
 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  دراسة تحليلية نقدية - مة الكذاب في معارضة آيات الكتابمزاعم مسيل

The Claims of the Lying Musailimah in his Analogues of the Verses 
of the Holy Qur'an: A Critical Study 

 

 الخالدي محسن

Muhsen Al-Khalidi 
 فلسطين ،نابلس الوطنية، النجاح جامعة الشريعة، كلية الدين، أصول قسم

  : mohsen_khaldi_01@yahoo.comالكتروني بريد

  )٢٣/٥/٢٠١١: (، تاريخ القبول)٢٧/١٠/٢٠١٠: (تاريخ التسليم
  

  ملخص
ذاب معظم يعرض ھذا البحث يلمة الك ا مس ي جاء بھ وال الت ا وحي من هللا  ،األق وزعم أنھ

اني ة المب ذه المعارضات ركيك اءت ھ د ج الى، وق ل ،تع ا جع اني مم قيمة المع اء  س بعض العلم
وال المشككين وناقشھا، ودرس  يشككون في صحة نسبتھا إلى مسيلمة الكذاب، فعرض البحث أق

يلمة، معارضات مسيلمة من حيث الرواية، ى مس اذج  وأثبت صحة نسبة أصولھا إل د نم تم بنق وخ
  .منھا

 
Abstract 

This research paper sketches the claims of the lying Musailimah that 
his analogues of the verses of the Holy Qur'an were divinely inspired. 
These analogues were poor in style, diction  and content. This has led  
some researchers to doubt their authenticity and ascription to 
Musailimah. The researcher discusses the claims of these critics, then 
studies the analogues of Musailimah from the point of view of their 
narration and concludes with a critiquing of some samples of such 
analogues.  

  
  مقدمة

اب تبصرالذ ،الحمد  الملك الوھاب ات الكت ده آي ى عب اب،ي أنزل عل ي األلب  ة وھًدى ألول
  .فأفحم مصاقع الخطباء عن مباراته ومعارضتهه ا غير ذي عوج، تحدى بأقصر سورعربيً  قرآنًا
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ى  د آدم، وعل يد ول دى، وس ام الھ والصالة والسالم على سيد الثقلين من عرب ومن عجم، إم
  :حبه وبعدآله وص

اف ريم م رآن الك ي الق ى ف ة تتل ات التحدي قائم ت آي د عجز عن معارضتھا اإلنس  ،زال وق
أو يدانيه بالفصاحة والبيان، وما نقل عن بعضھم ممن  القرآن والجان، فلم يستطع أحد أن يعارض

  .زعم المعارضة ظھر فيه النقص، وبان فيه العجز، وكثير منه سمج ممجوج، تنفر منه الطباع

ى  واألدب كّما والتاريخ، ،والسير ،والتفسير ،قد حوت كتب الحديثو من نصوص نسبت إل
اب، فضحتھا سخافةكمسيلمة ال ات الكت ا ذاب تحمل في طياتھا محاكاة آي ة ، ورمعناھ اكاك ، نظمھ

ذاب نسبة  وبدت عوراتھا حتى زعم يلمة الك ى مس ذه المعارضات إل م أن نسبة ھ بعض أھل العل
   .تجانب الصواب

ھدو ا ش احثين  ربم ؤالء الب روا  -لھ ذين أنك ذابال يلمة الك ى مس بة المعارضات إل أن  - نس
قيمه، فكيف  ول من س يھم صحيح الق اد؛ ال يخفى عل ديھم طرق في الفصاحة سھلة القي العرب ل

يلمة أن يُ  يلمة؟، وكيف استطاع مس ى مس ا نسب إل ى ضعفة يخفى عليھم سخف م بس الحق عل ل
  .من أھل اللسان والبيان؟  ھم أن يكونواالقوم مع أنه يفترض في

ه )معارضات مسيلمة( ما يسمى بـ فيإن الناظر  ل  - ال يخفى علي ه مسكة من عق ان ب إن ك
ين تل - وقليل بيان ا ذلك الفرق الشاسع بين قرآن أعجز الفصحاء والبلغاء، وب ذا م زاعم، وھ ك الم

ة  ر فطن ا يحيِّ ل حق ا. !العاق ول بھ يلمة أن يق ف لمس ور !إذ كي ة الس ا معارض د بھ ل قص ، وھ
ات   :ھذا البحث عن أكتب أحببت أن فقد واآليات؟، لذلك  ذاب في معارضة آي مزاعم مسيلمة الك

  "دراسة تحليلية نقدية" الكتاب

رق منجمع ا تف ه م يلمة ت في ى مس وال المنسوبة إل ذاب األق وبينت من خالل بعضھا  ،الك
ى  ال عل اد الكلعوار ما جاء فيھا، ففساد الجزء مث يلمة، وإذا فس ى مس وال إل ، وحققت نسبة األق

ك المعارض ،ذكرت معارضات مسيلمة الكذاب يلمة، فصفة  اتفالقصد من ذل ة من مس المزعوم
  :مباحثخمسة الكالم عن ذلك في  جاءالكذب المالزمة السمه تبين ذلك، و

  .غيرهتعريف المعارضة، وتصحيح إطالقھا على ما جاء به مسيلمة و: األولالمبحث  −

  .ما زعمه مسيلمة الكذاب محاكاة آليات الكتاب الكريم: الثانيالمبحث  −

  .أقوال المشككين في نسبة المعارضات إلى مسيلمة ومناقشتھا: الثالثالمبحث  −

 .إلى مسيلمة الكذاب رواية المزعومة دراسة نسبة المعارضات :الرابعالمبحث  −

  .نقد معارضات مسيلمة المزعومة: المبحث الخامس −

ى هللا : ختاًماو وكاًل عل فإني قد اجتھدت لم آل جھًدا في خدمة ھذا البحث، بذلت المستطاع مت
د البشر محل نقص ،عز وجل ا أن جھ م يقينً ا أعل ق والسداد، وأن ه العون والتوفي ا من إن  ،راجي ف
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د اجتھدت  ي ق ادي .وفِّقت فبما ھداني ربي، وإن أخطأت فعذري أن ق، وھو الھ الى الموف وهللا تع
  .لى سواء الصراطإ

  
  تعريف المعارضة، وتصحيح إطالقھا على ما جاء به مسيلمة وغيره:  المبحث األول
ة، : األول: المبحث أربعة مطالبيحوي ھذا   :تمھيد يتحدث عن تعريف المعارضة في اللغ

اني ا في االصطالح، وكنت : والث تعن تعريفھ ك بين وان ذل معارضات : (في بحث مستقل بعن
اك)١()وشبھاتم مزاعالقرآن  ه ھن ا كتبت تفيًدا مم ، ، وسأذكر ھنا تعريف المعارضة باختصار مس

ث ب الثال ا المطل و  ،أم ذاب، والعتفھ يلمة الك ف بمس عمري ب الراب حي: طل ظ  حتص الق لف إط
  :، وفيما يلي بيان ذلكعلى ما جاء به مسيلمة وغيره) المعارضة(

  تعريف المعارضة في اللغة :المطلب األول
راء المعارضة ة من العْرض بسكون ال ي اللغ ال :ف ة، يق : خالف الطول، والعرض الناحي

ه، وعارض الشيء بالشيء  ضربت به ُعْرض الحائط، وُعرض الجبل، وُعْرض النھر أي ناحيت
  .)٢(قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته، وفالن يعارضني أي يباريني: معارضة

  .)٣(" ير، إذا ِسرَت ِحيالَهوعارْضُت فالنًا في السَّ " :قال ابن فارس

ال،  اذاة أو الحي ة، والمح ول المقابل دور ح ا ت د أنھ ة نج اني اللغوي ي المع ر ف د النظ وعن
    .كما سيأتي االصطالحيوالمباراة، وھي قريبة من المعنى 

  االصطالحالمعارضة في : المطلب الثاني
  .)٤(ھي إقامة الدليل على خالف ما أقامه عليه الخصم

ظ ف  والمالح و تعري ا ھ ريم، وإنم رآن الك ة الق تص بمعارض ه ال يخ ف أن ذا التعري ي ھ ف
المعنى للمعارضة بشكل ريم، ف رآن الك ى معارضة الق اه عل ام، وإذا أنزلن ل : ع ان بكالم يقاب اإلتي

  .بھدف المناقضة والمغالبة ،والبالغة والبيان القرآن في الفصاحة
                                                 

 .بحث محكم ومنشور في مجلة دراسات في الجامعة األردنية  )١(
: د: ، كتاب العين، دار ومكتبة الھالل، تحقيق)ھـ١٧٥: ت(الفراھيدي، أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد : انظر  )٢(

أبا بكر محمد  ، و ابن دريد،)١/٢٧١(مھدي المخزومي، وإبراھيم السامرائي، باب العين والضاد والراء معاً، 
نة -، كتاب جھرة اللغة، مكتبة الثقافة الدينية)ھـ٣٢١: ت(بن الحسن األزدي البصري  مصر، بال طبعة وبال س

رم اإلفريقي )٢/٣٦٢(، )رضع(نشر، مادة  ن مك د ب ـ٧١١:ت(، ابن منظور، أبا الفضل جمال الدين محم ، )ھ
 ).٧/١٦٧(، )عرض(، مادة )م١/١٩٩٠ط(بيروت، -لسان العرب، دار صادر

ا   )٣( ن زكري ارس ب ـ٣٩٥: ت(ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن ف ل)ھ ة، دار الجلي اييس اللغ روت،  -، معجم مق بي
 ).٤/٢٧٣(عبد السالم ھارون  مادة عرض : ، تحقيق)ھـ١٤١١/ ١ط(

روت، -، التعريفات، دار الكتاب العربي)ھـ٨١٦: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي   )٤( ـ١٤٠٥/ ١ط(بي ، )ھ
ا )٢٨١: ص(إبراھيم األبياري، باب العين، : حقيقت ن زكري د ب ن محم ا ب : ت(، واألنصاري، أبو يحيى زكري

ة، دار الفكر المعاصر)ھـ٩٢٦ روت، -، الحدود األنيق ـ١٤١١/ ١ط(بي ق)ھ ارك، . د: ، تحقي ازن المب : ص(م
٨٣.( 
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ي از العلم ى اإلعج ة إل تطيع صرف المعارض از وال نس مى باإلعج ا يس ي، أو م ، أو الغيب
ا  رآن وم نظم الق ع ب وه، ألن التحدي وق ددي ونح واهالع ن الفصاحة والب ح ه م ا علي ذا م ان، وھ ي

  .)١(جمھور العلماء 

ا  ه، أم رد في م ي ظ المعارضة ومصطلحھا ل ا نجد أن لف وعند الرجوع إلى القرآن الكريم فإنن
وم المعارضة ا ،مفھ ك ضمن آي ه وذل د ورد في ي تحدت اإلنس والجان أفق أتوا  نت التحدي الت ي

هأو بسورة  مثله،بمثله، أو بعشر سور  ك نحو، مثل ه وذل m X  U  T  S   قول
 X         W  Vl ]٣٤: الطور.[  

ة تشير  وخلت السنة النبوية من لفظ المعارضة بالمفھوم الذي سبق بيانه، فلم أقف على رواي
  .ودعاھم إلى معارضة القرآن الكريمحدى الناس السالم تو الصالة إلى أن النبي عليه

  بمسيلمة الكذاب التعريف: المطلب الثالث
ة، ي حنيف د الحارث من بن ن عب ىيك ھو مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن الحارث ب  ن

يئًا من الشع )٢()ثمامة وأب( ان يحسن ش ان بوك ه ك ك أن ر يقصذة، ومن ذل اح الطي م يصله جن ، ث
ه ادّ ي القارورة، وويدخل البيضة ف ه الصالة  ىعذكر المقدسي أن ي علي اجر النب ل أن يھ وة قب النب

دون ،رةجالھأن ذلك كان في السنة العاشرة من  الصحيحو والسالم إلى المدينة، ن خل ا ذكر اب  كم
ان عم أن جبريل عليه السالم وزومما تسمى به رحمان اليمامة،  وابن كثير، د هللا، فك يأتيه من عن
ه  ،قومه أسجاًعا مزورة يتلو على ي علي وة مع النب يزعم أنھا من الوحي، واّدعى الشراكة في النب

بن الوليد والتقى المسلمون  سار إليه خالد ،الصالة والسالم، فلما توفي النبي عليه الصالة والسالم
هال شديًدا لم يكن في اإلسالم يوًمواقتتلوا قتا ،حنيفةوبنو  و حنيف ،ا أشد من ى كسر بن ون حت ة جف

ان  لمين ألف ن المس ھد م يوفھم، واستش انس نومائت ر م رح أكث ان  ، وج يلمة، وك ل مس ي، وقت بق
ي عشرة من رِ رويجاًل أصيغر أخينس، شُ  ك في قتله وحشي وعبد هللا بن زيد، وكان ذلك سنة اثنت

  .)٣(الھجرة

                                                 
وان  )١( ا بعن ي بحث اختص بھ ألة ف ذه المس ي ھ ول ف بق تفصيل الق دي ب( :س ريمالتح م )القرآن الك ، بحث محكَّ

ة : ومنشور في مجلد خاص بالمؤتمر العلمي الثالث تحت اسم  د في جامع ريم، والمنعق اإلعجاز في القرآن الك
 ).م٢٠٠٠( غزة، سنة -األقصى

م)ھـ٨٠٨: ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد   )٢( دون، دار القل روت، -،تاريخ ابن خل : ٢(، )م١٩٨٤/ ٥ط(بي
٣٦١.( 

ـ٥٠٧: ت(المقدسي، مطھر بن طاھر : نظرا  )٣( ة)ھ ة الديني ة الثقاف اريخ، مكتب دء والت اھرة،  -، الب ، )٥/١٦٠(الق
ر القرشي  ن كثي ـ٧٧٤: ت(وابن كثير، أبا الفداء، إسماعيل بن عمر ب ارف)ھ ة المع ة، مكتب ة والنھاي -، البداي

 ). ٢/٣٦١(، وابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، )٥١-٥/٥٠(بيروت، 
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  على ما جاء به مسيلمة وغيره) المعارضة(تصحيح إطالق لفظ : المطلب الرابع
ن الحارث  العلماءعدد من  أطلق على السخافات التي نقلت عن مسيلمة، وسجاح، والنضر ب

ا  رآن بم د عارضوا الق ه من  اوتأوغيرھم أنھا معارضات للقرآن الكريم، وأن ھؤالء وأمثالھم ق ب
ا،ةممجوج، وكان قصدھم ومرادھم أنھا معارضات باطل كالم  ، أو معارضات حسب زعم قائليھ

  :المفسرين، ومن ذلك وھذا كثير في كالم

m X  u  t     s         r  q   p   o  n  m  l   حيان لقوله عند تفسير أبي
¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w    v£  l ]ام ال ]٩٣ :األنع ا " :ق ر أنھ ذك

  .)١(..."ألنه عارض القرآن ؛وفي المستھزئين معه، نزلت في النضر بن الحارث

يره  ي تفس ي ف ال القرطب ةوق ذكورة اآلي ي النضر" ... :الم ت ف ا نزل ة أنھ ن عكرم ن  ع ب
  .)٢(..."القرآن ألنه عارض ؛الحارث

ه عارضوا  :وھنا نقول إن قصد ھؤالء ومن سار على منھجھم أن النضر بن الحارث وأمثال
نظم  اة ال ة محاك اولتھم الباطل ى مح ا بمعن اءوا بھ ي ج م، أو أن المعارضة الت القرآن حسب زعمھ

ي، و ى القرآن ة بمعن ظ المعارض الق لف د، ألن إط ذا القص ن ھ اھم ع ة حاش ى المماثال يس بمعن ل
ول هللا عز رده ق ول ي ر مقب ذه السخافات أمر غي m  ¸  ¶  µ  ´  ³ : وجل المماثلة على ھ

  ¾   ½  ¼   »  º  ¹    Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿l ]رة  .]٢٣:البق
ذي ال ينطق في معارضة في التھكم بھ فھذه اآلية غاية اد ال م، فقد أمرھم هللا أن يستظھروا بالجم
  .)٣(القرآن المعجز

تقبلـة القـعن عدم استطاعتھم معارض م أخبر عز وجلـث m  Ê  É : الـفق ،رآن في الحاضر والمس
  Í  Ì  Ël ]٤(، وھذا من أكبر معجزات القرآن الكريم، فھي معجزة من وجھين]٢٤:البقرة(:  

                                                 
ران  )١( اطي : ظ ن يوسف األندلسي الغرن د ب ان، محم ا حي ـ٧٤٥:ت(أب ة)ھ ب العلمي يط، دار الكت  - ، البحر المح

 ).٤/١٨٤(الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي معوض : ، تحقيق)ھـ١/١٤٢٢ط(بيروت، 
د األنصاري   )٢( ن أحم د ب د هللا محم و عب ـ٦٧١: ت(القرطبي، أب رآن، دار)ھ ام الق راث  ، الجامع ألحك اء الت إحي

 ) .٧/٤١(م، ١٩٨٥بيروت، سنة  - العربي
ون )ھـ٥٣٨:ت(الزمخشري، أبا القاسم محمود بن عمر الخوارزمي: انظر  )٣( ل وعي ائق التنزي ، الكشاف عن حق

ي راث العرب اء الت ل، دار إحي وه التأوي ي وج ل ف دي_ األقاوي رزاق المھ د ال ق عب روت، تحقي ، )١/١٣٠(بي
دين محم ن عمر والرازي، فخر ال ـ٦٠٤:ت(د ب ـ)ھ ر الموسوم ب اتيح الغيب( ، التفسير الكبي ، دار الكتب )مف

 ).٢/١١٠(، )ھـ١/١٤٢١ط(بيروت،  -العلمية
ي: انظر  )٤( اريخ العرب وير، مؤسسة الت ر والتن روت، _ ابن عاشور، محمدا الطاھر، التحري ـ١/١٤٢٠ط(بي ، )ھ

)١/٢٣٧ ( 



 "...... مزاعم مسيلمة الكذاب في معارضة آيات الكتاب" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٤٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ادرين، ا أثبتت أنھم لم يعارضواأنھ :األول انوا ق و ك ى المعارضة ل م عل ك أبعث لھ ؛ ألن ذل

ة ذلك كله بقوله تعالى وقد تأكد رة[ m  Ç                Æ  Ål  :قبل ھذه اآلي ك ]٢٣: البق ، وذل

  .عن اإلتيان بمثله، فدل على أنه كالم فوق قدرة البشر دليل العجز

ا أنه أخبر أنھم ال يأتون ب :الثاني م بم نھم، وال ممن خلفھ ى أحد م ا أت تقبل، فم مثله في المس
  .يعارض القرآن الكريم

اب  ره ھو من ب يلمة وغي ه مس ا جاء ب ى م وخالصة األمر فإن إطالق لفظ المعارضات عل
ة  ال يقصد به المجاز، ظ؛ حقيق االلف روا أنھ وا المعارضة ذك ذين عّرف اء ال دليل : ألن العلم ة ال إقام

اة حاولوا أو ،ةه عليه الخصم، وإن أيًّا من ھؤالء الذين زعموا المعارضعلى خالف ما أقام  محاك
  .ل ذلكعالقرآن في نظمه لم يف

اجي نان الخف ن س ال اب ة: "ق ى الحقيق أت بمعارضة عل م ي ره ل يلمة وغي م أن مس ألن  ؛ونعل
  .)١("الكالم الذي أورده خال من الفصاحة التي وقع التحدي بھا في األسلوب المخصوص

د  نواية والفخر الرازي ومن سار على دربيھما كاعل ابن تيمول ام، فق أدق تعبيًرا في ھذا المق
ه يزعمون " :تيمية عن معارضات مسيلمة المزعومة نقال اب وا ب ا أت ولما جاء مسيلمة ونحوه بم

  .)٢("بمثله اأنھم أتو

رازي ر ال ا الفخ د نص  ،أم دفق ه  عن ير قول   �m X~  }  |  {  z   تفس
¢   ¡  l ]٣(" وحاصله أن ھذا القائل يّدعي معارضة القرآن"]: ٣١: ألنفالا(.  

ين الذي كان يحكيالحارث وقال الرازي عن النضر بن  زعم " :لقومه قصص األول ان ي وك
  .)٤("أنھا مثل ما يذكره محمد من قصص األولين

م زعم أدق وأنسب وأت رآن، أو ي  سبحانه وهللا ،وأنت تلحظ ھنا أن عبارة يدَّعي معارضة الق
  .أعلى وأعلم

                                                 
ـ٤٦٦: ت( سعيد الخفاجي  ابن سنان، أبو محمد عبد هللا بن محمد بن  )١( ة)ھ  - ، سر الفصاحة، دار الكتب العلمي

 ).٤:ص(، )ھـ١/١٤٠٢ط(بيروت، 
اس،   )٢( و العب ي أب يم الحران د الحل ن عب د ب ة، أحم ن تيمي ـ ٧٢٨:ت(اب د)ھ ة الرش دة األصفھانية، مكتب  - ، العقي

 ).١٤: ص(،)ھـ١/١٤٠٢ط( الرياض، 
 ).١٣/٦٩( الرازي، التفسير الكبير  )٣(
 ).١٥/١٢٦(المرجع السابق   )٤(
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 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما زعمه مسيلمة الكذاب محاكاة آليات الكتاب:  المبحث الثاني
د ى  :تمھي وبة إل ات المنس ن الرواي ا م ير، واألدب كّمً ير، والس ديث، والتفس ب الح حوت كت

ا وزعم أنھا وحي أوحي إليه من السماء، وسأعرض ،صاغھا بأسلوبه ،مسيلمة الكذاب في  أھمھ
  :ثالثة مطالب

  ما قاله في الحيوان: لمطلب األولا
  :كانت أكثر مقوالت مسيلمة في الحيوان، وھي

ه: أواًل  ال في د ق ل، وق ل، وخرطوم " :الفي ه ذنب وثي ل، ل ا الفي ا أدراك م ل، وم ا الفي ل م الفي
  .)١( "طويل

اة السوداء، والل: "الشاة، وقال فيھا: ثانيًا ا، والش بن والشاء وألوانھا، وأعجبھا السود وألبانھ
  .)٢("األبيض، إنه لعجب محض، وقد حرم المذاق فما لكم ال تمجعون

ه: ثالثًا وم اختصموا إلي ال لق ه ق أتي من " :الذئب، ذكر الطبري في تاريخه أن ذي ي أنتظر ال
يد : وفيھم، ثم قال لھم السماء فيكم ا انتھكت أس م، م م، والجذع األزل ذئب األدل والليل األطحم، وال

دوى، أم: من محرم، فقالوا ادوا للع ارة وع ادوا للغ م ع وال، ث اد األم ا محرم استحالل الحرم وفس
ذي: فقال ال أنتظر ال أتيني فق يد من رطب وال : ي ا قطعت أس امس م ذئب الھ دامس، وال ل ال واللي

  .)٣(..."يابس 

ة عن عم ي رواي ي  رووف اس يختصمون ف ال ألن يلمة ق ه أن مس ن العاص رضي هللا عن ب
بع ا بعضھم ل ذئب األصحم" :ضنخالت قطعھ م وال ل األدھ ن  )٤(واللي لم م ي مس ن أب اء اب ا ج م

                                                 
الم   )١( ن س د ب ن محم ي ب ي عل ن أب ي ب دين عل ـ٦٣١:ت(انظر اآلمدي، سيف ال م الكالم، ) ھ رام في عل ة الم غاي

نة_المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ة س ـ١٣٩١(القاھرة، طبع ق)ھ د اللطيف : ،تحقي ود عب : ص(حسن محم
د)٣٤٤ ن أحم رحمن ب د ال دين عب د ال ي، عض ـ٧٥٦: ت(، واإليج ل)ھ ف، دار الجلي ان، _، المواق / ١ط(لبن
ر القرشي )٣/٣٩٣(عبد الرحمن عميرة :، تحقيق)ھـ١٤١٧ ن كثي ، وابن كثير، أبا الفداء، إسماعيل بن عمر ب

 ).٢/٤١٢(، )ھـ١٤٠١(بيروت، طبعة سنة  - ، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر)ھـ٧٧٤: ت(
ر  )٢( ري : انظ د الطب ر محم ا جعف ر، أب ن جري ـ٣١٠:ت(اب ة)ھ ب العلمي ري، دار الكت اريخ الطب روت،  - ، ت بي

ب،)٢/٢٧٦( ن الطي د ب ر محم ا بك اقالني، أب ـ٤٠٣:ت( ، والب ارف)ھ رآن، دار المع از الق ر – ، إعج  مص
رحمن )١٥٧:ص(السيد أحمد صقر : ، تحقيق)م٥/١٩٩٧ط( ـ٥٩٧: ت(، وابن الجوزي، أبا الفرج عبد ال  ،)ھ

وطن  كشف المشكل من حديث الصحيحين، د ـ ١٤١٨ -الرياض  -ار ال ق. م١٩٩٧ -ھ ي حسين : ، تحقي عل
ن منظور، لسان العرب، : انظر. ، تأكلون التمر وتشربون عليه اللبن)تمجعون(ومعنى ). ٣/٣٢٠(البواب  اب

)٨/٣٣٣.(  
ري  )٣( اريخ الطب ر، ت ن جري د: ، وانظر)٢/٢٧٦( اب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال رج، عب ا الف وزي، أب ن الج  اب

ـ٥٩٧:ت( ادر)ھ وك، دار ص م والمل اريخ األم ي ت تظم ف روت – ، المن ـ١/١٣٥٨ط( بي ن )٠٤/٢١ ،)ھ ، واب
 ).٣/٣٢٠(الجوزي، كشف المشكل 

ل: األسود الحالك، وقيل :األصحم  )٤( ل: سواد إلى الصفرة، وقي ى سواد قلي رة إل ون من الغب ن :  انظر" .ھي ل اب
  ).١٢/٣٣٣( منظور، لسان العرب
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ابس، : فقالمحرم، ثم تسجى الثانية  ه ي والليل الدامس، والذئب الھامس ما حرمته رطبا إال كحرمت
ي ال عمرو قوموا فال أرى عليكم ف ا، ق ا صنعتم بأس نعلم أنك لمن : م ا ل اذب وإن ا وهللا إنك لك أم

  .)١("فتوعدنيالكاذبين، 

ا وبر: رابًع ن دواب الصحراء: ال غيرة م ة ص و دويب ى  .)٢(وھ بت إل ي نس وم الت ن النظ وم
ين مسيلمة في الوبر ما ذكره ابن  ن العاص كثير في تفسيره حول حديث دار ب يلمة وعمرو ب مس

ة" :جاء فيه ه في الجاھلي ان صديقا ل يلمة وك ى مس د عل ن العاص وف ان  ،وذكروا أن عمرو ب وك
ى صاحبكم  ويحك يا :فقال له مسيلمة .عمرو لم يسلم بعد زل عل اذا أن ي رسول هللا   -عمرو م يعن

ة قصيرة  :فقال ؟، في ھذه المدة -صلى هللا عليه وسلم  رأون سورة عظيم د سمعت أصحابه يق لق

ال اھي :فق ال؟ وم ر[ m    F  E  D  C  B  Al  :فق ى  ]٢ – ١: العص إل

ا :فقال ،قد أنزل علي مثلهوأنا  :ففكر مسيلمة ساعة ثم قال ،آخر السورة ال ،ھو وم ا :فق ا ي ر ي  وب
ر ر نق ا ،وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حق رى ي ه عمرو ؟ عمرو كيف ت ال ل وهللا إنك  :فق

كان ھذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد صلى  فإذا ،لتعلم أني أعلم أنك تكذب
ه هللا ،وصدقههللا عليه وسلم  يلمة لعن هوحال مس أولي البصا ، وكذب ئر والنھى وأصحاب فكيف ب
  .                )٣("! المستقيمة والحجىالعقول السليمة 

يلمة أن يركب من " :وأعاد ابن كثير القصة عند تفسيره سورة العصر، وأضاف أراد مس ف
ان جْ رُ ھذا الھذيان ما يعارض به القرآن فلم يَ  ن ، )٤("ذلك على عابد األوثان في ذلك الزم يقصد اب
  .كثير عمرو بن العاص قبل إسالمه

بما ذكر  الصحيحو ك حس ل ذل د إسالمه ال قب ن العاص بع ھنا أن القصة حدثت مع عمرو ب
ذھبي من أن  ه ال ابن كثير في الموضعين السابقين، يشھد لذلك ما أخرجه ابن عساكر، ونص علي

ى البحري عمرو بن العاص لم إل وفي رسول هللا صلى هللا قد بعثه الرسول صلى هللا عليه وس ن فت
  .)٥(... ، وفيھا يا وبرعليه وسلم وعمرو ھناك، ثمَّ مرَّ على مسيلمة وذكر القصة

                                                 
ن الحسنابن عساكر، أبو ا  )١( ـ٥٧١:ت( لقاسم علي ب ة دمشق، دار الفكر)ھ اريخ مدين نة - ، ت ة س روت، طبع  بي

ن :، وانظر)٤٦/١٥٣(محب الدين العمري : ، تحقيق)م١٩٩٥( الذھبي، أبا عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان ب
از  بالء،) ٧٤٨: ت(قايم الم الن ير أع الة : ، س ة الرس روت،  –مؤسس ـ٩/١٤١٣ط(بي ق)ھ عيب: ، تحقي  ش

 ). ٣/٦٨(ومحمد نعيم العرقسوسي،  ،األرناؤوط
 ).٥/٢٧٢(، )وبر(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر  )٢(
 ).٢/٤١٢(ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم   )٣(
مساوئ ( وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بـ: "وقال ابن كثير). ٤/٥٤٨(المرجع السابق   )٤(

 ".جزء الثاني منه شيئا من ھذا أو قريبًا منهفي ال) األخالق
ن الحسن: انظر. أخرجه ابن عساكر عن مّره بن ھبيرة العامري رضي هللا عنه  )٥(  ابن عساكر، أبا القاسم علي ب

نة - ، تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر)ھـ٥٧١:ت( ة س روت، طبع ق)م١٩٩٥( بي دين العمري : ، تحقي محب ال
)٤٦/١٥٣.( 
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 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلمة  ويؤيد ھذا أيضا ان اأن إسالم عمرو بن العاص كان متقدما على ادعاء مس د ك وة، فق لنب
من الھجرة، ة العاشرة فقد كان في السن ،، أما تنبؤ مسيلمة)١( إسالمه في السنة الثامنة من الھجرة

   .)٢(وكان قد وفد على النبي عليه الصالة والسالم في تلك السنة، فلما انتھى إلى اليمامة ارتد وتنبأ

ا ه: خامًس ال في ه ق ه أن ا نسب إلي ين، ال " :الضفدع، ومم ا تنق م م ك نع ي، فإن ا ضفدع نق ي
  .)٣("تمنعين، وال الماء تكدرين، رأسك في الماء وذنبك في الطين رباالش

  ا قاله مسيلمة الكذاب في المرأةم: المطلب الثاني
ا: أواًل  ين " :في الحبلى، قال فيھ ا نسمة تسعى من ب ى إذ أخرج منھ ى الحبل م هللا عل د أنع لق
يلمة .)٤("وحشاصفاق  ال عن مس ام، ق ن ھش ة الب يرة النبوي ي الس م : " ... وف ل يسجع لھ م جع ث

  .)٥( " ...ى الحبلىأنعم هللا عل لقد:األساجيع، ويقول فيھا

اريخ دء والت اب الب ي كت د هللا" :وف ن عن ه م ل يأتي زعم أن جبري ان ي ن  ،وك يھم م و عل ويتل
ذي ي :لمزورةأسجاعه ا ىسبح اسم ربك األعلى ال ى الحبل ا نسمة تسعى من  ،سر عل أخرج منھ ف

وهللا  ، فمنھم من يموت ويدس إلى الثرى، ومنھم من يبقى إلى أجل مسمى،)٦(]معى[بين أحشاء و
  .)٧("يعلم السر وأخفى

                                                 
، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب )ھـ٧٤٨:ت(ھبي، أبا عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذ: انظر  )١(

ن )٢/٨٠(، )٤١٧٥( محمد عوامة،رقم: ، تحقيق)ھـ١/١٤١٣ط(جدة،_الستة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، واب
قالني  ي العس ن عل د ب ل أحم ا الفض ر، أب ـ٨٥٢: ت(حج ذيب، دار الفك)ھ ذيب التھ _ ر، تھ

روت، ـ١/١٤٠٤ط(بي م)ھ ل)٨/٤٩(، )٢٠٥: (، رق حابة، دار الجلي ز الص ي تميي ابة ف روت _، واإلص بي
 ).٤/٦٥٠(علي محمد البجاوي : ، تحقيق)ھـ١/١٤١٢ط(

ـ٢١٣: ت(ابن ھشام، أبا محمد  عبد الملك بن ھشام بن أيوب الحميري المعافري، : انظر  )٢( ة، )ھ يرة النبوي ، الس
 ).٥/٢٧٣(طه عبد الرءوف سعد، : ، تحقيق)ھـ١٤١١ /١ط(بيروت  -دار الجيل 

ع : انظر  )٣( ن مني ن سعد ب د ب د هللا محم ـ٢٣٠:ت(ابن سعد، أبا عب رى، دار صادر)ھ ات الكب روت،  - ، الطبق بي
ي)ھـ٤٥٠:ت( ، والماوردي، أبا الحسن علي بن محمد)٥/٥٥٠( اب العرب وة، دار الكت روت، - ، أعالم النب  بي
ـ١/١٤٠٧ط( ق)ھ ا : ، تحقي م ب د المعتص رآن)١٢٠:ص(محم از الق اقالني، إعج ، )١٥٧:ص( ، والب

ار د الجب ن عب د ب ن محم ر منصور ب ا المظف معاني، أب ـ٤٨٩: ت( والس وطن)ھ معاني، دار ال ير الس  - ، تفس
، والشيباني، أبا الحسين علي )٢/٢٩٠(ياسر بن إبراھيم، وغنيم بن عباس : ، تحقيق)ھـ١/١٤١٨ط(الرياض، 
ـ٢/١٤١٥ط(بيروت  - ، الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية)ھـ٦٣٠:ت( رم محمد بن محمدبن أبي الك ، )ھ

 ).٣/٦٩(، والذھبي، سير أعالم النبالء )٢/٢١٩( عبد هللا القاضي: تحقيق
ري،:انظر  )٤( اريخ الطب تظم )٢/٢٠٠( ابن جرير، ت ن الجوزي، المن ة )٤/٢١(، واب ة والنھاي ر، البداي ن كثي ، واب

 ).٦/٣٢٦(، و)٥/٥١(
، )ھـ٧٥١:ت(، وابن القيم، أبو عبد هللا، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي )٥/٢٧٣(ابن ھشام، السيرة النبوية،   )٥(

الة اد، مؤسسة الرس ر العب اد في ھدي خي روت – زاد المع ـ١٤/١٤٠٧ط( بي ق)ھ اؤوط، : ، تحقي شعيب األرن
 ).٣/٦١٠(وعبد القادر األرناؤوط 

ن )تبلى( يخفي البدء والتار  )٦( ك ب د المل ، والمثبت كما في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ألبي منصور عب
 ).١٤٧: ص(القاھرة  –، دار المعارف )ھـ٤٢٩: ت(محمد بن إسماعيل الثعالبي 

 ).٥/١٦١(المقدسي، البدء والتاريخ،   )٧(
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وھل : ، فقالت؟ماذا يوحى إليھا" :وعند الطبري وابن كثير أن مسيلمة لما خال بسجاح سألھا
الحبلى :فقال ؟ماذا أوحي إليك :بل أنت !يكون النساء يبتدئن ى ربك كيف فعل ب أخرج  ،ألم تر إل

  .)١("منھا نسمة تسعى من بين صفاق وحشا 

  :ذلك ما يروى فييخلطون كالمه بالقرآن الكريم، وم، ومن تبعه وكان قومه

ال" :أن النبي عليه الصالة والسالم قال للحضرمي بن عامر يئا؟، ق رآن ش رأ من الق : ھل تق
ى، : ما شاء هللا أن يقرأ ثم قال) عبس وتولى(اقرأ، فقرأ من  :نعم، فقال ى الحبل نَّ عل ذي م وھو ال

لم فأخرج منھا نسمة تسعى بين شراسيف وحشا، زد : فقال النبي صلى هللا عليه وس ا فيال ت ا فإنھ ھ
  .)٢("كافية

أمعك من " :وعند القزويني نحوه عن رجل آخر يدعى قد بن مالك، قال له النبي عليه السالم
ى : نعم، فقرأ عبس وتولى حتى أتى على آخرھا، فزاد فيھا: القرآن شيء؟، قال وھو الذي أنعم عل

لم الحبلى فأخرج منھا نسمة تسعى ه وس ه رسول هللا صلى هللا علي ال ل ا، فق ين صفاق وحش ال : ب
  .)٣("الصفاق جلدة البطن: "، قال القزويني"تزد في القرآن ما ليس فيه

ا أمَّ  ن مسعود رضي هللا  وأخرج األنصاري أن أعرابيً يھم اب ان ف ة، وك ق مك ا في طري قوًم
ل إذا يغشى" عنه، ي واللي ى ،فقرأ اآلعراب ار إذا تجل ي ،والنھ ق الحبل ذي خل ا  ،وھو ال فجعل منھ

  .)٤(" اختالف إالھذا  إن اآلخرةما سمعنا بھذا في الملة  :فقال عبدهللا :قال ،نسمة تسعى

ا ك: ثانيً ي ذل ال ف ا ق ي األزواج، ومم ن " :ف ال لھ ل الرج ا، وجع اء أفراج ق للنس إن هللا خل
  .)٥("تجن لنا سخااًل إنتاجافين ،أزواجا، فنولج فيھا إيالجا

ى في سجاح وقومھا :لثًاثا ، ومما جاء في ذلك أن مسيلمة الكذاب ذھب لمفاوضة سجاح حت
ال ة، ق دت الموافق ا أب ة، فلم ه المزعوم الخير إذ  ،سمع هللا لمن سمع" :تشركه في نبوت ه ب وأطمع

اكم ،وال زال أمره في كل ما سر نفسه يجتمع ،طمع م فحي م ربك م ،رآك وم  ،ومن وحشة خالك وي
اكم ه أنج ار ،دين قياء وال فج رار ال أش ر أب لوات معش ن ص ا م اكم علين ل  ،فأحي ون اللي يقوم

                                                 
 ).٦/٣٢١( ، وابن كثير، البداية والنھاية)٢/٢٧٠( ابن جرير، تاريخ الطبري  )١(
ريس، أبو عبد هللا محمد بن أيوب البجلي   )٢( رآن )ھـ٢٩٤:ت(أخرجه ابن الضُّ زل من الق ا أن رآن وم ، فضائل الق

ر ة، دار الفك زل بالمدين ا أن ـ١/١٤٠٨ط(دمشق،  - بمكة وم ق)ھ دير : ، تحقي ، وھو حديث )٣١:ص(غزوة ب
ا مرسل، وأورده ابن حجر في اإلصابة، وذكر أن له أسانيد أخر غير أني ا : انظر. لم أقف عليھ ن حجر، أب اب

قالني  ي العس ن عل د ب ل، أحم ـ٨٥٢:ت(الفض ل)ھ حابة، دار الجلي ز الص ي تميي ابة ف روت  - ، اإلص بي
 ).٢/٩٥(علي محمد البجاوي، : ، تحقيق)ھـ١/١٤١٢ط(

ي   )٣( د الرافع ن محم ريم ب د الك ي، عب ـ٦٢٣: ت(القزوين زوين،)ھ ار ق ي أخب دوين ف ب الع: ، الت ة دار الكت  -لمي
 ).١/٢١٣(عزيز هللا العطاري : م، تحقيق١٩٨٧ -بيروت 

ة )ھـ١٨٢:ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراھيم األنصاري، صاحب أبي حنيفة، )٤(  -، كتاب اآلثار، دار الكتب العلمي
 ).٦٨: ص(، )٣٥٥(ھـ،رقم ١٣٥٥: بيروت طبعة سنة

، والشيباني، الكامل في )٥/١٦٤(بدء والتاريخ ، والمقدسي، المطھر، ال)٢/٢٧٠(ابن جرير، تاريخ الطبري،   )٥(
 ).٦/٣٢١(، وابن كثير، البداية والنھاية )٢/١(التاريخ 



  ١٦٥٣ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحسن الخالدي ـــــــــــــــ
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ار ربكم الكب ار ل ار ،ويصومون النھ وم واألمط ال أيضا .)١(" رب الغي وھھم " :وق ت وج ا رأي لم
نكم  ،وال الخمر تشربون ،ال النساء تأتون :قلت لھم ،وأيديھم طفلت ،وأبشارھم صفت ،حسنت ولك

ون ،وتكلفون يوما معشر أبرار تصومون يوما ك  !فسبحان هللا إذا جاءت الحياة كيف تحي ى مل وإل
ا شھيد ،فلو أنھا حبة خردلة ،السماء ترقون ا في الصدور ،لقام عليھ م م ا  ،يعل اس فيھ ر الن وألكث

  )٢("الثبور

ث ب الثال ذاب  :المطل يلمة الك ه مس ا قال ي الطحم ن،ف زرع، ن، والعج م هللا  وال وبعض نع
  .)٣("والطاحنات طحنا، فالعاجنات خبزا، فالثاردات ثرًدا، فالالقمات لقًما" :يهومما ورد ف تعالى،

م الشمس سراجاا: "ومن ذلك ا ،ذكروا نعمة هللا عليكم واشكروھا إذ جعل لك  ،والغيث ثجاج
ا ،وجعل لكم كباشا ونعاجا ا ،وفضة وزجاج ا وديباج م من  ،وذھب يكم أن أخرج لك ه عل ومن نعمت

  .)٤(" وريحانا وحنطة وزوانا ،األرض رمانا وعنبا
  

  نسبة المعارضات إلى مسيلمة ومناقشتھاأقوال المشككين في :  المبحث الثالث

  تمھيد
ارى وال  ة ال تُج وى بالغ ه ح ين، وأن ي مب ان عرب زل بلس ريم ن رآن الك وم أن الق ن المعل م

د شھد لبالغة الق ،ىتُبار افر: رآنتذوق العرب عذوبتھا وعظمتھا، فملكت عليھم نفوسھم، وق  الك
  .المعاند، فضاًل عن المؤمن به

يلمة ھل :وھنا، لنا أن نسأل اءوا بسخافات ال  خفيت بالغة القرآن على مس ذين ج ه؛ ال وأمثال
  .يعتد بھا إذا ما قيست على كالم العرب وأساليبھم في نظم الكالم؟

قرآن شأن من لماذا لم يكن شأن مسيلمة حين قوي عزمه على اإلتيان بما يزعم أنه يحاكي ال
زه، وأدرك أن المعارضة  أيقن عج دقق، ف تفحص المبصر الم رة الم ريم نظ رآن الك ي الق نظر ف

  .ليست في مقدوره؟

ال ي يق وال السمجة الت ذه األق ا وحي: إن وجود ھ ا - إنھ زعم قائليھ اب  - ب جعل بعض الكت
ه، يلمة إلي ذا المبحث لعر والباحثين يشككون في صحة نسبة معارضات مس وال فجاء ھ ض األق

  .ومناقشتھا

                                                 
 ).٦/٣٢٠(، وابن كثير، البداية والنھاية )٢/٢٧٠(ابن جرير، تاريخ الطبري،  )١(
 .المرجعان السابقان   )٢(
 .سيأتي توثيقه في المطلب الثالث من المبحث الثالث  )٣(
ر : ، والزوان)١٤٧: ص(، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب الثعالبي  )٤( ن منظور، لسان . حب يخالط البُ اب

 ).١٣/٢٠١(العرب، 
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  إليه المزعومة معارضات مسيلمة نسبة في صحة أقوال المشككين :المطلب األول

  األستاذ عبد الكريم الخطيب: واًل أ
ا للعرب من بالغة وفصاحة " :حيث قال ه م ي صميم، ل وال تحسبن أن مسيلمة، وھو عرب

م يحاول ثل ھذا الساقط المرذول من الكالمالعربي أن يھرف بضى لذوقه ري ه ل ل نحسب أن م، ب
ا ا ،أبًدا أن يكون له قرآن، وأن الذي أفحم قريًش رآن ھو  ،وأعجزھ انھا في معارضة الق وأخذ لس

والذي نظنه؛ بل ونكاد  .وأعجزه وأخذ على لسانه، فلم يقل شيئًا يجعله قرآنًا له ،الذي أفحم مسيلمة
ه، ويلطخوه بالسواد أن الذين أرادوا أن يھزءوا بمسيلمة، ويسخروا : نستيقنه منه، ويشوھوا وجھ

ھؤالء قد عمدوا إلى ھذا العبث من القول، فنسبوه إليه،  - على ما شوھه الكذب، ولطخه االدعاء -
مَّار في معرض  ه الس وعلقوه برقبته ليزداد خزيًا وسخرية على مر الدھر، وليكون حديثًا يسمر ب

اذبوإذا ب" :وقال أيًضا  .)١(" السخرية واالستھزاء ي الك دَّعون للنب ه الم ا يدعي يلمة( طل م ، )مس
رآن )المعري( وبطل ما يدَّعيه المّدعون لألديب الصادق ، فقد بطل كل قول يقال في معارضة الق

  .)٢("، أو أرباب بياننبوةمن أدعياء 

  :  ي الدين الدرويشيمح: ثانيًا
ذاب، و يلمة الك ى مس ذه المعارضات إل روا صحة ھ ذين أنك ن ال و م ال إذھ م تنقطع " :ق ول

ذاب الرغبة في يلمة الك د حاول مس لم، فق ه وس ه صلى هللا علي د حيات رآن بع ذي ظھر  ،تقليد الق ال
أ في  ذي تنب ي أسد، واألسود العنسي ال باليمامة في بني حنيفة، وطلحة بن خويلد الذي تنبأ في بن

ىاليمن، وسجاح التي ظھرت في بني تغلب، وال سبيل  أن الكالم  إل ه ھؤالء الجزم ب ذي جاء ب ال
ذي  أنه من تخيل القصاص نرجحمنسوب إليھم حقيقة، بل  المتأخرين، فمن ھذا الكالم المتھافت ال

وواضح تماًما أن ھذا الھراء ليس من  ... يا ضفدع بنت ضفدعين: نسب إلى مسيلمة أنه كان يقول
٣١( "ن في شيءيلغة الجاھلي

(.  

  الشيخ علي العماري: ثالثًا
٤(ال السابقة إلى مسيلمة في مقالين لهوصحة نسبة األق أنكر العماري

٢

رآن  ) عن معارضة الق
رواة، وتفكھات أصحاب " نھاإ :عن معارضات مسيلمة وغيره الكريم، قال في األول االت ال افتع

ره من  ...وأضاحيك السمَّار في المجالس والمجتمعات القصص، يلمة أو غي د أن مس ولم أكن أعتق
  ."بھذا الھراء - وھم فصحاء بلغاء - إلى ھذا المستوى، ويمخرق على قومه ينزل أعراب البادية
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 ).١/٥٠٦(المرجع السابق  )٢(
 ).١/٦٠(دمشق  - ، دار اليمامة)ھـ٥/١٤١٧ط(ن الكريم وبيانه، الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآ  )٣١(
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ال األول  المية، المق ذاھب اإلس اني)٢٠٧:ص(الم ال الث ى الراب)٣٢٤:ص( ، والمق   طـ، عل
  org/arabic  . http:www. Taghrip  
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ى : "وقال في مقاله الثاني ر عل واھي المق كيف يعقل أن أعرابيًا كمسيلمة يرسل ھذا الكالم ال
  .؟"نفسه بالتفاھة في معرض دعواه للنبوة

يلمة  ى مس بة المعارضات إل ه لصحة نس ي نفي اري ف تاذ العم تند األس د اس ن وق دد م ى ع إل
(اآلتياألدلة، أبرزھا 

٣

١(:  

ي  .١ األسانيد والطرق التي جاءت بھا الروايات ضعيفة، فقد رواھا ابن إسحاق عن شيخ من بن
حنيفة، ورواھا الطبري عن جابر عن فالن، وعند الخطابي عن سعيد بن نشيط، وھو متھم، 

  .وھذا يحمل على االعتقاد بأنھا موضوعة

  .بعضھا يروى بصور مختلفة .٢

اھر، فصل لربك وجاھر( :بعضھا ينسب إلى غير واحد نحو .٣ اك الجم بھا ) إنا أعطين د نس فق
  .الجرجاني في رسالته لمسيلمة، في حين نسبھا غيره لرجل مجھول

ه حين راستشھد العماري بكالم منثور لمسيلمة ظھر فيه إيجاز العبا .٤ ة، وقوة في الكالم، ومن
  ."وقومك العرب ھل لك أن أتزوجك فآكل بقومي" :قال لسجاح

والت من  .٥ ذه المق يلمة، وأن ھ ى مس اره لصحة النسبة إل اري أن من أسباب إنك يضيف العم
د عرضه : الظرفاء تفكھات يلمة لسجاح عن ات مس القصة الخليعة التي نسجت حول مخاطب

  . ورد فيھا من شعر ونثر خليع الزواج منھا، وما

  ة إليهسبة معارضات مسيلممناقشة األقوال المشككة في صحة ن: المطلب الثاني
ما ذھب إليه الخطيب وغيره من نفي نسبة ھذه المزاعم إلى مسيلمة الكذاب ال نوافقھم عليه، 

  :اآلتي ذلكسبب و

ًزا أتوافرت المراجع على نسبة ھذه األقوال إلى مسيلمة الكذاب، فقد أخذت  :أواًل  ساجيعه حي
اريسعً وا ى ا في كتب الحديث، والتفسير، والسير، والت بتھا إل ى نس ا عل وا جميًع خ، واألدب، واتفق

  .مسيلمة

ا  ي م ي أن نف وه، وظن ا نقل ى الكذب فيم م التواطؤ عل أ بھ ر نرب فھؤالء خلق كثير، وجمٌّ غفي
اب  ن الكتّ ل األول م اه الرعي ا، وتلق تالف أنواعھ ى اخ المية عل ب الحضارة اإلس ه كت زخرت ب

ين أو السھل ب خطير ير بالقبول أمرٌ والمؤرخين وأصحاب السِّ  يس من الھ ات، إذ ل ى وقف حاجة إل
ه  ا حوت ا شاء مم رّد ما اتفقت المراجع على نقله، ألن ھذا األمر يفتح الباب لمن شاء أن ينسف م

ى  من ثمَّ كتب حضارتنا اإلسالمية بحجة يّدعيھا، و يمكن التشكيك في أي قضية اتفقت الكتب عل
اًل  ذا فع ا، وھ ي سرد حكايتھ ا، وتعاضدت ف ا نقلھ ع م ي موق ، حيث )العرب الملحدين(حصل ف

لمين وا أن المس ات زعم ذه المعارض وا ھ قوو اختلق يلمةب ھاألص رآن ،مس ة الق روا عظم ، ليظھ
ي  وقعھم اإللكترون ى م أوردوا عل الم  -ف رآن واإلس ى الق ري عل ذي يفت ن  -ال ب م ه الكت ا حوت م

                                                 
 ). ٣٢٥: ص(، والمقال الثاني )٢١١-٢٠٩:ص(المرجع السابق، المقال األول : انظر  )٣١(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

عماري الذي يشير أن المعارضات معارضات مسيلمة المزعومة ثمَّ دّعموا كالمھم بمقالة الشيخ ال
    .)١(قد نسبت إلى مسيلمة من قبل القصاص

ث الھجري،  اني والثال رن الث ي الق وا ف ي كتب أعالم عاش يلمة ف نت معارضات مس د ُدوِّ لق
  .جد في ذلك العصر من ينكر نسبة ھذه الروايات إلى مسيلمة؟نلماذا لم : والسؤال ھنا

ي ا لمھمةإن الركيزة ا: ثانيًا ى الت ة إل ذه المعارضات المزعوم ى نسبة ھ ن نف ا َم َد عليھ عتَم
ا أن ينطق مسيلمة ، ھي أن المستوى البياني والبالغي لھذه المعارضات ساقط ھابط ال يستساغ لھ

  :بھا َمن ملك لسانًا عربيًا، والجواب عن ھذه النقطة يمكن إجماله في جانبين

  .جع الكھان، ويوھم القوم أنه يوحى إليهبھذا الكالم المسجوع حتى يجاري س ءن مسيلمة جاإ .١

اسإ .٢ ه ،ن القرآن الكريم له قالب شكلي يختلف عّما ألفه الن ه ومحاذات فشل  ،فمن أراد مجارات
  .النقطتين في المطلب الخامس من المبحث الخامس نبال ريب، وسيأتي تفصيل ھاتي

ا اة الق: ثالثً خافات أراد محاك ذه الس ى بھ ين أت يلمة ح ن أن مس نظم ال أظ ة ال ن ناحي رآن م
وم : والفصاحة والبيان، بل كل ما أراده دع الق م ي و ل ه، فھ وحى إلي ي ي ه نب اس بأن التلبيس على الن

ا جاء  ل بم هإلى وضع النظم مقابل النظم، ولم يحف ه تحدى  ب ه الكتب أن ل عن م تنق من الكالم، ول
د أن بَ يفھو غ بكالمه، ه بع ول قوم ه استخف عق ه؛ ألن ى ب ا أت اعھم الھوى، ُصر آبه بم يھم اتب ر ف

ول،  ،حتى إن الذين عقلوا سخف قوله غلَّبوا الھوى على ما وعته العقول وأضمرت له القلوب القَب
ون انوا يقول اع الكالم المرذول، فك ا من صادق " :واستباحوا ألنفسھم اتب ة أحب إلين ذاب ربيع ك

٢١("مضر

ور هللا " :بن تيميةفقد عماھم الھوى عن الھدى، فالھوى يعمي ويصم، قال ا. ) م ين ومن ل
ان و ائق اإليم ه بحق لاقلب ن المبط ق م ق المح رف طري م يع رآن ل اع الق ر  ،تب ه األم بس علي والت

ذابين  ره من الك ة وغي يوالحال كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمام م  ف م أنھ زعمھ
٣٢("ھم كذابون وإنماأنبياء 

(.  

ه المعارضة يلمة بكالم اة  إذن لم يقصد مس يس بمحاك ا قصد التلب رآن، وإنم نظم الق ة ل البياني
لم،  نظمه ليؤكد ه وس د صلى هللا علي وة محم وان نب أمر نبوته المزعومه، فالقرآن وحي، وھو عن

  .ليشھد له الناس بأنه يوحى إليه ؛بقرآنه المزعوم وقد افترى مسيلمة

زعم مسيلمة أن ما جاء به وحي من عند هللا تعالى، لكنه لاّدعى لقد  م ي م يتحّد بما جاء به، ول
  .  القرآن تفوق على نظمأنه 

ه ؛إن ھذا الكالم لو كان معجزا" :قال الباقالني ردة ب اع ولعرف  ،لتعلقت العرب وأھل ال أتب
ل ،أنه عروض له النبي  صلى هللا عليه وسلم د قوب ه ق ين بأن م اليق ك  ،ولوقع لھم العل وفي عدم ذل
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ه ا، أن مسيلمة لم يدع ھذا الكالم معجزً وعلى  ،ذلك يدليل على جھل مدع وال تحدى العرب بمثل
ذلك ال  ،بل كان في نفسه ونفس كل سامع له أخف وأسخف وأذل من أن يتعلق به ؛فعجزوا عنه ول
١٣("ا من العرب تعلق بهوال أحدً  ،نجد له نبأ

(.  

ا ، وإن اختالف صيغ المعارضات المنسوبة إلى مسيلمة ال يشكك في أصلھا: رابًعا ك ألنھ ذل
د  ا ھي ترھات ق واترا، وإنم ا مت اًل حرفيً ا نق ا إلين ليست قرآنًا حتى يحتفل الناس بذكرھا، وينقلوھ

اس تختلف من شخص  ايختلف الناقلون لھ في بعض صيغھا، فمن المعلوم أن قوة التحمل عند الن
ا د اختلفت عب ا، وق د يتساھل آخر في نقلھ ا، وق رواة إلى آخر، فقد ينقلھا شخص بحرفيتھ رات ال

ا واحدً  الذين نقلوا حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان مفادھ ، افي األحاديث الصحيحة، وك
ى رسول هللا صلى األحاديث الصحيحة المرفوعة إ، فھل لنا أن نشكك في نسبة اومؤداھا واحدً  ل

  .!هللا عليه وسلم لمجرد أن بعض ألفاظھا قد اختلف من شخص آلخر؟

ا ب: خامًس م إن نس رى ل ره أخ ى غي ارة، وإل ه ت ة إلي يلمة المزعوم ة بعض معارضات مس
اھر، ( :التي أوردھا السيد العماري، وھي روايات محدودة، منھايحصل إال في  اك الجم إنا أعطين

(، فقد نسبھا الجرجاني)لربك وجاھر فصلِّ 
١

(، والرازي)٢
٢

يوًعاإلى مسيلمة، ولكن األ )٣ ر ش ا  كث أنھ
(وقد أخرج ھذا الدارمي في الرد على الجھميةمن مقولة رجل مجھول، 

٣

ه )٤ ، وأوردھا ابن عبد رب
٥(في العقد الفريد

٤

اء) (، واألصفھاني في محاضرة األدب
٥

(رف، واألبشيھي في المستط)٦
٦

ا)٧  لجلي، ف
كك  ذا ال يش يلمة، وھ ذه المعارضة ليست لمس ع أن ھ ذه المراج ن خالل ھ بته م ا صحت نس فيم

  .الروايات التي لم يرد عليھا خالفلمسيلمة، وال ينفي بقية 

دةتُ أن ف ومع ھذا كله، اننسب معارضة واح يلمة  ، أو اثنت ى مس ارةإل ارة  ،ت ى مجھول ت وإل
ذلةأال يشكك في أصل المس أخرى إن ھ والت، ف يلمة؛  ه المق ا رجل يحتمل أن تكون لمس جھر بھ

  . ط مقوالتهلى نمويحتمل أن تكون لغيره نسجت ع، اعتقاًدا منه بھا) لم يسمَّ (مجھول 

                                                 
ة ،  تمھيد األوا)ھـ٤٠٣: ت(محمد بن الطيب : الباقالني، أبو بكر  )١٣( ئل في تلخيص الدالئل، مؤسسة الكتب الثقافي

 ).١٨٢:ص(عماد الدين أحمد حيدر : ، تحقيق)ھـ ١٤٠٧/ ١ط(لبنان  -
اھر   )٢١( د الق اني، عب ـ٤٧١:ت(الجرج ي)ھ اب العرب از، دار الكت ل اإلعج روت - ، دالئ ـ١/١٤١٥ط( بي ، )ھ

 ).٢٩٠:ص - التنجي.د:تحقيق
 ).٣٢/١٢٦(الرازي، التفسير الكبير،   )٢٣(
عيد  )٤٣( ن س ان ب عيد، عثم و س دارمي، أب ـ٢٨٠:ت( ال ر ،)ھ ن كثي ة، دار اب ى الجھمي رد عل ت،  - ال الكوي

 ).٢١٠:ص(بدر بن عبد هللا :تحقيق ،)ھـ١/١٤١٦ط(
د األندلسي،   )٥٤( ن محم د ب ه، أحم د رب ن عب ـ٣٢٨:ت(اب ي)ھ راث العرب اء الت د، دار إحي د الفري روت – ، العق  بي

 ).١٥٧/ ٦( ،)ھـ٣/١٤٢٠ط(
ن المفضل   )٦٥( د ب ـ ٥٠٢: ت(األصفھاني، أبو القاسم الحين بن محم م)ھ اء، دار القل روت،  - ،محاضرات األدب بي

 ).٢/٤٤٦(عمر الطباع : ، تحقيق)ھـ١٤٢ ٠(طبعة سنة،  
دار الكتب  ، المستطرف في كل فن مستظرف،)ھـ٨٥٠:ت( األبشيھي، أبو القاسم، شھاب الدين محمد بن أحمد  )٦٧(

 ). ٢/٥٢٣( محمد قمحية،: ، تحقيق)ھـ٢/١٤٠٦ط(يروت، ب -العلمية
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ىنقض نسبة المعارضات ل من األمور التي عدَّھا العماري دلياًل : سادًسا ذاب إل يلمة الك : مس
رأة،  ح ام ه إال أفجر رجل ألوق ا ال يقول ما جاء في قصة التقاء مسيلمة بسجاح حيث قال لھا كالًم

خذ السيد العماري مقولة وكانت إجابة سجاح ال تقل فحًشا عما تكلم به مسيلمة، ومن القصة ذاتھا أ
ي ديث، وھ ن ح ا دار م نقض م يلمة ل رب" :مس ك الع ومي وقوم ل بق ك أن أتزوجك فآك ل ل ، "ھ

ةاوأوضح أن من يقول ھذا الكالم البليغ ال يقول ما سبق من أشع ك مقول : ر ھابطة، فانطبق في ذل
ة"الخصم والحكم أنتو" ذي  ، فقد نقض ما دار بين مسيلمة وسجاح من أشعار، ومن تتم ول ال الق

  !.جاء في السياق نفسه أخذ دليل النقض له

ا،  ة كلھ ا أن نأخذ الرواي ذه الصورة، فإم ى ھ د ال يكون عل وظني أن المنھج العلمي في النق
ا إذا  داوإما أن نتركھ ا  ب ا، أم إن السياق عوارھ ليم، ف ر س ذا غي ل بعضھا فھ ا ونعِم رك جلھ أن نت
رهاية كما وقع في روالذي جاءت به ھذه ال ري وغي اريخ الطب ١(ت

٧

يلمة حين التقى  )  اسجاحً أن مس
ي : ، قالت..)ل ربك بالحبلىعألم تر كيف ف(سألته عّما أوحي إليه، فذكر لھا  ال أوحي إل وماذا؟، ق

اللأن هللا خلق  الإأشھد : قالت...نساء أفراجا، وجعل الرجال لھن أزواج ي، ق ك أن : نك نب ھل ل
كعن: ، قالتأتزوجك فآكل بقومي وقومك العرب؟ د ذل ي  م، فذكر لھا بع ورة الت ك األشعار المنث تل

  .أنه كالم ممجوج لىتدل على الفجور فضاًل ع

ول، قْ ونَ  ر مقب رأة غي ه أفجر رجل ألفجر ام ض السيد العماري لھذا الكالم بحجة أنه ال يقول

ول هللا عزوومن أفجر ممن اّدعى النبوة زوًرا وكذبًا وبھتانًا، وفي أ m m l  :وجل لئك يق
 y x w   v u t    s        r q  p  o n zl  ]٩٣: األنعام.[  

الدرويش من أن ھذه المعارضات من نسج القصاص  الدين ييالسيد مح هإن ما ذكر: سابًعا
ك أن عددً  ة، وذل ه مغالطة تاريخي رً  االمتأخرين، في ات اكبي ذه المروي وال  - من ھ ي ذكرت أق الت

ات - يتلى في المساجد ايلمة كالمً مسيلمة، أو نصَّت على أن لمس أصحابھا  عاش موجود في مؤلف
ذاب القرن الثاني في يلمة الك وال مس دًدا من أق ذا ع ي ھ د ضمنت بحث اًل  الھجري، وق ك  نق عن تل

، وما جاء في كتاب )ھـ١٥٠(سنة  المتوفىما نقله ابن ھشام عن ابن إسحاق : المؤلفات، ومن ذلك
ـ٢٣٠- ھـ١٦٨(، وطبقات ابن سعد)ھـ١٨٢ - ھـ١١٣( يفةاآلثار ألبي يوسف صاحب أبي حن ، )ھ

نعاني  رزاق الص د ال نف عب ـ١٢٦(ومص ـ٢١١ - ھ يبة ، )ھ ي ش ن أب نف اب ـ١٥٩(ومص  - ھ
ـ٢٣٥ و،)ھ ري، نح ث الھج رن الثال ي الق اش ف ن ع نھم م زار  :وم ـ٢١٥(الب ـ٢٩٢ - ھ ي  ،)ھ ف

نده،  ائي  ومس ـ٢١٥(النس ـ٣٠٣ - ھ ن جر)ھ رى، واب نن الكب ي الس ري ، ف ر الطب ـ٢٢٤(ي - ھ
  .رھميوغ ... ، في تفسيره، وتاريخه)ھـ٣١٠

أخرين ألةوال أظن أن ھؤالء من القصاص المت ال ، فمس يلمة قت ة أتباعه حدثت ومال مس حق
  .بعد عھد النبوة

                                                 
 ).٥/١٦٤(،  والمقدسي، المطھر، البدء والتاريخ )٢/٢٧٠(ابن جرير، تاريخ الطبري : انظر  )١٧(
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ه  :اثامنً  وة، وأمر اّدعائ وة اثبت في الروايات بما اليدع مجااًل للشك أن مسيلمة اّدعى النب لنب
  .)١()ذو النون(م أن الوحي الذي يأتيه اسمه مستفيض، وكان يزع

اسخافتھا، فمجرد إذا أنكرنا نسبة المعارضات المزعومة إلى مسيلمة ل: وھنا نقول أن  ھل لن
وة يلمة للنب يلمة ؟ننكر اّدعاء مس وة سخف ال، أال تلحظ معي أن اّدعاء مس ك ال  عظم،أنب ومع ذل

وتخرس لسانه عن اّدعاء  ،فيه بر بالغة القرآن فتؤثرفإذا كان مسيلمة فصيًحا بليًغا أفال يتد ،هننكر
  .المزعومة؟ته نبو

ى  !بالغة القرآن مسيلمة عن اّدعاء نبوة مزعومة رسخفإذا لم تُ  فال عجب إذن أن يتجرأ عل
  .فكالھما سخف قرآن مزعوم

ه وصدقوه بزعمه أنه نبي، عقول قومه فمن استخفَّ  آمنوا ب ال ف ال يعجز أن يھرف  ؛وهؤوم
  . ن كالمه الساقط ليناصروهلھم م

ي نقلت ن نتعامل معحون نتنبهيجب أن  :تاسًعا ات الت ا ال نتعامل  الرواي يلمة، أنن زاعم مس م
لم، ه وس ع  مع أحاديث رسول هللا صلى هللا علي ل نحن نتعامل م انيد، ب ا صحة األس فنشترط لھ
ب ا تيسر من كت اريخ: مسألة تاريخية مصادرھا م ير، والت أنھا شأن أي حدث الحديث، والسِّ ، ش

، وھل ننفي وقع في العصور اإلسالمية، فھل نشترط ألحداث العصر األموي مثاًل صحة اإلسناد؟
  .بعض األحداث التي توافرت كتب التاريخ على روايتھا لمجرد أنھا ال إسناد لھا؟

ذا ة، وھ  ومع ذلك؛ فإن وجود اإلسناد أقوى وأوثق وأدعى إلى التصديق ونفي الريب والتھم
  .ما سأحاول عرضه في المبحث التالي

أخرين، : عاشًرا يلمة جاء من المت مما تجدر مالحظته أن إنكار صحة  نسبة معارضات مس
  .ولم أقف على نص ألحد من المتقدمين قال بذلك

  
  إلى مسيلمة الكذاب رواية المزعومة دراسة نسبة المعارضات: المبحث الرابع

  تمھيد
د اعتمد بعضھم في نفي نسبة ال انيدھا، فق ى ضعف أس يلمة عل معارضات المزعومة إلى مس

ري عن  - كما سبق - ذكر الشيخ العماري ة، والطب ي حنيف أن ابن إسحاق رواھا عن شيخ من بن
جابر عن فالن، والخطابي عن سعيد بن نشيط، وإذا سلَّمنا للشيخ العماري بضعف ھذه الروايات، 

اب؟فإنه ينبغي أن نسأل في ھذا المقام، ھل ھذ ذا الب د، ا ھو كل ما روي في ھ ق نجد أن  عن التحقي
 زالرضات المزعومة إلى مسيلمة، وإذا صح نسبة بعضھا اتنسب تلك المع ھناك روايات غيرھا

هعشك ال بته إلي ى نس ذا  ما اتفقت الكتب عل نظم، وسأعرض في ھ ا في الصياغة وال ا يوازيھ مم
بالمبح ة مطال ةاألول : ث ثالث ة األول دراس انيىالرواي ة:، والث ة دراس ة الثاني ثالرواي : ، والثال
  .الثالثة الرواية دراسة

                                                 
 ).٢/٢٢٥(ابن جرير، تاريخ الطبري،   )١(
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  التي نقلت كالم مسيلمة الكذاب الرواية األولى دراسة: األول المطلب

  الرواية: أواًل 
يبة عن )١(أخرج عبد الرزاق ع، والطبراني عن )٢(سفيان بن عيينة، وابن أبي ش  عن )٣(وكي

ارون، عن )٤(والشاشي عبد الرزاق،بن إبراھيم عن  إسحاق ن ھ م  عيسى بن أحمد عن يزيد ب كلھ
  :عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال

ة : جاء رجل إلى ابن مسعود رضي هللا عنه فقال" ي حنيف إني مررت بمسجد من مساجد بن
ه هللا م ينزل يئًا ل رأون ش معتھم يق رو :فس اردات ث ًزا، فالث ات خب ا، فالعاجن ات طحنً ًدا، الطاحن

يلمة،  تىفأرسل عبد هللا فأ: فالالقمات لقما، قال ن مس ى دي د بھم سبعين ومائة رجل عل امھم عب إم
تھ)٥(هللا بن النواحة ى بقي م نظر إل ل، ث الم، فأمر به فقت ا نحن بمجزري الشيطان، ھؤالء : ، فق م

  ".سائر القوم سيِّروھم إلى الشام حتى يرزقھم هللا توبة، أو يفنيھم الطاعون

  يةاإلسناد لھذه الرو ترجمة رجال :يًاثان
ن : جاءت ھذه الروايات من طريق د ب د عن يزي ن أحم ع، وعيسى ب ة، ووكي سفيان بن عيين

ي حازم ن أب يس ب د، عن ق ي خال ن أب ة  .ھارون كلھم عن إسماعيل ب ى عنعن وا عل يعھم اتفق وجم
  :وفيما يلي ترجمة رجال األسانيد.إسماعيل عن قيس

                                                 
، )ھـ٢/١٤٠٣ط( بيروت – ، مصنف عبد الرزاق، المكتب اإلسالمي)ھـ٢١١:ت(أبو بكر بن ھمام الصنعاني   )١(

 ). ١٠/١٦٩( حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق
ـ٢٣٥:ت(أبو بكر، عبد هللا بن محمد   )٢( ة الرشد)ھ يبة، مكتب ي ش ن أب ـ١/١٤٠٩ط( الرياض – ، مصنف اب ، )ھ

 ). ٦/٤٣٩(، )٣٢٧٤٣: (كمال يوسف الحوت، رقم: تحقيق
ق)ھـ٢/١٤٠٤ط( الموصل – اء، المعجم الكبير، مكتبة الزھر)ھـ٣٦٠:ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد   )٣( : ، تحقي

 ).٩/١٩٤(، )٨٩٥٦(حمدي عبد المجيد السلفي، رقم 
ب  )٤( ن كلي ثم ب عيد، الھي و س ـ٣٣٥:ت( أب م)ھ وم والحك ة العل ي، مكتب ند الشاش ورة،  - ، مس ة المن المدين

اب. د: ، تحقيق)ھـ١/١٤١٠ط( دين، ب ن ال ي عن اب: محفوظ الرحمن زي ي حازم البجل ن أب يس ب ا روى ق ن م
 ).٢/١٨١(، )٧٤٦( مسعود رضي هللا عنه، رقم

ا رسول هللا صلى هللا   )٥( ال لھم ال، فق كان رسول مسيلمة الكذاب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھو وابن أث
يلمة[نقول كما قال : وأنتما فما تقوالن؟، قاال" :عليه وسلم ول مس ا يق ه ]أي كم ال رسول هللا صلى هللا علي ، فق

للوال :وسلم نة أن الرسل ال تقت نده : أخرجه".  أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما، فجرت الس د في مس أحم
م ه، رق م)١/٣٩٦(، )٣٧٦١( :عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عن و داود، )١/٤٠٤(، )٣٨٣٧( :، ورق ، وأب

حمد محيي الدين، م: بيروت، تحقيق - ، سنن أبي داود، دار الفكر)ھـ٢٧٥:ت(سليمان بن األشعث السجستاني 
ن)٣/٨٣(، )٣٧٦١( :في الرسل، رقم: كتاب الجھاد، باب د هللا ب رحمن السمرقندي =  ، والدارمي، عب د ال عب

ـ٢٥٥:ت( راث ،)ھ ان للت دارمي، دار الري نن ال ق - س اھرة، تحقي بع،  :الق د الس ي، وخال واز زمرل ف
م: ، كتاب السير، باب)ھـ١/١٤٠٧ط( ل الرسل، رق ان)٢/٣٠٧(، )٢٥٠٣( :في النھي عن قت ال المحقق : ، وق
 ".إسناده صحيح"
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 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة .١ ن عيين فيان ب ن س ي أ ب رانب د ا عم و محم ي، أب م المكي، روى عن ميمون الھالل وفي ث لك
  .)١()ھـ١٩٨(، مات سنة"ثقة ثبت حافظ" :بن أبي خالد، قال الذھبيإسماعيل 

ال  - بضم الراء، وھمزة ثم مھملة -وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي  .٢ أبو سفيان الكوفي، ق
ار التاسعةاثقة حافظ ع" :حجر ابن ـ١٩٧( سنة ، مات)٢("بد من كب ه )ھ ن منجوي ره اب ، ذك

  ". )٣(إسماعيل بن أبي خالدممن روى عن 

ي  .٣ ن حجر ف ره اب ى البلخي، ذك و يحي ن وردان العسقالني، أب ن عيسى ب د ب ن أحم عيسى ب
ال : قال النسائي" :شيوخ الشاشي، ونص على أن يزيد بن ھارون من شيوخه، وقال ة، وق ثق

ائتين: ، وقالقاتصدوق، وذكره ابن حبان في الث: أبو حاتم ان وستين وم  :ت( مات سنة ثم
ـ٢٦٨ ر )٤("، )ھ ن حج ال اب عين: "ق ارب التس د ق داد "وق د ببغ ه ول زي أن ص الم ، ون
  .)٥()ـھ١٨٠(سنة

د الواسطي أحد ذزا: يزيد بن ھارون بن وادي، ويقال .٤ و خال ان بن ثابت السلمي، موالھم أب
ن نص ابن حروى عنه الستة،  األعالم الحفاظ المشاھير، جر على أنه روى عن إسماعيل ب

   .)٦(أبي خالد

ي: حافظ متقن، وقال ابن المديني: قال أحمد" :قال الذھبي ال العجل ه، وق : ما رأيت أحفظ من
ة، و رة ركع ت عش حى س لي الض ًدا يص الة ج ن الص د حس ت متعب نةقثب وفي س ي، ت  د عم

٧١()ھـ٢٠٦(

(.  

ن ك .٥ ي، م والھم البجل ي، م د األحمس ي خال ن أب ماعيل ب ذيبإس ي التھ ال ف ابعين، ق ار الت  :ب
ب، "روى عن قيس بن أبي حازم" ت، مات سنة: وفي التقري ة ثب ـ١٤٦(ثق ه )ھ ، وروى عن

(الستة
٢

٨(.  

                                                 
م: انظر  )١( تة، رق ة في الكتب الس ه رواي ة من ل ن حجر، )١/٤٤٩(، )٢٠٠٢: (الذھبي، الكاشف في معرف ، واب

 ).٤/١٠٤(، )٢٠٥: (تھذيب التھذيب، رقم
قالني   )٢( ي العس ن عل د ب ل أحم و الفض ر، أب ن حج ـ٨٥٢: ت(اب يد)ھ ذيب، دار الرش ب التھ وريا – ، تقري  س

 ). ٥٨١:ص(، )٧٤١٤:( محمد عوامة، رقم: ،  تحقيق)ھـ١/١٤٠٦ط(
ي   )٣( ن عل د ب ر أحم و بك ه، أب ن منجوي ـ٤٢٨: ت(اب ة)ھ لم، دار المعرف حيح مس ال ص روت – ، رج  بي

 ).٢/٣٠٩(، )١٧٦٧: (عبد هللا الليثي، رقم: ، تحقيق)ھـ١/١٤٠٧ط(
ن  ،)٨/١٨٤(، )٣٨٢: (ابن حجر، تھذيب التھذيب، رقم  )٤( ان ب ن حب د ب اتم محم ي ح وترجمته عند ابن حبان، أب

م: ، تحقيق)ھـ١/١٣٩٥ط(، الثقات، دار الفكر، )ھـ٣٥٤:ت(أحمد البستي  ، )١٤٦٣٥: (شرف الدين أحمد، رق
)٨/٤٩٦ .( 

م  )٥( ذيب، رق ب التھ ر، تقري ن حج د )٤٣٨:ص(، )٥٢٨٦( اب ي عب ن الزك ف ب اج  يوس و الحج زي، أب ، والم
روت  -تھذيب الكمال، مؤسسة الرسالة   ،)ھـ٧٤٢: ت(الرحمن،  ـ ١٤٠٠/ ١ط(بي ق-)ھ بشار عواد . د: تحقي

 ).٢٢/٥٨٦(، )٤٦١٧( معروف، رقم
 ).١١/٣٢١(، )٦١٢( ابن حجر، تھذيب التھذيب رقم  )٦(
 ).٢/٣٩١(، )٦٣٦٥( الذھبي، الكاشف، رقم  )٧١(
 ).١٠٧:ص(، )٤٣٨( رقم، وتقريب التھذيب، )١/٢٥٤(، )٥٤٣(ابن حجر، تھذيب التھذيب، رقم   )٢٨(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ي األحمسي، : قيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف، ويقال .٦ ن الحارث، البََجل عوف ب
ه وس ي صلى هللا علي ى النب ة، ورحل إل ه فقبض أبو عبد هللا الكوفي، أدرك الجاھلي لم ليبايع

ال ه صحبة، ويق وه ل ق، وأب ي الطري و ف ه السالم وھ ي علي ت، : النب م يثب ة ول يس رؤي إن لق
ه ي هللا عن عود رض ن مس ن اب ه روى ع ى أن ر عل ن حج ص اب (ون

٣

ي )١ ي ف ره العجل ، ذك
ات ٢(الثق

٤

ذھبي) ال ال ن :" ، ق ل دواوي ي ك ه ف تج ب ه مح نة حديث وفي س الم، ت ـ٩٧(اإلس ، )ھ
٣٥()ھـ٩٨:(وقيل

(."  
  الحكم على الرواية: ثالثًا

ا سبق  ى م ناد صحيح،  بناًء عل إن اإلس د ثبت سماع بعضھم من ف ات، وق م ثق الرواة كلھ ف
ن : ، أما العنعنة التي وقعت عند جميع من خرجت الرواية من كتبھم وھيبعض عنعنة إسماعيل ب

ين ى االتصال من وجھ ة عل أن إسماعيل : لاألو: أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وھي محمول
 :أن العجلي نص على سماعه منه، حيث قال في ترجمته :بن أبي خالد ثقة ثبت كما سبق، والثاني

لم" ه وس ي صلى هللا علي ة عن  ... كوفي تابعي ثقة، سمع من خمسة من أصحاب النب ان راوي وك
٤٦("قيس بن أبي حازم األحمسي تابعي لم يكن أحد أروي عنه منه

(.  
٧("رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" :ذا اإلسنادھيثمي عن ھقال ال

٥(.   
ي حازم وال يظنن ظانٌ  ن مسعود : ھنا أن قول قيس بن أب ى اب ه(جاء رجل إل مِّ م يس أن ) ول

ن مسعود رضي هللا  ا؛ ذلك أن قيسً !ھذا ضعف في الرواية  يحدِّث عّما يسمع ويشاھد، وقد أخذ اب
م،  عنه بكالم ذلك الرجل، بدليل أن قيس بن ه بھ أبي حازم قد صرح أن ابن مسعود أرسل من يأتي

ي حازم  يءفج ن أب يس ب بھم نحو سبعين ومائة من أتباع مسيلمة وممن ھم على دينه، فتصريح ق
ة  م الرواي ة، فحك بفعل ابن مسعود تباًعا تحقيقًا وتنفيًذا لما أُخبَر به ال يجعل السم ذلك الرجل أھمي

كان حاضًرا وشاھًدا لما قاله الرجل ولما فعله ابن  ا؛ ألن قيسً دقيس عن ابن مسعو أنھا متصلة عن
  .مسعود بأَتباع مسيلمة

  .وإال كان األمر مختلفًا فلم يرو قيس عن رجل عن ابن مسعود
د،  ،ومع كل ھذا التقديم ة أحم فقد وقع التصريح باسم الرجل الذي جاء البن مسعود في رواي
يبة ٦(والدارمي، وابن أبي ش

١

ر السعدي( :روا أن الرجل ھوذك حيث ،) ن ُمعي د هللا ب ه )عب ، إال أن
                                                 

 ).٨/٣٤٦(، )٦٩١: (ابن حجر، تھذيب التھذيب، رقم  )١٣(
دار)ھـ٢٦١:ت(العجلي، أبو الحسن، أحمد بن عبد هللا بن صالح   )٢٤( ة ال ورة،  - ، معرفة الثقات، مكتب ة المن المدين

 ).٢/٢٢٠(، )١٥٢٩:(، رقم)ھـ١/١٤٠٥ط(
ان  )٣٥( ن عثم د ب ن أحم د ب ـ٧٤٨:ت(، الذھبي، أبو عبد هللا محم ة)ھ اظ، دار الكتب العلمي ذكرة الحف روت،  - ، ت بي

 ).١/٦١(، )٤٩( :الطبعة األولى، رقم
 ).١/٢٢٤(، )٨٧: (العجلي، معرفة الثقات، رقم  )٦٤(
راث)ھـ٨٠٧:ت(الھيثمي، علي بن أبي بكر،   )٧٥( ان للت د، دار الري ع الفوائ د ومنب ة  - ، مجمع الزوائ اھرة، طبع الق

 ).٦/٢٦١(، )ھـ١٤٠٧( سنة
يباني   )٦١( ل الش ن حنب د هللا ب و عب د، أب ة)٢٤١: ت(أحم ة قرطب د، مؤسس ند أحم م - ، مس  ،)٣٨٣٧: (مصر رق

ير، باب)١/٤٠٤( م: ، وسنن الدارمي، كتاب السِّ ل األسير، رق ن )٢/٣٠٧(، )٢٥٠٣: (في النھي عن قت ، واب
د  ن محم د هللا ب ر، عب و بك يبة، أب ي ش ـ٢٣٥:ت(أب يبة،)ھ ي ش ن أب ند اب وطن ، مس اض،  - دار ال الري

 ). ١/١٣٣(، )١٧٦: ( عادل العزازي، وأحمد المزيدي، رقم: ، تحقيق)م١/١٩٩٧ط(
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 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلمة رسول هللا،  جاء في ھذه الرواية أنه مرَّ عليھم في أحد مساجد بني حنيفة وھم يشھدون أن مس
  .فجاءت الرواية مجملة ولم تصرح بما كانوا يقرأون

ه ابن الجوزي): عبد هللا بن ُمعير السعدي( :أن الرجل ھو ذكرواومن الذين  يح : في كتاب تلق
١(فھوم أھل األثر

٢

يأتي ) ا س ر كم ن معي د هللا ب ر عب ، ويظھر أن ھذا الَحدث قد تكرر مع آخرين غي
  .في الشواھد

  دراسة الرواية الثانية: المطلب الثاني

  الرواية: أواًل 
٢(في مصنفه أبي شيبة نأخرج اب

٣

نده) ٣(، والبزار في مس
٤

ن موسى، والنسائي  عن ) يوسف ب
رفي  ٤٥(ىالكب

ن العالء عن ) د ب يعھم ،محم ن ( جم د ب ن موسى، ومحم يبة، ويوسف ب ي ش ن أب اب
ال عن )العالء رِّب ق ن ُمَض ة ب خرج رجل " :أبي معاوية عن األعمش عن أبي إسحاق عن حارث

ن  أتى اب ذاب ف يلمة الك يطرق فرسا له فمر بمسجد بني حنيفة فصلى فيه فقرأ لھم إمامھم بكالم مس
هفجيء بإليھم مسعود فأخبره فبعث  ال ل ه ق د : ھم فاستتابھم فتابوا إال عبد هللا بن النواحة فإن ا عب ي

وم : هللا إني سمعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول ا الي لوال أنك رسول لضربت عنقك فأم
  ".فقام فضرب عنقه ،يا خرشة قم فاضرب عنقه ،فلست برسول

  ترجمة رجال اإلسناد: ثانيًا
ال  أبو معاوية، ھو .١ يباني، ق وفي، الش محمد بن خازم الضرير التميمي، موالھم السعدي الك

اس لحديث األعمش" :ابن حجر في التقريب ة أحفظ الن ره، من ثق م في حديث غي د يھ ، وق
نة  ات س عة، م ار التاس ـ١٩٥(كب اء)ھ ي باإلرج د رم (" ، وق

١

ذھبي ،)٥ ال ال ي " :وق ت ف ثب
٢()ھـ١٩٥(األعمش، وكان مرجئًا مات في صفر 

٦(."  

                                                 
ر  )١٢( م: انظ ر، دار األرق ل األث وم أھ يح فھ رحمن، تلق د ال دين عب ال ال رج جم ا الف وزي، أب ن الج روت،  - اب بي

 ).٤٨١: ص(، )م١/١٩٩٧ط(
 .)٦/٤٣٩(، )٣٢٧٤٢: (أبي شيبة، رقممصنف ابن   )٣٢(
الق،   )٤٣( د الخ ن عب ن عمرو ب د ب ـ٢٩٢:ت(البزار، أبو بكر أحم ـ)ھ زار الموسوم ب ند الب ارالبحر ا( ، مس ، )لزخ

م  ،مؤسسة علوم القرآن روت –مكتبة العلوم والحك ة ،بي ـ١٤٠٩/ ١ط( المدين ق)ھ رحمن . د: ، تحقي وظ ال محف
 ).٥/١٨٨(، )١٧٨٧: (زين هللا، رقم

رحمن   )٤٥( د ال و عب ائي، أب عيب النس ن ش د ب ـ٣٠٣: ت(أحم ة )ھ ب العلمي رى، دار الكت نن الكب روت  -،  الس بي
اب ،عبد الغفار سليمان البنداري.د: ، تحقيق)ھـ ١/١٤١١ط( اب السير، ب النھي عن : سيد كسروي حسن، كت

 ).٥/٢٠٥(، )٨٦٧٥: (قتل الرسل، رقم
 ).٤٧٥: ص(، )٥٨٤١: (رقم( ، وتقريب التھذيب،)٩/١٢٠(، )١٩٢: (ابن حجر، تھذيب التھذيب، رقم  )٥١(
 ).٢/١٦٧(، )٤٨١٦( :الذھبي، الكاشف، رقم  )٦٢(
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ة حافظ " :األعمش، سليمان بن مھران األسدي الكاھلي، أبو محمد الكوفي، قال ابن حجر .٢ ثق
ان ين، أو ثم بع وأربع نة س ات س ة، م ن الخامس دلس م ه ي القراءات ورع لكن ارف ب ١٣("ع

( 
٢(وقد نص المزي أنه روى عن أبي إسحاق السبيعي ).ھـ١٤٨(

٤

(.  

علي بن أحمد بن ذي يحمد الھمذاني الكوفي، قال أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد هللا بن  .٣
ذھبي ه ال دثھا: "عن ا ومح ة وعالمھ افظ شيخ الكوف ر الح د كب زاع، وق ال ن ة حجة ب ، وھو ثق

تلط م يخ ذھبي"وتغير حفظه تغير السن، ول ن  ، وذكر ال ة ب ه روى عن حارث ن حجر أن واب
٣٥()ھـ١٢٧( مضرب، توفي سنة

ة عا:" ، قال ابن حجر في التقريب) د من الثثق ة اختلط اب لث
٤٦("بأخرة

(.  

ين من ... كوفي تابعي ثقة" :قال العجلي ة وثالث ي  روى أبو إسحاق عن ثماني أصحاب النب
٧("وسلمه صلى هللا علي

من اختالط أبي إسحاق،  ولم يعتبر أحد من األئمة ما ذكر" :قال العالئي .)٥
همن  يءيدل على أنه لم يختلط في ش احتجوا به مطلقًا، وذلك ٦٨("حديث

ن حجر في  .) ره اب د ذك وق
ال ين وق ات المدلس ره" :طبق ائي وغي ذلك النس ة وصفه ب ابعي ثق و ت دليس، وھ ھور بالت ٩("مش

٧( ،
(" كان مدلًسا" :وذكره ابن حبان في الثقات وقال

١٠

٨( .  

ات .٤ ان في الثق ن حب ره اب وفي، ذك ٩(حارثة بن مضرِّب العبدي الك
١١

ذھبي ) ال ال ن : "وق ال اب ق
   :المديني

د حسن الحديث ال أحم ١٠("متروك، وق
١

ذھبي في موضع آخر) ال ال ين : "، وق ن مع ه اب وثق
١١( "وغيره وتركه ابن المديني

٢

(.   

                                                 
 ).٢٥٤:ص(، )٢٦١٥: (ابن حجر، تقريب التھذيب، رقم  )٣١(
م  )٢٤( ال، رق ذيب الكم زي، تھ ر)١٢/٧٦(، )٢٥٧٠: (الم م: ، وانظ ذيب، رق ذيب التھ ر، تھ ن حج ، )٣٨٦: (اب

)٤/١٩٥ .( 
بالء: انظر  )٥٣( م الذھبي، سير أعالم الن م)٥/٣٩٢(، )١٨٠: (رق اظ، رق ذكرة الحف ن )١/١١٤(، )٩٩: (، وت ، واب

 ) .٨/٥٧(، )١٠٠: (حجر، تھذيب التھذيب، رقم
 ). ١/٤٢٣(، )٥٠٦٥: (ابن حجر، تقريب التھذيب، رقم  )٦٤(
 ).٢/١٧٩(، )١٣٩٤: (العجلي، معرفة الثقات، رقم  )٥٧(
كتاب )  ھـ٧٦١: ت(ألمير سيف الدين كيكلدي بن عبد هللا، الحافظ صالح الدين أبو سعيد خليل بن ا: العالئي،   )٦٨(

انجي  ة الخ اھرة  -المختلطين، مكتب ـ ١/١٤١٧ط(الق ق)ھ د المطلب . د : ، تحقي وزي عب د / رفعت ف ي عب عل
 ).٩٣: ص(، )٣٥: (الباسط مزيد رقم

ي العسقالني،   )٩٧( ن عل د ب ـ٨٥٢:ت(ابن حجر، أحم ار)ھ ة المن ات المدلسين، مكتي انع - ، طبق ، )١/١٩٨٣ط(م
 ).٤٢: ص(، )٩١(عاصم القريوتي، رقم . د: تحقيق

 ).٥/١٧٧(، )٤٤٤٩" (ابن حبان، الثقات، رقم  )٨١٠(
 ).٤/١٨٢(، )٢٣٨٩" (المرجع السابق، رقم  )١١٩(
نور الدين العتر، . د: ، المغني في الضعفاء، تحقيق)ھـ ٧٤٨: ت(الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز   )١١٠(

 ).١/١٤٤(، )١٢٦٣( :رقم
ة )ھـ ٧٤٨: ت(الذھبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز   )١١٢( ق، مكتب ه وھو موث م في ، ذكر من تكل

 ). ٦٢:ص ( ، )٧٤: (محمد شكور المياديني، رقم: ، تحقيق)ھـ١/١٤٠٦ط(الزرقاء،  - المنار
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ه البخاري : "قال ابن حجر ه، روى عن ثقة من الثانية، غلط من نقل عن ابن المديني أنه ترك
٣("واألربعة

١(.  

  الحكم على الرواية: ثالثًا
ه عن األعمش،  سناد أنيالحظ في ھذا اإل إال أن األعمش وشيخه أبا معاوية ثبت في روايت

  .، وهللا تعالى أعلميتقوى بالرواية السابقة والالحقة، وجميعھم وثِّقوا، فاإلسناد عرفا بالتدليس

  الرواية الثالثة دراسة :المطلب الثالث

   الرواية: أواًل 
ُعوِديُّ حدثنا َعلِيُّ بن عبد الْ " :في الكبير قال أخرج الطبراني ا اْلَمْس ْيٍم ثن و نَُع ِن َعِزيِز ثنا أب َع

َردَّهُ : اْلقَاِسِم قال ْيلَِمةَ، فَ َراَءةَ ُمَس رأون قِ اٌس يق ا نَ ا ھن رحمن إِنَّ ھ د ال ا عب ِ فَقِيَل له يا أَبَ أُتَِي عبد هللاَّ
ُ أَْن يَْلبََث ثُمَّ أَتَاهُ فقال ِ، فَلَبَِث ما َشاَء هللاَّ ي أَْحلُِف بِِه يا أَبَا عبد الرحمن لقد تََرْكتُھُُم اآلَن َوالَّذِ : عبد هللاَّ

ا  ْم، فلم ِت بِِھ ال اْئ ه، فق اِس مع اَر بِالنَّ في َداٍر َوإِنَّ ذلك اْلُمْصَحَف لَِعْنَدھُْم، فَأََمَر قََرظَةَ بن َكْعٍب فََس
 ِ وُب  :بَْعَد اْستِفَاِض اإِلْسالِم قالوا! ما ھذا : أتى بِِھْم قال عبد هللاَّ َ َونَتُ تَْغفُِر هللاَّ رحمن نَْس د ال ا عب ا أَبَ ي

ال ولِِه، ق ِ َوَرُس ى هللاَّ ِري عل ذَّاُب اْلُمْفتَ يََّرھُْم : إليه، َونَْشھَُد أَنَّ ُمَسْيلَِمةَ ھو اْلَك ِ َوَس د هللاَّ تَتَابَھُْم عب فَاْس
ن ا ى ب ال َوأَبَ انِيَن َرُج ن ثََم ٌب م ْم لَقَِري اِم َوإِنَّھُ ى الشَّ ٍب إل ن َكْع ةَ ب ِه قََرظَ أََمَر بِ وَب فَ ِة أَْن يَتُ اَح لنَّوَّ

رحمن  د ال ِه، قال عب وِق فََضَرَب ُعنُقَهُ َوأََمَرهُ أَْن يَأُْخَذ َرْأَسهُ فَيُْلقِيَهُ في ِحْجِر أُمِّ ن فَأَْخَرَجهُ إلى السُّ ب
 ِ اِم فق: عبد هللاَّ ك بِالشَّ َد ذل ًرا بَْع نھم َكبِي ْيًخا م ُت َش يفَلَقِي اَك،: ال ل ُ أَبَ رحم هللاَّ و قَتَلَ  لي ِ ل ٍذ َوهللاَّ ا يَْوَمئِ نَ

(" لََدَخْلنَا النَّاَر ُكلُّنَا 
٤

٢(.  

  ترجمة رجال اإلسناد: ثانيًا
دارقطني .١ ه ال ال عن و الحسن البغوي، ق ابور أب ن س ة : علي بن عبد العزيز بن المرزبان ب ثق

ى الحديث صدوق، ومقته النسائي: مأمون،  وقال ابن أبي حاتم ال ،ألنه كان يأخذ عل ه ق  عن
ذھبي دوق" :ال افظ الص ند .. الح نف المس رم، ومص يخ الح انين  ،"ش ت وثم نة س وفى س ت

( ومائتين، وعاش بضعا وتسعين عاما
١

٣(.  

                                                 
 ) .١٤٩: ص(، )١٠٦٣: (ابن حجر، تقريب التھذيب، رقم  )١٣(
م  )٢٤( ر، رق م الكبي ي، المعج ر عددھم )٩/١٩٥(، )٨٩٦٠: (الطبران د ذك راوي ق ة أن ال ذه الرواي ي ھ ، ويالحظ ف

على وجه القطع ) سبعين ومائة( وإنھم لقريب من ثمانين، بينما وقع في رواية قيس بن أبي حازم أنھم (تقديًرا 
 .ال التخمين 

انيد، دار الكتب )ھـ٦٢٩:ت( رالبغدادي، محمد بن عبد الغني أبو بك: انظر  )١٣( ة رواة السنن والمس ، التقييد لمعرف
ة  روت،  –العلمي ـ١/١٤٠٨ط(بي ق)ھ وت : ، تحقي ال يوسف الح اظ، )٤٠٨: ص(كم ذكرة الحف ذھبي، ت ، وال

 -، والسيوطي، أبا الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر  طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية )٢/٦٢٢(، )٦٤٩(رقم
 ).٢٧٨:ص(، )٦٢٨: (، رقم)ھـ١٤٠٣/ ١ط(بيروت 



 "...... مزاعم مسيلمة الكذاب في معارضة آيات الكتاب" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٦٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

وفى:  ، ھوأبو نَُعْيم .٢ ر الحافظ الثبت الك ن زھي  الفضل بن دكين واسم دكين عمرو بن حماد ب
ي رالمالئ ن حج ال اب تمشھور ب: "، ق ة ثب ه ثق نة "كنيت ات س ـ٢١٩(، م ان ) ھ ة، وك بالكوف

(،  روى عنه الستة"ثالثين،  وھو من كبار شيوخ البخاري مولده سنة
٢

١(.  

ذلي  .٣ عودي الھ عود المس ن مس د هللا ب ن عب ة ب ن عتب د هللا ب ن عب رحمن ب د ال ، عب ُعوِديُّ اْلَمْس
دا أعل: "الكوفي نسبه المقرئ، قال البخاري م أح ن مسعود رضي قال مسعر ما أعل م ب م بعل

تين ٢٣("هللا عنه من المسعودي قال أحمد مات سنة س

ن حجر) ال اب ل " :، ق صدوق اختلط قب
٣٤("موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد االختالط

(.  

وفي،  .٤ اْلقَاِسم، بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود الھذلي،  المسعودي أبو عبد الرحمن الك
ذيب ي التھ ال ف ةث" :ق ن الرابع د م ة عاب اري "ق ه البخ ة، روى عن ات واألربع ،  م

٥()ھـ١٢٠(سنة

٤(.  

  الحكم على الرواية: ثالثًا
٥(" رواه الطبراني، وھو منقطع اإلسناد بين القاسم وجده عبد هللا" :قال الھيثمي

٦

(.  

  : والصواب أن إسناده متصل لسببين

تف" :قول عبد الرحمن بن عبد هللا في آخر الحديث :األول نھم لقي يًخا م رحمن "ش د ال ، وعب
ه ھذا ھو والد القاسم، فالقاسم الذي أخرج الطبراني ا سبق  -ھو  من طريق رحمن  -كم د ال ن عب اب

  .رضي هللا عنه بن عبد هللا بن مسعود الھذلي يروي عن أبيه عن جده عبد هللا بن مسعود

ندهالقاسم قد أ من طريقھذه الرواية التي أخرجھا الطبراني  :الثاني  خرجھا الشاشي في مس
ه هللا الرحمن عن أبيه عبد القاسم بن عبد من طريق البن مسعود رضي هللا عن دثنا " :، حيث ق ح

د هللا ه عن عب رحمن عن أبي د ال ن عب ، "العسقالني أبو يحيى أنا يزيد أنا المسعودي عن القاسم ب
ه  موفيه أن ابن مسعود رضي هللا عن ال لھ اب هللا:" ق د كت اب بع د رسول هللا ،!أكت ، !ورسول بع

ال  فلقيت: فقال عبد الرحمن: "وفي نھايتھا يشيخا منھم بالشام طويل اللحية فق اك :ل رحم هللا أب  ،ي
٦١("لو قتلنا جميعا لدخلنا النار

(.  

                                                 
ر  )١٢( ر ج: انظ اريخ الكبي اري، الت اظ ١١٨ص/٧البخ ذكرة الحف ذھبي،  ت م)١/٣٧٢(، وال ف، رق : ، والكاش

م)٢/١٢٢(،)٤٤٦٣( ذيب رق ذيب التھ ر، تھ ن حج م)٨/٢٤٣(، )٥٠٥: (، واب ذيب، رق ب التھ :  ، وتقري
 ).٤٤٦: ص(، )٥٤٠١(

 ) .٥/٣١٤(، )٩٩٤: (البخاري، التاريخ الكبير، رقم  )٢٣(
 ).٣٤٤: ص(، )٣٩١٩: (ابن حجر، تقريب التھذيب، رقم  )٣٤(
م: انظر  )٤٥( ر، رق اريخ الكبي اري، الت ات،رقم)٧/١٥٨(، )٧١٠: (البخ ان، الثق ن حب ، )٥/٣٠٣(، )٤٩٥٤: (، واب

 ).٨/٢٨٨(، )٥٨١: (، وابن حجر، تھذيب التھذيب، رقم)٢/١٢٩(، )٤٥١٦: (والذھبي، الكاشف، رقم
 ).٦/٢٦٠(فيمن كفر بعد إسالمه، : يثمي، مجمع الزوائد، كتاب الحدود والديات، بابالھ  )٦٥(
م  )١٦( -٢/١٨١(، )٧٤٧: (الشاشي، مسند الشاشي، ما روى قيس بن أبي حازم البجلي عن عبد هللا بن مسعود، رق

١٨٢.( 
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ه عن جده  روي عن أبي و ي ه . وعلى ھذا فاإلسناد متصل بين القاسم وجده، فھ ا أن رجال كم
ي أن اختالط ء ما ذكر من اختالستثناثقات با ين، وظن ن دك ه الفضل ب ط المسعودي الذي أخذ عن

ين ن دك ة الفضل ب يالمسعودي كان آخر سنتين ال يضر بسند روايتنا،  وھي رواي صحيحة  ، فھ
  :عن المسعودي لسببين

ا :أولھما د كانت وف داد، وق يس ببغ ة ول ةالفضل   ةأنه سمع منه بالكوف ا سبق في  بالكوف كم
  .ترجمته

(لعلماء قد نصوا أن أصح  أحاديثه عن القاسم أن ا :ثانيھما
٢

روي )١ ناد ي ذا اإلس ، وھو في ھ
   .هعن

ى الح هأما ما سبق في ترجمة علي بن عبد العزيز وأن النسائي مقته لكون ان يأخذ عل يث دك
ذكر الذھبي أن النسائي  ،فھذا ال يؤثر في عدالة الراوي، حتى إن النسائي الذي مقته لم يكن يكذبه

  " سئل عنه

ل :قال ؟أتروي عنه ا :ال فقي ان كاذب ال ؟أك ٢٣("ال: ق

ال ) ن حجر، ق ان يطلب " :اب ه ك ة لكن ثق
ن "ثقة مأمون :قال الدارقطني ،علي التحديث ويعتذر بأنه محتاج د ب ن حجر عن محم ،  وذكر اب

ذا ؟ " :ابن أيمن أنه سئل عن أخذ علي بن عبد العزيز على الحديث عبد الملك ل ھ ون مث فھل يعيب
الف ا: ق ذب  ال إنم دھم الك ب عن ةالعي ان ثق ذا ك ٣(  "وھ

٤

ذھبي. ) ال ال ًرا : "ق ان فقي ه ك وال شك أن
٥("مجاوًرا 

٤(.  

إن  ا ف ن ھن ود وم ع وج ة م ديث، خاص ى الح ذه عل ه أخ ة ال يعيب ز ثق د العزي ن عب ي ب عل
ى التحديث، وال متسع لعرضھا،  رآن وعل راء الق ى إق ز األخذ عل ي تجي إالروايات الت ه ف  نوعلي

  وهللا تعالى أعلم ) حسن(الحديث 
  

  نقد معارضات مسيلمة المزعومة:  المبحث الخامس

  تمھيد
ةيقاليتحدث ھذا المطلب عن  ة  م د قومل البياني يلمة عن اء أواًل، هكالم مس د العلم ا وعن ، ثانيً

ال  ذه المعارضات معل ة لھ ى السمة العام ّل، ويلقي الضوء عل وينقد بعضھا كنموذج إلبطال الُك
   :، في خمسة مطالببب الھبوط البياني لنظمھاس

                                                 
 ).١٩١_٦/١٩٠(، )٤٣٠: (ابن حجر  تھذيب التھذيب رقم:  انظر  )١٢(
 ). ١٣/٣٤٩(أعالم النبالء الذھبي، سير   )٢٣(
افعي،   )٤٣( و الفضل العسقالني الش ن حجر أب ي ب ن عل ـ٨٥٢: ت(ابن حجر، أحمد ب زان، مؤسسة )ھ ، لسان المي

روت  -األعلمي للمطبوعات  ـ١٤٠٦ -/ ٣ط(بي ق)ھ ة : ، تحقي رة المعرف النظامي م -دائ د، رق ، )٦٤٨: (الھن
)٤/٢٤١( 

 ).٢/٦٢٣(الذھبي، تذكرة الحفاظ،   )٤٥(
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  م مسيلمة عند مسيلمة وعند قومهقيمة كال:المطلب األول
ور، وبعثت :" قيَّم مسيلمة كالمه بنفسه، ولعلنا نلمح ھذا من قوله بعث محمد إلى  جسيم األم

ا أن كما )١("محقرات األمور إلى ا ك ه كم م عقالء القوم في بني حنيفة كانوا يعلمون كذب ن ھو يعل
د وعفى  أسرهدث مجاعة بن مرارة الحنفي، وكان من بني حنيفة تحكذب نفسه، فقد  خالد بن الولي

هعنه،  ه وحدث ا مجاعة فأكل مع ه دع زال واستقر ب زل من ا ن د كلم ان خال وم ،وك ه ذات ي ال ل  :فق
ذكر  ،منع :قال ؟ھل تحفظ منه شيئا ؟ما الذي يقرأ عليكم - يعني مسيلمة - أخبرني عن صاحبك" ف

ى األخرى - قال خالد ،له شيئا من رجزه ا معشر المسلمين اسمعوا  :- وضرب بإحدى يديه عل ي
يدً  !ويحك يا مجاعة :ثم قال ،إلى عدو هللا كيف يعارض القرآن اقاًل أراك رجال س ى  ،ا ع اسمع إل

ىكتاب هللا عز وجل ثم انظر كيف عارضه عدو هللا ال  ،، فقرأ عليه خالد  سبح اسم ربك األعل فق
ان يَ إأما  :مجاعة بكْ ن رجال من أھل البحرين ك م يكن يعدأد ،ت ى ل ه حت يلمة وقرب اه مس ه في ن ل

د ده أح رب عن ول ،الق ا فيق رج إلين ان يخ ذاب :فك احبكم وهللا ك ة ص ل اليمام ا أھ نكم  ،ي ا أظ وم
ا  :ل خالدقا ،ھو وهللا يكذبكم  ويأتيكم بالباطل ،إنكم لترون منزلتي عنده وحالي ،تتھمونني عليه فم

ه ،ھرب منه :قال ؟فعل ذلك البحراني ى بلغ ول حت ذا الق ول ھ زال يق ان ال ي ى نفسه  ،ك ه عل فخاف
  .)٢("فھرب فلحق بالبحرين

ه ي ل" ويدل على قيمة ما جاء به مسيلمة في نفوس أتباعه أن ى أب ة عل ي حنيف د بن دم وف ا ق م
فاستعفوه فأبى أن يعفيھم حتى قرأوا شيئا من ھذا  ،ن مسيلمةآبكر وسألھم أن يقرأوا له شيئا من قر

ديق م الص ال لھ موي: فق ولكم :حك ذھب بعق ن ي ن إل ؟أي رج م م يخ الم ل ذا ك ن رب  _إن ھ أي م
ن أفاستفھم استفھام المنكر عليھم لفرط التباين وعدم االلتباس وظھور االفتراء على ھذا الكالم و_

٣(" ذيانهللا سبحانه وتعالى ال يتكلم بمثل ھذا الھ
١

(  

  العلماء عندقيمة كالم مسيلمة : المطلب الثاني
ا،  درك سماجتھا يقينً والت مضحكة ي يلمة من مق ه مس يالمتأمِّل لما أتى ب امعھا  فھ ئ س تنب

أنه و ش رآن وعل ة الق ف إذا قيست بعظم ة بضاعتھا، فكي ا، وقل دره ،بركاكتھ ة ق ة  ،ورفع وفخام
  .أمره؟

                                                 
ـ )ھـ٣٧٥:ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد   )١( وم(، تفسير السمرقندي، الموسوم ب ، )بحر العل

ن عساكر )١/٤٨٧(محمود مطرجي .د: بيروت، تحقيق - دار الفكر ة دمشق ، ، واب اريخ مدين ، )٤٦/١٥٣(ت
  ).٥/٤٣٩(، وابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )٣/٦٩(والذھبي، سير أعالم النبالء 

ـ٦٣٤:ت(الكالعي، أبو الربيع سليمان بن موسى األندلسي،   )٢( ازي رسول هللا )ھ ا تضمنه من مغ اء بم ، االكتف
-٣/٤٨(محمد كمال الدين عز الدين علي . د : ، تحقيق)ھـ١٤١٧/ ١ط(بيروت  -والثالثة الخلفاء، عالم الكتب 

٤٩. ( 
 ).٢١٠: ص( ابن تيمية، العقيدة األصفھانية   )٣١(
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 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م يخرج من إل:" أن يصفه بقولهوھذا ما دعا الصديق رضي هللا عنه  ذا الكالم ل ١٢("إن ھ

( ،
  .أي إله

٢٣("ومن كان له عقل لم يشتبه عليه سخف ھذا الكالم" :قال الباقالني عن سخافات مسيلمة

(.  

وھذا كالم دال على جھل مورده، وضعف عقله ورأيه، يوجب السخرية منه والھزء " :وقال
٣٤("السجع وسخيفهخارًجا عن وزن ركيك به، وليس ھو مع ذلك 

(.  

د أن  ه بع ال ل ه ق ذاب، وأن وقال الخطابي بعد أن أسند قصة عمرو بن العاص مع مسيلمة الك
اذبين: اّدعى أنه وحي إليه سمع منه ما نعلم أنك من الك ا ل ال الخطابي ... أما وهللا إنك تعلم وإن  :ق

رو: قلت" ًدا . صدق عم الج أح بيله، وسقوط ھل يخ ذا س ي ضاللة من ھ ه شك ف ذا برھان من ھ
ه؟ ه !ودليل وھم أن في ى يت ه حت ة في ه، وأي حكم ى تحت الم؟ وأي معن ذا الك ي ھ ة ف ، وأي بالغ

٥("! معارضة للقرآن، أو مباراة له على وجه من الوجوه

٤(  .  

بمثله كما  واإلتيانومنھم من حمله فرط جھله وقصور عقله على المعارضة " :وقال اآلمدي
ا ... الفيل والفيل : هقول فينقل من ترھات مسيلمة  ك من  ...وقوله والزارعات زرع ر ذل ى غي إل

ه، وضعف فھكالمه، وال يخفى ما في ذلك من الركاكة وال ى جھل قائل اھة، وما فيه من الداللة عل
عقله وسخف رأيه حيث ظن أن ھذا الكالم الغث الرث الذي ھو مضحكة العقالء ومستھزأ األدباء 

ا أعجزت الفصحاء مع ا معارض لم ى زمانن ة إل اء مناقضته من حين البعث ارضته وأعيت األلب
٥٦("ھذا

(.  

  حليل لبعض معارضات مسيلمة الكذابت: المطلب الثالث
ه  ى أن ه عل يلمة لتشھد ل ا مس ي جاء بھ يتناول ھذا المطلب بعض المعارضات المزعومة الت

  .يوحى إليه ال ليتفوق بھا على القرآن من حيث الصنعة البيانية

د  ي نق ام وف دھا اإلم ي نقضھا ونق اد ف ن أج ا، ومم ى نقض بقيتھ ال عل ه مث بعضھا وإبطال
ا من شروط الخطابي الذي  د لھ ذاب أن المعارضة ال ب يلمة الك زاعم مس راده بعض م د إي بيَّن بع

٦(حتى تكون معتبرة، نلخصھا في شرطين
١

(:  

ة أن المعارض ال بدَّ أن ينشئ كالًما جديًدا، وھذا سبيل من يعار :األول ض صاحبه في خطب
  .أو شعر

                                                 
ائل في )ھـ٣٨٨: ت(الخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراھيم  )١٢( رآن، ضمن ثالث رس ان إعجاز الق ، بي

ق)ھـ٢/١٣٨٧ط(مصر، _ إعجاز القرآن، دار المعارف ول : ، تحقي د زغل د خلف هللا، ومحم ، )٥٦:ص(محم
 ).١٢٠:ص(والماوردي، أعالم النبوة، 

 ).١٥٨: ص( الباقالني، إعجاز القرآن  )٣٢(
 ).١٨٢: ص(الباقالني، تمھيد األوائل وتلخيص الدالئل  )٤٣(
 ).٥٧_٥٦:ص(الخطابي، بيان إعجاز القرآن   )٤٥(
 ). ٣٤٤: ص(اآلمدي، غاية المرام   )٦٥(
 ). ٥٨: ص(الخطابي، بيان إعجاز القرآن   )١٦(
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من الكالم، وذلك حتى تكون المعارضة  ى بديًعا فيما ينشئوهدث المعارض معنأن يُحْ  :الثاني
  .اللفظ ومباراة في المعنى مجاراة في

ا في  دنا عدم تحققھم ذين الشرطين وج وإذا عرضنا ما نُقِل من معارضات مزعومة على ھ
ه هللا أشار ومع أن عورات المنقول عن  جميع ما نقل، ة إال أن الخطابي رحم يلمة ظاھرة بيِّن مس

فقد نقد ھذا القول من ...الفيل ما الفيل: بعضھا، ومن ذلك نقده مقولة مسيلمة إلى سقطات القول في
١(وجوه

٢

(:  

ات .١ اة لنسق بعض اآلي و محاك �      m  :نحو ھذا القول لم يستوف شروط المعارضات، فھ
 ¤     £ ¢ ¡l ]ة  m P O N M Ll  ، و] ٢ - ١: الحاق

  ].٢-١:القارعة [
ة ھذا األسلوب في اال .٢ ا في الحاق فتتاح فيه تھويل تتناسب التقدمة به للشيء العظيم الشأن كم

ا  ذكر أوصافھا وعظيم أھوالھ ا ب د أتبعھم ة وق  فناسبوالقارعة، فإنھما للكالم عن يوم القيام
  .قتصر على ذكر الذنب والخرطومفقد ھول وروع وا) الفيل ما الفيل( أما .التقديم ماتبعه

ة  .٣ اقتصر على وصف ذنب الفيل وخرطومه وترك العديد من األوصاف المستغربة المجھول
  .من نعوت خلقه وعجائب تركيبه

  .لم يأت بشيء تتعلق به فائدة .٤

أما قول مسيلمة في الضفدع فمعلوم أنه كالم " :ونقد الخطابي قول مسيلمة عن الضفدع قائاًل 
من الشرائط الثالث التي ھي  شيءم، وال فيه يدة، ال لفظه صحيح، وال معناه مستقخال من كل فائ

ه أن يجعل  ه من السجع، والساجع عادت ا في أركان البالغة، وإنما تكلف ھذا الكالم الغث ألجل م
٣("المعاني تابعة لسجعه، وال يبالي بما تكلم به إذا استوت أساجيعه واطردت

٢(.  

احظ ال الج اوال أدري " :ق ى ذكرھ يلمة عل يج مس ا ھ ا ]أي الضفدع[ م ه فيھ اء رأي م س ، ول
(..." يا ضفدع نقي ما تنقين: بزعمه فيما أنزل عليه من قرآنه حيث جعل

١

٣(.  

(وأما قول مسيلمة عن الحبلى فقد أجاب عنه الخطابي بأجوبة، منھا
٢

٤(:  

                                                 
 ).٦٨_٦٦: ص(المرجع السابق : انظر  )١٢(
 ).٥٦_٥٥: ص(المرجع السابق : انظر  )٢٣(
ن بحر ا  )٣١( ـ٢٥٥: ت(لجاحظ، أبو عثمان، عمرو ب ل)ھ وان، دار الجلي نة_ ، الحي ة س روت، طبع ـ١٤١٦(بي ، )ھ

 ).٥/٥٣٠(عبد السالم ھارون : تحقيق
 ).١٩:ص(الخطابي، بيان إعجاز القرآن : انظر  )٤٢(
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ه عنأن مسيلمة لجھله وضع كلمة اال .١ ام، فاستھل كالم ه نتقام في موضع اإلنع ى بقول  :الحبل
ر كيف فعل( رأة، )ألم ت ى الم الى عل ة من هللا تع ة ومنَّ ا نعم رأة ووالدتھ ا أن حمل الم ، علًم

   .أنعم هللا على الحبلى: وكان األولى في النظم

m X   قوله استراقًا من )ىـف وحشـن شراسيـأخرج منھا نسمة تسعى من بي( جاء قوله .٢
  ` _ ^ ] \  [  Z Y X b  al ]٧ – ٦ :الطارق.[  

ين الشراسيف والحشى،  .٣ ين ال يخرج من ب ة، إذ الجن ول خاطئ إن المعلومات الواردة في الق

رق يلمة أراد أن يس ن مس الى ولك ول هللا تع ي  m   ` _ ^ ]  al :ق ط ف فغل

  .إنزاله على ما يريد لعدم تماثل الوصف

  .السمة العامة لمعارضات مسيلمة الكذاب: المطلب الرابع
  :يلي ن ماآعمه مسيلمة أنه معارضة للقرزيالحظ على ما 

اني  .١ ًدا في البالغة والمع ر ج ارق كبي قھا مع ف أنه محاكاة لسور القرآن الكريم، نسج على نس
  .والبيان

ك .٢  :أن محاكاته للقرآن كانت لسور المفصل، بل لقصاره التي تتسم بقصر الفواصل، ومن ذل
  ).يا وبر: (ورة العصر بقولهمقابلة سورة األعلى بما نظمه عن الحبلى، ومقابلة س

  .أنه كالم ركيك ممجوج مضحك .٣

  .سجعھم وزمزمتھمعليه نھج الكھان في  بداأنه كالم مسجوع  .٤

ه أمن الفائدة، ومن المعاني الھادفة، وال يحمل رسالة، ولم نجد في  خال .٥ ا يحاكي ب ساجيعه م
  .آيات الفرائض واألحكام

رهفإن المالحظ على ما نقل من مز: وخالصة القول ة  ،اعم مسيلمة وغي ا سخافات مخجل أنھ
ى خ؛ اليوھبوط في اللفظ والمعنى والبالغة ،فيھا إسفاف عن مقاييس لغة العرب ،مضحكة فى عل

ان أنلھذا  فأنىالدھماء،  ه في البي دَّع  ؟يجاري القرآن أو يباري م ي ى إن ل ل أو فصيح حت ك عاق ذل
ولھمأصحابه الذين قالوه لم يعقدوا مقابلة بينه وبين ال ة لق روا السبق والرفع رآن ليظھ انوا  ،ق ل ك ب

  .وبلغائھم ميعلمون أن أقوالھم مفضوحة يدرك عوارھا عامة القوم فضاًل عن فصحائھ

  ى المعارضات الھابط فصاحة وبياناتعليل مستو: المطلب الخامس
ه  ان علي ذي ك ه دون المستوى ال يلمة وأن ه مس أشرت من قبل إلى المستوى الھابط لما جاء ب

  :لھما في ھذا المقامالعرب في ذلك الحين، ولعل ذلك يرجع إلى سببين اثنين أجملتھما سابقا وأفصِّ 



 "...... مزاعم مسيلمة الكذاب في معارضة آيات الكتاب" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٧٢
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ان  :السبب األول إن مسيلمة حين جاء بھذا الكالم المرذول إنما أتى به ليجاري به سجع الكھ
  .في عصره

ا وقدسية ال ل فقد تأثر أھل الجاھلية بسجع الكھان المشوش، وأواله بعضھم احتراًم ه ب  لنظم
صدر من صاحب مكان عٍل له ارتباطاته الروحانية، فاأللفاظ الكھنوتية المسجوعة ي أنهلشعورھم 

ه ي علي د أنكر النب  الصالة كانت تشعرھم بأن صاحبھا مرتبط بالعلم والمعرفة وربما بالوحي، وق
ال ل ه فق ان بكالم هالسالم على شخص جادل في دية الجنين وأراد أن يجاري سجع الكھ ي علي  لنب

ك" :السالم الصالة ل ذل  كيف أغرم يا رسول هللا من ال شرب وال أكل وال نطق وال استھل، فمث
  .)١("إنما ھذا من إخوان الكھان" :فقال له عليه الصالة والسالم". يُطَلُّ 

ان  إذن أراد مسيلمة محاكاة سجع الكھان فيما يزعم أنه محاكاة للقرآن، فاستفاد من نھج الكھ
م، وحاول أن يسرق بعض أساليب القرآن في الخطاب فخسر وخاب، وبدا خلله، وظھر في سجعھ
  .عواره

م : السبب الثاني ذاب، فل يلمة الك اق مس ر في إخف ريم سبب كبي رآن الك إن القالب الشكلي للق
ى  ًرا حت ارى، أو نث ى يب عًرا حت يس ش ريم ل رآن الك ك ألن الق راغ، وذل ن ف ابط م ه الھ أت كالم ي

ارى، أو رس لوبً  اائل وخطبًيج اكى، أو أس ى يح رب وارتاضوا  احت ا الع ي ألفھ اليب الت ن األس م
  .سبيلھا

أتي بكالم  يلمة أن ي ا حاول مس اس في قالب الكالم، فلم لقد خرج القرآن الكريم عما ألفه الن
لم  ه وس د صلى هللا علي ه محم اء ب ا ج به م ك -يش ه ذل ى ل ق - وأن و  ؛أخف ريم ال ھ رآن الك ألن الق

يلمة ...  خطبھو نثر، وال  شعر، وال رر أن كالم مس ا يب مما اعتاد العرب أن يباروا فيه، وھذا م
ة ه في معارضاته المزعوم م يستطع فعل ا ل اني م له من المع د المنثور ربما أبدع فيه وحمَّ د قيَّ ، فق

ذا القالب  -حين أتى بما يزعم أنه محاكاة للقرآن  - نفسه ريم، وھ رآن الك حكر بالقالب الشكلي للق
  .ومن حاول التقليد خاب بال ريب ،على القرآن فھو من رب العالمين

  
  الخاتمة

  وفيھا أھم النتائج

ة والمحاذاة أو الحيال، والمباراة،  المقابلة، :حول معاني المعارضة في اللغة تدور  :أوال وھي قريب
  .من المعنى االصطالحي

                                                 
ن إسماعيل البخاري  )١( د ب ـ٢٥٦:ت(البخاري، أبو عبد هللا محم ر)ھ ن كثي روت، ب_ ، صحيح البخاري، دار اب ي

ق)ھـ٣/١٤٠٧ط( اب. د: ، تحقي اب الطب، ب ا، كت م: مصطفى ذيب البغ ة، رق ، )٥/٢١٧٢(، )٥٤٢٦: (الكھان
_ ، صحيح مسلم، دار إحياء الثراث العربي)ھـ٢٦١:ت(ومسلم، أبو الحسين بن الحسين القشيري النيسابوري، 

اربين والقصاص: بيروت، تحقيق امة والمح اب القس اقي، كت د الب ؤاد عب د ف اب محم ديات، ب ين، : وال ة الجن دي
 ).٣/١٣٠٩(، )١٦٨١:(رقم
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ان بھدف اإلتيان بكالم يقابل ال: المعارضة في االصطالح  :ثانيا قرآن في الفصاحة والبالغة والبي
  .المناقضة والمغالبة 

ا من   :اثالثً  إطالق المفسرين اسم المعارضة على ما جاء به مسيلمة والنضر بن الحارث وغيرھم
اة  أن معارضتھم ھي: ، بمعنىال يقصد به حقيقة اللفظ  باب المجاز ة محاك اولتھم الباطل مح

ى المم يس بمعن ي، ول نظم القرآن ة، أوال ى اثل اولوا المعارضة :بمعن م ح ا  أو ،أنھ ، زعموھ
ى : نقولواألولى أن  و أول ك فھ المعارضات المزعومة، أو على حّد قول أصحابھا، ونحو ذل

  .وأكمل

دة،  ،سبب نفي بعض العلماء لمعارضات مسيلمة: رابعا ما جاء فيھا من تفاھة األسلوب، وقلة الفائ
  .ينسب إلى مسيلمة وغيره في آن واحد ومجيئھا بصيغ مختلفة، وكون بعضھا 

ات من القصاص لألسباب : اخامسً  ا تلفيق ة، واعتبارھ يلمة المزعوم ال يمكن نفي معارضات مس
  :التالية

ا اإلسالمي إال  .١ ه وأصبح جزًءا من تاريخن ى روايت ال يمكن نفي ما أجمعت الكتب عل
ب، ويجوزله حظ من النظربدليل  ه الكت ا حوت ا لمن ش ، وإال فال قيمة لم اء أن ينفي م

رة،  شاء لشبھة تعرض له، وما يطمئن له القلب أن مزاعم مسيلمة جاءت في كتب كثي
  .ومن طرق متعددة تفيد بمجموعھا أن لتلك المزاعم أصال بالجملة

ان في سجعھم،  .٢ المستوى البياني الھابط لمزاعم مسيلمة كان بسبب رغبته مجاراة الكھ
ب الش اة القال ه أراد محاك ر وألن اكى فخس ي ال يح ب القرآن ريم، والقال رآن الك كلي للق
  .وخاب وكان أمره إلى تباب

ه  .٣ ه  في مستوىلم يدِّع مسيلمة أن ما جاء ب ه أن يثبت أن ل أراد من خالل رآن ب نظم الق
  .يوحى إليه من السماء

التواتر،  .٤ اس ب اختالف صيغ المعارضات ال يشكك في أصلھا ألنھا ليست قرآنًا ينقله الن
  .ف الصيغ موجود حتى في الحديث الصحيحواختال

ا اتفقت  .٥ نقض م ارة أخرى ال ي نسبة بعض معارضات مسيلمة إليه تارة وإلى مجھول ت
ى  الكتب على نسبته إلى مسيلمة، وروايته عنه، وقد تكون ھذه المعارضات المنسوبة إل

يلمة ولكن الناق_وھي قليلة جًدا _ مسيلمة وإلى مجھول تارة  ا لمس بھا في حقيقتھ ل نس
  .إلى مجھول لتوھين أمر مسيلمة والتقليل من شأنه، والتحقير من قوله

ر  .٦ ر غي الم أم ي الك ا وقاحة ف ة بحجة أن فيھ يلمة المزعوم ي صحة معارضات مس نف
  .النبوة زوًرا وكذبًا وبھتانًا اءادَّع ھامقبول، إذ أوقح من
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يلمة ل .٧ ى مس ة إل بة المعارضات المزعوم ا نس رد إذا أنكرن خافتمج دھا، س ي  فق ت ف ثب
ات حيحة الرواي وة،  الص يلمة للنب اء مس ره اّدع ا أن ننك يس لن م، ول خف أعظ وھوس
  .لسخافته

ول .٨ د : الق ول فق ر مقب ول غي أخرين ق ج القصاص المت ن نس يلمة م إن معارضات مس
  .وردت أقواله مسندة إليه في كتب عاش أصحابھا في القرن الثاني الھجري

م   مما تجدر مالحظته أن إنكار صحة .٩ أخرين، ول نسبة معارضات مسيلمة جاء من المت
  .أقف على نص ألحد من المتقدمين صرح بنفيھا

ه .١٠ يلمة - يجب أن ننتب ع معارضات مس ل م ن نتعام ث  - ونح ع أحادي ل م ا ال نتعام أنن
ناد،  ن صحة اإلس ديث م ترط للح ا مانش ترط لھ لم، فنش ه وس رسول هللا صلى هللا علي

اريخي ل ة ت المعارضاتثبت ذاه مصادره، وإفنحن نتعامل مع حدث ت م  رواي و أت فھ
  .وأكمل

ينروالتدقيق في ال بعد :سادًسا يلمة تب ى مس من حيث الصنعة  - ايات التي تنسب المعارضات إل
ة ن - الحديثي ك ع ل الش ا يزي ات مم ذه المروي ة صحة بعض ھ ا  إمكاني بة بقيتھ صحة نس

  .لتساويھا في النظم واألسلوب

د ونقض للكنقد الخطابي  :سابًعا د بعضھا نق يلمة، ونق ا دام لبعض معارضات مس ا  م نظم فيھ ال
  .واحد

لھوى كان في نفوسھم،  دون اتباعھم له، وذلك يحل ذلك مأدرك قوم مسيلمة سخف قوله ول :ثامنًا
  .!دون اتباعه واالنتفاع بھديه ھوى النفس الذين أدركوا إعجاز القرآن وحال كحال الكفار

ا ركيك  محاكاة لقصار السور، خالية: نھال مسيلمة أاقومة ألالسمات العا :تاسًعا من الفائدة، نظمھ
ه إسفاف عن مسجوع، ا ابط في قتبس نھجھا من زمزمة الكھان، وھي تتسم بمستوى بياني ھ

  .مقاييس لغة العرب

ا د : وختاًم دتق ات  اجتھ ن ھيھ ب، ولك ل عي ن ك ا م اماًل خاليً ا ك ذا البحث تاًم أن أخرج ھ
ا البشر محل النقص بال ريب فصنع ،ھيھات ، وإني ألستدرك على بحثي حينًا بعد حين فأصحح م

  .كنت أراه صوابا

المين، وصلّ  د  رب الع ا أن الحم ين واآلخرين  وآخر دعوان يد األول ى س لم عل ا رب وس ي
  .خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاھرين
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  مسرد المراجع
م ) ھـ٦٣١:ت(حمد بن سالم اآلمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بن م .١ رام في عل ة الم غاي

ى للشئون اإلسالمية ة سنة_الكالم، المجلس األعل اھرة، طبع ـ١٣٩١(الق ق ،)ھ حسن : تحقي
 .محمود عبد اللطيف 

د .٢ ن أحم د ب دين محم ـ٨٥٠:ت( األبشيھي، أبو القاسم، شھاب ال ن )ھ ، المستطرف في كل ف
  .محمد قمحية : ، تحقيق)ھـ٢/١٤٠٦ط(بيروت، _ مستظرف، دار الكتب العلمية

 .مصر -، مسند أحمد، مؤسسة قرطبة)ھـ٢٤١: ت(أحمد، أبو عبد هللا بن حنبل الشيباني  .٣

اء، دار )ھـ٥٠٢: ت(األصفھاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل .٤ ،محاضرات األدب
 .عمر الطباع : ، تحقيق)ھـ١٤٢ ٠( بيروت، طبعة سنة،_ لقلما

ا األنصاري، أبو يحيى زكري .٥ ـ٩٢٦: ت(ا بن محمد بن زكري ة، دار الفكر )ھ ، الحدود األنيق
 .المبارك زنما. د: ، تحقيق)ھـ١٤١١/ ١ط( بيروت،-لمعاصرا

د .٦ ن أحم رحمن ب د ال دين عب ـ٧٥٦: ت( اإليجي، عضد ال ل)ھ ف، دار الجلي ان، _، المواق لبن
 .عبد الرحمن عميرة :، تحقيق)ھـ١٤١٧/ ١ط(

ن الطي .٧ د ب ر محم و بك اقالني، أب ـ٤٠٣:ت(ب الب رآن، دار )ھ از الق ، إعج
 .سيد أحمد صقر ال:، تحقيق)م٥/١٩٩٧ط(مصر_المعارف

،  تمھيد األوائل وتلخيص الدالئل، مؤسسة )ھـ٤٠٣:ت(الباقالني، أبو بكر محمد بن الطيب  .٨
  .عماد الدين أحمد حيدر : ، تحقيق)ھـ ١٤٠٧/ ١ط(لبنان  –الكتب الثقافية 

ـ٢٥٦:ت(إسماعيل البخاريالبخاري، أبو عبد هللا محمد بن  .٩ ن )ھ ، صحيح البخاري، دار اب
 .مصطفى ذيب البغا . د: ، تحقيق)ھـ٣/١٤٠٧ط(بيروت، _ كثير

الق،  .١٠ د الخ ن عب ن عمرو ب ـ٢٩٢:ت(البزار، أبو بكر أحمد ب ـ)ھ زار الموسوم ب ند الب ( ، مس
ار  ر الزخ رآن )البح وم الق ة عل م , ، مؤسس وم والحك ة العل روت  -مكتب ة, بي / ١ط(المدين

 .محفوظ الرحمن زين هللا . د: ، تحقيق)ھـ١٤٠٩

انيد، )ھـ٦٢٩:ت( البغدادي، أبو بكر محمد بن عبد الغني  .١١ ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمس
 .كمال يوسف الحوت : ، تحقيق)ھـ١/١٤٠٨ط(بيروت،  –دار الكتب العلمية 

ي،  .١٢ يم الحران د الحل ن عب د ب اس أحم و العب ة، أب ـ ٧٢٨:ت(ابن تيمي دة األصفھانية، )ھ ، العقي
 ).ھـ١/١٤٠٢ط(الرياض، _ مكتبة الرشد

، كتب ورسائل وفتاوى شيخ )ھـ٧٢٨:ت(ابن تيمية، أبو العباس،  أحمد عبد الحليم الحراني  .١٣
ن قاسم : اإلسالم ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، تحقيق د ب ن محم رحمن ب عبد ال

 .العاصمي النجدي 
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البي،أبو منص .١٤ ماعيل الثع ن إس د ب ن محم ك ب د المل ـ٤٢٩: ت(ور عب ي ) ھ وب ف ار القل ثم
 .القاھرة  –المضاف والمنسوب، دار المعارف 

ن بحر  .١٥ ـ٢٥٥: ت(الجاحظ، أبو عثمان، عمرو ب ل)ھ وان، دار الجلي ة _ ، الحي روت، طبع بي
  .عبد السالم ھارون : ، تحقيق)ھـ١٤١٦(سنة

ي، ا)ھـ٨١٦: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي  .١٦ اب العرب روت، -لتعريفات، دار الكت بي
 .إبراھيم األبياري : ، تحقيق)ھـ١٤٠٥/ ١ط(

اھر  .١٧ د الق اني، عب ـ٤٧١:ت(الجرج اب )ھ از، دار الكت ل اإلعج ، دالئ
 . التنجي.د:، تحقيق)ھـ١/١٤١٥ط(بيروت_العربي

ري  .١٨ د الطب ر محم و جعف ر، أب ن جري ـ٣١٠:ت(اب ب )ھ ري، دار الكت اريخ الطب ، ت
 .بيروت _العلمية

رحمن .١٩ د ال رج عب ي ابن الجوزي، أبو الف ن عل ـ٥٩٧: ت( ب ر، دار  ،)ھ وم أھل األث يح فھ تلق
 ) .م١/١٩٩٧ط(بيروت، _ األرقم

ن الجوزي، أب .٢٠ ي  واب ن عل رحمن ب د ال رج، عب ـ٥٩٧:ت(الف كشف المشكل من حديث ، )ھ
 .علي حسين البواب : ، تحقيق. م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ -الرياض  -الصحيحين، دار الوطن  

ن .٢١ رحمن اب د ال رج عب و الف وزي، أب ي  الج ن عل ـ٥٩٧: ت(ب م  ،)ھ اريخ األم ي ت تظم ف المن
 ) .ھـ١/١٣٥٨ط(بيروت_والملوك، دار صادر

تي  .٢٢ د البس ن أحم ان ب ن حب د ب اتم محم و ح ان، أب ن حب ـ٣٥٤:ت(اب ر، )ھ ات، دار الفك ، الثق
 .شرف الدين أحمد : ، تحقيق)ھـ١/١٣٩٥ط(

، اإلصابة في تمييز الصحابة، )ھـ٨٥٢:ت(لعسقالني أبو الفضل، أحمد بن علي ا ابن حجر، .٢٣
 .علي محمد البجاوي : ، تحقيق)ھـ١/١٤١٢ط(بيروت _دار الجليل

قالني  .٢٤ ي العس ن عل د ب ل أحم و الفض ر، أب ن حج ـ٨٥٢: ت(اب ذيب، دار )ھ ب التھ ، تقري
 .محمد عوامة : ،  تحقيق)ھـ١/١٤٠٦ط(سوريا_ الرشيد

ذيب، دار الفكر)ھـ٨٥٢: ت(قالني ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العس .٢٥ _ ، تھذيب التھ
 ).ھـ١/١٤٠٤ط(بيروت،

ي العسقالني،  .٢٦ ن عل د ب و الفضل  أحم ـ٨٥٢:ت(ابن حجر، أب ة )ھ ات المدلسين، مكتي ، طبق
 .عاصم القريوتي . د: ، تحقيق)١/١٩٨٣ط(عمان_ المنار

افعي،  .٢٧ ي العسقالني الش ن عل د ب و الفضل أحم ـ٨٥٢: ت(ابن حجر، أب زان، ، لسان ا)ھ لمي
ة : ، تحقيق)ھـ١٤٠٦ -/ ٣ط(بيروت  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات  دائرة المعرف النظامي

 .الھند  –
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اطي  .٢٨ ن يوسف األندلسي الغرن د ب ـ٧٤٥:ت(أبو حيان، محم ، البحر المحيط، دار الكتب )ھ
ـ١/١٤٢٢ط(بيروت، _العلمية ق)ھ ي : ، تحقي د الموجود، والشيخ عل د عب الشيخ عادل أحم

 .معوض 

رآن، ضمن )ھـ٣٨٨: ت(طابي، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراھيم الخ .٢٩ ، بيان إعجاز الق
ارف رآن، دار المع از الق ي إعج ائل ف الث رس ـ٢/١٣٨٧ط(مصر، _ ث ق)ھ د : ، تحقي محم

 .خلف هللا، ومحمد زغلول 

 ).م٢/١٩٧٥ط(بيروت _الخطيب، عبد الكريم، اإلعجاز في دراسات السابقين، دار المعرفة .٣٠

د ابن خلد .٣١ ن محم رحمن ب د ال ـ٨٠٨: ت(ون، عب م ،)ھ دون، دار القل ن خل اريخ اب روت، -ت بي
  .)م١٩٨٤/ ٥ط(

ري  .٣٢ د الطب ر محم و جعف ر، أب ن جري ـ٣١٠:ت(اب ب )ھ ري، دار الكت اريخ الطب ، ت
 .بيروت _العلمية

عيد .٣٣ ن س ان ب عيد، عثم و س دارمي، أب ـ٢٨٠:ت(ال ن  ،)ھ ة، دار اب ى الجھمي رد عل ال
 .بدر بن عبد هللا :،تحقيق)ـھ١/١٤١٦ط(الكويت، _كثير

مرقندي  .٣٤ رحمن الس د ال ن عب د هللا ب دارمي، عب ـ٢٥٥:ت(ال ان )ھ دارمي، دار الري نن ال ،س
 ) .ھـ١/١٤٠٧ط(فواز زمرلي، وخالد السبع، :القاھرة، تحقيق_للتراث

روت، _، سنن أبي داود، دار الفكر)ھـ٢٧٥:ت(أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني  .٣٥ بي
 .حيي الدين عبد الحميد محمد م: تحقيق

دمشق _ ، دار اليمامة)ھـ٥/١٤١٧ط(الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه،  .٣٦
. 

ن الحسن األزدي البصري  .٣٧ د ب و بكر محم د، أب ـ٣٢١: ت(ابن دري ة، )ھ رة اللغ اب جھ ، كت
 .مصر، بال طبعة وبال سنة نشر -مكتبة الثقافة الدينية

د .٣٨ د هللا محم و عب ذھبي، أب ان،  ال ن عثم د ب ن أحم ـ٧٤٨:ت(ب اظ، دار الكتب )ھ ذكرة الحف ، ت
 .بيروت، الطبعة األولى_ العلمية

از  .٣٩ ـ ٧٤٨: ت(الذھبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايم ه )ھ م في ، ذكر من تكل
 .محمد شكور المياديني : ، تحقيق)ھـ١/١٤٠٦ط(الزرقاء، _ وھو موثق، مكتبة المنار

بالء، )ھـ ٧٤٨: ت(د هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذھبي، أبو عب .٤٠ ، سير أعالم الن
الة  ة الرس روت،  –مؤسس ـ٩/١٤١٣ط(بي ق)ھ اؤوط : ، تحقي عيب األرن يم , ش د نع ومحم

 .العرقسوسي 
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ان  .٤١ ن عثم د ب ن أحم د ب د هللا محم و عب ذھبي، أب ـ٧٤٨:ت(ال ه )ھ ة من ل ي معرف ، الكاشف ف
تة، دار  ة اإلسالميةرواية في الكتب الس ة للثقاف ـ١/١٤١٣ط(جدة،_القبل ق)ھ د : ، تحقي محم

 .عوامة 

از  .٤٢ ن قايم ان ب ن عثم د ب ن أحم د ب د هللا محم و عب ذھبي، أب ـ ٧٤٨: ت(ال ي )ھ ي ف ، المغن
 .نور الدين العتر . د: الضعفاء، تحقيق

 ،)مفاتيح الغيب(، التفسير الكبير الموسوم بـ)ھـ٦٠٤:ت(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر  .٤٣
 ) .ھـ١/١٤٢١ط(بيروت، _ دار الكتب العلمية

وارزمي .٤٤ ر الخ ن عم ود ب م محم و القاس ري، أب ـ٥٣٨:ت(الزمخش ائق )ھ ن حق اف ع ، الكش
د _ التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، دار إحياء التراث العربي ق عب روت، تحقي بي

 .الرزاق المھدي 

ع  .٤٥ ن مني عد ب ن س د ب د هللا محم و عب عد، أب ن س ـ٢٣٠:ت(اب رى، دار )ھ ات الكب ، الطبق
  .بيروت _صادر

، تفسير السمرقندي، الموسوم )ھـ٣٧٥: ت(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد  .٤٦
 .محمود مطرجي .د: بيروت، تحقيق-، دار الفكر)بحر العلوم(بـ

ار .٤٧ د الجب ن عب د ب ن محم ر منصور ب ـ٤٨٩: ت(السمعاني، أبو المظف ، تفسير السمعاني، )ھ
 .ياسر بن إبراھيم، وغنيم بن عباس : ، تحقيق)ھـ١/١٤١٨ط(الرياض، _ طنالو دار

، سر الفصاحة، دار )ھـ٤٦٦: ت( ابن سنان، أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد الخفاجي  .٤٨
 ) .ھـ١/١٤٠٢ط(بيروت، _ الكتب العلمية

ر .٤٩ ي بك ن أب رحمن ب د ال و الفضل عب يوطي، أب ة  ،الس ب العلمي اظ، دار الكت ات الحف  - طبق
 ) .ھـ١٤٠٣/ ١ط(بيروت 

عيد .٥٠ و س ي، أب ب ،الشاش ن كلي ثم ب ـ٣٣٥:ت(الھي وم )ھ ة العل ي، مكتب ند الشاش ، مس
 .محفوظ الرحمن زين الدين . د: ، تحقيق)ھـ١/١٤١٠ط(المدينة المنورة، _والحكم

ـ٦٣٠:ت(الشيباني، أبو الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد .٥١ اريخ، )ھ ، الكامل في الت
 .عبد هللا القاضي : ، تحقيق)ھـ٢/١٤١٥ط(بيروت _لعلميةدار الكتب ا

ـ٢٣٥:ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر، عبد هللا بن محمد  .٥٢ وطن)ھ يبة، دار ال ي ش ن أب ند اب _ ، مس
 .عادل العزازي، وأحمد المزيدي : ، تحقيق)م١/١٩٩٧ط(الرياض، 

د  .٥٣ ن محم د هللا ب ر، عب و بك يبة، أب ي ش ن أب ـ٢٣٥:ت(اب يب)ھ ي ش ن أب ة ، مصنف اب ة، مكتب
 .كمال يوسف الحوت : ، تحقيق)ھـ١/١٤٠٩ط( الرياض_ الرشد
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ي  .٥٤ وب البجل ن أي ريس، أبو عبد هللا محمد ب ـ٢٩٤:ت(ابن الضُّ زل )ھ ا أن رآن وم ، فضائل الق
ر ة، دار الفك زل بالمدين ا أن ة وم رآن بمك ن الق ـ١/١٤٠٨ط(، دمشق_م ق)ھ زوة : ، تحقي غ

 .بدير

ن أحم .٥٥ ليمان ب م س و القاس ي، أب ـ٣٦٠:ت(د الطبران راء)ھ ة الزھ ر، مكتب م الكبي _ ، المعج
 .حمدي عبد المجيد السلفي : ، تحقيق)ھـ٢/١٤٠٤ط( الموصل

ي .٥٦ اريخ العرب ة الت وير، مؤسس ر والتن اھر، التحري د الط ور، محم ن عاش _ اب
 ).ھـ١/١٤٢٠ط(بيروت،

ي،  .٥٧ د األندلس ن محم د ب ه، أحم د رب ن عب ـ٣٢٨:ت(اب راث )ھ اء الت د، دار إحي د الفري ، العق
 ).ھـ٣/١٤٢٠ط( بيروت_العربي

نعاني  .٥٨ ام الص ن ھم ر ب و بك رزاق، أب د ال ـ٢١١:ت(عب ب )ھ رزاق، المكت د ال ، مصنف عب
 .حبيب الرحمن األعظمي : ، تحقيق)ھـ٢/١٤٠٣ط(بيروت _ اإلسالمي

ن .٥٩ ن الحس ي ب م عل و القاس اكر، أب ن عس ـ٥٧١:ت(اب ق، دار )ھ ة دمش اريخ مدين ، ت
 .محب الدين العمري : يق، تحق)م١٩٩٥(بيروت، طبعة سنة_الفكر

دار)ھـ٢٦١:ت(العجلي، أبو الحسن، أحمد بن عبد هللا بن صالح  .٦٠ ة ال _ ، معرفة الثقات، مكتب
 ) .ھـ١/١٤٠٥ط(المدينة المنورة، 

د هللا: العالئي،  .٦١ ن عب دي ب دين كيكل ر سيف ال ن األمي ،                  الحافظ صالح الدين أبو سعيد خليل ب
ـ٧٦١: ت( اب المخ) ھ انجي كت ة الخ ين، مكتب اھرة  -تلط ـ ١/١٤١٧ط(الق ق)ھ . د : ، تحقي

 .علي عبد الباسط مزيد/ رفعت فوزي عبد المطلب 

ق )ھـ٣٩٥: ت(ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  .٦٢ ، معجم مقاييس اللغة بتحقي
 ) .ھـ١٤١١/ ١ط(بيروت،  -وضبط عبد السالم ھارون، دار الجليل

د ا .٦٣ و عب دي، أب د الفراھي ن أحم ل ب رحمن الخلي ـ١٧٥: ت(ل ة )ھ ين، دار ومكتب اب الع ، كت
 .مھدي المخزومي، وإبراھيم السامرائي : د: الھالل، تحقيق

رآن، دار )ھـ٦٧١: ت(القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري  .٦٤ ام الق ، الجامع ألحك
 .م ١٩٨٥بيروت، سنة -إحياء التراث العربي

ن م .٦٥ ريم ب د الك ي، عب ي القزوين د الرافع ـ٦٢٣: ت(حم زوين، دار )ھ ار ق ي أخب دوين ف ، الت
 .عزيز هللا العطاري : م، تحقيق١٩٨٧ -بيروت  -الكتب العلمية 

اد في ھ)ھـ٧٥١:ت(ابن القيم، أبو عبد هللا، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي  .٦٦ ي د، زاد المع
الة روت_خير العباد، مؤسسة الرس ـ١٤/١٤٠٧ط(بي ق)ھ اؤ: ، تحقي د شعيب األرن وط، وعب

 .القادر األرناؤوط 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ر القرشي  .٦٧ ن عم ماعيل ب داء، إس و الف ر، أب ن كثي ـ٧٧٤: ت(اب ة )ھ ة، مكتب ة والنھاي ، البداي
 .بيروت-المعارف

ر القرشي  .٦٨ ن كثي ر ب ن عم ماعيل ب داء، إس و الف ر، أب ن كثي ـ٧٧٤: ت(اب رآن )ھ ير الق ، تفس
 ) .ھـ١٤٠١(بيروت، طبعة سنة_العظيم، دار الفكر

ن موسى األندلسي،  الكالعي، أبو .٦٩ ليمان ب ع س ـ٦٣٤:ت(الربي ا تضمنه من )ھ اء بم ، اإلكتف
د .د: تحقيق ،)ھـ١٤١٧/ ١ط(بيروت  -مغازي رسول هللا والثالثة الخلفاء، عالم الكتب  محم

 .كمال الدين عز الدين علي 

د،  .٧٠ ن محم ي ب و الحسن عل اوردي، أب ـ٤٥٠:ت(الم ي)ھ اب العرب وة، دار الكت _ ، أعالم النب
 .محمد المعتصم با البغدادي : ، تحقيق)ھـ١/١٤٠٧ط(بيروت 

رحمن،  .٧١ د ال ي عب ن الزك ف ب اج  يوس و الحج زي، أب ـ٧٤٢: ت(الم ال، )ھ ذيب الكم ،  تھ
 .بشار عواد معروف . د: تحقيق-)ھـ ١٤٠٠/ ١ط(بيروت  -مؤسسة الرسالة 

ار إحياء ، صحيح مسلم، د)ھـ٢٦١:ت(مسلم، أبو الحسين بن الحسين القشيري النيسابوري،  .٧٢
 .محمد فؤاد عبد الباقي : بيروت، تحقيق_ الثراث العربي

 .القاھرة  -والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية ء، البد)ھـ٥٠٧: ت(المقدسي، مطھر بن طاھر  .٧٣

ي  .٧٤ رم اإلفريق ـ٧١١:ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مك ، لسان العرب، )ھ
 ) .م١/١٩٩٠ط(بيروت، -دار صادر

ن من .٧٥ ي اب ن عل د ب ر أحم و بك ه، أب ـ٤٢٨: ت(جوي ة)ھ لم، دار المعرف ال صحيح مس _ ، رج
 .عبد هللا الليثي : ، تحقيق)ھـ١/١٤٠٧ط( بيروت

،  السنن الكبرى، دار الكتب العلمية )ھـ٣٠٣: ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  .٧٦
 .كسروي حسن  سيد, عبد الغفار سليمان البنداري .د: ، تحقيق)ھـ ١/١٤١١ط(بيروت  -

ك  .٧٧ د المل د عب و محم ام، أب ن ھش ـ٢١٣: ت(اب ة)ھ يرة النبوي دار _، الس
 .طه عبد الرءوف سعد :، تحقيق)ھـ١/١٤١١ط(بيروت_الجليل

_ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الريان للتراث)ھـ٨٠٧:ت(الھيثمي، علي بن أبي بكر،  .٧٨
 ) .ھـ١٤٠٧(القاھرة، طبعة سنة

ار، )ھـ١٨٢:ت(راھيم األنصاري، صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف، يعقوب بن إب .٧٩ ، كتاب اآلث
 .ھـ ١٣٥٥: بيروت طبعة سنة -دار الكتب العلمية 
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