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﴾ ﴿ 
  ﴿ 

﴾ ]هود: 91[                           

جاء يف كثري من كتب اتلفسري وكتب احلديث أن نيب اهلل شعيباً اكن أعىم، وذكر 
، وذكروا روايات عن ابن عباس، وسفيان اثلوري، 

ً
أصحاب هذه اتلفاسري حديثاً مرفواع

الرأي وتعززه. وربما اكنت سبباً تلجويز  تؤيد هذا  وسعيد بن جبري، ورشيك، وغريهم، 
بعض أصحاب املذاهب العقدية لفكرة جواز أن يكون انليب أعىم؛ ذلا قام هذا ابلحث 
ىلع مناقشة تلك األدلة واألقوال مناقشة علمية هادئة هادفة للوصول إىل املذهب احلق 
 عن نيب اهلل شعيب عليه وىلع نبينا وىلع مجيع األنبياء واملرسلني 

ً
فيها، وذلك لكه دفااع

الصالة والسالم.

أستاذ مشارك يف اتلفسري وعلوم القرآن يف لكية ادلعوة وأصول ادلين جبامعة العلوم اإلسالمية/ األردن.  )*(
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احلمد هلل والصالة والسالم ىلع سيدنا رسول اهلل وىلع آهل وصحبه ومن وااله.

مشلكة ابلحث: 
يمكن أن تصاغ مشلكة ابلحث ىلع انلحو اتلايل: هل جيوز أن يكون انليب أعىم، 
بمعىن أن خيتار اهلل لرساتله شخصا رضيرا؟ وكيف يمكن هلذا األعىم أن يواجه قومه 

بدعوته اجلديدة، وكيف هل أن يقوم ىلع أدائها ىلع الوجه املطلوب منه؟
حدود ابلحث: يبحث هذا املوضوع يف شخصية انليب شعيب ، وذلك من 

خالل كتب اتلفسري واحلديث، وبعض ما يلزم من املصادر األخرى.

أهداف ابلحث: 
اذلب عن نيب اهلل شعيب.. 1
تمحيص وحتقيق الروايات واألقوال املتعلقة بذلك.. 2
بيان اتلفسري الصحيح لآلية موضع ابلحث.. 3
لفت أنظار ابلاحثني إىل أن كتب الرتاث مليئة باملسائل اليت حتتاج إىل حتقيق.. 4

لك  جبمع  وذلك  انلقدي،  االستقرايئ  املنهج  ىلع  ابلحث  هذا  يقوم  ابلحث:  منهج 
بذلك،  املتعلقة  األقوال  ثم مجع  مبارشاً،  َمّساً  تمسه  واليت  باملوضوع  املتعلقة  انلصوص 

ودراستها دراسة نقدية.
اللكمات املفتاحية: شعيب، رضير ابلرص، مكفوف ابلرص، أعىم.
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خطة ابلحث

يقوم هذا ابلحث ىلع مقدمة ومخسة مباحث ىلع انلحو اتلايل:
 ﴾  املبحث األول: اجتاهات علماء اتلفسري يف تفسري قوهل تعاىل: ﴿

       من قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]هود: 91[.           

املبحث اثلاين: دراسة الروايات املرفوعة اليت استند إيلها العلماء.
املبحث اثلالث: دراسة األقوال املنسوبة للصحابة واتلابعني.

املبحث الرابع: خالصة يف انلظر إىل أدلة املتقاولني يف هذه املسألة.
املبحث اخلامس: حتقيق القول يف صحة نبوة األعىم.

اخلاتمة وبعض انلتائج.
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املبحث األول

اجتاهات علماء اتلفسري يف تفسري اآلية

اختلف علماء اتلفسري يف تفسري هذا اجلزء من هذه اآلية، فذهب كثري من املفرسين 
إىل أن معىن )ضعيفا( يف هذه اآلية: األعىم ومكفوف ابلرص، وضّعف بعض املفرسين هذا 
القول، وأنكره بعضهم ورأوا أنه ال يتفق مع جالل انلبوة. وذهب فريق آخر اىل عدم االعتداد 

بهذا القول، فلم يذكروه يف تفاسريهم. ويتحصل عندنا ثالثة اجتاهات يف تفسري هذه اآلية:
االجتاه األول: يرى أصحابه أن نيب اهلل شعيبا  اكن أعىم، بغض انلظر عن 

الوقت اذلي اكن فيه كذلك، وهذا الفريق يرى جواز أن يبعث اهلل نبياً بهذه الصفة.
االجتاه اثلاين: أنكر أصحابه أو رفضوا أن يكون نيب اهلل شعيبا  أعىم، 
يف أي وقت من أوقات الرسالة، وأنكر هذا الفريق أو رّد أن خيتار اهلل نبيا بهذه الصفة. 
االجتاه اثلالث: لم يذكر أصحاب هذا املذهب هذا الرأي أصال يف اتلفسري، وإنما 

فرسوا اآلية ىلع ظاهرها.

املطلب األول: أصحاب االجتاه األول 
1 . ، سعيد بن جبري وسفيان اثلوري ورشيك، رمحهم اهلل تعاىل، أورد ذلك الطربي

بل إن الطربي لم يذكر غري هذا القول يف تفسريه)1(.
واختاره الزجاج  يف تفسريه)2(.. 2
واختاره الواحدي  يف اتلفسري)3(.. 3
ر به السمعاين  األقوال يف تفسريه ونسبه ألكرث املفرسين)4(.. 4 وصدَّ
ومال إيله ابلغوي  يف تفسريه)5(.. 5

انظر: جامع ابليان، الطربي، 457/15.  )1(
معاين القرآن وإعرابه، الزجاج: 74/3.  )2(

الوسيط، الواحدي: 587/2، والوجزي، الواحدي: 531/1.  )3(
انظر: تفسري القرآن، السمعاين: 453/2.  )4(

معالم اتلزنيل، ابلغوي، 463/2.  )5(
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واختاره اثلعليب  يف اتلفسري)1(.. 6
وصدر به القرطيب  األقوال يف تفسريه، ويبدو أنه يرجحه)2(.. 7
واختاره العز بن عبد السالم  يف تفسريه اذلي هو اختصار تفسري املاوردي . 8

.)3( 
واختاره اإلييج  يف تفسريه)4(.. 9
ومال إيله أمري عبد العزيز  يف تفسريه)5(.. 10

وهؤالء األجلة اذلين ذهبوا هذا املذهب ليس هلم من مستند سوى رواية مرفوعة 
- سنعرف ما يتعلق بها وبغريها - وبعض ما ينقل عن السلف رمحهم اهلل من آراء، أو 

يكون هو حمض اجتهاد.

املطلب اثلاين: أصحاب االجتاه اثلاين.
الزخمرشي ، فقد رده باعتبار أن الظرف)فينا( يأباه)6(.. 1
ابن عطية ، إذ قال: »وهذا لكه ضعيف وال تقوم عليه حجة بضعف برصه أو . 2

بدنه، والظاهر من قوهلم: َضِعيفاً أنه ضعيف االنتصار والقدرة، وأن رهطه الكفرة 
اكنوا يراعون فيه«)7(.

القول . 3 القول بقوهل: »وهذا  ثم ردَّ ىلع هذا  أقوال،  ، اذلي ذكر عدة  الطربيس 
ليس بسديد؛ ألن قوهل: )فينا( يرده، أال ترى أنه لو قيل: إنا لرناك فينا أعىم، لم يكن 

كالما؛ ألن األعىم قد يكون أعىم فيهم، وف غريهم«)8(.

الكشف وابليان، اثلعليب، 187/5.  )1(
اجلامع ألحاكم القرآن، القرطيب: 248/7.  )2(

تفسري العز بن عبد السالم، للعز بن عبد السالم: 43/2.  )3(
جامع ابليان يف تفسري القرآن، اإلييج: 2/ 195.  )4(
اجلامع اتلارييخ تلفسري القرآن )قرص مدمج(.  )5(

انظر: الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل، الزخمرشي: 423/2.  )6(

انظر: املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية: 201/3.  )7(
انظر: جممع ابليان يف تفسري القرآن، الطربيس: 287/5.  )8(
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الرازي ، اذلي ذكر معىن هذه اللفظة وردَّ ىلع هذا الرأي من وجوه: »واعلم . 4
أن هذا القول ضعيف لوجوه: األول: أنه ترك للظاهر من غري ديلل، واثلاين: أن قوهل: 
﴾ يبطل هذا الوجه؛ أال ترى أنه لو قال: إنا لرناك أعىم فينا اكن فاسدا؛ ألن  ﴿
 ﴾ بعد ذلك ﴿  قالوا  أنهم  اثلالث:  فيهم وف غريهم.  األعىم أعىم 
فنفوا عنه القوة اليت أثبتوها يف رهطه، وملا اكن املراد بالقوة اليت أثبتوها للرهط يه 
انلرصة، وجب أن تكون القوة اليت نفوها عنه يه انلرصة، واذلين محلوا اللفظ ىلع 

ضعف ابلرص لعلهم إنما محلوه عليه؛ ألنه سبب للضعف«)1(.
ابليضاوي ، حيث ذكر األقوال يف معىن هذه اآلية ورد هذا املعىن، وقال يف رده: . 5

»وهو مع عدم مناسبته يرده اتلقييد بالظرف«)2(.
انليسابوري ، فقد رد هذا القول، وقال: »وزيف هذا القول أما عند من جوز . 6

العىم ىلع األنبياء فألن لفظة )ِفينا( يأباه ألن األعىم فيهم وف غريهم، وأما عند 
انلجاسات  من  االحرتاز  يمكنه  ال  األعىم  فألن  املعزتلة-  كبعض  جيوزه-  ال  من 

وأنه خيلُّ جبواز كونه حاكما وشاهدا، فألن يمنع من انلبوة اكن أوىل«)3(.
اخلطيب الرشبيين ، اذلي رده بعد أن ذكره يف جمموع األقوال يف اآلية وقال: . 7

»وف هذا جتويز العىم ىلع األنبياء إال أّن هذا اللفظ ال حيسن االستدالل به يف إثبات 
هذا املعىن؛ ألنه ترك الظاهر من غري ديلل«)4(.

8 ..)5(
 ه برد ابليضاوي العثماين ، اذلي رَدَّ

الضعيف . 9 تفسري  اتلفاسري  فساد  »ومن  وقال:  بعنف،  ه  ردَّ فقد   ، اعشور  ابن 
بوا منه أن شعيبا -- اكن أعىم، وتطرقوا  بفاقد ابلرص، وأنه لغة محريية فركَّ

انظر: تفسري الرازي، الرازي: 391/18.  )1(
انظر: أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل، ابليضاوي: 146/3.  )2(

انظر: غرائب القرآن وراغئب الفرقان، انليسابوري: 46/4.  )3(
انظر: الرساج املنري يف اإلاعنة ىلع معرفة بعض معاين كالم ربنا اخلبري، اخلطيب الرشبيين: 75/2.  )4(

انظر: اتلفسري املظهري: حممد ثناء اهلل العثماين: 112/5.  )5(



91

من ذلك إىل فرض مسألة جواز العىم ىلع األنبياء، وهو بناء ىلع أوهام. ولم يعرف 
من األثر وال من كتب األولني ما فيه أن شعيبا - - اكن أعىم«)1(.

املطلب اثلالث: أصحاب االجتاه اثلالث )اذلين لم يفرسوا »ضعيفا« بالعىم وال بالرد 
وا اآلية ىلع ظاهرها دون االتلفات إىل هذا املعىن(  عليه، بل فرسَّ

مقاتل بن سليمان ، فقد ذكر أن معىن )ضعيفا( ذيلال ال قوة لك وال حيلة)2(.. 1
من . 2 لست  إنك  أي  أحدهما:  بوجهني:  اآلية  فرس  فقد   ، املاتريدي 

من  بعثوا  إنما  األنبياء،  ذلك  وىلع  أوساطنا.  من  أنت  إنما  وأجلتنا،  كربائنا 
أوئلك  عند  والعزيز  فالقوي  ادلنيا.  أمر  من  كربائهم  من  ال  انلاس  أوساط 
عندهم  فهو  املال  عنده  يكن  لم  من  وأما  واملال.  ادلنيا  عنده  من  القوم 
قالوا.  ما  قالوا  ذللك  باآلخرة  يؤمنون  وال  ادلين،  يعرفوا  لم  ألنهم  ذيلل؛   ضعيف 
واثلاين: لست أنت بذي قوة وبطش يف نفسك، وقد ذكر أنه اكن ضعيفا يف برصه 

ونفسه. حيتمل وصفهم إياه بالضعيف هلذين الوجهني واهلل أعلم)3(.
النسيف ، أعرض عن هذا اتلفسري ولم يذكره)4(.. 3
يف تفسري اجلاللني رمحهما اهلل، لم يُذكر هذا القول)5(.. 4
اثلعاليب ، يف تفسريه أعرض عن هذا الراي)6(.. 5
املريغين ، يف تفسريه لم يذكر هذا القول)7(.. 6
القاسيم، لم يذكر هذا اتلفسري)8(.. 7

انظر: اتلحرير واتلنوير، ابن اعشور: 148/12.  )1(
انظر: تفسري مقاتل، مقاتل بن سليمان: 295/2.  )2(
انظر: تأويالت أهل السنة، للماتريدي: 174/6.  )3(
مدارك اتلزنيل وحقائق اتلأويل، النسيف: 80/2.  )4(

تفسري اجلاللني: ص 298.  )5(
اجلواهر احلسان يف تفسري القران، اثلعاليب: 296/3.  )6(

اجلامع اتلارييخ للتفسري )قرص ممغنط(.  )7(
حماسن اتلأويل، القاسيم: 127/6.  )8(
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رشيد رضا ، ممن لم يذكر هذا اتلفسري)1(.. 8
املرايغ  أيضا لم يذكر هذا اتلفسري)2(.. 9
سيد قطب ، ممن أعرض عن هذا اتلفسري)3(.. 10
أبو زهرة ، يف تفسريه أيضا ممن أعرض عن هذا اتلفسري)4( . 11
السعدي ، أيضا أعرض عن هذا اتلفسري)5(. 12
عبد الكريم اخلطيب  أيضا أعرض عن هذا اتلفسري)6(.. 13
حممد سيد طنطاوي  يف تفسريه أيضا ممن أعرض عن هذا اتلفسري)7(.. 14
الشيخ الصابوين أيضا ممن أعرض عن هذا اتلفسري)8(.. 15
جواد مغنية ، أيضا ممن أعرض عن هذا اتلفسري)9(.. 16
الطباطبايئ ، أيضا أعرض عن هذا اتلفسري، ولم يذكره يف تفسريه)10(.. 17
امليك انلارصي ، أيضا لم يذكر هذا اتلفسري)11(.. 18
ادلكتور حممود حجازي ، أعرض عن هذا اتلفسري)12(.. 19

أصحاب  ومن  القول،  هذا  ردوا  اذلين  اثلاين  االجتاه  أصحاب  من  األجلة  وهؤالء 
االجتاه اثلالث اذلين لم يوردوا هذا القول أصاًل يف اتلفسري، الظاهر أنهم لم يروا هلذا الرأي 

تفسري املنار، حممد رشيد رضا:122/12.  )1(
تفسري املرايغ، أمحد املرايغ: 76/12.  )2(

يف ظالل القرآن، سيد قطب: 1922/4.  )3(
زهرة اتلفاسري، حممد أبو زهرة: 3744/7.  )4(

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي: 388/1.  )5(
اتلفسري القرآين للقران، عبد الكريم اخلطيب: 1192/6.  )6(

اتلفسري الوسيط، حممد سيد طنطاوي: 263/7.  )7(
صفوة اتلفاسري، الصابوين: 26/2.  )8(

اجلامع اتلارييخ للتفسري)قرص ممغنط(.  )9(
املزيان يف تفسري القران، الطباطبايئ: 374/10.  )10(

اجلامع اتلارييخ للتفسري)قرص ممغنط(.  )11(
اتلفسري الواضح، ادلكتور حممود حجازي: 143/2.  )12(
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أي مستند يستند إيله، بل رأوه مما يقدح يف مقام انلبوة، ذلا أعرضوا عنه أو أنكروه. يبق 
أنه من الغريب العجيب أن يستمسك بعض أهل اإلسالم من معليم املدارس واملعاهد 
واجلامعات بهذا الرأي دون غريه، مع أن القائلني بغري هذا القول من الكرثة بماكن، وال 
يقلُّون شهرة عن أصحاب هذا القول. وف تقديري أن ىلع هؤالء أن يتأنوا يف نرش هذا 
الرأي، وأن يزدادوا حتقيقا وتعمقا يف كتب أجلَّة العلماء، فكم من قول شهر بني انلاس، 
وليس هل أي مستند رشيع، وآن األوان ألن يظهر يف املسلمني حتقيق مثل هذه األقوال 
املتاكثرة يف الكتب، وعدم االحتفال بها ملجرد وجودها يف كتب السادة األعالم. ىلع أين ما 
ذكرت هذا اعتباطاً، وإنما ذكرته بعد حماورات طويلة مع بعض من أعرف من األساتذة 

والطالب.
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املبحث اثلاين

دراسة الروايات املرفوعة اليت استند إيلها العلماء

لم أجد بعد طول حبث، إال رواية مسندة واحدة، أخرجها اخلطيب يف تاريخ بغداد 
بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  حدثنا  أيب،  حدثنا  حفظه-  من  سعد-  أبو  أخربنا  اإلسناد:  بهذا 
الويلد هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن  أبو  الرميل- ببيت املقدس- حدثنا  إسحاق 
عياش، عن حبري بن سعيد، عن خادل بن معدان، عن شداد بن أوس. قال: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »بكى شعيب انليب ملسو هيلع هللا ىلص من حب اهلل حت عيم، فرد اهلل إيله: برصه، وأوىح إيله: يا 
شعيب ما هذا ابلاكء؟ أشوقا إىل اجلنة أم خوفا من انلار؟ قال: إليه وسيدي أنت تعلم ما 
أبكي شوقا إىل جنتك، وال خوفا من انلار، ولكين اعتدت حبك بقليب، فإذا أنا نظرت 
إيلك فما أبايل ما اذلي يصنع يب. فأوىح اهلل إيله يا شعيب إن يك ذلك حقا فهنيئا لك 
لقايئ، يا شعيب ذللك أخدمتك موىس بن عمران لكييم«)1(. وهذا احلديث كما هو ظاهر 

انظر: تاريخ بغداد، اخلطيب ابلغدادي: 312/6، وأخرجه عنه ابن عساكر يف تاريخ دمشق: 19/9 وف 73/23. جاء   )1(
يف مزيان االعتدال: هذا حديث باطل ال أصل هل 239/1، وجاء يف »لسان املزيان« البن حجر ما نصه: إسماعيل بن 
يلع بن املثىن األسرتابادي الواعظ كتب عنه أبو بكر اخلطيب وقال ليس بثقة وقال ابن طاهر مزقوا حديثه بني 
يديه بيت املقدس وف تاريخ اخلطيب حدثنا عنه أيب ثنا حممد بن إسحاق الرميل ثنا هشام بن عمار أنا إسماعيل 
ابن عياش عن حبري بن سعد عن خادل عن شداد بن أوس مرفواع، قال: بكى شعيب من حب اهلل حت عيم 
فذكر احلديث وفيه: فذلا أخدمتك موىس لكييم قلت: هذا حديث باطل ال أصل هل انتىه. وقد رواه الواحدي 
 يف تفسريه عن أيب الفتح حممد بن يلع املكفوف عن يلع بن احلسن بن بندار وادل إسماعيل فربئ إسماعيل

من عهدته واتلصقت اجلناية بأبيه وسيأيت وإسماعيل مع ذلك متهم قال غيث بن يلع الصوري حدثين سهل بن 
برش بلفظه غري مرة قال: اكن اسماعيل يعظ بدمشق فقام إيله رجل فسأهل عن حديث »أنا مدينة العلم ويلع 
بابها« فقال: هذا خمترص وإنما هو أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها ويلع بابها، 
قال: فسألوه أن خُيرج هلم إسناده فوعدهم به. قال اخلطيب: سأتله عن مودله، فقال: ودلت بأسفراين سنة مخس 
وسبعني وثالث مائة قال: ومات يف املحرم سنة ثمان وأربعني وأربع مائة. وقال أبو سعد بن السمعاين يف األنساب: 
 اكن يقال هل كذاب ابن كذاب، ثم نقل عن عبد العزيز انلخشيب، قال: وحدث عن رافع بن أيب عوانة وأيب
سعد بن أيب بكر اإلسماعييل واحلاكم والسليم وأيب الفضل اخلزايع وغريهم واكن يقص ويكذب ولم يكن 
ىلع وجهه سيماء املتقني قال انلخشيب: ودخلت ىلع أيب نرص عبيد اهلل بن سعيد السجزي بمكة فسأتله فقال: 
هذا كذاب بن كذاب ال يكتب عنه وال كرامة، قال: وتبينت ذلك يف حديثه وحديث أبيه يركب املتون         =
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حديث باطل، وال يصح االستشهاد به ىلع أي مسألة من مسائل ادلين. ثم هو فضال عما 
به من ابلالء، يصور أن العىم اذلي اكن بشعيب  عىم طارئا وليس أصيال. ولم 
يُذكر يف هذا احلديث وال غريه ما آل إيله أمر العىم املزعوم. وبهذا تعلم أنه إذا اكن هذا 
احلديث هو مناط االستشهاد به عند املفرسين، فإن هذا االستشهاد ال يصح. بل ال جيوز 
أن ينسب نليب من أنبياء اهلل تعاىل صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني أيُّ يشء بمثل 

هذا األحاديث املوضوعة املكذوبة.

املوضوعة ىلع األسانيد الصحيحة ولم يكن موثقا به يف الرواية. اه. لسان املزيان، ابن حجر العسقالين: 422/1.   =
وقال يف ابلدر املنري: حديث باطل ال أصل هل. ابلدر املنري، ابن امللقن: 576/7. وقال األبلاين: موضوع. سلسلة 

األحاديث الضعيفة واملوضوعة. 555/13.
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املبحث اثلالث

دراسة األقوال املنسوبة للصحابة واتلابعن

املطلب األول: ما جاء عن ابن عباس
جاء يف املستدرك: حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه، ثنا حممد بن شاذان . 1

سماك  عن  اهلل،  عبد  بن  رشيك  ثنا  الواسطي،  سليمان  بن  سعيد  ثنا  اجلوهري، 
: قوهل  ابن عباس، يف  بن جبري، عن  األفطس، عن سعيد  وسالم   ابن حرب، 
﴾ ]هود: 91[ قال: »اكن شعيب أعىم«، »هذا حديث صحيح ىلع  ﴿
رشط مسلم«)1( وذكر احلافظ يف اتللخيص أن هذا إسناد ال بأس به اىل ابن عباس)2(.

وهذا األثر عن ابن عباس فيه رشيك بن عبد اهلل: وثقه العجيل)3(، وذكره ابن حبان   
فسماع  حفظه  عليه  تغري  يروي  فيما  أمره خيطئ  آخر  يف  »واكن  وقال:  اثلقات،  يف 
هارون  بن  يزيد  مثل  ختليط  فيه  ليس  بواسط  منه  سمعوا  اذلين  عنه  املتقدمني 
ابن  وذكره  كثرية«)4(.  أوهام  فيه  بالكوفة  عنه  املتأخرين  وسماع  األزرق  وإسحاق 
عدي يف الاكمل ومن مجلة ما نقل فيه من األقوال: »أخربنا السايج، حدثنا احلسن 
ابن أمحد، حدثنا حممد بن أيب عمر الرضير، عن أبيه، قال: سألت ابن املبارك عن 

رشيك قال: ليس حديثه بيشء.
بن عبد اهلل سيئ احلفظ مضطرب  السعدي: رشيك  قال  يقول:  ابن محاد  سمعت   
احلديث مائل«)5(. وذكر أيضا: »عن حيىي، قال: رشيك بن عبد اهلل صدوق ثقة، إال 
قال  يقول:  ابن محاد  أيضا: »سمعت  منه«)6(. وذكر  إيلنا  فغريه أحبُّ  إذا خالف  أنه 

انظر: املستدرك، احلاكم: 620/2، ووافقه اذلهيب يف اتللخيص ىلع هذا احلكم.  )1(
انظر: اتللخيص احلبري، ابن حجر: 351/3.  )2(

انظر: اثلقات، العجيل: 217/1.  )3(
انظر: اثلقات، ابن حبان: 444/6.  )4(

انظر: الاكمل يف الضعفاء، ابن عدي: 11/5.  )5(
انظر: السابق، 12/5.  )6(
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ابن  وذكره  مائل«)1(  احلديث  احلفظ مضطرب  سيِّئ  اهلل  عبد  بن  السعدي: رشيك 
بن  قال سمعت حيىي  املديين  بن  أن يلع  ابن شاهني  »روى  وقال:  كتابه  شاهني يف 
سعيد القطان يقول قدم رشيك مكة فقيل يل: ائته، فقلت: لو اكن بني يدي ما سأتله 

وضعف حديثه جدا. وعن حيىي بن معني أنه قال: رشيك ثقة ثقة.
وهذا الكالم من حيىي بن سعيد القطان يف رشيك، حيتمل حالة توجب تركه؛ ألن   
حيىي بن سعيد اكن شديد األخذ. وأما قول حيىي بن معني يف ثقته فهو كما قال)2(. 
وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكني، وقال: »رشيك بن عبد اهلل أبو عبد اهلل 
القايض يروي عن مسلمة بن كهيل اكن حيىي بن سعيد ال حيدث عنه ويقول: ما 
الرازي: هل أاغيلط. وقال أبو زرعة: صاحب وهم. وقال  زال خملطا. وقال أبو حاتم 
ادلارقطين: ليس بالقوي فيما ينفرد به«)3(. وقال أيضا: »رشيك بن عبد اهلل بن أيب 
عنه  وحدث  الصحيحني،  يف  عنه  وأخرج  أنس  عن  روى  املدين  اهلل  عبد  أبو  نمر 
مالك، وقال حيىي بن معني، والنسايئ: ليس بالقوي. وقال مرة: ال بأس به«)4(. وقال 
اذلهيب: »رشيك بن عبد اهلل انلخيع القايض: صدوق وثقه ابن معني وغريه. وقال 
النسايئ: ال بأس به. وقال ابن املبارك: هو أعلم حبديث الكوفيني من اثلوري. وقال 
ادلارقطين وغري واحد ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: ال يقوم مقام احلجة يف حديثه 
وقال  كثريا)6(.  عليه  وأثىن  احلفاظ«،  »طبقات  يف  اذلهيب  وذكره  الغلط«)5(.  بعض 
احلافظ يف اتلقريب: »رشيك بن عبد اهلل انلخيع الكوف القايض بواسط ثم الكوفة 
أبو عبد اهلل: صدوق خيطئ كثريا، تغري حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة، واكن اعدال 

فاضال اعبدا شديدا ىلع أهل ابلدع من اثلامنة«)7(.

انظر:السابق، 15/5.  )1(
انظر: ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه، ابن شاهني: ص91.  )2(

انظر: الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي: 39/2.  )3(
انظر: السابق، املاكن نفسه.  )4(

انظر: املغين يف الضعفاء، اذلهيب: ص297.  )5(
انظر: طبقات احلفاظ، اذلهيب: 170/1.  )6(

انظر: تقريب اتلهذيب، ابن حجر: 266/1.  )7(
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القرصي، . 2 يلع  بن  حممد  بن  أمحد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  أخربنا  بغداد:  تاريخ  يف 
الطيب  بن  احلسن  حدثنا  قال:  بالكوفة،  ابلاكيئ  الرمحن  عبد  بن  يلع  أخربنا  قال: 
بن  قال: حدثنا موىس  ابلغدادي،  ربه  عبد  بن  امللك  عبد  قال: حدثنا  الشجايع، 
قال:   ،﴾ ﴿ تعاىل:  قوهل  يف  عباس  ابن  عن  صالح،  أيب  عن  عمري، 

»مكفوف ابلرص)1(.
وهذا األثر فيه أبو صالح باذام، قال فيه احلافظ يف اتلقريب: ضعيف)2(. وذكره ابن   
اجلوزي فقال: »كوف حيدث عن ابن عباس ولم يسمع منه، ترك ابن مهدي حديثه. 
وقال النسايئ: ضعيف. وقال ابن عدي: ال أعلم أحدا من املتقدمني رضيه، وقال 
أبو الفتح األزدي: هو كذاب«)3(. وذكره املزي فقال: »قال يلع ابن املديين، عن حيىي 
ابن سعيد القطان: لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح موىل أم هانئ، وما سمعت 
أحداً من انلاس يقول فيه شيئاً، ولم يرتكه شعبة، وال زائدة، وال عبد اهلل بن عثمان. 
وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: اكن ابن مهدي ترك حديث أيب صالح. 
وإذا روى عنه  بأس،  به  ليس  بن معني:  أيب خيثمة، عن حيىي  بن  أبو بكر  وقال 
اللكيب، فليس بيشء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وال حيتج به. وقال النسايئ: 

ليس بثقة.
وقال أبو أمحد بن عدي: اعمة ما يرويه تفسري، وما أقل ما هل يف املسند، روى ابن أيب   
خادل عنه تفسريا كبرياً قدر جزء، يف ذلك اتلفسري، ما لم يتابعه أهل اتلفسري عليه، 

ولم أعلم أحداً من املتقدمني رضيه«)4(.
واذلي يبدو يل من خالل هذه الرتاجم أن هذين األثرين عن ابن عباس ال يصلحان   

ألن يكونا من اآلثار اليت يفرس بها القرآن الكريم.

انظر: تاريخ بغداد، اخلطيب ابلغدادي: 172/12 طبعة د. بشار عواد.  )1(
انظر: تقريب اتلهذيب، ابن حجر: 120/1.  )2(

انظر: الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي: 135/1.  )3(
انظر: تهذيب الكمال يف أسماء الرجال، املزي: 6/4. وقد ذكره اذلهيب يف املزيان وذكر فيه هذه األقوال، 296/1.  )4(
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قال ابن أيب حاتم: حدثنا يلع بن احلسني، ثنا يزيد بن عبد العزيز، ثنا عباد، عن رشيك، . 3
﴾ قال: اكن  عن سالم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس يف قوهل: ﴿

رضير ابلرص)1(. 
وقال:  واتلعديل«  »اجلرح  يف  حاتم  أيب  ابن  ذكره  الطالس:  العزيز  عبد  بن  يزيد   
صدوق ثقة)2(. وهذا اإلسناد فيه رشيك بن عبد اهلل وقد سبق بيانه، وفيه ىلع بن 
احلسني، إذ لم يتبني يل من هو ولم يَرِْد هذا االسم يف الكتاب اذلي وضعه سعدي 
زرعة،  أيب  أسماء شيوخ  السنة« يف  الرازي وجهوده يف  زرعة  »أبو  بعنوان  اهلاشيم 

فاهلل أعلم حباهل.

املطلب اثلاين: ما جاء عن سعيد بن جبري.
قال الطربي: حدثين عبد األىلع بن واصل قال، حدثنا أسد بن زيد اجلصاص قال، . 1

﴾، قال:  أخربنا رشيك، عن سالم، عن سعيد بن جبري يف قوهل: ﴿
اكن أعىم)3(. 

وهذا األثر قال فيه حممود شاكر : »أسد بن زيد اجلصاص«، لم أجد هل ذكرا.   
وإنما يذكرون: »أسيد بن زيد بن جنيح اجلمال«، وهو اذلي يروي عن رشيك، ويروي 
عنه أبو كريب وطبقته من شيوخ أيب جعفر الطربي، مرتجم يف اتلهذيب، والكبري  
2/1/ 16 وأيب حاتم 1 / 1 / 318، ومزيان االعتدال 1: 119. ولكن هذا »اجلمال«، وذاك 
»اجلصاص«، فال أدري من يكون هذا اذلي ذكره أبو جعفر. قلت: وفيه أيضا شيخ 
الطربي حيث تراوحت أقوال العلماء فيه بني أن يكون ثقة أو صدوقا، وقد خلص 
أقوال العلماء فيه احلافظ ابن حجر يف »تهذيب اتلهذيب«)4(. وأما أسد اجلصاص فقد 
ذكره أكرم األثري، وقال: »أسد بن زيد، اجلصاص - والصحيح: أسيد - بفتح أوهل - 

انظر: تفسري ابن أيب حاتم، ابن ايب حاتم الرازي: 2076/6.  )1(
انظر: اجلرح واتلعديل، البن أيب حاتم: 278/9.  )2(

انظر: جامع ابليان يف تفسري القرآن، الطربي: 457/15، طبعة  أمحد شاكر.  )3(
انظر: تهذيب اتلهذيب، ابن حجر: 101/6.  )4(
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ابن زيد بن جنيح، اجلمال - باجليم - اهلاشيم، موالهم، الكوف، توف قبل سنة عرشين 
به، وما هل يف ابلخاري سوى  ابن معني فكذَّ أفرط  العارشة، ضعيف،  ومائتني، من 
حديث واحد مقرونا بغريه، وقد اضطرب، وقد تردد فيه الشيخ شاكر، والصحيح ما 
أثبتناه، واهلل تعاىل أعلم.«)1( فإن اكن هذا الكالم صحيحا فقد ذكر هذا الرجل ابن 
اجلوزي فقال: »أسيد بن زيد بن جنيح اجلمال أبو حممد موىل صالح بن يلع اهلاشيم، 
يروي عن رشيك والليث، قال حيىي هو كذاب، وقال النسايئ مرتوك احلديث، وقال 
ما  ابن عدي: اعمة  وقال  احلديث،  ويرسق  املناكري  اثلقات  يروي عن  حبان:  ابن 
الرواية ال تصح عن سعيد، وال جيوز  يتابع عليه«)2(. وىلع هذا: فإن هذه  يرويه ال 

تفسري كالم اهلل بها.
قال الطربي: حدثنا عباس بن أيب طالب قال، حدثين إبراهيم بن مهدي املصييص . 2

قال، حدثنا خلف بن خليفة، عن سفيان، عن سعيد، مثله)3(. يعين ماورد سابقا عن 
سعيد مما أوردته حتت رقم )1(.

وهذا اإلسناد فيه خلف بن خليفة. وقد اختلف العلماء فيه، وحاصل كالمهم فيه:   
أنه صدوق، كما قال اذلهيب)4(. وذكره اذلهيب أيضا يف »ديوان الضعفاء«)5(، وفيه أيضا 

عباس بن أيب طالب، قال فيه احلافظ يف اتلقريب: صدوق من احلادية عرشة)6(.
قال الطربي: حدثنا أمحد بن الويلد الرميل قال، حدثنا إبراهيم بن زياد وإسحاق . 3

سعيد،  عن  سالم،  عن  رشيك،  حدثنا  قالوا،  زيد  بن  امللك  وعبد  املنذر،  ابن 
مثله)7(.

انظر: املعجم الصغري لرواة الطربي، أكرم األثري: 47/1.  )1(
انظر: الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي: 124/1.  )2(

انظر: جامع ابليان، الطربي: 457/15.  )3(
انظر: الاكشف، اذلهيب: 374/1، وانظر تهذيب اتلهذيب، ابن حجر: 1500/3.  )4(

انظر: ديوان الضعفاء، اذلهيب: ص: 120.  )5(
انظر: تقريب اتلهذيب، البن حجر: ص184.  )6(

انظر: جامع ابليان، 457/15.  )7(
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املخطوطة،  يف  هو  هكذا  يزيد«،  بن  امللك  »عبد  شاكر:  أمحد  فيه  قال  األثر  وهذا   
كما أثبته، وف املطبوعة: »عبد امللك بن زيد«، غري ما يف املخطوطة. ولم أعرف من 

يكون »عبد امللك بن يزيد« أو »ابن زيد«، اذلي يروي عن رشيك)1(؟
إال  هل  يرتجم  لم  حيث  الطربي  شيخ  الرميل  الويلد  بن  أمحد  فيه  اإلسناد  وهذا   
سكت  بل  تعدياًل،  وال  جرحاً  فيه  يذكر  لم  الرتمجة  هذه  وف  ابلغدادي،  اخلطيب 
عنه، وأغفل الشيخ شاكر ترمجته يف حوايش اتلفسري، هكذا ذكره صاحب »معجم 
شيوخ الطربي«)2(. وكالمه صحيح. وبناء ىلع ما تقدم: فإن هذا اإلسناد غري صالح 

لالحتجاج يف تفسري كالم اهلل تعاىل.
الطربي: حدثنا سعدويه قال، حدثنا عباد، عن رشيك، عن سالم، عن سعيد . 4 قال 

ابن جبري، مثله)3(. أعين بمثله أنه أعىم كما ورد يف سياق آخر سبق بيانه. قلت هذا 
اإلسناد أورده الطربي يف اتلفسري هكذا، ولكنه يف كتابه يف اتلاريخ ورد بغري هذا 
إذ جاء فيه: )حدثين أمحد بن الويلد، قال: حدثنا سعدويه، قال: حدثنا عباد، عن 

رشيك، عن سالم، عن سعيد بن جبري، مثله)4(. 
فيه أمحد بن  به؛ ألن  اتلاريخ فال عربة  اإلسناد كما هو يف كتاب  فإن يكن هذا   
الويلد وهو جمهول احلال، وإال فاإلسناد هذا فيه رشيك بن عبد اهلل وقد تقدم بيان 
أقوال العلماء فيه، وال أحسب إن صح هذا اخلرب عن سعيد بن جبري، إال أن يكون 
هذا من رأيه االجتهادي اذلي ليس هل مستند. وهو إذن جمرد رأي ال ينبيغ أن نفرس 

به كالم اهلل تعاىل لوجود ما يعكر عليه ويمنع من اعتماده.
قال الطربي يف اتلاريخ: حدثين املثىن، قال: حدثنا احلماين، قال: حدثنا عباد، عن . 5

﴾، قال: اكن رضير ابلرص)5(. رشيك، عن سالم، عن سعيد: ﴿

انظر: املصدر السابق، تعليق شاكر.  )1(
انظر: معجم شيوخ الطربي، مصدر سابق: ص113.  )2(

انظر: تفسري الطربي، 458/15.  )3(
انظر: تاريخ الرسل وامللوك، حممد بن جرير الطربي: 326/1.  )4(

انظر: السابق، املاكن نفسه، وأورده أيضا يف اتلفسري بدون املثىن يف 458/15.  )5(
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اإلمام  شيوخ  من  وهذا  الطربي،  اآلميل  إبراهيم  ابن  وهو  املثىن،  فيه  اإلسناد  هذا   
الوصول  أمكنين  وما  املصادر  من  يدي  بني  فيما  حبثت  وقد   ، الطربي 
هو  وهذا  تعديل.  أو  جبرح  ذكره  واتلعديل  اجلرح  أهل  من  أحدا  أجد  فلم  إيلها 
رشيك. يف  العلماء  أقوال  من  ذكر  ما  إىل  باإلضافة  سعيد،  عن  اإلسناد  هذا   علة 

واهلل تعاىل أعلم.
قال ابن أيب حاتم: حدثنا أيب، ثنا حممد بن عطاء انلخيع، ثنا رشيك، عن سالم، عن . 6

فيه  اإلسناد  وهذا  أعىم)1(.  اكن  قال:   ﴾ ﴿ قوهل:  جبري،  بن  سعيد 
حممد بن عطاء انلخيع ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح واتلعديل وقال فيه: شيخ)2(. 
قال اذلهيب يف »املزيان« يف ترمجة العباس بن الفضل: »سمع منه أبو حاتم، وقال: 
ممن  أحدا  كتابنا  يف  أذكر  لم  وهلذا  جرح،  عبارة  هو  ليس  شيخ  هو  فقوهل  شيخ، 
إنه ليس  يلوح لك  توثيق، وباالستقراء  أيضا ما يه عبارة  فيه ذلك، ولكنها  قال 

حبجة«)3(.
قال ابن عساكر: أخربنا أبو احلسن يلع بن مسلم أنبأ أبو القاسم يلع بن حممد أنبأ . 7

عبد الرمحن بن عثمان أنبأ خيثمة بن سليمان ثنا ابن مالعب وهو أمحد بن حممد 
بغدادي ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا خلف بن خليفة عن سفيان عن سالم عن سعيد 
﴾ قال: اكن أعىم. خلف بن خليفة قال فيه  ابن جبري يف قوهل: ﴿
ابن معني: ليس به بأس)4(، وذكره يف »اجلرح واتلعديل« وقال: صدوق)5(، وقال ابن 
ل يف ترمجته يف »تهذيب الكمال«)7(. وف »إكمال  به ابن عيينة)6(. وفصَّ اجلوزي: كذَّ

انظر: تفسري ابن أيب حاتم، 2076/6.  )1(
انظر: اجلرح واتلعديل، البن ايب حاتم: 48/8.  )2(

انظر: مزيان االعتدال، لذلهيب: 385/2.  )3(
انظر: تاريخ ابن معني، رواية ابن حمرز:83/1.  )4(
انظر: اجلرح واتلعديل، ابن ايب حاتم:369/3.  )5(

انظر: الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي:255/1.  )6(
انظر: تهذيب الكمال، للمزي:287/8.  )7(
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تهذيب الكمال«: أنه ثقة أختلط وتغري يف آخر عمره)1(. وقد تقدم ما فيه عند أحد 
الطربي.  إبراهيم بن مهدي لكه عند  برمته من  السابقة. واإلسناد  الطربي  أسانيد 
وإبراهيم هذا: وثقه ابن أيب حاتم يف اجلرح واتلعديل)2(، وذكره اذلهيب يف »املزيان«، 
مقبول)4(.  اتلقريب:  احلافظ يف  فيه  وقال  بمناكري)3(،  إنه حدث  العقييل:  وقال عن 
وابن مالعب بهذا االسم اذلي ذكر يف »تاريخ دمشق« لم أجده بعد طول حبث إال 
بن  بن حممد  أمحد  هو  أو حتريف، ويكون  اسمه تصحيف  أن يكون حصل يف 
بن اغلب  بن حممد  فيه: أمحد  وقال  الضعفاء  نعيم يف كتابه  أبو  اغلب، وهذا ذكره 
واهية موضوعة، هل صيت يف  بأحاديث  اثلقات  اخلليل، روى عن  ابلغدادي غالم 
الصيت، والورع ال يش)5(، وذكره ابن اجلوزي ونقل فيه عن ادلارقطين أنه مرتوك)6(. 
وذكره اذلهيب يف »املغين« وقال عنه: »إنه معروف بوضع احلديث«)7(. وىلع لك حال 
يبدو أنه هو؛ ألن ابن عساكر ذكره بهذا االسم يف شيوخ خيثمة بن سليمان)8(. وبهذا 

يتهاوى هذا اإلسناد، واهلل أعلم.

قال ابن عساكر: »أنبأ أبو بكر اخلطيب قال كتب إيل حممد بن أمحد بن عبيد اهلل   
اتلمييم من الكوفة أن إبراهيم بن أمحد بن أيب حصني حدثهم ثم أخربين القايض 
أبو عبد اهلل الصيمري قراءة ثنا أمحد بن حممد بن يلع الصريف أنبأ إبراهيم بن أمحد 
ابن أيب حصني اهلمداين ثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهلل احلرضيم ثنا أبو عبدالرمحن 

﴿ قوهل  يف  سعيد  عن  رشيك  ثنا  شقران  ودل  من  ابلغدادي   الغفاري 

انظر: إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي: 201/4.  )1(
انظر: اجلرح واتلعديل، البن ايب حاتم: 138/2.  )2(

انظر: مزيان االعتدال، اذلهيب: 68/1.  )3(
انظر: تقريب اتلهذيب، ابن حجر: ص 94.  )4(

انظر: ص65.  )5(
انظر: الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي:88/1.  )6(

انظر: املغين يف الضعفاء، اذلهيب:ص57.  )7(
انظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر:68/17.  )8(
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بني  األفطس  بن عجالن  سالم  منه  أسقط  وقد  قال.  كذا  أعىم  قال: اكن   ﴾
رشيك وسعيد بن جبري)1(. قلت: إسقاط سالم بن عجالن ال يرض اإلسناد من حيث 
القوة والضعف؛ ألن ساملا روى عن سعيد بن جبري كما قال ابلخاري)2(، وابو عبد 
الرمحن ابلغدادي لم أعرث هل ىلع ترمجة، وهو معلوم العني ألنه من الرواة عن رشيك 
كما قال يف تاريخ بغداد)3(. وف هذا اإلسناد أبو عبد الرمحن احلرضيم ذكره يف تاريخ 
ولم  تعديال)4(.  أو  جرحا  فيه  يذكر  أن  دون  مطني،  عنه  روى  أنه  فيه  وذكر  بغداد، 
اهلل احلرضيم  عبد  بن  أيضاً: مطني حممد  وفيه  بعد طول حبث.  ترمجة  أعرث هل ىلع 
وهو من اثلقات الكبار، ذكره اذلهيب يف »تذكرة احلفاظ«، وأثىن عليه كثريا)5(. وفيه 
أيضا إبراهيم بن أمحد بن أيب حصني اهلمداين، ذكره ابن مندة ولم يذكر فيه جرحا 
وال تعديال)6(. وكذا ذكره ابن نقطة ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال)7(. وال عربة بهذا 

اإلسناد فيما يبدو ألن فيه ناسا جماهيل.

املطلب اثلالث: ما روي عن سفيان بن عيينة.
قال الطربي: حدثين املثين قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان قوهل: ﴿. 1

وإسناد  العىم.  يقتيض  قال: اكن ضعيف ابلرص)8(. وضعف ابلرص ال   ،﴾
هذه الرواية صحيح ال غبار عليه إال من جهة املثىن، واهلل أعلم.

أخربنا أبو اغلب احلسن بن املظفر أنبأ أيب أبو سعيد أنبأ أبو احلسن بن فراس أنبأ حممد . 2
ابن إبراهيم بن عبد اهلل بن ادليبيل ثنا أبو عبيد اهلل سعيد بن عبد الرمحن املخزويم 

انظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر:72/23.  )1(
انظر: اتلاريخ الكبري، ابلخاري:117/4.  )2(

انظر: تاريخ بغداد، اخلطيب ابلغدادي:404/14.  )3(

انظر: تاريخ بغداد، اخلطيب ابلغدادي:404/14.  )4(
انظر: تذكرة احلفاظ، اذلهيب: 171/2.  )5(

انظر: فتح ابلاب يف الكىن واأللقاب، البن مندة: ص53.  )6(
انظر: إكمال األكمال، ابن نقطة: 260/2.  )7(

انظر: تفسري الطربي: 458/15.  )8(
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﴾ قال: اكن رضير ابلرص)1(. سعيد  قال: قال سفيان يف قوهل تعاىل: ﴿
الراوي عن سفيان وثقه النسايئ وذكره ابن حبان يف »اثلقات«)2(. وأما حممد ادليبيل 
البن  اتلفسري  كتاب  يروي  السمعاين:  قال  اخلواطر«:  »نزهة  صاحب  فيه  قال  فقد 
عيينة عن أيب عبد اهلل سعيد بن عبد الرمحن املخزويم)3(. وذكره اذلهيب يف السري 
وأثىن عليه)4(. وأما أبو احلسن بن فراس فهو أمحد بن إبراهيم بن أمحد الكندي امليك، 
ذكره يف تاريخ بغداد ووثقه)5(. وأما أبو اغلب، فلم أجد هل ذكرا إال يف هذا اإلسناد، وال 
أدري من هو؟ وكذلك وادله يف هذا اإلسناد لم أستطع تميزيه. وبناء ىلع ما تقدم: فإين 
ال أجزم بصحة هذا اإلسناد، وال بضعفه، حت يتبني يل من الرواة من لم أعرفه. إال 
أنه وىلع أية حال، فإن هناك رواية عن سفيان خبالف هذه الرواية ويه ما ذكره ابن أيب 
 حاتم  يف تفسريه: حدثنا أيب، ثنا الفضل بن دكني، ثنا سفيان - يف قوهل تعاىل-

﴾ قال: اكن ضعيفا)6(. ﴿

 املطلب الرابع: ما ُروي عن رشيك بن عبد اهلل
قال الطربي : حدثين أمحد بن الويلد حدثنا عمرو بن عون وحممد بن الصباح . 1

﴾، قال: أعىم)7(. قاال سمعنا رشيًكا يقول يف قوهل: ﴿
. . . . قال، حدثنا عمرو بن عون وحممد بن الصباح قاال سمعنا رشيًكا يقول يف قوهل: . 2

﴾، قال: أعىم )8(.  ﴿
يذكر  ولم  العلماء،  توثيقه عن  ونقل  الكمال«،  »تهذيب  الصباح ذكره يف  بن  حممد   

انظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر: 72/23.  )1(
انظر: تهذيب الكمال، املزي: 526/10، ولم أجده يف ثقات ابن حبان.  )2(

انظر: نزهة اخلواطر، عبداليح احلسين، 63/1.  )3(
انظر: سري أعالم انلبالء، اذلهيب: 351/11.  )4(

انظر: تاريخ بغداد، اخلطيب ابلغدادي: 30/5 طبعة د. بشار عواد.  )5(
انظر: تفسري ابن أيب حاتم، الرازي:2076/6.  )6(
انظر: تاريخ الرسل وامللوك، الطربي: 326/1.  )7(

انظر: تفسري الطربي، الطربي:  458/15.  )8(
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فيه جرحا)1(. وعمرو بن عون ذكره يف »تهذيب اتلهذيب«، وهو من اثلقات الكبار)2(. 
وهذا اإلسناد إىل هنا من رواية اثلقات، لكن هذا اإلسناد كما هو ظاهر من طريق 
شيخ الطربي أمحد بن الويلد، وهو جمهول ال يعرف، كما سبق بيانه يف املطلب اثلاين.
هذه يه الروايات واألقوال اليت وجدتها، ومعظمها ال يصح، وما صح منها وهو قليل 

نادر فهو من قبيل األقوال املنسوبة ألصحابها.

انظر: تهذيب الكمال، املزي: 310/6.  )1(
انظر: السابق، 179/22.  )2(
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املبحث الرابع

خالصة يف انلظر إىل أدلة املتقاولن يف هذه املسألة

أدلة،  املثبتني استدلوا بعدة  املتقاولني يف هذه املسألة نلظرنا أن  أدلة  لو نظرنا يف 
واكنت أدلة انلافني يه ردود ىلع هذه األدلة وتسفيهها وبيان ذلك:

املطلب األول: أدلة املثبتن ومناقشتها:
روايات مرفوعة.. 1
أقوال منسوبة للصحابة واتلابعني.. 2
نسبة هذا إىل لغة محري.. 3

وإذا تأملنا هذه األدلة حسبما ذكرناه يف ابلحث، وجدنا أن الروايات املرفوعة يه 
روايات موضوعة مردودة، وال جيوز االحتجاج بها يف تفسري القرآن الكريم. وأما األقوال 
املنسوبة فيه يف الغالب روايات ضعيفة أو موضوعة، وما صحت نسبتها منها، -ويه قليلة 
جدا- فيمكن محلها ىلع أنها آراء خاصة، وليست حبجة؛ ألنها تعارض ما هو معلوم من 
خصائص األنبياء  مجيعا. وأما نسبة هذه اللغة إىل محري فمن عجائب األقوال؛ 
ذللك ذكرها الكرماين يف كتابه)1(. ومن عجيب هذا األمر أن هذه اآلية من اآليات املكية 
فهل اكنت قبيلة قريش تتلكم باحلمريية حت يأيت يف القرآن ما يالئم لغة محري. ىلع أننا 
ينبيغ أن نيع خطورة هذا الكالم، فإن القرآن قد جاء فيه لفظ أعىم وما يشتق منه رصاحة، 
فلماذا يلجأ إىل وسيط من لغة أخرى، إذا اكنت تلك اللغة نفسها موجودة؟ نلنظر يف اآليات 
،]19 ]الرعد:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قال   اتلايلة 
تعاىل: وقال   ،]72 ]اإلرساء:   ﴾ ﴿ تعاىل:   قال 

﴾ ]طه: 124[، و قال تعاىل: ﴿  ﴿ 
﴾ ]طه: 125[، فهذه اآليات لكها ورد فيها لفظ األعىم رصاحة، 
وال حاجة إىل االجتهاد يف حتوير معىن لكمة بعيدة عن معناها؛ نلثبت ما ال دايع هل يف 

القرآن الكريم. 

انظر: غرائب اتلفسري وعجائب اتلأويل، الكرماين: 520/1.  )1(
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وىلع الرغم من طول ابلحث فإنين لم أجد هذا املعىن يف معاجم اللغة، وإنما نسب 
هذا القول لقتادة، نسبه إيله اخلطيب الرشبيين  )1(. ىلع أننا ال ينبيغ أن نغادر هذا 
املاكن قبل أن نلفت انلظر إىل أنه تكرث يف بعض الكتب القديمة نسبة بعض األلفاظ يف 
القرآن إىل غري لغة قريش، سواء أكان هذا فيما يسميه أصحاب تلك الكتب باملعرب أم 
اكنت من بايق لغات العرب، هذا لكه دعوى حتتاج إىل برهان وال ينبيغ التسليم هل بمجرد 

وجوده يف تلك الكتب.

املطلب اثلاين: أدلة انلافن.
استدل انلافون هلذا القول بأدلة متنوعة:

عدم صحة اآلثار املرفوعة يف هذا ابلاب.. 1
عدم صحة األقوال املنسوبة للسلف بإمجال.. 2
لم يعرف يف كتب اتلاريخ وكتب األولني ما يبني أنه  اكن أعىم.. 3
هذا الرأي مبتناه ىلع ترك الظاهر من القرآن.. 4
إن قوهل تعاىل حاكية عن قوم شعيب )فينا( يرد هذا اتلفسري.. 5
﴾ يرد هذا القول.. 6 قوهل تعاىل: ﴿
األعىم ال يمكنه االحرتاز من انلجاسات وأنه خيل جبواز كونه حاكما أو شاهدا.. 7
هذا القول مبين ىلع األوهام. . 8

اىل  أي حديث مرفوع  لم يصح يف هذا  إذ  فنعم؛  املرفوعة،  اآلثار  أما عدم صحة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وأما صحة هذه األقوال إىل من عزيت إيلهم: فقد صح بعض تلك األسانيد 
إىل ابن عباس وسعيد وغريهم، وأجاب هؤالء بأن صحة األقوال ملن نسبت إيلهم ال تعين 
صحة االحتجاج بها إذا وجد ما خيالفها، وقد وجد املخالف)2(، فيه جمرد أقوال عزيت 
إىل أصحابها وليس فيها أي حجة، ال سيما إذا علمنا أن اتلحقيق العليم ايلوم يقيض 

انظر: الرساج املنري يف اإلاعنة ىلع معرفة معىن كالم ربنا اخلبري، اخلطيب الرشبيين:76/2.  )1(
تنظر كتب اتلفسري قديمها وحديثها فقد وجد فيها من خيالف هذا القول ويرده.  )2(
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ما  إذا وجد  بها ال سيما  األخذ  يلزم  اجتهادية ال  آراء  واتلابعني يه  الصحابة  آراء  بأن 
هو أحسن منها، وهذا هو اتلحقيق يف هذه املسألة. وأما احتجاجهم باملسألة اتلارخيية 
فصحيح؛ ألنه لم يثبت يف اتلاريخ أن شعيبا عليه الصالة والسالم اكن أعىم، ولم يُذكر 
أن أحدا من املؤرخني عزي إيله هذا األمر إال الطربي فيما نقلناه عنه سابقا يف كتابه 
اتلاريخ، وابن كثري يف ابلداية وانلهاية، فقد ذكر اآلثار اليت درسناها يف هذا ابلحث دون 

أن يعلّق ىلع يشء منها)1(. 
﴾  وأما قوهلم: إنه ىلع خالف الظاهر، فصحيح ألن القرآن الكريم يقول: ﴿

فكيف انقلب هذا اللفظ إىل يشء آخر بدون أي ديلل، والظاهر من العبارة أن الضعيف 
 ﴾ تعاىل ﴿ قوهل  إن  قوهلم:  أما  أعلم.  آخر، واهلل  املعروف، وليس شيئا  الضعيف  هو 
يرد هذا اتلفسري، فصحيح أيضا؛ ذلك أن املوصوف بالعىم -إذا اكن هذا العىم حقيقيا- 
﴾ ليس  يكون هذا الوصف يف قومه وف غريهم وبناء ىلع هذا يكون قوهل تعاىل ﴿

تعاىل: ﴿ قوهل  إن  قوهلم:  وأما  تعاىل.  اهلل  كتاب  إطالقا يف  وهذا ال جيوز  فائدة،  فيه 
اجلواب  وهذا  املفرسون،  هؤالء  به  جاء  اذلي  املعىن  هذا  معناه  خيالف   ﴾
قالوا هل لوال رهطك لرمجناك  الرازي يف تفسريه وحاصل اجلواب أن قوم شعيب  به  جاء 
يعين أنهم استضعفوه شخصيا، ولكن اذلي حال بينهم وبينه هو رهطه اذلين منعوا بقية 
املتبادر  بمعناها   ﴾ تفسري ﴿ أن  يناسبه  اذلي  إنما يكون  وهذا  إذايته.  من  القوم 
يلتالءم السياق لكه، واهلل أعلم. وأما قوهلم: إن األعىم ال يمكنه االحرتاز من انلجاسات، 
خُيِلُّ جبواز كونه حاكما أو شاهدا. فهذا أيضاً صحيٌح، وسأفرد هلذا اجلانب مبحثاً  وأنه 
الرأي  هذا  أن  وأما  عدمه.  من  أعىم  انليب  كون  يتعلق جبواز  املبحث  هذا  بعد  خاصاً 
مبين ىلع الوهم، فإن ادلارس هلذا األمر جيد أن ما تعلق به مثبتو هذا القول ال يعدو يف 
 اغبله إال تعلقا باألوهام اليت ال صحة هلا، وأعتقد أن حبيث هذا قد أثبت حقيقة ذلك،

واهلل تعاىل أعلم.

انظر: ابلداية وانلهاية، ابن كثري:217/1  )1(
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املبحث اخلامس

حتقيق القول يف صحة نبوة األعىم

لعلك واجد مرسح هذا الرأي يف كتب اتلفسري وكتب العقائد، وقد مر معنا قول 
الرازي: »اعلم أن أصحابنا جيوزون العىم ىلع األنبياء«)1(. لكين لم أجد من أصحابه من 
يفعل هذا فقد حبثت يف كتب العقائد كثريا ولم أجد حبسب حبيث ما يدل ىلع هذا بل 
وجدت العكس من ذلك تماما فقد قال يف النرش الطيب »وأما العرض املنفر اكجلنون 
األنبياء. وف كتاب  واجلذام والربص والعىم فمستحيل يف حقهم«)2(. وهو يعين يف حق 
إضاءة ادلجنة يف اعتقاد أهل السنة عند قوهل: »وغري قادح يف حقهم من األعراض جيوز« 
قال حممد بن أمحد الشنقيطي الشارح: أي جيوز يف حق الرسل األعراض البرشية اليت 
ال تؤدي إىل نقص »اكألمراض« اخلفيفة اكحلىم، وأما األعراض القادحة اكلعىم واجلنون 
قال  هذا  قبل  ومن  حقهم«)3(  يف  حمال  انلاس........فلكها  ينفر  ما  أو  والربص  واجلذام 

ابليجوري يف رشح جوهرة اتلوحيد عند قول املصنف:

اكأللك حقهـــم  فــــي  احلِـــلِّ»وجائـــز  يف  للنســـا  واكجلمـــاع 

اليت  البرشية  األعراض  سائر  واجلماع:  األلك  من  املصنف  ذكره  ما  ومثل  قال: 
ال تؤدي اىل نقص يف مراتبهم العلية اكملرض، ومنه اإلغماء فيجوز عليهم، وقيد أبو 
ألنه  وكثريه؛  قليله  اجلنون  خبالف  ابللقيين،  به  وجزم  الطويل،  بغري  اإلغماء  حامد 
نيب  يْعَم  فلم  املنفرة  األمور  من  ذلك  وغري  والعىم  والربص  اجلذام  واكجلنون:  نقص، 
السالم  عبد  رشح  يف  جاء  ما  هذا  ومثل  رضيرا...«)4(  اكن  شعيبا  أن  يثبت  ولم  قط 

انظر: تفسري الرازي، 391/18  )1(
انظر: النرش الطيب ىلع رشح الشيخ الطيب، إلدريس بن أمحد احلسين الوزاين، طبع املطبعة االسالمية باألزهر،   )2(

ط1، 1352ه، ج2ص163.
انظر: إضاءة ادلجنة يف اعتقاد أهل السنة، ألمحد املقري املغريب املاليك األشعري، ومعه رشح الشيخ حممد بن أمحد   )3(

امللقب بادلاه الشنقيطي، طبع دار الفكر، بريوت، د.ت، ص60.
انظر: رشح جوهرة اتلوحيد، إلبراهيم بن حممد ابليجوري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1981م، ص124.  )4(



111

ىلع اجلوهرة)1(. ولم أعرث يف كتب األشاعرة ىلع يشء خيالف هذا، واهلل أعلم حبقيقة 
احلال.

هذا وقد وقع يف »رشح العقيدة السفارينية« البن عثيمني: »واألعىم قد نقول: إنه 
ال يمكن أن يرسل اهلل رسواًل أعىم، وقد نقول إنه يمكن؛ ألن العىم وإن اكن يضعف 
القوة ىلع أداء الرسالة، لكنه ال يمنع أداء الرسالة، والكالم ىلع ما يمنع أداء الرسالة. فالبد 
أن يكون قوياً«)2(. فهذا الكالم ينقض آخره أوهل فإنه يقول يف اآلخر جيب أن يكون 
قوياً، وف أوهل جتويز العىم، واألعىم ضعيف ابلدن وال يقدر ىلع أداء املهمات ابلدنية 

كما يقدر عليها من ليس كذلك.
قلت: اذلي يتحقق يل أن العىم ليس بالرضورة أن يكون عيبا، فكم نبغ يف حياة 
انلاس من العميان؟ إال أن إرسال األعىم يلؤدي مهمة عن اهلل تعاىل بانلبوة والرسالة فأمر 
ال جيوز إطالقا؛ ملا سبق بيانه يف هذا ابلحث، واهلل تعاىل أعلم. وبناء ىلع ما سبق فإن 

إطالق القول بأن نيب اهلل شعيباً اكن أعىم، ال تُسنده األدلة، وال يدعمه اتلحقيق. 

رشح عبد السالم ىلع جوهرة اتلوحيد، عبد السالم بن إبراهيم املاليك اللقاين، مكتبة القاهرة، 1379ه، ص106-  )1(
.107

انظر: رشح العقيدة السفارينية - املسىم ادلرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية - ملحمد الصالح العثيمني، طبع   )2(
دار الوطن، الرياض، سنة 1426ه، ص523.
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اخلاتمة وأبرز انلتائج

بعد أن من اهلل تعاىل يلع بإتمام هذا ابلحث اذلي أرجو أن يكون قد حالفه اتلوفيق 
البد من اإلشارة اىل بعض انلتائج اليت وصلت إيلها من خالل هذا ابلحث:

تمتلئ كتب اتلفسري ىلع اتلحديد بكثري من القضايا اليت حتتاج إىل حتقيق ودراسة.. 1

إن نسبة العىم إىل نيب اهلل شعيب  قد نالت حظا كبريا من الشهرة، وليس . 2
هلا يف الواقع أي نصيب من الصحة.

وألجل ما سبق يويص ابلاحث بما ييل:. 3

     أ-  يويص ابلاحث برضورة تنقية كتب الرتاث مما علق بها من أوهام.

    ب-  يويص ابلاحث بأن يكون للجامعات ومراكز ابلحوث دور كبري يف هذا الشأن،  
 وذلك بتوجيه طلبة ادلراسات العليا لدلخول إىل هذا امليدان.

اىل  الرسمية؛ ألنه حيتاج  ادلولة  العمل داخاًل ضمن مؤسسات      ج-  أن يكون هذا 
 جهود كبرية يف الغالب ال تقدر عليها اجلامعات ومراكز ابلحوث اغبلا.
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املصادر واملراجع

إضاءة ادلجنة يف اعتقاد أهل السنة، ألمحد املقري املغريب املاليك األشعري، ومعه . 1
رشح الشيخ حممد بن أمحد امللقب بادلاه الشنقيطي، طبع دار الفكر، بريوت، د.ت.

إكمال اإلكمال، حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع، أبو بكر، معني ادلين، . 2
ابن نقطة احلنبيل ابلغدادي، حتقيق د. عبد القيوم عبد ربِّ انليب، طبع جبامعة أم 

القرى، مكة، ط1، 1410ه.
حممد . 3 بن  عمر  بن  اهلل  عبد  سعيد  أبو  ادلين  نارص  اتلأويل،  وأرسار  اتلزنيل  أنوار 
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- بريوت، ط1، 1418ه.
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