربايف ووقــع فيــه )عــن احلســني بــن زيــد بــن علــي عــن أبيــه عــن جــده( قــال 
الزيلعي: "ورواه الطربايف يف معامه األوسط إال أنه قال:  عــن احلســن بــن زيــد عــن أبيــه 

 ار".زيد بن احلسني عن جده عن عم
وســط خطــأ قــدمي ، فــإن زيــدا روايــة ابــن مردويــه وأن مــا وقــع يف املعاــم األ  وترج ح لــدي   

يعةبـــن علـــي بـــن احلســـني زيـــد العابـــ هـــذا هـــو ا ، دين إمـــام الزيديـــة فرقـــة مشـــهورة مـــن الشـــ  
 كمــا قالــه الــذهيب يف امليــزان  "ويف حديثــه منــاكري"والــراوي عنــه هــو ابنــه  احلســني بــن زيــد 

  هذا احلديث.فعلى كل ال يصح  

 رواية أيب ذر: -د
 ( مــــن طريــــق العــــريبطبعــــة إحيــــاء الــــرتاث  – 81-4/80) الثعلــــيب يف تفســــريه أخــــرن  

عبــد احلميــد  بــن ا حييــيثنــ  العــزاق: بــن يعلــ  بن السدي اثن :نصارياأل احلسن مظف ر بن
 عبــ اس بــن هللا عــن عبــد الربعــي بــن ةيــ عبا عــن ع مــ  األ عــن الربيــع بنقــي  عــن احلمــايف

  عن أيب ذر الغفاري به يف سياق غريب طويل يشهد القلب  نه موضوع.
عليــه كعادتــه يف  ومل يــتكلم ومل يســق إســناده، ختــريج الكشــاف يف ســكت عنــه الزيلعــي  

، "إســناده ســاقط": ظ ابــن حاــر يف اختصــار هلــذا الكتــابلكــن قــال احلــاف ؛كتابــه هــذا
 حديث أيب ذر: " فيه رجال متهمون".يف  "منهان النبوة"ن تيمية يف وقال اب
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 (: مــن غــالة الشــيعة2/387امليــزان )قــال الــذهيب يف األسدي عباية  يف اإلسناد  قلت:   
كتــاب روى عــن علــي بــن أيب طالــب أنــه قــال: أان قســيم اجلنــة والنــار، وقــال العقيلــي يف  

 الضعفاء: غال ملحد.
 يف وإن وثقه ابن معني فقد اهتمه أمحد وابن منري والدارمي وعلي ابن املديين.وحيال احلما

 رواية جماهد:-هـ
( مــن طريــق غالــب بــن عبيــد هللا عــن جماهــد قــال: 12219) هتفسري ربي يف  أخرن الط  

 نزلت يف علي رضي هللا عنه تصدق وهو راكع.
وقـــال  ،احلـــديث منكـــر :قلـــت: هـــذا مـــع إرســـاله ضـــعيف جـــدا، غالـــب قـــال البخـــاري  

 فهو آفته. ،وقال ابن معني : لي  بثقة ،الدارقطين: مرتوك

 رواية سلمة بن كهيل: -و
ى مــن طريــق ( 6551 يف تفســريه )ن ابــن أيب حــامتأخر   ي  ٍّ  بــ ن   م وســ  ، قـــ  ر م ي   عــ ن   احل  ضــ 

ل م ة   ن   ســـ  ،  بــــ  لٍّ يــــ  ال   ك ه  د ق  " :قـــ  ي   ت صــــ  ه   ع لــــ  و   ِب  اَتـــ   ع ، و هــــ  ت  فـ   ر اكــــ  ا }:نـ ز لـــ  ي ك م   إ منــــ    اّلل    و لــــ 
 {.و ر س ول ه  
(: لــه 2/442قــال الــذهيب يف املغــين )قلــت: موســى هــذا وإن وثقــه ابــن معــني فقــد     

وروى  ،: " هو من الغــالة يف الــرفض  (4/164قال فيه العقيلي يف الضعفاء )مناكري، و 
ل عليــ ا علــى نــه أنــه كــان يفضــ   بــل نقــل ع وأقــره الــذهيب يف امليــزان  ،أحاديث رديئــة ابطلــة"

 .فضال عن كونه مرسال أو معضال  أيب بكر وعمر، وعليه فال حيتمل مبثل هذه الرواايت

 رواية السدي: -ز  
( وغــريه مــن طريــق أســبا  بــن نصــر عــن الســدي 12215) هتفســري ربي يف أخــرن الطــ   

 .بنحوه قال: فذكره
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ملعــروف ابلســدي الكبــري اختلــف قلت: السدي هو إمساعيل بن عبد الرمحن الكويف ا   
، وكذبــه وأبــو حــامت مسلم ، وضــعفه ابــن معــني وابــن مهــديفيه فوثقه بعضهم واحتج به  

 ،، والتحقيق أنه حسن احلــديث إذا مل خيــالفالرازي ، ولي نه أبو زرعةاألعم  والسعدي
ــريه ــه مســـلم وغـ ــا جـــرى عليـ ــذا مـ ــان حيـــدث وهـ ــزان للـــذهيب وكـ ــي ع كمـــا يف امليـ ، وفيـــه تشـ

وقــد خالفــه أبــوحفص عمــر بــن  والــراوي عنــه أســبا  فيــه ضــعف أيضــا؛ ســرائيليات،ابال
أخرجــه  " هم املؤمنــون وعلــي  مــنهم"، قال: يف نزول اةية فروى عن السديعبد الرمحن  

د ثـ ن ا:( 6548 )حــامتابــن أيب  ن   حــ  ر   ثنــا :ع ر فــ ة   بــ ن   احل  ســ  د   بــ ن   ع مــ  ، وهــو بــه الــر مح  ن   ع بــ 
 .ة أسبا  عن السديأصح من رواي

 ابــــن أيب حــــامت ىو ر و فقــــد  الباطلــــة متداولــــة وموجــــودة يف القــــدمهــــذه الروايــــة نــــت وكا  
لــ ك   ع بــ د   من طريــق  (12216)ي  الطرب   ( وابن جرير6547) ل ي م ان   أ يب   بــ ن   ال م  : قــ ال   ســ 

أ ل ت   رٍّ  أ اب   ســ  د   ج ع فــ  ن   ع لــ ي ٍّ  بــ ن   حم  مــ  ول ه  و   اّلل    و لــ ي ك م   إ منــ  ا}:  قـ و لــ ه   عــ   ،{آم نــ وا و الــ ذ ين   ر ســ 
ت  قـ   ــ  ت  : لــ ي ٍّ  يف   نـ ز لــــ  ال   ،  ع لــــ  ن   ع ل ي  :"قــــ  ذ ين   مــــ  وا الــــ  ن هــــذا يــــدل علــــى أوهــــذا  ،"آم نــــ 
 وهللا أعلم.، موجودا يف فرتة أيب جعفر الباقرتفسريي الشيعي كان ال
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 املبحث الثان 
 وثيق القصة ت أقوال العلماء يف ذكر 

ــا -1 ــام ل قــ ــة اإلمــ ــن تيميــ ــا مل تنــــ :ابــ ــل علــــى أهنــ ــم ابلنقــ ــل العلــ ــع أهــ ــي  ـ" أمجــ زل يف علــ
ِبصوصــه، وأن عليــا مل يتصــدق ِباَتــه يف الصــالة، وأمجــع أهــل العلــم ابحلــديث علــى أن 

 القصة املروية يف ذلك من الكذب املوضوع".
حب، قال: " إن هللا ال يثين على اإلنسان مبا هو حممود عنــده، إمــا واجــب وإمــا مســت  

والصـــدقة والعتـــق واهلديـــة واهلبـــة واإلجـــار والنكـــاح والطـــالق وغـــري ذلـــك مـــن العقـــود يف 
الصالة ليست واجبة وال مستحبة ابتفاق املسلمني بل كثري منهم يقــول إن ذلــك يبطــل 
الصــالة وإن مل يــتكلم بــل يبطــل ابإلشــارة املفهومــة، ولــو كــان هــذا مســتحبا لكــان النــيب 

وحيــض علــى أصــحابه، ولكــان علــي  رضــي هللا عنــه يفعلــه يف    عليه وسلم يفعلهصلى هللا
ع لــم أن التصــدق يف الصــالة ليســت مــن غري هذه الواقعة، فلما مل يكن شيء مــن ذلــك 

األعمــال الصــاحلة، وإعطــاء الســائل اليفــوت فــيمكن املتصــدق إذا ســل م أن يعطيــه و"إن 
وع بــل يكــون يف القيــام ، ولــو قــدر أن هــذا مشــروع مل خيــتص ابلركــ (1)يف الصــالة لشــغال"

 والقعود أوىل منه يف الركوع".
قال: " ومن املعلوم املستفيض عن أهل التفسري خلفا عن سلف أن هذه اةية نزلت    

يف النهي عن مواالة الكفار واألمر مبواالة املــؤمنني ملــا كــان بعــض املنــافقني كعبــد هللا بــن 
وائر، وســياق الكــالم يــدل علــى ذلــك أيب  بن سلول يوايل اليهود ويقول: إيف أخــاف الــد

 ،{ذوا اليهــود والنصــارى أوليــاءملن تدبر ابلقرآن، فإنه قال: }ايءيها الذين ءامنــوا التتخــ 
مث قــال: }فــرتى الــذين يف قلــوهبم مــرض يســارعون فيهم{اةيــة، فهــذا وصــف للــذين يف 

مــن يرتــد قلــوهبم مــرض الــذين يوالــون الكفــار كاملنــافقني، مث قــال: }ايءيهــا الــذين آمنــوا 
 

 متفق عليه.هذا لفظ حديث صحيح  (1)
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منكم عن دينه{ فذكر فعل املرتدين وأهنم لن يضروا هللا شيئا، مث قال: } إمنا وليكم هللا 
 ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون{".

قال: " فهذا السياق مع إتيانه ابجلمع مما يوجب ملن تدبر ذلك علمــا يقينــا أن هــذه    
املؤمنني املتصفني هبذه الصفات الختتص بواحد بعينه ال أيب بكر وال اةية عامة يف كل 

 (1)ابلدخول فيها".األمة أحق عمر وال علي  لكن هؤالء 
 (:2/99قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه ) -2 
" قــد تــوهم بعــض النــاس أن هــذه اجلملــة }وهــم راكعــون{ يف موضــع حــال مــن قولــه:   

ــاة{ أي يف حـــال ر  ــال الركـــوع }ويؤتـــون الزكـ ــان الزكـــاة يف حـ ــان هـــذا لكـ كـــوعهم، ولـــو كـ
وحــ   مــر كــذلك عنــد أحــد مــن أئمــة الفتــوى،أفضــل مــن غــريه ألنــه ممــدوح، ولــي  األ

بعضهم ذكر يف هذا أثرا عن علي ٍّ أهنا نزلــت فيــه كمث ذكــر بعضــها وقــد تقــدمت  ولــي  
 إهـ يصح منها شيء ابلكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاهلا".

وأحقيتــه  ابــن أيب طالــب مامــة علــي  علــى إثبــات إابةيــة اســتدلت الشــيعة  ت: وقــدقلــ    
العالمة اةلوسي يف تفســريه وأطــال يف ابخلالفة من سائر اخللفاء الراشدين، وقد أجاهبم 

 ذلك عند تفسري هذه اةية.
( 111زول" )ص ـوقــد أورد احلــافظ الســيوطي يف كتابــه "لبــاب النقــول يف أســباب النــ    

ي بعضــها واهد تقــو   مث قــال عقبهــا: " فهــذه شــ  ،بقة الــذكرالــرواايت الســا بعضــا مــن هــذه
 وفيه تساهل منه رمحه هللا مع غزارة علمه وحفظه.  ،ععبعضا"

 
 

 
 ( ملخصا. 23-7/11)هان السنة النبوية من (1)
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 الفصل الثان 
قصة ثعلبة بن حاطب ونزول قوله تعاىل }ومنهم من عاهد  

 اآلية هللا{ 
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 املبحث األول
 واردة يف القصة ذكر الرواايت ال

 روي هذه القصة من حديث أيب أمامة وابن عباس مسندا، واحلسن البصري مرسال.  

 رواية أيب أمامة: -أ  
بتحقيق أمحــد شــاكر( وابــن أيب حــامت  -16987أخرن ابن جرير الطربي يف تفسريه )  

وة ي يف دالئــل النبــ والبيهقــ ( 7873والطــربايف يف املعاــم الكبــري )( 10408) يف تفســريه
يف ( والواحــدي 3/318( والبغــوي يف تفســريه )4357( ويف شــعب اإلميــان )5/209)

( وغــريهم مــن طريــق معــان بــن رفاعــة الســالمي الدمشــقي عــن 517زول )صـأســباب النــ 
علي بن يزيد األهلايف عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب األنصــاري 

صــلى هللا  هللا أن يــرزقين مــاال فقــال رســول هللا قــال لرســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ادع
عليه وسلم: " وحيك اي ثعلبة ع قليل تــؤدي شــكره خــري مــن كثــري ال تطيقــه" مث قــال مــرة 
أخــرى فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم : " أمــا ترضــى أن تكــون مثــل رســول هللا  

والـــذي بعثـــك فوالــذي نفســـي بيــده لـــو شــئت أن تســـري اجلبـــال لســارت" فقـــال ثعلبــة : 
ابحلق لئن دعوت هللا فرزقين ماال ألعطني كل ذي حق حقه، فقال رسول هللا صلى هللا 
عليــــه وســــلم : " اللهــــم ارزق ثعلبــــة مــــاال" قــــال: فاختــــذ غنمــــا فنمــــت كمــــا ينمــــو الــــدود 

ح  جعل يصلي الظهر والعصر يف مجاعة فضاقت عليه املدينة فتنحى عنها فنزل واداي 
منت وكثرت فتنحى عنها ح  ترك الصــلوات إال اجلمعــة وهــي تنمــو  ويرتك ما سوامها مث  

كالدود ح  ترك اجلمعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " مافعــل ثعلبــة" فقــالوا 
صــلى هللا  ايرســول هللا اختــذ غنمــا فضــاقت عليــه املدينــة فــأخربوه  مــره فقــال رســول هللا

مــواهلم صــدقة{ ونزلــت فــرائض ن أ  مــ   ذ  هللا }خ  عليه وسلم : " اي ويح ثعلبة" ثالاث فأنزل 
را ثعلبــة  الزكــاة فبعــث رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم رجلــني علــى الصــدقة وقــال هلمــا مــ 
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" فخرجا ح  أتيا ثعلبة فسأاله الصدقة وأقــرآه كتــاب رســول هللا  اهتمذا صدقوبفالن فخ  
اجلزيــة مــا أدري ماهــذا   صلى هللا عليه وسلم فقال: ما هذا إال جزيــة مــا هــذا إال أخــت

انطلقا ح  تفرغا مث عودا إيل ، فانطلقا مث رجعا إليه فقال: أرويف كتابكما فقرأه مث قال: 
صــلى هللا  انطلقــا حــ  أرى رأيــي فانطلقــا حــ  أتيــا رســول هللا  ،ما هذا إال أخت اجلزية

هللا }ومنهم من عليه وسلم فلما رآمها قال: " ايويح ثعلبة" فأخرباه ابلذي صنع، فأنزل 
فســمع ذلــك فخــرن حــ  أ ه عاهد هللا { اةية وعند رسول هللا رجــل مــن أقــارب ثعلبــة 

فقال: وحيك ايثعلبة قد أنزل هللا فيك كــذا وكــذا فخــرن ثعلبــة حــ  أل رســول هللا صــلى 
ــال: " إن هللا منعــــين أن أقبــــل منــــك  ــه صــــدقته فقــ ــأله أن يقبــــل منــ ــلم  فســ هللا عليــــه وســ

ثو الرتاب على رأسه فقال رسول هللا صــلى هللا عليــه وســلم : " هــذا صدقتك" فاعل حي
من عملك، قد أمرتك فلم تطعين" فلما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أل ثعلبة 
أاببكــر حــني اســتخلف فقــال: قــد علمــت منــزليت مــن رســول هللا وموضــعي مــن األنصــار 

 عليــه وســلم وأيب أن يقبــل منــه، صــلى هللا فاقبل صدقيت فقال: مل يقبل منــك رســول هللا  
فقبض أبوبكر فلمــا وىل عمــر قــال: اي أمــري املــؤمنني اقبــل صــدقيت فقــال: مل يقبلهــا منــك 
رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وال أبــوبكر وأان أقبلهــا  فقــبض، فلمــا وىل عثمــان أ ه 

 فقال: اقبل صدقيت فأيب فهلك يف زمن عثمان.
ن يبني   نكارته م   ن املفسرينيع كتب التفسري وقل  م  ر يف مجقلت: هذا حديث مشهو     

فهو منت ابطل اليصح  عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم وال عــن أيب بكــر   ،وبطالنه
واملــتهم بــه هــو علــي  بــن يزيــد األهلــايف الدمشــقي قــال البخــاري: منكــر  ،وعمــر وعثمــان

ابلقــوي، وقــال الــدارقطين  وقــال أبــو زرعــة : لــي  ،وقــال النســائي: لــي  بثقــة ،احلــديث
ــه معـــان لـــني   احلـــديث  وهـــذا احلـــديث أشـــهر مـــا يف مـــرتوك، كـــذا يف امليـــزان، والـــراوي عنـ

 الباب.
. 
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 رواية ابن عباس: -ب
( والبيهقي 10500)يف تفسريه ابن أيب حامت و ( 16986) هتفسري أخرن الطربي يف    

أبيــه عــن أبيــه  ( مــن طريــق حممــد بــن ســعد عــن أبيــه عــن عمــه عــن5/289يف الــدالئل )
 عن ابن عباس قال: فذكر حنوه خمتصرا.

قلــت: هــذا ســند واه جــدا، وقــد أكثــر الطــربي هــذا الســند يف تفســريه وهــو معــروف    
بتفسري العويف عن ابــن عبــاس، ولكــي نتعــرف علــى هــؤالء األقــرابء نســوق كالمــا للشــي  

تعـــاىل هللا  أمحـــد شـــاكر يف تعليقـــه علـــى تفســـري الطـــربي حـــول هـــذا اإلســـناد فقـــال رمحـــه
 :- ما ملخصه –( 1/263)
ســــناد مسلســــل نيد دوراان يف تفســــري الطــــربي وهــــو إ" هــــذا اإلســــناد مــــن أكثــــر األســــا  

وهــو معــروف عنــد العلمــاء بتفســري  -إن صــح هــذا التعبــري  –ابلضعفاء من أسرة واحدة  
 العويف، وسنشرحه مفصال إن شاء هللا : 

مــد بــن ســعد بــن حممــد بــن احلســن حممــد بــن ســعد الــذي يــروي عنــه الطــربي هــو حم -1
ابــن عطيــة ابــن ســعد العــويف وهــو لــني يف احلــديث كمــا قــال اخلطيــب، وقــال الــدارقطين: 

 ال س به.
أبوه سعد بن حممد ضعيف ح  سئل عنه أمحد فقال: ذلك جهمي لومل يكن هذا   -2

  أيضا مل يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه وال كان موضعا لذلك.
بــن حممــد وهــو احلســني بــن احلســن بــن عطيــة العــويف كــان قاضــيا عمه أي عم ســعد   -3

ببغــداد قــال ابــن معــني: كــان ضــعيفا يف القضــاء ضــعيفا يف احلــديث، وضــعفه أيضــا ابــن 
 وأبوحامت والنسائي وابن حبان. صاحب الطبقاتسعد 

وقــــال أبــــو حــــامت:  ،ف، قــــال البخــــاري: لــــي  بــــذاكاحلســــن بــــن عطيــــة ضــــعيأبــــوه  -4
 ن: منكر احلديث.وقال ابن حبا ،ضعيف
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أبوه عطية ابن سعد العويف ضعيف ولكنه خمتلف فيه فقال ابن سعد: ثقة إن شــاء   -5
، وقــد رجحنــا ضــعفه هللا، وقــال أمحــد: ضــعيف، وقــال أبوحــامت : ضــعيف يكتــب حديثــه

 نتهي كالم الشي  أمحد شاكر. ا"(551( وشرح الرتمذي )3010سند )يف شرحنا للم
 .رمحه هللا

 البصري: رواية احلسن -3
ســحاق عــن عمــرو بــن (: ثنا ابن محيد: ثنا سلمة عــن ابــن إ16990أخرن الطربي )   

 بــن ثعلبــة: مــنهم هللا عاهــد الــذي كــانقــال:  }ومــنهم مــن عاهــد هللا{عبيــد عــن احلســن 
 .عوف بن بين عمرو من ومها قشري، بن ومعتب حاطب،

بــه مجاعــة مــن األئمــة  هــو إمــام املعتزلــة كذبــن عبيــد قلــت: هــذا ســند واه أيضــا عمــرو    
كأيوب السختيايف ويون  بن عبيد ومحيد وغريهم كما يف امليزان، وابن إسحاق مدل  
وقــد عنعنــه، وابــن محيــد شــي  الطــربي هــو حممــد بــن محيــد الــرازي ضــعيف مــرتوك علــى 

 حفظه.
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 املبحث الثان 
 أقوال العلماء يف توثيق القصة 

 (:11/208يف "احمللى" ) قال اإلمام أبو حممد ابن حزم  -1
" هــذا ابطــل بــال شــك، ألن هللا أمــر بقــبض زكــاة أمــوال املســلمني، وأمــر عليــه الســالم   

 ض  عند موته أال يبقى يف جزيرة العرب دينــان فــال خيلــو ثعلبــة مــن أن يكــون مســلما ففــر  
على أيب بكر وعمر قبض زكاته وال بد  وال فسحة يف ذلك فسقط هذا األثر بال شك، 

 .. وكلهم ضعفاء" أهـ. رواته معان بن رفاعة والقاسم وعلي بن يزيدويف 
بــــن يزيــــد كمــــا تقــــدم، والقاســــم حســــن احلــــديث إذا مل  قلـــت: احلمــــل فيــــه علــــى علــــي    

 خيالف.
 (:81-4/80قال احلافظ البيهقي يف " شعب اإلميان" ) -2

 " يف إسناده نظر، وهو مشهور بني أهل التفسري".
 (:8/201 يف " أحكام القرآن" )قال اإلمام القرطيب -3 
ــة    ــدري   " ثعلبــ ــاري   بــ ــهدأنصــ ــا ر   ، وممــــن شــ ــان ، فمــ ــوله ابإلميــ ــه ورســ ــري هللا لــ ــه غــ وي فيــ

ابــن عبــد الــرب(: ولعــل قــول مــن قــال يف ثعلبــة إنــه احلــافظ صــحيح، قــال أبــو عمــر )يعــين 
 مانع الزكاة الذي نزلت فيه اةية غري صحيح". أهـ.

ا ترى، وأما احلافظ ابن عبــد الــرب  فلــم جيــزم بــه، وكالمــه هــذا قلت: القرطيب جزم به كم  
بعد أن  –ب القصة مل أجده يف كتابه "االستيعاب يف معرفة األصحاب" بل إنه مل يتعق  

 ال بتصحيح وال بتضعيف.عع -أورده
ــاء الصــــحابة ) -4 ــافظ الــــذهيب يف " صريــــد أمســ ــة بــــن (: 1/66قــــال احلــ يف ترمجــــة ثعلبــ

 ".ةذكروا حديثًا منكًرا مبر  " :إىل هذه القصةبعد أن أشار حاطب 
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 (: " سنده ضعيف".3/135قال احلافظ العراقي يف " ختريج أحاديث اإلحياء" ) -5
وقــال ري: " لكنــه حــديث ضــعيف الحيــتج بــه"، فــتح البــا قال احلافظ ابن حار يف  -6

 يف ختريج أحاديث الكشاف : " إسناده ضعيف جدا".
 ( :4/112 السلسة الضعيفة )قال الشي  األلبايف يف -7
 " هذا حديث منكر على شهرته، وآفته علي بن يزيد". 
 زول" )صـيف " الصــحيح املســند مــن أســباب النــ اليمــين الــوادعي  قــال الشــي  مقبــل -8
ــا  (:5 " وإمنــــا مثلــــت هبــــذه القصــــة لشــــهرهتا يف كتــــب التفســــري، وألن كثــــريا مــــن إخواننــ

مــع  –هنا ويلقوهنــا علــى العامــة غــري منتبهــني أهنــا املشــتغلني ابلــوعظ واإلرشــاد يستحســنو 
إذ فيهــا خمالفــة ألصــل مــن أصــول الشــريعة  فهــي ال تصــح معــ ؛ -عــدم صــحتها ســندا

 وهو أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء مث  ب  ب هللا عليه" أهـ.
م يف قلت: ويف القصة صريح جلناب األنصار الذين عاهــدوا هللا ورســوله بــدفع أمــواهل    

ن مـــ   ون  بــ  حي    م  ه  ل  ب  ن قــــ  مــ   ان  اإلميـــ   و   ار  ا الــد  ؤ  و  بـــ  تـ   ين  ذ  الـــ  و  } –عــنهم  –ســبيل هللا قــال تعـــاىل 
م هبــ    ان  و ك  ل  م و  ه  س  نف  ى أ  ل  ع   ون  ث ر  ؤ  يـ  وا و  وت  ا أ  ة مم  اج  م ح  ه  ور  د  يف ص    ون  د  ال جي   م و  يه  ل  إ    ر  اج  ه  
 . 10 كاحلشر ة{اص  ص  خ  

، فقــد قــال تعــاىل يف ح أن اةية نزلت يف املنــافقني كمــا يــدل عليــه ســياق القــرآنوالصحي
ذ ن يل    آايت ســــــابقة: ول ائــــــ  ن يقــــــ  ين    }و مــــــنه م مــــــ  تــــــ  ز ك يف وال تـ ف  ن ي لمــــــ  {، }و مــــــنه م مــــــ 

د هللا  ن ع اهــ  نه م مــ  و  أ ذن{، }و مــ  دق ات{، }و مــنه م الــ ذين يــ ؤذ ون النــيب ويقولــون هــ  الصــ 
ئن ءا  ــ  ــافقني وكشــــف لــ ــان ذم املنــ ــة كــ ــورة التوبــ د ق ن{، وموضــــوع ســ ــ  ــله ل ن صــ ن ف ضــ ــ  ان مــ

 فضائحهم وخطرهم على اجملتمع اإلسالمي.
وقد أ فرد ت يف إبطال هــذه القصــة عــد ة كتــب أمههــا: " الشــهاب الثاقــب يف الــذب عــن 

 الصحايب ثعلبة بن حاطب" للشي  س ليم اهلاليل ، وهو مطبوع.
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 املبحث األول
 ذكر الرواايت الواردة يف القصة 

 رويت هذه القصة من رواية مسرة بن جندب وابن عباس وابن زيد. 

 :بن جندب رواية مسرة -أ 
( 19610ه )ســنديف م( وأمحــد 5073أخــرن الرتمــذي يف " التفســري" مــن جامعــه )   

يف ( واحلـــــــاكم 8637) هتفســـــــري ( وابـــــــن أيب حـــــــامت يف 15524ه )تفســـــــري والطـــــــربي يف 
ـادة عــن احلســن عــن مســرة وغريهم من طريق عمر بن إبراهيم عــن قتــ   (4053)املستدرك  
ملــا محلــت حــواء طــاف هبــا إبلــي  وكــان ال يعــي  هلــا ولــد فقــال: مسيــه عبــد مرفوعــا: "

 ن ذلك من وحي الشيطان".احلارث فسمته عبد احلارث فعاش وكا
أخرجـــه ابـــن مردويـــه يف مرفوعـــا،  بعـــه املعتمـــر بـــن ســـليمان عـــن أبيـــه عـــن احلســـن بـــه   

 .( كما سيأل من قوله2/365) ابن كثريتفسري تفسريه كما يف 
غري مقبولة مــع ثقتــه وجاللتــه، البصري ، ألن عنعنة احلسن قلت: هذا إسناد ضعيف   

احلســــن كثــــري التــــدلي  فــــإذا قــــال: عــــن فــــالن ضــــعف  قــــال الــــذهيب يف امليــــزان: " كــــان
 احتااجه".

 وقال ابن كثري يف تفسريه:  
 " الغرض أن هذا احلديث معلول من ثالثة أوجه: 
لكــن  ،األول: أن عمــر بــن إبــراهيم وإن ثقــه ابــن معــني لكــن قــال أبــو حــامت: الحيــتج بــه 

حلســن عــن مســرة فــاهلل رواه ابــن مردويــه مــن حــديث املعتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن ا
 أعلم.

 الثايف: أنه روي من قول مسرة نفسه لي  مرفوعا كما رواه ابن جرير. 



 
25 

فلــو كــان هـــذا عنــده عــن مســـرة  ؛الثالــث: أن احلســن نفســه فســـر هــذه اةيــة بغـــري هــذا 
مرفوعا ملا عدل عنه، قال ابن جرير: ثنا ابن وكيع: ثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن 

كاء{ قال: كان هذا بعض امللل ومل يكن آدم، وثنا حممد بن عبــد احلسن }جعال له شر 
األعلــى : ثنــا حممــد بــن ثــور عــن معمــر عــن احلســن قــال: عــين هبــا ذريــة آدم ومــن أشــرك 

يقــول:  منهم بغريه، وثنا بشر بن معاذ: ثنا يزيد: ثنا ســعيد عــن قتــادة قــال: كــان احلســن
 ونصروا".هم اليهود والنصارى رزقهم هللا أوالدا فهو دوا 

" وهــذه أســانيد صــحيحة عــن احلســن أنــه فســر بــذلك وهــو مــن أحســن   قال ابن كثــري: 
فوظا عنده عن رسول هللا صلى التفاسري وأوىل ما محلت عليه، ولو كان هذا احلديث حم

 عليه وسلم ملا عدل عنه هو وال غريه السيما مع تقواه وورعه ، فهذا يدلك على أنه هللا
حيتمــل أنــه تلقــاه مــن بعــض أهــل الكتــاب مــن آمــن مــنهم مثــل  موقــوف علــى الصــحايب و 

 كعب األحبار ووهب بن منبه كما سيأل بيانه"أهـ. 

 رواية ابن عباس: -ب
 أذكر املشهور منها:عديدة هلا طرق   
 كانــتقال: ابــن إســحاق عــن داود بــن احلصــني عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس طريــق -1

دهم ةدم، تلـــد حـــو اء  فيصـــيبهم ذلـــك، وحنـــو" هللا عبـــد"و" هللا عبيـــد" وتســـميه هلل، فتعبـــ  
ــا املـــوت، ــال وآدم ، إبلـــي    فأ هـ ــا: فقـ ــو إنكمـ ــميانه الـــذي بغـــري تســـميانه لـ ــاش تسـ ع  لعـ
ــد" فســـماه رجـــال لـــه فولـــدت ــارك هللا أنـــزل ففيـــه ،"احلـــارث عبـ  الـــذي هـــو} :وتعـــاىل تبـ
طــربي أخرجــه ال ،{آ مهــا فيمــا شــركاء لــه جعال}:قولــه إىل ،{واحــدة نفــ  مــن خلقكــم

 .، ورواية داود عن عكرمة مضطربةوفيه عنعنة ابن إسحاق (،15515)
أخرجــه ابــن أيب  عن سعيد بن جبــري عــن ابــن عبــاس بــه، طريق شريك عن خصيف  -2

 .(، وشريك وخصيف فيهما مقال من قبل حفظهما8654حامت )
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 ،بــه طريــق حممــد بــن ســعد عــن أبيــه عــن عمــه عــن أبيــه عــن جــده عــن ابــن عبــاس -3
(، وهــذا ســند ضــعيف وقــد تقــدم شــرحه يف الفصــل األول يف 15517لطربي )أخرجه ا

 املبحث األول.
طريــق احلســني عــن حاــان عــن ابــن جــريج قــال: قــال ابــن عبــاس: أخرجــه الطــربي  -4
(15518.) 
وله طرق أخرى عن ابن عباس وهو اثبت عنه لكن ال تــدل علــى أنــه تلقــاه عــن النــيب   

 (:2/366كثري يف تفسريه )  فقد قال ابن ،صلى هللا عليه وسلم
وقد تلقــى هــذا األثــر عــن ابــن عبــاس مجاعــة مــن أصــحابه كمااهــد وســعيد ابــن جبــري " 

وعكرمة وغري واحــد مــن الســلف واخللــف ومــن املفســرين املتــأخرين مجاعــات ال حيصــون  
مأخوذ من أهل الكتــاب فــإن ابــن عبــاس رواه عــن أيب بــن   –وهللا أعلم   –كثرية، وكأنه  
 بــ ن   س ع يد   أ نـ ب أ   :اجل  م اه ر   أ ب و ثنا :أ يب   ثنا  :8653ه ابن أيب حامت ك)برقم كعب كما روا

ريٍّ  ن   ب شــ  ة   عــ  بــ  ن   ع ق  ن   قـ تــ اد ة ، عــ  دٍّ  عــ  ن   جم  اهــ  ن   ع بــ اسٍّ  ابــ ن   عــ  بٍّ   بــ ن   أ يب     عــ  قــال: فــذكر  ك عــ 
 ."حنوه

 :عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ابن زيد وامسهرواية  -ج
وابــن أيب  ،ن زيــدعــن ابــ ابــن وهــب  انأخــرب ثين يــون  :حــد(: 15532الطــربي )أخــرن   

عن عبــد الــرمحن بــن زيــد قــال: ولــد ةدم ولــد فســماه أصبغ  (  من طريق 8657حامت )
: " خــدعهما مــرتني مــرة صــلى هللا عليــه وســلمعبــد هللا )فســاق القصــة( وقــال رســول هللا 

 يف اجلنة ومرة يف األرض".
فه علــي )يعــين ابــن ضــاله واه جــدا، عبــد الــرمحن قــال البخــاري: ضــع  قلــت: هــذا علــى إع

 .وغريهم املديين( جدا، وضعفه أمحد وابن معني والنسائي
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صــلى هللا عليــه  اخلرب عــن رســول هللا"قال الشي  أمحد شاكر يف حتقيق تفسري الطربي:  
 لتوفيق. وهللا ويل ا ،مل أجده". قلت: يعين مسندا، وإال فاخلرب معضل كما ترى وسلم
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 املبحث الثان 
 ذكر أقوال العلماء يف تضعيف وإبطال القصة

 (:2/288يف كتابه: " امللل والنحل" )األندلسي قال اإلمام ابن حزم  -1
ى ابنه عبــد احلــارث خرافــة موضــوعة مكذوبــة مــن " هذا الذي نسبوه إىل آدم من أنه مس  

ــاءتوليـــد مـــن ال ــا نزلـــت يف املشـــركني علـــى ،ع ديـــن لـــه وال حيـ مل يصـــح ســـندها قـــط، وإمنـ
 ظاهرها" إهـ.

 (:2/355قال اإلمام ابن العريب املالكي يف " أحكام القرآن" ) -2
قـــال: وذلـــك  " يف تفســـري اةيـــة قـــوالن: أحـــدمها أن املـــراد بـــذلك حـــواء )وذكـــر القصـــة(

ات كثري لي  هلــا ويف اإلسرائيلي ... مذكور وحنوه يف ضعيف احلديث يف الرتمذي وغريه
ــواء  ــإن آدم وحـ ــه قلـــب، فـ ــن لـ ــا مـ ــا ابهلل  –ثبـــات وال يعـــول عليهـ ــي  غر مهـ ــان إبلـ وإن كـ

فال يلــدا املــؤمن مــن جحــر مــرتني ومــا كــان هللا بعــد ذلــك ليقــبال لــه نصــحا وال   -الغرور
  .مسعا له قوال"

( 7/338مث ذكــــر قــــول الثــــايف ورجحــــه ونقــــل عنــــه القــــرطيب يف " أحكــــام القــــرآن" )   
ارتضاه ورجح أن هذا راجع إىل جن  اةدميني من ذرية آدم قال: " وهو الذي يعــو ل و 

 عليه".
 (:187قال اإلمام ابن القيم يف " روضة احملب  ني" )ص  -3
 املشركون من أوالدمهــا، وال يلتفــت إىل غــري ذلــك" واللذان جعال له شركاء فيما آ مها  

ولــد )ســاق القصــة( فــإن هللا ســبحانه اجتبــاه   مما قيل إن آدم وحواء كاان اليعي  معهمــا
 وهداه فلم يكن يشرك به بعد ذلك". أهـ
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امليــزان بعــد نقلــه حــديث مســـرة  ترمجــة احلســن البصــري مــن الــذهيب يفاحلــافظ قــال  -4
 هو حديث منكر كما ترى".الذي تقدم يف املبحث األول: "

 (:2/366قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه ) -5
ــا فهــــذه اةاث"  ــم –ر يظهــــر عليهــ ــل الكتــــاب، وقــــد صــــح  -وهللا أعلــ ــا مــــن آاثر أهــ أهنــ

ــاب فـــال  ــل الكتـ ــال: " إذا حـــدثكم أهـ ــه قـ ــه وســـلم أنـ ــلى هللا عليـ ــن النـــيب صـ ــديث عـ احلـ
 تصدقوهم وال تكذبوهم ".

قـــال: " وأمـــا حنـــن فعلـــى مـــذهب احلســـن البصـــري يف هـــذا وأنـــه لـــي  املـــراد مـــن هـــذا   
ذلــك املشــركون مــن ذري  تــه وهــو كاالســتطراد مــن ذكــر  الســياق آدم وحــواء وإمنــا املــراد مــن

 (.90-1/89الشخص إىل اجلن " إهـ. وانظر له أيضا البداية والنهاية )
 (:3/679قال الشي  العالمة مجال الدين القامسي يف "حماسن التأويل" ) -6
 " قــد ذكــر املفســرون هنــا أحاديــث وآاثر تفهــم أن املــراد هبــذا الســياق آدم وحــواء ، وال 

ة مــن  حاجــة بنــا إىل روايتهــا ألهنــا واهيــة اإلســناد معلولــة كمــا قالــه ابــن كثــري، وتقبــ ل ثلــ 
وتلقيهــا الجيــدي يف صــحتها شــيئا إذ أصــلها مــأخوذ مــن أقاصــيص مســلمة الســلف هبــا 

أهل الكتاب كما برهن عليه ابن كثــري، وهتويــل بعضــهم  هنــا مقتبســة مــن مشــكاة النبــوة 
 تنميق األلفاظ لتمزيق املعايف"عع إهـ. إذ أخرجها فالن وفالن من

 (:428قال الشي  األلبايف رمحه هللا يف " ختريج شرح الطحاوي ة" )ص  -7
وال علة فيه سوى عنعنة احلسن البصــري، وقــد فســر  ،ضعيف بل ابطل  " حديث مسرة 

هــو اةيــة الــيت يفســرها بعــض املفســرين هبــذا احلــديث فســرها احلســن بنفســه بغــري مــا دل 
حديثه، وتبعه عليه بعض احملققني كابن القيم نفسه كما بينته يف السلسلة الضعيفة عليه 

 (" أهـ.342)
. 



 
30 

 (:3/84قال الشي  ابن العثيمني يف " القول املفيد شرح كتاب التوحيد" ) -8
 " هذه القصة ابطلة من وجوه:  
ر ال األول: لــي  يف ذلــك خــرب صــحيح عــن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم، وهــذه األخبــا 

 تلقى إال ابلوحي )مث ذكر قول ابن حزم املتقدم(.
الثــايف: لــو كانــت هــذه القصــة يف آدم وحــواء لكــان حاهلمــا إمــا أن يتــواب مــن الشــرك أو 
ميو  عليه، فــإن قلنــا مــا  علــي الشــرك كــان ذلــك مــن عظــم قــول الزاندقــة ، وإن  اب مــن 

 يذكر توبتهما. الشرك فال يليق حبكمة هللا ورمحته أن يذكر خطئهما وال
 الثالث: أنه ثبت أن األنبياء معصومون من الشرك ابتفاق العلماء.

الرابع: أنه ثبت يف حديث الشفاعة أن الناس أيتون إىل آدم فيطلبون منه الشفاعة  
تذاره به أقوى وأوىل )مث فيعتذر  كله الشارة وهو معصية، ولو وقع منه شرك لكان اع

 مث قال(:  ذكر الوجوه إىل الوجه السابع 
فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة ابطلة من أساسها ، وأنه ال جيوز أن يعتقد يف  

آدم وحواء أن يقع منها شرك  ي حال من األحوال.. وعلى هذا فيكون تفسري اةية  
 أهنا عائدة إىل بين آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا". أهـ -كما أسلفنا   –
الــد  ين فاــزاه م يدل على رســويف يف العلــم وبصــرية يف ماقلت: هذا التأصيل من هذا اإل 

 هللا عن املسلمني خري اجلزاء ورمحه هللا رمحة واسعة.
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 املبحث الثالث 
 ذكر أقوال العلماء املصححني هلذه القصة 

 (:13/312قال اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه ) -1
ركاء فيما آ مها{ يف االســم ال يف " وأوىل القولني ابلصواب قول من قال }جعال له ش 

 .العبادة، وأن املعــ  بــذلك هــو آدم وحــواء إلمجــاع احلاــة مــن أهــل التأويــل علــى ذلــك"
 إهـ
ل التأويــل يف مثــل " إمجاع أهفتعقبه الشي  أمحد شاكر يف تعليقه على تفسريه بقوله:   

 آدم الذي اصطفاه هللا م األوىل، ألن اةية مشكلة ففيها نسبة الشرك إىلهذا مما ال يقو   
بــــنص كتابــــه، وقــــد أراد أبــــوجعفر أن خيــــرن مــــن ذلــــك فــــزعم أن القــــول عــــن آدم وحــــواء 
انقضــــى عنــــد قولــــه }جعــــال لــــه شــــركاء فيمــــا ءا مهــــا{ مث اســــتأنف: }فتعــــاىل هللا عمــــا 

 يشركون{ يعين عما يشرك به مشركوا العرب وهذا خمرن ضعيف" إهـ.
ــد إيـــ  -2 ــتدرك بعـ ــاكم يف املسـ ــال احلـ ــديث قـ ــذا حـ ــن جنـــدب: " هـ ــرة بـ راده حـــديث مسـ

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" وأقره الذهيب.
ــاكم   ــه هللا –قلـــت: احلـ ــحيح  -رمحـ ــاهله يف تصـ ــه بتسـ ــم وطلبتـ ــل العلـ ــدى أهـ ــروف لـ معـ

ــذا، ومـــن طـــالع كتـــب التخـــريج الســـيما  ــار الضـــعيفة واملنكـــرة الـــواردة يف كتابـــه هـ األخبـ
 ء.السلسلتني للشي  األلبايف يرى ذلك جبال

أمــا إقــرار الــذهيب لــه ففيــه تســاهل أيضــا، وألن تلخــيص املســتدرك لــه كــان مــن أوائــل   
تصــانيفه الــيت تــتح لــه الفرصــة يف إعــادة النظــر فيــه، وهلــذا فيــه كثــري موافقاتــه للحــاكم يف 

، بل إن الذهيب نفسه اعرتف مبــا اعتــذران لــه فقــال يف تصحيح األخبار الضعيفة واملنكرة
ــاكم مــــن " ــة احلــ ــبالء" ) ترمجــ ــتدرك -(: 17/176ســــري أعــــالم النــ ــه املســ ــأن كتابــ  -بشــ

ك علــى وهــذا يــدل   ،إهـــ وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرت ه ويعوز عمــال وحتريــرا""
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أنــه مل يعــنت  ابلتلخــيص اعتنــاء  مــا، ومل يتتبــع أحاديثــه تتبعــا دقيقــا وهــذا هــو املثــال بــني 
كتابه امليزان عن حــديث مســرة هــذا  نــه   يديك فقد تقدم يف املبحث الفائت أنه قال يف

 حديث منكر.
يقــول يف اليمن رمحه هللا،  ثني من احملد   للشي  مقبل الوادعي   ين وقفت على فائدةنمث إ  

ووافقــــه صــــححه احلــــاكم يقــــال: ينبغــــي أن : أنــــه ال احلــــديث مصــــطلحيف كتــــاب لــــه يف 
ا أراد تلخــيص الكتــاب، الــذهيب، فــإن الــذهيب مل يــرد تتبــع األحاديــث تتبعــا دقيقــا، وإمنــ 

 .وجيهجي  د ، وهو كالم ومل يتعقبه الذهيبصححه احلاكم ولذلك األحسن أن يقال: 
ــد" بعـــد أن أورد  -3 ــهور: " التوحيـ ــاب يف كتابـــه املشـ ــد الوهـ ــد بـــن عبـ ــام حممـ ــال اإلمـ قـ

" فيــه أن الشــرك يف جمــرد التســمية مل يقصــد حقيقتهــا، وفيــه   القصة من رواية ابن عباس:
 ف الفرق بني الشرك يف الطاعة والشرك يف العبادة" أهـ.ذكر السل

 .يف إثبات القصة اختار أتويلهوكأنه اتبع طريقة الطربي و  
فقــال  ايف" ـروح املعــ يف تفســريه "البغــدادي اةلوســي  وممن اختار هــذا أيضــا العالمــة  -4

 غــري إىل والــذاهبون ع،عســالمإلا أســاطني  مــن كثــري  صرح وبه"    بعد أن دافع عن القصة:
ــه هـــذا ــزر الوجـ ــل نـ ــبة قليـ ــذاهبني  إىل ابلنسـ ــه الـ ــم إليـ ــاً  دوهنـــم وهـ ــم يف أيضـ ــل العلـ ، والفضـ
 صــح إذا أنــه مــين علمــت قــد أنــتو  ... عع،معبــد وأحلــان النحــل دندنــة بــني  مــا انوشــت  

 ميــدان يف اجلــري عــن قلمي كميت  حامأ   ولذلك  ؛صح    قد  وأراه  ،مذهيب  فهو  احلديث
 ." إهـوابـــللص املوفق تعاىل وهللا ،(1)يغري  جرى كما  أويلـالت
كــر، وأن رواايت ابــن عبــاس عــن قــد علمــت  أن احلــديث يف ذلــك ضــعيف منأقــول:    

ن أبطل هذه القصة هم حمق  قون كبــار مــن بن كعب هي اإلسرائيليات بعينها، وأن م  أيب  
 األئمة.

 
 وقع يف األصل: )كما جرى غريه( ابلغائب، ولعل ما أثبته أصوب، وهللا أعلم.  (1)
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يف  –هــاب وهو حفيد اإلمام حممد بن عبــد الو  –قال الشي  سليمان بن عبد هللا   -5
 (:565" تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد" )ص 

" وإذا أتملت سياق الكالم من أولــه إىل آخــره مــع مــا فســره بــه الســلف تبــني  قطعــا أن  
ذلك يف حواء عليها السالم فإن فيه غري موضع يدل علــى هــذا، والعاــب ممــن يكــذب 

 املبتدعة ويرتك تفاسري الســلف هبذه القصة وينسى ما جرى أول أمره، ويكابر ابلتفاسري
 وأقواهلم،عع ولي  احملذور يف هذه القصة  عظم من احملذور من األوىل" إهـ.

 - هللارمحــه  –قلت: يعين ابألوىل أكل آدم وحواء من الشارة، وكــالم الشــي  هــذا     
ابملقارنــة مــا تقــدم مــن أقــوال أهــل العلــم، والكمــال هلل  فيــه تكلــ ف واضــح، وهــو مرجــوح

 حده.و 
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 املبحث األول 
 ذكر الرواايت الواردة يف القصة 

وابــن مســعود وعائشــة وابــن عبــاس بــن أيب طالــب مــن حــديث ابــن عمــر وعلــي   ترويــ  
 .رضي هللا عنهم

 رواية ابن عمر: -أ
( مــن طريــق زهــري 6186ه )( وابــن حبــان يف صــحيح6178) هســندأخــرن أمحــد يف م  

بــن جبــري عــن انفــع عــن ابــن عمــر عــن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم موســى  بــن حممــد عــن
" إن آدم ملــا هــبط إىل األرض قالــت املالئكــة : ربنــا حنــن أطــوع مــن بــين آدم قــال  قــال:

ربنــا هــاروت  :هللا: هلموا ملكني ح  يهبط هبمــا إىل األرض فننظــر كيــف يعمــالن قــالوا
ــا ــاروت فأهبطــ ــا  ومــ ــر فااءهتمــ ــن البشــ ــن أحســ ــرأة مــ ــرة امــ ــا زهــ إىل األرض ومثلــــت هلمــ

فســأالها عــن نفســها فقالــت: ال حــ  تكلمــا هبــذه الكلمــة، فقــاال: ال نشــرك ابهلل مــن 
ــذا الصـــيب  ــها فقالـــت: ال حـــ  هـ ــأالها عـــن نفسـ شـــيء فـــذهبت مث رجعـــت بصـــيب، فسـ

فسها فقالت: ال فقاال: وهللا ال نقتله، فذهبت مث رجعت بقدح من مخر فسأالها عن ن
لمــا أفاقــا قالــت املــرأة: وهللا مــا فســكرا فوقعــا عليهــا وقــتال الصــيب فحــ  تشــرابها فشــراب 

ا بــني عــذاب الــدنيا واةخــرة تركتمــا شــيئا ممــا أبيتمــا علــي  إال فعلتمــا حــني ســكرَتا، فخــ   ري  
 فاختارا عذاب الدنيا".

 (:1/254قال ابن كثري ملا أورد هذا احلديث يف تفسريه )   
هــذا حــديث غريــب مــن هــذا الوجــه، ورجالــه كلهــم ثقــات مــن رجــال الشـــيخني إال "  

موســى بــن جبــري هــذا وهــو األنصــاري ، ذكــره ابــن أيب حــامت يف كتابــه كاجلــرح والتعــديل 
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فهو مستور احلال وقد تفرد به عن  ،(  ومل حيك فيه شيئا من هذا وال هذا4/1/139)
 .انفع" إهـ

( ولكنــــه قــــال: خيطــــئ وخيــــالف، واغــــرت  بــــه 7/451ات )وذكــــره ابــــن حبــــان يف الثقــــ "  
و (: " ورجاله رجال الصحيح خال موســى بــن جبــري وهــ 5/68اهليثمي فقال يف اجملمع )

ثقــة"عع ولــو أن ابــن حبــان أورده يف كتابــه ســاكتا عليــه كمــا هــو غالــب عادتــه ملــا جــاز 
االعتمــاد عليــه ملــا عــ رف عنــه مــن التســاهل يف التوثيــق فكيــف وقــد وصــفه بقولــه: خيطــئ 

كــذا يف السلســلة الضــعيفة   افظ كيف التقريــب : مســتور احلــال"،وخيــالف  وهلــذا قــال احلــ 
   هللا. ( للشي  األلبايف رمحه 1/316)
وابــن اجلــوزي يف ( 1688)يف تفســريه أخرجــه الطــربي  ،لــه طريــق آخــر عــن انفــع بــهو    

من طريق احلســني ســنيد: ثنــا الفــرن بــن فضــالة عــن معاويــة بــن ( 389املوضوعات )رقم 
 انظــر انفع اي: قال الليل آخر من كان  فلما عمر، ابن مع سافرت صاحل عن انفع قال:

 وال مرحبــا ال: قــالع طلعــت قــد: قلــت مث -ثــالاث أو رتني م – ال: قلت احلمراء   طلعت
 مسعــت مــا إال لــك قلــت   مــا: قــالع مطيــع ســامع رمســخ   جنــم هللا، ســبحان: قلــتع أهــال
 فذكر القصة مرفوعة. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من
قد ضعفه حيال، وقال ابن قال ابن اجلوزي: " هذا حديث ال يصح، والفرن بن فضالة  

قلــب األســانيد ويلــزق املتــون الواهيــة ابألســانيد الصــحيحة، ال حيــل االحتاــان حبــان: ي
 به، وأما سنيد فقد ضعفه أبوداود والنسائي" إهـ.

ــلة الضـــعيفة )"قـــال الشـــي  األلبـــايف يف    وآفتـــه  .." ابطـــل مرفوعـــا، (:912رقـــم السلسـ
ه موقــوف الفــرن أو الــراوي عنــه ســنيد فإهنمــا ضــعيفان كمــا يف التقريــب، واحلــديث أصــل

أخطـــــأ يف رفعـــــه أحـــــدمها، والـــــدليل علـــــى ذلـــــك مـــــا رواه ابـــــن أيب حـــــامت ك يف تفســـــريه 
(  بســند صــحيح عــن جماهــد قــال: كنــت انزال علــى ابــن عمــر  يف ســفر فلمــا  1007)

انظــر هــل طلعــت احلمــراء   :كان ذات ليلة قال لغالمه )قال الشي : الظــاهر أنــه انفــع(
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ا إســناد جيــد وهــو أصــح  مــن حــديث معاويــة فســاق القصــة موقوفــة، قــال ابــن كثــري: هــذ
 إهـ. "هذا، قال الشي : مث هو مما أخذه عن كعب األحبار

" وأقرب ما يكون يف هذا أنه مــن روايــة ابــن عمــر عــن كعــب األحبــار   قال ابن كثري:   
ال عن النيب صلى هللا عليه وسلم كما قال عبد الرزاق يف تفسريه عن الثورى عن موسى 

سامل عن ابن عمر عن كعب األحبار قــال: فــذكره فهـــذا أصــح  وأثبــت مــن بن عقبة عن  
اإلسنادين املتقد  مني، وسامل أثبت يف أبيه من مواله انفع، فدار احلـديث ورجــع إىل نقــل  

 كعب األحبار عن كتب بين إسرائيل" إهـ.
ل  بـــن إمساعيـــل عـــن الثـــوري، و      بـــع قلـــت: و بـــع عبـــد  الـــرزاق احلســـن  بـــن حيـــال ومؤمـــ 

ــريه  ــه الطـــربي يف تفسـ ــه، أخرجـ ــة بـ ــن عقبـ ــى بـ ــن موسـ ــار عـ ــن املختـ ــز بـ ــد  العزيـ ــوري  عبـ الثـ
 (.1006( وابن أيب حامت )1685و1684)
مجاعــة مــن أئمــة احلــديث املتقــدمني فقــد روى وقــد اســتنكر حــديث ابــن عمــر املرفــوع   

 اإلمــام مث قــال: قــال أبــو عبــد هللا )يعــين –م وقــد تقــد   –حنبل احلديث مــن طريــق أمحــد 
 .(2)(: هذا منكر إمنا يروى عن كعب" ذكره ابن قدامة يف املنتخب بن حنيل أمحد

هــــا وهــــي أن أحاديــــث مســــند أمحــــد ليســــت كلهــــا نيوهنــــا فيــــه نكتــــة أحببــــت أال تفوت  
يف مســائله وعللــه صــحيحة عنــده، بــل إن هنــاك عشــرات األحاديــث الــيت انتقــدها أمحــد 

 الئلها.وهذه من إحدى د ،ها يف مسندهوأودع
(: ســألت أيب عــن هــذا احلــديث فقــال: 70-2/69وقــال ابــن أيب حــامت يف العلــل )   

 هذا حديث منكر".
 
. 

 
 نقله الشي  األلبايف وهو مصدر خمطو .   (2)
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 :بن أيب طالب رواية علي -ب
( وابن مردويه يف تفسريه كما تفسري 654أخرن ابن السين يف " عمل اليوم والليلة" )   

مرفوعــا: "  طالب بن أيب( من طريق جابر عن أيب الطفيل عن علي 1/256ابن كثري )
 لعن هللا الزهرة فإهنا هي اليت فتنت امللكني هاروت وماروت".

 ،وقــال الشــي  األلبــايف: " هــو موضــوع ،قال ابن كثري: " ال يصح، وهو منكــر جــدا "   
 وكــان يــؤمن برجعــة علــي   ،وآفتــه جــابر هــذا وهــو ابــن يزيــد اجلعفــي وهــو مــتهم ابلكــذب

 (.913انظر السلسلة الضعيفة ) ،ة يف القرآن"ة األرض املذكور ويقول: إنه داب  
وابــن أيب الــدنيا  (3105املســتدرك )( واحلــاكم يف 1683)يف تفســريه وأخــرن الطــربي   

:  يقــول عنــه هللا رضــي علًيا مسعت: قال يدسع بن عمري من طريق( 223يف العقوابت )
 ومــاروت، اروته امللكني  إىل خاصمت وإهنا فارس، أهل من مجيلة امرأة الز ه رة  كانت

لــ م إذا الــذي الكــالم يعلماهــا أن إال عليهمــا فأبــت نفســها، عــن فراوداهــا  بــه املــتكلم تك 
  عع".كوكًبا  فمسخت السماء إىل فعرجت به فتكلمت ماهافعل   السماء إىل به يـ ع رن
 .، وقال: هذا صحيح على شر  الشيخني ورواية احلاكم مطولة سياق الطربي،هذا   
 ،"جــداً  غريــب وهــو ثقــات، ورجالــه جيــد اإلســناد وهــذا": فقــالن كثــري ابــ احلــافظ  أمــا 

رة إن: وقولــه"يف مكــان آخــر بعــده: وقــال   يف وكــذا حســناء، امــرأة صــورة يف نزلــت الز هــ 
وهـــذا مشـــهور عـــن كعـــب  ،يعـــين فيـــه نكـــارة قلـــت:، "جـــًدا غرابـــة فيـــه علـــي عـــن املـــروي

 األحبار، وال يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
 تنبيه(:) 
 وابــن منــده يف ..: )حــديث: " لعــن هللا الزهــرة" ختــريج يف وقــع يف السلســلة الضــعيفة   

"  يف الســـيوطي أورده واحلـــديث( مث قـــال الشـــي : ).تفســـريه كمـــا يف تفســـري ابـــن كثـــري..
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 ابــــن و راهويــــه ابــــن روايــــة مــــن"  الصــــغري اجلــــامع"  يف وكــــذا( 97/  1" ) املنثــــور الــــدر
 .(إخل...منده

: وهذا كله سبق قلم من الشي  أو خطأ مطبعي، والصواب )ابــن مردويــه( وهــو قلت   
احلافظ أبوبكر صاحب التفســري املشــهور، كــذا هــو يف تفســري ابــن كثــري واجلــامع الصــغري 

 للسيوطي على اجلادة، وهللا املوفق.

 رواية ابن عباس: -ج  
أنــ  عــن قــي  بــن ( مــن طريــق الربيــع بــن 1005)يف تفســريه أخــرن ابــن أيب حــامت    

من طريق يزيد الفارسي  (1008مث أخرجه ) ،  عن ابن عباس فذكر القصة بطوهلاعباد  
( مــن طريــق قتــادة عــن أيب شــعبة 1681)يف تفســريه وأخرجــه الطــربي ، عــن ابــن عبــاس 

 العدوي عن ابن عباس به. 
بــار  بــين إســرائيل، ألن القصــة مشــهورة عــن كعــب األح هذا مما تلق اه عن أحبــار  قلت:  

 . كما تقدم يف رواية ابن عمر

 رواية ابن مسعود: -د 
( من طريق حاان عن علي بن زيد 221أخرن الطربي وابن أيب الدينا يف العقوابت ) 

 عن ابن مسعود وابن عباس به.عن أيب عثمان 
 قلت: هذا سند ضعيف، علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. 

 رواية عائشة: -هـ 
( مـــن طريـــق حاـــان عـــن ابـــن أيب الـــزاند عـــن 1022 حـــامت )أخرجـــه الطـــربي وابـــن أيب 

هشام بن عروة عن أبيه عائشة يف ذكر امرأة مــن دومــة اجلنــدل لقيــت هــاروت ومــاروت 
 وعل ماها السحر.
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ابن كثري يف تفسريه وقال: "هو أثر غريــب وســياق عايــب، وهــو إســناد  اوقد أورده    
  جيد إىل عائشة".
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 املبحث الثان 
 وأتويل اآلية  ذكر أقوال العلماء يف توثيق القصة

 (:1/257قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه ) -1
 والســـدي كمااهـــد  التـــابعني  مـــن مجاعـــة عـــن ومـــاروت هـــاروت قصـــة يف" وقـــد روي  

 هاوقصــ   وغــريهم، حيــان بــن ومقاتــل أن  بن  والربيع  والزهري  العالية  وأيب  وقتادة  واحلسن
 بين أخبار إىل تفصيلها يف راجع وحاصلها واملتأخرين،  تقدمني امل  من  املفسرين  من  خلق

 املصــدوق ادقالصــ   إىل اإلســناد متصــل صــحيح مرفــوع حــديث فيهــا لــي  إذ إســرائيل،
 بســط غــري مــن القصــة إمجــال القــرآن ســياق وظــاهر اهلــوى، عــن ينطــق ال الــذي املعصــوم

ــا، إطنـــاب وال ــا نـــؤمن فـــنحن فيهـ ــا علـــى القـــرآن يف ورد مبـ  أعلـــم وهللا تعـــاىل، هللا هأراد مـ
 ." إهـاحلال حبقيقة

يف كتابــه " اإلســرائيليات واملوضــوعات  وقال الدكتور أبو شهبة من علماء األزهــر  -2  
قد حكم بوضع هــذه القصــة اإلمــام أبــو الفــرن ابــن اجلــوزي، : "( 162يف التفسري )ص 

لكــان يعــذابن يف هــاروت ومــاروت أهنمــا مأن مــن اعتقــد ونــص  الشــهاب العراقــي علــى 
، وقــال اإلمــام القاضــي عيــاض يف الشــفاء: ومــا (1)علــى خطأمهــا فهــو كــافر ابهلل ابلعظــيم

 (2)ونقله املفسرون يف قصة هاروت ومــاروت مل يــرد فيــه شــيء ال ســقيم  يونذكره األخبار 
 .وال صحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولي  هو شيئا يؤخذ ابلقياس" إهـ

( يف حــديث ابــن عمــر الــذي 49ابــن حاــر يف القــول الســديد )ص وقال احلافظ    -3 
 أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات:

 
صحة هذه الرواايت سيأل النقل  غة،عع فهناك أئمة وحفاظ ذهبوا إىل  ، بل فيه مبالغري صحيحهذا    (1)

 عن كفرهم.   وال نستطيع أن حنكم بضالهلم انهيك عنهم،

 هناك أحاديث مرفوعة ضعيفة يف القصة قد سقناها يف املبحث الفائت.  (2)
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هــا يف جــزء مفــرد يكــاد الواقــف عليــه أن يقطــع بوقــوع ث طــرق كثــرية مجعت  " هلــذا احلــدي 
 لكثرة الواردة فيها وقوة خمارجها، وهللا أعلم". هذه القصة

 (:1/159وقال السيوطي يف اةيل املصنوعة ) -4 
ــدر املنثـــور   ــين ابلـ ــري املـــأثور كيعـ ــند ويف التفسـ ــا يف التفســـري املسـ ــد مجعـــت أان طرقهـ " وقـ
(  فااءت نيفا وعشرين طريقة ما بني مرفوع وموقوف، وحلديث ابن 1/237-250)

عمــر ِبصوصــه طــرق متعــددة مــن روايــة انفــع وســامل وجماهــد وســعيد بــن جبــري، وورد مــن 
 إهـ.وعائشة وغريهم.."باس وابن مسعود رواية علي  وابن ع

ــال   ــهبة فقـ ــو شـ ــدكتور أبـ ــا الـ ــابق فتعقبهمـ ــدر السـ ــان بعـــض العلمـــاء  :يف املصـ " وإذا كـ
مــال إىل ثبــوت مثــل هــذه الــرواايت الــيت ال  ثني أمثــال احلــافظ ابــن حاــر والســيوطياحملد   
نظــر إىل مــا يلــزم مــن الد يف التمســك ابلقواعــد مــن غــري يف كذهبا، فهــذا منــه تشــد    نشك  
كم بثبوت ذلك من احملظورات، وأان ال أنكر أن بعض أسانيدها صحيحة أو حسنة احل

ــرائيل  ــرائيليات بـــين إسـ ــا مـــن إسـ ــا وخمرجهـ ــابعني، ولكـــن مرجعهـ إىل بعـــض الصـــحابة والتـ
 وخرافاهتم..".

 تفسري ومن أحسن ما وقفت عليه هو تفسريقلت: ويف تفسري اةية آراء عند أهل ال   
 :فقال (1/339"حماسن التأويل" )تفسريه امسي يف القمجال الدين العالمة 

" والــذي ذهــب إليــه احملققــون أن هــاروت ومــاروت كــاان رجلــني متظــاهرين ابلصــالح    
وكاان يعلمان النــاس الســحر،  -وهي مدينة ابلعراق على هنر الفرات –والتقوى يف اببل 

 إهـ. ء"وبلغ حسن اعتقاد الناس هبما أن ظنوا أهنما ملكان نزال من السما
ة ـمــا" يف اةيــة انفيــ أن " -وهو وجــه ذكــره ابــن جريــر الطــربي  – قلت: واختار القامسي 

ظ " امللكني" ورد حسب العرف اجلاري بني النــاس يف هــذا الوقــت، قــال: " والــذي ـولف
ملــك مــن الســماء إىل األرض  يدل على صحة ما قلناه فيهما أن القرآن أنكر نزول أي  
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ن عند هللا غري الوحي والقرآن" قال: " ومع  اةية أن اليهــود زعمــوا ليعل  م الناس شيئا م
أنه كفر سليمان وهو مل يكفر ولكن شــياطينهم هــم الــذين كفــروا وصــاروا يعلمــون النــاس 

زل عليهمــا ـالسحر ويدعون أنه أنزل على هــاروت ومــاروت الــذين مسومهــا ملكــني، ومل ينــ 
ا يعلمان من أحد ح  يقوال: إمنــا حنــن فتنــة شيء وإمنا رجالن كاان يد عيان الصالح وم

 فال تكفر" إهـ.
 قال: ( ف1/52القرطيب يف أحكام القرآن )وممن اختار هذا التأويل قلت:   

  هذا :" قلنا :قال يف القصةو  ،" وهو أوىل ما محلت عليه اةية وال يلتفت إىل ما سواه"
 األصــول تدفعــه قــول نــهفإ ، شــيء منــه يصــح ال غــريهو   عمــر  ابن  عن  وبعيد  ضعيف  كله
 أمــرهم مــا هللا يعصــون ال} رسله إىل وسفراؤه وحيه  على  هللا  أمناء  هم  الذين  املالئكة  يف

 وقــوع لكــن ، مــنهم ذلــك وقــوع جيو  ز العقل أن:  معناه ما ذكر مث {يؤمرون ما  ويفعلون
 إهـ. ."يصح ومل ابلسمع إال يدرى ال اجلائز هذا
 :بقوله (1/135) فسريهالشوكايف يف تالعالمة فتعقبه   
 وجــه وال ، تــراه مبــا املوضــع هــذا يف العزيــز الكتــاب ورد وقــد،    اســتبعاد  جمــرد  هذا  أقول" 

 فرض فعلى ذلك تدفع األصول أن  من  ذكره  وما ،  التكلفات  هبذه  ظاهره عن  إلخراجه
 ، التخصــيص ملنــع وجــه وال ةالقصــ  هــذه يف وقــع مبــا صــةخمص   فهــي األصــول هــذه وجــود
 ."العاملني  وأكفر الربية أشر   وصار العظيمة زلةـاملن ميلك إبلي  كان  وقد
زلة ـمــا كــان إبلــي  فيــه مــن املنــ ب أنــه قــارن بــني يــ غر وال ،قلــت: قــول الشــوكايف ضــعيف 

حي القصة  اليت منها هاروت وماروت  وبني املالئكةالعظيمة   فإن إبلي  مل  ؛  عند مصح  
 ن   اجل   ن  م   ان  ك    ي   ل  ب  ال إ  وا إ  د  ا  س  لقرآن: }ف  يكن من املالئكة بل كان من اجلن كما يف ا

 . {ه  ب   ر   ر  م  أ   ن  ع   ق  س  ف  فـ  
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واألصول الواضحة احملكمة من القرآن والســنة تــدل علــى أن املالئكــة معصــومون مــن    
 * ون  ر  ســــ  ح  ت  س  ال ي  و   ه  تـــ  اد  ب  ع   ن  عــــ   ون  رب   ك  ت  ســـ  الي   ه  نـــد  ع   ن  مــــ  العصـــيان كمـــا قــــال تعـــايل } و  

و ك  م   اد  بــ  ع   ل  }بــ   :{ وقــالون  رت   فــ  ال يـ   ار  هــ  النـ  و   ل  يــ  الل   ون  ح  ب   ســ  ي    ول  لقــ  اب   ه  ون  ق  ب  ســ  * ال ي   ن  ر مــ 
ا هللا مــ   ون  صــ  ع  ال يـ   اد  د  شــ   الظ  غــ   ة  كــ  الئ  ا م  هــ  يـ  ل  ع  { وقــال ســبحانه: }ون  لــ  م  ع  يـ   ه  ر  مــ  م     هــ  و  
 .{ون  ر  م  ؤ  ا يـ  م   ون  ل  ع  ف  يـ  م و  ه  ر  م  أ  
 وهللا املوفق. حاديث يف هذا الباب كثرية معلومةواةايت واأل 
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 املبحث األول 
 قصة الغرانيق 

" أقحــم بعــض كتــ اب الســرية النبويــة ومجاعــة مــن املفســرين، وطوائــف مــن احملــدثني يف    
لها، ة الغرانيــــق...وهي أقصوصـــــة ابطلــــة مــــن أصــــلها ووصـــــ  كتــــبهم ودواويــــنهم أقصوصــــ 

متزندقــة اخرتقهــا غرنــوق أبلــه جهــول، أو  ة  ريــ  وأكذوبــة خبيثــة يف جــذورها وأغصــاهنا، وف  
شي  حاقد على اإلسالم زنديق، أو منافق فاجر عربيــد، وتســربت مــنهم إىل كــل مســلم 

اظ صــمام، ، وكــل خمــدوع مغــ أبله، وكل متعامل مغف ل، وكــل جــديل ٍّ متفيهــق رور، وكــل حفــ 
وكل خابط هنا وهناك يتذبذب، وكل حاطب يف ظلمات اجلهل يتلقف العلــم مــن وارد 

 طنني األمساء دون َتحيص انقد أو حبث مسدود..عع
فباضـــت هـــذه األكذوبـــة البلهـــاء بـــني أحضـــان هـــؤالء؛ وفر خـــت يف أعشـــاهنم، وطـــارت  

ظلــوم، فتلق فهــا كــل ملحــد، ومحلهــا كــل  جنحــة االفــرتاء إىل آفــاق التــأري  اإلســالمي امل
زنــديق مفســـد، لـــيطعن هبــا كـــل ســـويداء قلــب القـــرآن احلكـــيم احملكــم، ويفتـــك ِبنارهـــا 

 السنة املطهرة.عع
هذه األكذوبة الغرنوقية تريد من املسلمني أن جيعلوا من ســيد املرســلني خــامت األنبيــاء    

أن جيعلــــو منــــه معبثــــة للشــــرك حممــــد عليــــه الصــــالة والســــالم ألعوبــــة يف يــــد الشــــيطان، و 
جيعــل  واملشــركني، وأبطولــة يــرقص مــن حوهلــا املالحــدة واحلاقــدون،عع ولكــن أي  هللا إال

ال تقتحمــه األابطيــل والرت هــات، وال تنطلــي علــى حــذاق محلتــه مــن دينــه حصــنا حصــينا 
 من اجلهابذة زندقة املتزندقني..عع

قـــدة الـــيت طوقـــت بـــبعض مؤلفـــات هـــذه األكذوبـــة البلهـــاء كانـــت إحـــدى الفـــرى احلا   
اعني للغــــث والســــمني، فرواهــــا يف حــــني غفلــــة مــــن عقلــــه، وأدخلــــت علــــى بعــــض  اجلمــــ 
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فـــــة  غلفـــــة األســـــانيد، حماطـــــة هبـــــاالت بريـــــق األمســـــاء فرد دوهـــــا  ســـــاليب احملـــــدثني مغل  
 خمتلفة..عع

ص، فــنهض إليهــا  بيــد    أن هــذه األقصوصــة اخلبيثــة مل تفلــت مــن ســيا  النقــد املمحــ 
العيامل مــن أئمــة اإلســالم فبهرجــوا زيفهــا، وكشــفوا عــن ســوآهتا، اجلهابذة املهرة، واحلذ اق  

ولكنهـــا تعــــي  يف أوديـــة الشــــياطني تـــرتبص للوثبــــة لتفســـد علــــى اجملتمـــع املســــلم حياتــــه 
 اإلميانيــة بتشــكيكه يف أصــل مــن أصــول دينــه ودســتور حياتــه: القــرآن الكــرمي، وت زعــز ع يف

 (1)."ة والسالم..صدق نبيه عليه الصال
قلــت: تلكــم القصــة هــي قصــة الغرانيــق املشــهورة يف كتــب التفســري: روي أن النــيب      

فار قري   فلمــا بلــغ صلى هللا عليه وسلم ملا كان مبكة ونزلت سورة النام قرأها على ك
قـــى الشـــيطان علـــى ى { ألر  خــ  األ   ة  ثـــ  ال  الث   ت  انـــ  م  ى * و  ز  العـــ  و   الت  الــ   م  يت  أ  ر  فــــ  أ  قولــه تعـــاىل }
، فقالــت قــري : وهللا مــا ذكــر (تلك الغرانيق العال، وإن شفاعتهم لرتصى)لسانه فقال:  

 فلما كمل السورة ساد فساد معه املشركون. ،آهلتنا ِبري قبل اليوم
روي ذلك من حديث ابن عباس وحممد بن فضالة وحممد بــن كعــب وعــروة بــن الــزبري   

 الضحاك وغريهم.وأيب العالية وقتادة والزهري و 
ف يف إبطــال هــذه القصــة كتــاب: " دالئــل التحقيــق يف إبطــال قصــة وأحســن مــا ألــ     

فكتابــه هــذا أغــزر فائــدة وأوســع   ،بــن حســن احللــيب  ودرايــة" للشــي  علــيرواية    -الغرانيق
مــــادة مــــن رســــالة شــــيخه األلبــــايف: " نصــــب املنانيــــق يف نســــف قصــــة الغرانيــــق"، فقــــد 

مجيــع مــا روي يف هــذه القصــة مــن اةاثر املســندة واملرســلة  - أو كاد –  احلليب  استقصى
 –قــدميا وحــديثا  –ونقــدها واحــدة واحــدة روايــة ودرايــة، مث نقــل عــن بعــض أهــل العلــم 

وبعــض البــاحثني يف إبطــال هــذه القصــة مــنهم اإلمــام ابــن العــريب املــالكي يف " أحكــام 

 
 م ن مقد  مة كتاب: )دالئل التحقيق( وأيل وصف الكتاب قريبا.   (1)
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وســي يف "روح املعــايف"، واةل "البحــر احملــيط"( وأبــو حيــان يف 301-1/288القــرآن" )
 ،وحممــــد األمــــني الشــــنقيطي ،ويوســــف الــــدجوي ،ومــــن املعاصــــرين الشــــي  حممــــد عبــــده

 واألستاذ سي  د قطب وغريهم، مث قال يف آخر الكتاب :
" إن هــذه القصــة ابطلــة منكــرة تنــاقض أصــول اإلســالم وقواعــد الــد  ين وصــريح اةايت  

مضـــطربة متناقضـــة، وألفاظهــــا  وصـــحيح املـــروايت، ولـــي  هلـــا إســــناد صـــحيح، ومتوهنـــا
    . (1)تنادي بعضها بعضا ابلبطالن"

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 (. 236قيق" )ص "دالئل التح (1)
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 املبحث الثان 
 قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش 

( واحلـــــاكم يف املســـــتدرك 102-8/101أخـــــرن ابـــــن ســـــعد يف الطبقـــــات الكـــــربى )   
عــن حممــد بــن ( من طريق حممد بن عمر : حدثين عبد هللا بن عامر األســلمي 6775)
ال بــن حيــان قــال: جــاء رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم بيــت زيــد يطلبــه، وكــان زيــد حيــ 

يقال: زيد بن حممد فرمبا فقده النيب صلى هللا عليه وسلم فيقول: أيــن زيــد  فاــاء منزلــه 
يطلبه فلم جيده، وتقوم إليه زينب بنت جح  فأعرض رسول هللا صلى هللا عليه وســلم 

رسول هللا فادخل  يب أنت وأمــي فــأيب رســول هللا صــلى عنها فقالت: لي  هو هاهنا اي
ــى  ــول هللا علـ ــا إن رسـ ــل هلـ ــا قيـ ــب  ملـ ــا عا لـــت زينـــب أن تلـ ــال: وإمنـ ــلم، قـ ــه وسـ هللا عليـ
البـــاب، فأعابـــت رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم فـــوىل  وهـــو يهمهـــم بشـــيء ال يكـــاد 

يــد إىل منزلــه فأخربتــه يفهم رمبا يقول : " ســبحان هللا ســبحان مصــر  ف القلــوب" فاــاء ز 
ــلم أتـــى منـــ  زله فقـــال: أال قلـــت لـــه أن يـــدخل  ـامرأتـــه أن رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وسـ

فقالت: قد عرضت عليه ذلك فأ  فإيف مسعــت شــيئا قــال: فمــا مسعــت   قالــت: مسعتــه 
حـــني وىل  بكـــالم ال أفهمـــه ومسعتـــه يقـــول : "ســـبحان مصـــرف القلـــوب" فاـــاء زيـــد إىل 

عليــه وســلم فقــال: ايرســول هللا لعــل  زينــب أعابتــك فأفارقهــا فقــال النــيب النيب صــلى هللا  
" فمــا اســتطاع زيــد إليهــا ســبيال صلى هللا عليه وســلم: " أمســك عليــك زوجــك واتــق هللا

بعد ذلك اليوم، فأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أفارقها اي رســول هللا فقــال: 
زهلــا وحلــ ت، فبينمــا رســول هللا صــلى هللا عليــه " أمسك عليك زوجك" ح  فارقهــا واعت

م ويقــول: " مــن  وسلم جال  يتحدث مع عائشة إذ أخذتــه غشــية فســر  عنــه وهــو يتبســ 
يذهب إىل زينب يبشرها أن هللا قد زو جنيها من الســماء" وتــال قولــه تعــايل } وإذ تقــول 

 للذي أنعم هللا عليه وأنعمت عليه{ اةية.
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 ،واخلــرب ابطــل قطعــا الذهيب والسيوطي يف الدر املنثور،حلاكم و قلت: سكت عليه ا     
واةفة ممن روى عنه حممد بن حيال أو من حممد بن عمر وهو الواقــدي وقــد كذبــه أمحــد 

ــبه إىل الوضـــع إســـحاق ابـــن راهويـــه بـــن حنبـــل  وأبـــو حـــامت والنســـائي، وابـــن املـــديين ونسـ
مر األســلمي ضــعيف كمــا يف ، وشــيخه عبــد هللا بــن عــاوضــعفه األكثــرون ووثقــه بعضــهم

 .تقريب التهذيب
ابــن  عــن بــن وهــبامــن طريــق  ( 28518رجــه الطــربي يف تفســريه )ويف البــاب مــا أخ  

ن زيــد بــن حارثــة زينــب بنــت جحــ  ابنــة قــد زو  صــلى هللا وســلم  : كــان النــيبقــالزيــد 
ر يوماً يريده ، وعلــى البــاب ســرت مــن شــعصلى هللا عليه وسلم  عمته ، فخرن رسول هللا

، فرفعــت الــريح الســرت ، فانكشــفت وهــي يف حارهتــا حاســرة ، فوقــع إعااهبــا يف قلــب 
فلما وقع ذلك كرهت إىل اةخر ، فااء فقال: اي رسول هللا   صلى هللا عليه وسلمالنيب  

أرابــك منهــا شــيء   قــال: ال وهللا ، مــا  مــا لــكأفــارق صــاحبيت . قــال:  ، إيف أريــد أن
صــلى هللا عليــه  ، وال رأيــت إال خــرياً ، فقــال لــه رســول هللامنهــا شــيء اي رســول هللا رابين

و إ ذ  تـ قــ ول  ل لــ ذ ي أ نـ عــ م  : }أمسك عليك زوجك واتق هللا . فذلك قول هللا تعــاىل وسلم:
ه   ت  ع ل يــ  ه  و أ نـ ع مــ  ا اّلل   ع ل يــ  ك  مــ  ي يف  نـ ف ســ  ك  و اتــ ق  اّلل   و خت  فــ  ك  ز و جــ  ك  ع ل يـــ   اّلل    أ م ســ 

 ختفي يف نفسك إن فارقها تزوجتها. {،م ب د يه  
قلت: وهذا سند ضــعيف جــدا، فــإن ابــن زيــد هــذا وهــو عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أســلم  

 ضعيف  جدا كما مر يف الفصل الثالث يف املبحث األول.
 يف خيفــي وكــانعن قتادة يف قوله تعــاىل }وختفــي يف نفســك{ قــال: ورى الطربي أيضا  

ــه  نفســـه ــا لـــو ود  أنـ ــه عـــن ابـــن عبـــاس ، وروىطلقهـ ــا وقعـــت يف قلبـ ــده أهنـ ، ولكـــن مل أجـ
والصــحيح أنــه أخفــى يف نفســه أنــه تزوجهــا بعــد مسندا وكــل ذلــك مــن التفســري الباطــل، 

 ابنه. ينب ولكن خشي أن يقال أنه تزون حليلةطالق زيد لز 
. 
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 (:577-3/576) "أحكام القرآن"قال العالمة ابن العريب يف    
إمنا الصحيح منها مــا روى عــن عائشــة قالــت: ايت كلها ساقطة األسانيد  هذه الروا"   

لــو كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم كاَتــا مــن الــوحي شــيئا لكــتم هــذه اةيــة }وإذ 
تقول للذي أنعم هللا عليه{ اةية، وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا تزوجها قــالوا: 

قــال القاضــي  (1)ن حممد أاب أحد من رجالكم{ اةية،تزون حليلة ابنه فأنزل هللا }ما كا
هــذه الــرواايت غــري معتــربة، فأمــا قــوهلم: إن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم  )يعــين عيــاض(:

رآهــا فوقعـــت يف قلبــه فباطـــل، فإنــه كـــان معهــا يف كـــل وقــت وموضـــع، ومل يكــن حينئـــذ 
قلبــه إال إذا   حااب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظهــا يف كــل ســاعة وال تقــع يف

كان هلا زون، وقد وهبته نفسها وكرهت غريه فلــم ختطــر ببالــه، فكيــف يتاــدد لــه هــوى 
 دة" إهـ.ـالقة الفاسـلذلك القلب املطهر من هذه الع –حاشا هلل  –مل يكن 

ذكر ابن أيب حامت وابن جرير هنــا قد (:" 3/648وقال احلافظ ابن كثري يف تفسريه )   
 عنها صفحا لعدم صحتها فال نوردها" إهـ.آاثرا أحببنا أن نضرب 

 (:14/191قال القرطيب يف " تفسريه" )و    
ورمبــا أطلــق بعــض اجملــانني  –وأما ما روي أن النيب صلى هللا عليه وســلم هــوى زينــب "  

فهذا إمنا يصدر عن جاهــل بعصــمة النــيب صــلى هللا عليــه وســلم عــن مثــل   -لفظ العشق
 .هذا أو مستخف  حبرمته" إهـ

 (:467-4/466وقال ابن القيم يف " زاد املعاد" )   
ن مل يقــد  ر رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم حــق قــدره أنــه ابتلــي بــه يف وأمــا مــا زعــم مــ  " 

ــا فقــــــال: ســــــبحان مقلــــــب القلــــــوب وأخــــــذت  شــــــأن زينــــــب بنــــــت جحــــــ  وأنــــــه رآهــــ
لعشـــق بقلبــه...فظن هـــذا الــزاعم أن ذلـــك يف شــأن العشـــق، وصــنف بعضـــهم كتــااب يف ا

 
 ( بسند صحيح. 3208أخرجه الرتمذي يف كتاب التفسري من جامعه ) (1)
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وذكر فيه عشق األنبياء وذكر هذه الواقعة، فهذا من جهل هذا القائل ابلقرآن وابلرسل 
حيتمــل ونســبته رســول هللا  صــلى هللا عليــه وســلم إىل مــا بــر أه هللا  ال وحتميــل كــالم هللا مــا

 .منه.."
 عليــه قال: " وإمنا كان يف زينب مشم وترف ع  عليه )أي زيد( فشــاور رســول هللا صــلى هللا 

وســلم يف طالقهــا فقــال لــه: " أمســك عليــك زوجــك" وأخفــى يف نفســه أن يتزو جهــا إن 
ن امرأة ابنه ألن زيدا كان يدعى ابنــه فهــذا ، وكان خيشى من قالة الناس : أنه تزو  طلقها

 هو الذي أخفاه يف نفسه" أهـ.
شــــرقني قلــــت: هــــذه القصــــة الباطلــــة قــــد اختــــذها أعــــداء اإلســــالم ومرتبصــــوه مــــن املست  

واملالحدة وغريهم مطعنــا يف املصــطفى املعصــوم صــلى هللا عليــه وســلم  نــه كــان شــهوانيا 
{ وهللا ابً ذ  ال كــ  إ   ون  ولــ  ق  ن يـ  إ   م  ه  اه  و  فـــ  أ   ن  مــ   ن  ر  ختــ     ةً مــ  ل  ك    ت  رب   يعشق ويكثر من الــزوان: }كــ  

 املوفق.
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 بحث الثالث امل
 قصة النيب داود يف النظرة 

 رن ابن أيب حامت يف تفسريه من حديث أن  أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم قــال:أخ   
بعثــا  هبــا قطــع علــى بــين إســرائيل رأة فهــم  إن داود النــيب عليــه الســالم حــني نظــر إىل املــ " 

فقربــه  عــدو فقــرب فــالان، ومســاه ، قــال :: إذا حضــر الوأوحــى إىل صــاحب البعــث فقــال
فمــن قــدم  تــابوت يف ذلــك الزمــان يستنصــر بــه،ك الكــان ذلــ بــني يــدي التــابوت، قــال : و 

فقتل زون املــرأة ، و ينهزم عنه اجلي  الذي يقاتلهبني يدي التابوت مل يرجع ح  يقتل أ
ل  أي قولــه تعــاىل: }نزل امللكان على داود فقصا عليه القصــة " ، و  ك   و هــ  م   نـ بــ أ   أ     اخل  صــ 
ر اب   ت س و ر وا إ ذ    .{ال م ح 

ابــن  قــال  "حــديث ابطــل ..(:314رقــم)شــي  األلبــايف يف السلســلة الضــعيفة قــال ال    
ن روايــة يزيــد ، و ال يصح سنده ألنــه مــ رواه ابن أيب حامت": (31/    4كثري يف تفسريه )
، ئمــة"ني لكنــه ضــعيف احلــديث عنــد األإن كــان مــن الصــاحلويزيــد و ،  الرقاشي عن أنــ 

العصمة يف  أهل الكتاب الذين ال يعتقدون  الظاهر أنه من اإلسرائيليات اليت نقلهاو   إهـ
وقــد نقــل القــرطيب  ىل النــيب صــلى هللا عليــه وســلم،األنبيــاء  أخطــأ يزيــد الرقاشــي فرفعــه إ

إهنا ملا أعابتــه أمــر بتقــدمي  :وأما قوهلم"املالكي أنه قال: ( عن ابن العريب 176/    15)
 عليــه وســلم مل يكــن ى هللاداود صــل بيل هللا ، فهذا ابطل قطعا ، فإنزوجها للقتل يف س

                                          .عرض نفسه لرييق دمه يف

مــا  فســريه ملثــل هــذا احلــديث الباطــل أنتبــني لنــا مــن روايــة ابــن أيب حــامت يف ت    :تنبيه   
أثبتهــا متنــا كمــا و  رى إخراجه  صــح األخبــار إســنادا" أنه حتابه "التفسريـذكره يف أول كت
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انتهــى كــالم الشــي  األلبــايف رمحــه  ، (1)"ابــن تيميــة لــي  علــى عمومــه فلــيعلم هــذا ذكــره
 هللا.
" ومن مث يتبني لنا كذب رفع هــذه الروايــة املنكــرة إىل رســول   وقال الدكتور أبو شهبة:  

هللا صلى هللا عليه وسلم، وال نكاد نصدق ورود هذا عن املعصــوم وإمنــا هــي اختالقــات 
ليات أهــل الكتــاب، وهــل يشــك مــؤمن عاقــل يقــر  بعصــمة األنبيــاء وأكاذيــب مــن إســرائي

ــة كانـــت صـــحيحة  ــو أن القصـ ــه الســـالم ... ولـ ــذا عـــن داود عليـ ــتحالة صـــدور هـ يف اسـ
لذهبت بعصمة داود ولنفرت منه الناس ولكان هلم العذر يف عدم اإلميان به فال حيصل 

مــن قــال هللا تعــاىل  املقصد الذي من أجله أرسل الرســل، وكيــف يكــون علــى هــذا احلــال
 يف شأنه: } وإن له عندان لزلفى وحسن مئاب{".

قـــال: " ولكـــي يســـتقيم هـــذا الباطـــل قـــالوا: إن املـــراد ابلنعاـــة هـــي املـــرأة وإن القصـــة    
وقضــــاءه بظلــــم  خرجــــت خمــــرن الرمــــز واإلشــــارة، ورووا أن امللكــــني ملــــا مسعــــا حبكــــم داود

حملراب...والتفســري الصــحيح ل يــة النعاــة تســوروا اصاحب التسعة والتســعني لصــاحب  
أن داود كان قد وزع مهام أعماله ومسؤولياته حنو نفسه وحنو الرعية على األايم وخــص  
ــا  ــا لفصـــل اخلصـــومات ويومـ ــا للقضـــاء ويومـ ــا للعبـــادة ويومـ كـــل يـــوم بعمـــل، فاعـــل يومـ
لالشــتغال بشــؤون نفســه وأهلــه ويومــا لــوعظ بــين إســرائيل، ففــي يــوم العبــادة بينمــا كــان 

را عليــه مــن الســور، ومل يــدخال شتغال بعبادة ربه يف حمرابه إذ دخل عليه خصــمان تســو  م
، ا ال يليق مبثله من املؤمنني فضال عن األنبياءمن املدخل املعتاد فار ع منهما وفزع فزعً 

يبــني لــه أن األمــر علــى ملــا ت ءا ليقتاله أو يبغيــا بــه شــرا، ولكــنوظن هبما سوءا وأهنما جا
ا وتبــني أهنمــا ، فلمــا قضــى بينهمــ جــاءا حيتكمــان إليــهوأهنمــا خصــمان  خــالف مــا ظــن  

 
ــه تفســـريه  ) (1) ــن أيب حـــامت يف مقدمـ ــرآن 1/14قـــال ابـ ــران تفســـري القـ ــن إخـــوايف إخـ ــألين مجاعـــة مـ ( : "سـ

خمتصـــرا  صــــح األســـانيد وحــــذف الطـــرق والشــــواهد والرواايت...فتحريـــت إخــــران ذلـــك  صــــح األخبــــار 
 شبهها متنا".إسنادا وأ
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بريئــان ممــا ظــن هبمــا اســتغفر ربــه وخــر ســاجدا هلل وأانب، ومثــل هــذا الظــن وإن مل يكــن 
ذنبــــا يف العــــادة إال أنــــه ابلنســــبة لألنبيــــاء ي عتــــرب خــــالف األوىل واألليــــق هبــــم، فــــالرجالن 

النعــان علــى حقيقتهــا ولــي  وــة رمــوز وال ة وليســا ملكــني كمــا زعمــوا، و خصــمان حقيقــ 
 (1)وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم القرآن الكرمي..". ،ععإشارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 269اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ص:   (1)
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 املبحث الرابع 
عبد الرمحن ابن أيب بكر الصديق ونزول قوله تعاىل } والذي قال لوالديه أف  

 لكما{ 
سدي قال: نزلت هــذه ( عن ال7/445أخرن ابن أيب حاتـم يف تفسريه كما يف الدر )  

ي ه    ق ال    و ال ذ ي}اةية   يف عبد الرمحن ابن أيب بكر الصديق قــال ألبويــه  {ل ك م ا  أ ف ٍّ   ل و ال د 
وكــاان قــد أســلما وأ  هــو أن يســلم فكــاان أيمرانــه ابإلســالم فــريد  عليهمــا ويكــذهبما..مث 

ل وا مم  ا د ر ج ات   و ل ك ل ٍّ }أسلم فحسن إسالمه فنـزلت   اةية.{ع م 
انفــرد  خبــار ال  ي  فيــه مقــال كمــا تقــدم ال ســيما إذاقلت: هذا ال يصح  متنا، والس د     

مــروان بــن احلكــم قــال لعبــد الــرمحن ابــن أيب يتابع عليها، وقد صح  خالف هذا وهــو أن 
مــن وراء احلاــاب: مــا أنــزل  ةبكر: ألست الــذي قــال لوالديــه أف لكمــا، فقالــت عائشــ 

ــيئا  ــا شـ ــاري يف صـــحيحه عنـــد هللا فينـ ــه البخـ ــزل عـــذري، أخرجـ ــرآن إال أن هللا أنـ ــن القـ مـ
 تفسري هذه اةية.

 :ه تفسري قال ابن كثري يف     
" ومن زعم أن اةيــة نزلــت يف عبــد الــرمحن ابــن أيب بكــر الصــديق فقولــه ضــعيف ألن    

 ن إســالمه وكــان مــن خيــار أهــل زمانــه، وروى العــويفبعــد ذلــك وحســ   م  ل  عبــد الــرمحن أســ  
وإمنــا هــذا  عــن ابــن عبــاس أهنــا نزلــت يف ابــن أيب بكــر الصــديق ويف صــحة هــذا نظــر، ..

 عقبهما" إهـ.ذب ابحلق فقال لوالديه: أف لكما عام يف كل من عق  والديه وك
 قلت: سبق أن تفسري العويف عن ابن عباس ضعيف جدا يف الفصل الثايف. 
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 الفصل السادس
 اسري قدميا وحديثا ومناذج منهافأهم كتب الت
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 (1)كتب التفاسري قدميا وحديثا
كتــب التفاســري كثــرية جــدا قــد امــتألت بــه املكتبــات، وأغــراض أتليــف هــذه الكتــب     

خمتلفة فمنها التفسري اإلشاري الباطين كتفسري أيب عبد الــرمحن الســلمي الصــويف، ومنهــا 
ى ابلكش اف انتصر فيه ملذهبــه املعتــزيل، ومنهــا التفسري الفكري كتفسري الزخمشري املسم

التفســــري منهــــا التفســــري اللغــــوي كتفســــري أيب حيــــان النحــــوي املســــمى ابلبحــــر احملــــيط، و 
 الفقهــــي كأحكــــام القــــرآن لكــــل مــــن أيب بكــــر اجلصــــاص احلنفــــي وابــــن العــــريب املــــالكي

ملــأثور ككتــاب ، ومنها التفسري ابلــرأي كتفســري الفخــر الــرازي، ومنهــا التفســري ابوالقرطيب
بـ " فتح  ع بينهما كتفسري الشوكايف املسمىالدر املنثور للحافظ السيوطي، ومنها ما مج

القـــدير اجلـــامع بـــني فـــين الروايـــة والدرايـــة يف التفســـري"، وأجـــاد يف ذلـــك، ومنهـــا التفســـري 
العصري احلركي كتفسري سيد قطب املسمى " يف ظالل القرآن"، ويف ما يلي مناذن من 

 تفاسري:هذه ال

 تفسري الطربي: -1
هـــ، 310هـــ وتــويف ســنة 224صاحبه هو اإلمام الكبري أبو جعفر الطــربي، ولــد ســنة    

ــريه ــمى بــــ " وتفسـ ــري وأمههـــا املسـ ــل التفاسـ د  مـــن أجـ ــ  ــرآن" يـ عـ ــان يف أتويـــل القـ ــامع البيـ جـ
وأعظمها قدرا، يذكر الرواايت  سانيدها وال حيكم غالبــا بصــحة أو ضــعف هــذه اةاثر 

ألحاديث، وكذلك يورد أخبارا وقصصا من اإلســرائيليات ينبــه علــى بعضــها ويســكت وا
عــن بعــض، والكتــاب مطبــوع يف بضــعة وثالثــني جملــدا، وقــد يزيــد أو يــنقص، وأحســن 
طبعة وقفت عليهــا هــي الطبعــة املرقمــة الــيت عليهــا حتقيــق الشــيخني حممــود شــاكر وأمحــد 

اه، شاكر، ففيها تنبيهات وتعليقات هامة عليــه، ل مــن خــالل  وقــد علمــت  كنهمــا مل يتمــ 

 
مادة هذا الفصل مــن كتــاب: " اإلســرائيليات واملوضــوعات يف كتــب التفســري" للشــي   استفدت  أغلب  (1)

 سعد إبراهيم أبو عزيز بتصرف.
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مث وقفــت علــى طبعــة النســخة دراســة بعــضٍّ مــن أســانيده أن يف بعــض رجالــه تصــحيفا، 
عبـــد احملســـن الرتكـــي الـــيت طبعتهـــا دار عـــامل بـــن احملققـــة بتحقيـــق معـــاىل الـــدكتور عبـــد هللا 

 .م وهي نسخة جيدة حمققة إال أهنا غري مرقمة2003الكتب يف الرايض عام 
ولــي   لكنــه تفســري ابألثــر احملــضتفسري ابن أيب حــامت يف النمط قارب هذا التفسري  وي  

فيه أقوال للمؤلف، وقد طبع ما وجد منه أكثر من مرة مع تكميله من بعض التفاسري، 
درك عليــه ممــا ف قــد منــه فــإنين ال ســيما مــا اســت  ، وال يــزال الكتــاب حيتــان إىل خدمــة أكثــر

وافــرة مل  ادر املنثــور وختــريج الكشــاف وغريهــا أحاديــث وآاثر رأيت يف تفسري ابن كثري والــ 
ترد يف القسم املستدرك على تفسري ابن أيب حامت وهو من سورة الــروم إىل آخــر القــرآن، 

، وتفسري ابن مفقود تفسري ابن مردويه لكنهمثله و ومن سورة إبراهيم إىل سورة املؤمنون،  
 . املنذر طبع قسم منه

 تفسري ابن كثري: -2
 705صاحبه هو اإلمام احلافظ أبو الفداء عماد الدين ابن كثري الدمشقي ولد سنة    

" تفسري القرآن العظيم" مــن أفضــل وأجــود كتــب املسمى بـهـ، وتفسريه  774وتويف سنة  
ســـــائقا  –مث ابلســـــنة التفســــري ابملـــــأثور علـــــى اإلطـــــالق، لكونـــــه يفســــر القـــــرآن ابلقـــــرآن 

ابة والتـــــابعني، وحيكــــم األحاديـــــث عليهــــا ابلصـــــحة مث آباثر وأقـــــوال الصــــح -أســــانيدها
، ، مبينــا عللهــا وبطالهنــا ونكارهتــا، ممــا يــدل علــى تبحــره يف علــم احلــديثوالضعف غالبا

وقــد طبــع واندرا مــا يــذكر شــيئا مــن اإلســرائيليات ولكنــه ينبــه عليهــا غالبــا وحيــذر منهــا، 
وقلمــا خيلــو ، قيقــاتبتحقيقــات وغــري حتال تعــد  وال حتصــى ات عديــدة هــذا التفســري مــر 

هــذا التفســري مــن مكتبــة خاصــة أو عامــة وقــد اصهــت إليــه أنظــار العلمــاء قــدميا وحــديثا 
عملوا عليه خمتصرات وتلخيصات عديــدة التعــد  وال حتصــى، فاــزاه و واعتنوا به  درسوه  ف

  هللا عن املسلمني خري اجلزاء.
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 تفسري القرطيب: -3
املتــويف ســنة املــالكي بن أمحد األندلســي القــرطيب صاحبه هو العالمة أبو عبد هللا حممد  

ـــ671 ـــ، وتفســـريه املســـمى بـ ــم   هـ ــن أهـ ــرب مـ ــام القـــرآن" يعتـ ــامع ألحكـ الكتـــب الـــيت  " اجلـ
ا ســبقه يف هــذا اجملــال  واســتفاد ممــ اهتمــت ابملســائل الفقهيــة يف التفســري وأكثرهــا مــادة، 

الــراجح مــن  يبــني   لكنــه ككتاب أيب بكر ابن العريب واجلص اص وإلكيــا اهلراســي وغريهــا، 
اايت الباطلة يف التفسري  د كثريا من احلكوقد انتق   دون التعصب ملذهبه املالكي،  األقوال

ممــا يــدل علــى كونــه إمامــا حمققــا حاــة،  عنه كثريا من أقواله يف هذا الكتــاب،  كما نقلنا
الكتــاب بغري إسناد، لــذلك حيتــان واةاثر من إيراد األحاديث   –رمحه هللا    –وقد أكثر  
 علمي.وحتقيق إىل ختريج 

 تفسري الثعليب: -4
هـــ، 427وري املتــويف ســنة صــاحبه هــو العالمــة أبــو إســحاق أمحــد بــن حممــد النيســاب    

" الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن" يعتــرب مــن التفاســري القدميــة  وتفســـريه املســمى بـــ
ملوضوعة فــأورد األحاديــث ، وقد حشا يف تفسريه كثريا من األحاديث الباطلة وا(1)نسبيا

ــا العلمــــاء ابلوضــــع،  بــــن كعــــبيف فضــــل الســــور عــــن أيب   وكثــــريا مــــن  الــــيت حكــــم عليهــ
عن الكليب الصغري السدي  تاليت صرح العلماء بوضعها كروااي  اإلسرائيليات واخلرافات

 عن ابن عباس.عن أيب صاحل 
فيــه ديــن وخــري، وكــان قــال اإلمــام ابــن تيميــة رمحــه هللا: " الثعلــيب هــو يف نفســه كــان     

 (1)حاطب ليل ينقل ما وجد يف كتب التفسري من صحيح وضعيف وموضوع".
 

طبعته دار  وقد ن اإلنرتنت،  ه مكتايب هذا للطباعة، ونزلت    م عند إعداد2012عام بع التفسري يف ط (1)
مراجعة وتدقيق  و اإلمام أيب حممد بن عاشور،  بريوت يف عشرة أجزاء بتحقيق  إحياء الرتاث العريب يف 
 األستاذ نظري الساعدي. 

 (. 30" مقدمة يف أصول التفسري" )ص:  (1)
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ومــن أحســن علمي،  بدون ختريج كما ذكرته يف اهلام الكتاب طبع يف بريوت  قلت:   
معـــامل تفســـريه "العالمـــة حمـــي الـــدين البغـــوي يف  -ا ذكـــره ابـــن تيميـــة مـــ ك  –مـــا اختصـــره 

ــد حـــ  ـــزيل " فقـ ــو التنـ ــيال، وهـ ــة إال قلـ ــوعات والقصـــص الباطلـ ــات واملوضـ ــه اخلرافـ ذف منـ
 مطبوع حبمد هللا. 

 تفسري اجلاللني: - 5 
ر مـــن ســـورة   ــ  ــا جـــالل الـــدين الســـيوطي وجـــالل الـــدين احمللـــي، فـــاألول فسـ صـــاحباه مهـ

الفاحتــة إىل ســـورة اإلســراء، والثـــايف مـــن ســورة الكهـــف إىل آخـــر القــرآن، وهـــذا التفســـري 
 والقصــــــص الباطلــــــةمــــــن األحاديــــــث  فيــــــد، إال أن فيــــــه مجلــــــةرة خمتصــــــر مســــــهل العبــــــا
ــا  واإلســـرائيليات عليـــه حواشـــي  تلـــ م  وقـــد ع  ، منهـــا علـــى بعـــضهـــذا الـــيت اشـــتمل كتابنـ

عــدة مــرات مــع تفســري اجلاللــني وطبــع  ،ة اإلمــام الصــاوي، مــن أمههــا حاشــيوتعليقــات
 .أفردت يف املؤاخذات عليه هناك كتب ورسائل، و املصحف الشريف

 تفسري اآللوسي: -6
صاحبه هو العالمــة شــهاب الــدين حممــود بــن عبــد هللا احلســيين اةلوســي البغــدادي ولــد 

ــبع املعـــايف" كتـــاب جيـــ  1217ســـنة  ـــ وتفســـريه " روح املعـــايف يف تفســـري القـــرآن والسـ   دهـ
ون ســــنة، وهــــذا التفســــري مــــن أشــــد ، شــــرع يف أتليفــــه وعمــــره إذ ذاك أربعــــة وثالثــــ كبــــري

عوا يف أخــذها، ولكنــه عيــب عليــه أنــه  التفاسري نقــدا لرســرائيليات، وعيبــا علــى مــن توســ 
 يستخدم التفسري اإلشاري وجيعل للقرآن ظاهرا وابطنا.

 تفسري السعدي: -7
املتــويف صاحبه هو الشي  العالمة عبــد الــرمحن بــن انصــر الســعدي احلنبلــي الناــدي،    

عنه الشي  ابن العثيمني، وتفسريه املسمى من علماء السعودية وقد أخذ  هـ  1376عام 
" تيســري الكــرمي الــرمحن يف تفســري كــالم املنــان" كتــاب مفيــد جــدا، وهــو ســهل العبــارة  بـــ
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حيــث يفهمهــا الراســ  يف العلــم ومــن دونــه، وهــو خــال مــن احلشــو والتطويــل، وفيــه دقــ ة 
ــدل عليــــه اةايت مــــ  ــتنبا  فيمــــا تــ ــري خــــال مــــن االســ ــد واألحكــــام، وهــــو تفســ ن الفوائــ

مــع  ع،ع( أي زوجةةً ا  ع  نـ   ون  ع  س  ت  و   ع  س  ت   ه  قوله }ل   سرائيليات إال اندرا جدا، كما فسراإل
 احلاجــة لعــدم اّلل   يــذكره مل ســالمال عليــه داود مــن صــدر الــذي ب  ن  الــذ   وهــذاأنــه قــال: " 

 بــه لطفــه مــن علينــا اّلل   قصــه مــا ائــدةالف وإمنــا ف،التكلــ   ابب مــن له فالتعرض ذكره،  إىل
أورد يف ســــورة األعــــراف أثــــر تســــمية آدم وحــــواء ابنيهمــــا عبــــد وقــــد  إهـــــ،"وإانبته وتوبتــــه

 .وكل ذلك تقدم بسطهبن حاطب أورد قصة ثعلبة   احلارث، ويف سورة التوبة

 د قطب:تفسري سي    -8  
م مبصــر، ســافر 1906 اميب سيد قطب إبراهيم من مواليد عــ صاحبه هو األستاذ األد 

اإلخــوان املســلمني، مجاعــة نضــم إىل ااألمريكيــة مث عــاد إىل مصــر و   إىل الوالايت املتحدة
 كثــريةوأشــعارا  فألف يف نقد خمططات الغرب والدولة اإلسالمية والفكــر اإلســالمي كتبــا 

ــام ، مث بســــرعة انتشــــرت ح كــــم عليــــه ابإلعــــدام يف عهــــد الــــرئي  مجــــال عبــــد الناصــــر عــ
 ه هللا.م رمح1966

" يف ظــالل القــرآن" يعتــرب مــن التفاســري الشــائعة جــدا يف هــذا العصــر، املســمىوتفســريه  
ــري  ــو تفســ ــابع وهــ ــد لرســــرائيليات والقصــــص الباطلــــة و عصــــري لــــه طــ ــي، وفيــــه نقــ حركــ

ه ســـل  العبـــارة،  وخمططـــات أعـــداء اإلســـالم، وقـــد طالعـــت  أجـــزاءً  عــــذب منـــه فوجدتـــ 
ــق الـــذوق، جيـــد التهـــذيب، قـــوي البال ــا يتعلـ غـــة، وال خيلـــو التفســـري مـــن مؤاخـــذات فيمـ

ألن الرجــل مل يتوســع يف  ،علــى بعــض اجملتمعــات اإلســالميةاجلاهليــة  إطــالق  ابحلاكمية و 
ــة  ــامعرفـ ــان أديبـ ــل كـ ــرعية بـ ــوم الشـ ــري أن تلـــك ،العلـ ــاء غـ ــر ظاللـــه  األخطـ ــورة يف حبـ مغمـ

 الواسع، وهللا يرمحه.
 
. 
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ادا مث اصــه إىل ن عبــد هللا أبــو زيــد رمحــه هللا :قال الشي  بكر بــ     " الرجــل كــان أديبــا نقــ 
... فالواجـــب علـــى اجلميـــع  خدمــة اإلســـالم مـــن خـــالل القـــرآن العظــيم والســـنة املشـــرفة

الـــدعاء لـــه ابملغفـــرة واالســـتفادة مـــن علمـــه وبيـــان مـــا حتققنـــا خطـــأه فيـــه، وأن خطـــأه ال 
 إهـ. (1)يوجب حرماننا من علمه وال هار كتبه"

الــدوي  األخطــاء الواقعــة عبــد هللا وابجلملة فهو تفسري مهم يف اببه، وقد تتبع الشي    
ذب الــزالل يف أخطــاء فألف يف ذلك كتااب بعنوان: " املورد العــ  يف تفسري ظالل القرآن،

، صــوااب ال جيــب أن يكــون كــل مالحظــات املــوردو  ،مفيــد ، وهــو كتــاب خمتصــرالظــالل"
 .فلريجع من شاء إليه، هولي  هنا حمل بسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( للشي  بكر أبو زيد.  13-12اخلطاب الذهيب" )ص:  " (1)
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 أهم املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي. -1
 أسباب النـزول/ الواحدي. -2
 أحكام القرآن/ ابن العريب املالكي.  -3
 اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري/الدكتور حممد أبو شبهة  -4
 د إبراهيم أبو عزيز.اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري/سع -5
 التفسري واملفسرون/الدكتور حممد الذهيب. -6
 تفسري الطربي/ابن جرير الطربي/حتقيق أمحد شاكر وحممود شاكر.  -7
 تفسري ابن كثري/العماد ابن كثري.  -8
 تفسري البغوي/البغوي. -9

 تفسري الثعليب/ أبو إسحاق الثعليب. -10
 تفسري الشوكايف/الشوكايف. -11
 يب التهذيب/ابن حار العسقاليف.هتذ -12
 ختريج أحاديث الكشاف/ مجال الدين الزيلعي.   -13
 تيسري العزيز احلميد/ سليمان بن عبد هللا.  -14
 الرتمذي. أبو عيسى  سنن الرتمذي/-15
 اجلامع ألحكام القرآن/ القرطيب.  -16
 الدر املنثور يف التفسري ابملأثور/ السيوطي.  -17
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 بيهقي.دالئل النبوة/ ال  -18
 دالئل التحقيق يف إبطال قصة الغرانيق/علي احلليب.   -19
 زاد املعاد/ابن قيم اجلوزية. -20
 شعب اإلميان/ البيهقي. -21
 سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة/األلبايف.  -22
 صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان/ابن حبان   -23
 .الصحيح املسند يف أسباب النـزول/مقبل الوادعي -24
 الضعفاء واجملروحون/ ابن حبان. -25
 الضعفاء الكربى/العقيلي. -26
 الطبقات الكربى/ابن سعد. -27
 الفصل يف امللل والنحل/ابن حزم.  -28
 القول املفيد يف شرح كتاب التوحيد/ابن العثيمني. -29
 الكامل يف الضعفاء/ابن عدي. -30
 لباب النقول يف أسباب النـزول/السيوطي. -31
 عرفة علوم احلديث/ احلاكم.م -32
 املعام الكبري/ الطربايف. -33
 املعام األوسط/ الطربايف. -34
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد/ اهليثمي.  -35
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 ميزان االعتدال يف نقد الرجال/ الذهيب. -36
 مسند أمحد/ اإلمام أمحد. -37
 املستدرك على الصحيحني/ احلاكم. -38
 ين القامسي. حماسن التأويل/مجال الد  -39
 منهان السنة النبوية/ابن تيمية.  -40
 احمللى ابةاثر/ابن حزم. -41
  املكتبة الشاملة اإللكرتونية. -42
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 3 مقدمة الكتاب       
 5 اإلسرائيليات..والتفسري دخل:  م

 7 ة وهو راكع قصة دفع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه الصدقاألول:    الفصل
 8 ايت الواردة يف القصة اةذكر  ث األول:  املبح

 13 وال العلماء يف توثيق القصة يف: أقاملبحث الثا 
قصة ثعلبة بن حاطب ونزول قوله تعاىل }ومنهم من عاهد الثايف:    الفصل

 هللا{اةية
16 

 17 ذكر الرواايت الواردة يف القصة  ول:  األحث  املب
 21 قوال العلماء يف توثيق القصة : أيفث الثا املبح
 23 تسمية ابنهما عبد احلارث قصة آدم وحواء و ل الثالث:  الفص

 24 ذكر الرواايت الواردة يف القصة  املبحث األول:  
 28 أقوال العلماء يف تضعيف وإبطال القصة يف: ذكر املبحث الثا 

 31 أقوال العلماء املصححني هلذه القصة املبحث الثالث: ذكر  
 34 قصة هاروت وماروت الرابع:  الفصل  

 35 الرواايت الواردة يف القصة    : ذكراملبحث األول
 41 ويل اةية  ل العلماء يف توثيق القصة وأتث الثالين: ذكر أقوابحامل
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 45 متفرقات من القصص الفصل اخلام :  
 46 قصة الغرانيق  :  لو ث األبحامل

 49 زيد بن حارثة وزينب بنت جح  : قصة  يفاملبحث الثا 
 53 النيب داود يف النظرة   املبحث الثالث: 

عبد الرمحن ابن أيب بكر الصديق ونزول قوله تعاىل } والذي ث الرابع:  املبح
 قال لوالديه أف لكما{ 

56 

 57 يثا ومناذن منها أهم كتب التفاسري قدميا وحد الفصل السادس: 
 58 التفاسري قدميا وحديثا كتب  
 64 واملصادر املراجع  
  املوضوعات فهرس  
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