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(صحف إبراهين وهىسى )  -عليهوا السالم -
هي خالل القرآى والسٌت

(*)

أ.م.د.عور عبدالىهاب هحوىد

هلخص البحث
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى سيد المرسمين محمد  ،وعمى آلو وأصحابو
الخيرين ؛ فيذا بحث يتناول الحديث عن صحف أنزليا اهلل تعالى وذكرىا في كتابو العزيز ،
وكذلك ذكرىا رسول اهلل ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ أال وىي صحف سيدنا إبراىيم وسيدنا موسى ـ ـ
عمييما السالم ـ ـ ـ فتناولتيما من خالل ما ورد عنيما في القرآن ومن خالن النصوص الواردة في
كتب السنة أيضاً ؛ ألنو قد ورد فييا أكثر مما ورد في القرآن  ،فكان البد من التطرق إلى ذلك ،
وأسميتو (صحف إبراىيم وموسى ـ ـ ـ عمييما السالم ـ ـ ـ من خالل القرآن والسنة ) وقدمت الحديث
عن صحف ابراىيم ؛ ألنيا األقدم  .وأما سبب اختياري لمكتابة في ىذا الموضوع وغاية البحث أنو
ـ ـ ـ وكما ىو معموم ـ ـ ـ ان اهلل قد أنزل كتباً وصحفاً عمى أنبيائو ورسمو  ،ولم أجد من جمع كل ما
ورد عن تمك الصحف بصورة شاممة  ،فأحببت القيام بذلك  ،وبما أنيا كثيرة ـ ـ ـ كما سنذكر الحقاً ـ ـ ـ
اخترت منيا صحف إبراىيم وموسى لبيان ما كان في تمك الصحف من تعاليم وارشادات وحكم ،
وألنيما األكثر من غيرىما قد ورد الكالم فييما  ،وأيضاً وجدت الكثير من االختالف ـ ـ ـ من زيادة

(*) أستاذ هساعد فً قسن علىم القراى  /كلية التربية  /جاهعة الوىصل .
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ونقصان أو تقديم وتأخير وغير ذلك ـ ـ في النصوص التي تبين ما في تمك الصحف فأحببت أن
 فآثرنا في، أجمع كل ما قيل لبيان وتوضيح صورة ذلك االختالف واخراج الصورة األشمل ليما
ىذا البحث ـ ـ ـ تسميط الضوء عمى ما كان في صحف إبراىيم وموسى من مواضيع لم يبق ليا
 وأسأل اهلل التوفيق والسداد فيما توصمت إليو وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب، وجود في الدنيا
. العالمين

Papers of Ibraham and Moses – peace be upon them –
through the Quran and the Sunnah

Abtstract
Praise be to Allah and peace and blessings be on the
Messengers Muhammad and his family and his companions
benevolent , this research addresses the talk about newspapers
revealed by God Almighty mentioned in the Holy Book , as well
as mentioned by the Messenger of Allah And toxicity (
Newspapers Abraham and Moses through the Quran and
Sunnnah) and provided talking about newspapers Ibrahim it the
oldest and either cause an optional writing on the subject and
very search it – and as is well known that God has sent down
books and newspapers on the prophets and messengers did not
find the collection of all what was stated For those newspapers
thoroughly loved doing this , and what they are many – also will
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be remembered later – I chose them Newspapers Abraham and
Moses to show what was in those papers from the teachings and
guidance and judgment , and they most of the others had been
received speech received speech in which and also found a lot of
difference – of spinor delay And so on – in the texts that show
what those newspapers and I wanted to collect all that has been
said to show and explain the image of that difference and to pull
the bigger picture for them Vatherna in this research shed light on
what was in the newspapers Abraham and Moses of threads left
her there in the world Ask God to help and guide reached last
prayer Ahamdallah Lord of the World .
التوهيذ
عذد االًبياء والرسل وكتبهن وصحفهن
 وعمى آلو وصحبو،  والصالة والسالم عمى سيدنا محمد سيد المرسمين، الحمد هلل رب العالمين
 إن األنبياء مائة:  فقيل،  واختمف في عددىم،  أرسل اهلل سبحانو وتعالى رسالً وأنبياء.أجمعين
 لما ورد عن النبي ـ ـ صمى اهلل، ً والرسل ثالثمائة وثالثة عشر رسوال، وأربعة وعشرون ألف نبي
 أن األنبياء مائة ألف:  وقيل،)ٔ( عميو وسمم ـ ـ من حديث أبي ذر الغفاري الطويل المشيور
)ٖ(
)ٕ(
ً ثالثمائة وخمسة عشر رسوال:  وقيل،  أن األنبياء ثمانية آالف نبي:  وقيل، وعشرون ألفا

.  فمم يحدد العدد.)٘(  ثالثمائة وبضعة عشر جماً غفي اًر:  وقيل،)ٗ(
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ولكن المتفق عميو أن الرسل كانوا أقل من األنبياء ( ،)ٙوالمعروف أن اهلل ذكر في كتابو خمسة
وعشرين نبياً ورسوالً (.)ٚ
وأنزل معيم (مائة كتاب وأربعة كتب ) ( ،)ٛويريد بذلك الكتب والصحف معاً  ،واتفق العمماء عمى
األربعة  ،ولم يرد شيء عن باقي الكتب سوى خمس صحف  ،وتمك وقع فييا خالف ـ ـ ـ بين ما
نقل عن الرسول ـ ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ ـ وبين ما ورد في التفاسير ـ ـ ـ ماعدا صحف إبراىيم اتفق
عمى صحة نزوليا  ،وفيما يمي توضيح ذلك  :فأما الكتب األربعة المتفق عمى إنزاليا ىي :
ٔ .التوراة  :وىو الكتاب الذي أنزلو اهلل عمى موسى (عميو السالم) ()ٜوقد كتبيا اهلل لو بيمينو في
األلواح وألقاىا إليو  ،وسممو إياىا  ،واستشيد عمى ذلك سبعين من قومو  ،شيدوا عمى استالم
موسى لأللواح من ربو  ،وىذه األلواح كانت أربعة عشر لوحاً  ،فانكسر منيا اثنا عشر وبقي
اثنان  ،وأنزلت لست مضين من رمضان

(ٓٔ)

.

ٕ .الزبور  :وىو الكتاب الذي أنزلو اهلل عمى داود ـ ـ عميو السالم ـ ـ قال قتادة  :كنا نحدث أنو
دعاء عممو اهلل داود وتحميد وتمجيد اهلل عز وجل ليس فيو حالل وال حرام وال فرائض وال حدود
(ٔٔ)

 ،وأنزل الثني عشرة مضين من رمضان (ٕٔ)وقيل  :لثماني عشر(ٖٔ)وقد فقد(ٗٔ).

ٖ .اإلنجيل  :وىو الكتاب الذي أنزلو اهلل عمى المسيح عيسى بن مريم ـ ـ ـ عمييما السالم ـ ـ
وأنزل لثالث عشر خمت من رمضان ( ،)ٔٙوقيل الثنتي عشرة

()ٔٚ

(٘ٔ)

وقيل لثماني عشرة (،)ٔٛوقيل :

لتسع عشرة (.)ٜٔ
ٗ .القرآن  :وأنزل ألربع وعشرين مضت من رمضان  ،وقيل ألربع عشرة (ٕٓ).
وأما الصحف فاتفق عمى أنيا مائة صحيفة ولكن أختمف عمى من نزلت تمك الصحف وعددىا
وفيما يمي بيان ذلك :
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ٔ .صحف آدم  :وىو أول النبيين  ،كممو اهلل سبحانو وتعالى وخمقو بيده

(ٕٔ)

 ،وقال الطبري  :وقد

نبأه وجعمو رسوالً إلى ولده (ٕٕ) ،وقيل  :ىي عشر صحف  ،حروف التيجي صحيفة منيا (ٖٕ)،
وقيل  :أنزل عميو إحدى وعشرين صحيفة كتبيا آدم ـ ـ عميو السالم ـ ـ بخطو عممو إياىا جبريل ـ ـ
عميو السالم ـ ـ (ٕٗ) ،وقيل  :أنيا إحدى وخمسين صحيفة (ٕ٘) ،وىذه الصحف حصل في ذكرىا
خالف فمن ذكرىا

()ٕٙ

لم يذكر لموسى صحفاً  ،ومن لم يذكرىا ذكر مكانيا صحف موسى .

وأرى أنو ليست ىناك صحفاً آلدم ؛ ألنو لم يكن رسول ولم ينزل اهلل الصحف أو الكتب إال لمرسل
الذين يبعثيم اهلل لمناس  ،ولم يكن آدم كذلك فمم يحتاج إلى تمك الصحف  ،واهلل تعالى أعمم .
ٕ .صحف شيت
ثالثون

(ٖٓ)

()ٕٚ

 :أنزل عمى شيت ـ ـ عميو السالم ـ ـ

()ٕٛ

عشرون صحيفة ( ،)ٕٜوقيل

 ،وقيل  :خمسون (ٖٔ)وجعميا آخرون ستون  ،وصحف إبراىيم ثالثون  ،وصحف

موسى قبل التوراة عشرة  ،فمم يذكروا صحفاً آلدم وال إلدريس (ٕٖ) .
ٖ .صحف إدريس  :أنزل عمى إدريس ـ ـ عمييم السالم ـ ـ ثالثون صحيفة (ٖٖ)وفي رواية :
(ٖٗ)
إن إدريس كتب الحكمة في صحف (ٖ٘) .وسمي بيذا االسم :
خمسون وقال ابن عاشور ّ :

ومعناه كثير العبادة  ،وىو اسم أعجمي غير منصرف  ،وقيل مشتق من الدرس والدراسة بمعنى

الكتابة ( ،)ٖٙوىو أول من خط بالقمم ( ،)ٖٚوذكره بعضيم باالسم اآلخر لو أيضا وىو أخنوخ()ٖٛأو
(خنوخ ) ( ،)ٖٜوذكر في الحديث باسم خانوخ(ٓٗ) ،وىذا االسم بالسريانية  ،ويدعوه القبط ( توت )
ويدعوه الحكماء ( ُى ْرمس ) (ٔٗ) .ومما جاء في ىذه الصحف ( ال تروموا أن تحيطوا باهلل خبرة
فإنو أعظم وأعمى أن تدركو فطن المخموقين )

(ٕٗ)

.

ٗ .صحف الياس(ٖٗ) :ذكر الميتدي اإلسكندراني أنو جاء في صحف إلياس  :أنو خرج في
سياحتو وصحبو سبعون رجالً  ،فمما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معو  :انظروا ىؤالء
الذين يممكون حصونكم العظيمة فقالوا  :يا نبي اهلل ما الذي يكون معبودىم ؟ فقال ـ ـ عميو السالم
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ـ ـ  :يوحدون اهلل تبارك وتعالى فوق كل منبر ٍ
عال  ،فقال لو اتباعو يا نبي اهلل من يدليم عمى
ذلك؟ فقال  :ولد يولد من نسل إسماعيل  ،اسمو مقرون باسم اهلل  ،حيث يذكر اسم اهلل تعالى
يذكر اسمو (ٗٗ) ،وحقيقة أني لم أجد من ذكر إللياس ـ عميو السالم ـ صحفاً فضالً عن نص مما
ورد فييا غير ىذا الكتاب  ،ولم أعمم مصدره  ،وعمى الخالف الحاصل في إلياس نفسو ال يعمم
مقصود ومراد صاحب الكتاب .
٘ .صحف إبراىيم  :وىو موضوع بحثنا  ،وسيأتي الحديث عنيا الحقا مفصالً ..
 .ٙصحف موسى  :وىو موضوع بحثنا أيضاً .
ىذا وقد ذكر لغير ىؤالء األنبياء كتباً وصحفاً  ،كداود وسميمان ويحيى ونوح ـ عمييم السالم ـ ،
وكذا كان لمقمان الحكيم دين  ،فقد قال ابن عاشور  " :ولداود الكالم الصادر منو تبميغا عن اهلل
تعالى  ،وكان نبياً ولم يكن رسوالً  ،ولسميمان األمثال  ،والجامعة  ،والنشيد المنسوب في ثالثتيا
أحكام أمر اهلل بيا "(٘ٗ).
ﱄ ﱠ ()ٗٙوقد أختمف في المراد
ﱅ
أما يحيى فقد قال اهلل تعالى لو ﱡﭐﱁﱂﱃ
بـ ( الكتاب ) المعطى لو  ،فقال عامة المفسرين  :إن المراد بالكتاب ىنا ىو التوراة  ،وحكي غير
واحد عميو اإلجماع ()ٗٚورجح الشنقيطي ىذا القول ()ٗٛوقيل  :ىو كتاب أنزل عمى يحيى  ،وقيل :
ىو اسم جنس يشمل الكتب المقدمة  ،وقيل  :ىو صحف إبراىيم (. )ٜٗ
بناء عمى حديث واثمة(ٓ٘) ،ولم يذكر وقت
ويالحظ أنو ذكر وقت نزول الكتب وىو شير رمضان ً
لنزول الصحف المختمف فييا ما عدا صحف إبراىيم  ،كما يالحظ أن من ذكر تمك الصحف
اتفق عمى أن عدد جميع الصحف مئة صحيفة مع اختالفيم عمى من نزلت أو من أصحابيا
وعددىا .
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فنزول صحف إبراىيم ـ ـ عميو السالم ـ ـ والتوراة كانا في أول ىذا الشير الكريم  ،كما كان نزول
اإلنجيل والزبور في وسطو  ،ونزول القرآن العظيم في أواخره .
ثم إن التوراة والزبور واإلنجيل وتمك الصحف  ،نزلت جممة واحدة  ،وأما القرآن فإنما نزل جممة
واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليمة القدر ثم نزل منجماً

(ٔ٘)

 ،ويجب اإليمان بيذه

الكتب والصحف عمى ما جاءت بو النصوص(ٕ٘).
وتتفق الكتب السماوية في أمور عديدة منيا  :وحدة المصدر  ،ووحدة الغاية  ،ومسائل العقيدة
(ٖ٘) .والقواعد العامة التي البد أن تعييا البشرية في مختمف العصور كقاعدة الثواب والعقاب ،
العدل والقسط (ٗ٘) ،ومحاربة الفساد واالنحراف  ،والدعوة إلى مكارم األخالق  ،وكثير من العبادات
التي نقوم بيا كانت معروفة عند الرسل وأتباعيم وكل الرسل واألنبياء أنذروا أمميم المسيح
الدجال(٘٘).
ولم تكتف الرساالت السابقة بالدعوة إلى عبادة اهلل وحده  ،بل بينت األسباب التي تجعل ىذه
الدعوى ىي الحق الذي ال محيص عنو  ،وذلك بذكر خصائص األلوىية  ،وبالحديث عن نعم اهلل
تعالى التي أنعم بيا عمى عباده  ،وبتوجيو األنظار والعقول وىذا المعنى يتردد في صحف إبراىيم
وموسى  ،وقد ورد فييما كما أخبرنا القرآن كما سيأتي ذلك الحقاً (.)٘ٙ

ﲎﱠ
ﲏ
وتختمف الكتب السماوية في الشرائع قال تعالى  :ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
()٘ٚ

.
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املبحث األول ( الصحف عٌذ اللغىيني واملفسريي )
ويشمل عمى ثالثة مطالب :
المطمب األول  :الصحف عند المغويين :
الصحيفة  ،وىي التي يكتب فييا ُ ،ي َخفَّف
الص ْح ٌ
ُّح ُ
الص ُ
ف  :ـ ـ بضم الحاء وسكونيا ـ ـ جمع َ
فو ُ

ائف(.)٘ٛ
ص َح ُ
ُ
وي َثقل  ،وتجمع أيضاً َ
ف داخل عميو ؛ ألن فُ ُعالً في مثل ىذا قميل  ،وانما
وص ُح ٌ
صحائِ ُ
ف فعمى بابو ُ ،
قال سيبويو  :أما َ
شبيوه بقمِ ٍ
صحيِفاً حين عمموا أن الياء ذاىبة شبيوىا
ّ
يب وُقمُ ٍب وقضيِ ٍب وقُ ُ
ض ٍب  ،كأنيم جمعوا َ
بحفرٍة ِ
وح ٍ
أجروىا ُم ْجرى ُج ْمٍد وجماد (.)ٜ٘
فار حين ْ

ِ ٍ
ِ
ٍ
وسفُ ٍن  ،وكان
ونقل األزىري عن الميث قولو  :من النوادر أن تجمع فعْيمةٌ عمى فُ ُعل ؛ مثل َسفينة ُ

ائن(ٓ.)ٙ
ص َح َ
وسفَ َ
ائف َ
قياسو َ

والمصحف ىو  :الجامع لمصحف  ،فيو مشتق من الصحيفة ؛ ألنو يجمعيا  ،فمذلك يطمق عمى

القرآن وعمى غيره من الكتب المنزلة

(ٔ. )ٙ

ِ
لمص ُحف المكتوبة بين
أص ِح َ
ص َح ُ
ص َحفاً ؛ ألنو ْ
ف ُم ْ
الم ْ
ف  ،أي ُجع َل جامعاً ُ
قال الفراىيدي ُ :س ِّم َي ُ
َّ
الدفَّتَْين(ٕ)ٙويجوز فيو ثالث لغات  ،بفتح الميم وكسرىا وضميا (ٖ ،)ٙوقال أبو عبيد وأبو زيد :
تميم تكسرىا وقيس تضميا (ٗ.)ٙ

ٍ
ض َّم جاء
حروف فكسروا ميميا وأصميا
الض َّمة في
وقال الفراء  :وقد استثقمت
ُّ
الضم  ،فمن َ
العرب َ
ُ
ِ
ِ
ف ؛ ألنيا في المعنى مأخوذة من
ص َح ٌ
بو عمى أصمو  ،ومن كسره فالستثقالو الضمة من ذلك م ْ
ف(٘. )ٙ
ف إن جمعت فيو
الصح ُ
أص ِح َ
ُ
ْ
وقال أبو عبيد  :ولم يذكر من يفتحيا وال أنيا تفتح إنما ذلك عن المحياني ()ٙٙعن الكسائي(.)ٙٚ
8
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فخالصة القول  :إن الصحف عند المغويين ترادف الكتاب  ،لكنيا أقل منو حجماً .
المطمب الثاني  :الصحف عند المفسرين
كاغ َد أو خرقة يكتب فييا.
ورق أو َ
قال ابن عاشور :الصحف ـ ـ جمع صحيفة ـ ـ  :وىي قطعة من َ
وأن الكتاب مجموع صحف لذا يطمق الصحف عمى الكتب (.)ٙٛ
أذن الصحف أوراق قميمة  ،والكتب أوراق عديدة .
ب والصحف
المطمب الثالث  :االشتباه بين ال ُكتُ ُ

ويالحظ أن بعض المفسرين ـ ـ كالمغويين ـ ـ يفسرون الصحف بالكتب فيل ىما شيء واحد أم ىما

شيئان مختمفان  ،وبمراجعة لكالم العمماء نرى أنيم فريقان :
الفريق األول  :يرى أن الكتب ىي الصحف  ،وبيذا صرح القرطبي والبيضاوي وبو يفيم كالم
الطبري وابن عاشور .
فقد قال القرطبي  ( :صحف إبراىيم وموسى ) يعني الكتب المنزلة عمييما

()ٜٙ

.

وقال البيضاوي  ( :وتقديم موسى ـ عميو الصالة والسالم ـ ـ ؛ ألن صحفو ـ ـ وىي التوراة ـ ـ ـ كانت
(ٓ)ٚ

أشير وأكبر عندىم )

.

وقال الطبري في تفسير قولو تعالى ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ

(ٔ)ٚ

 :يعني بـ

ﭐﱡﭐ ﲨ ﱠ ىؤالء الذين سميناىم من أنبيائو ورسمو  ،نوحاً وذريتو الذين ىداىم لدين اإلسالم ،
صحف إبراىيم وموسى  ،وزبور داود  ،وانجيل
وأختارىم لرسالتو إلى خمقو  ،ويعني بالكتاب :
َ

عيسى ـ ـ صموات اهلل عمييم أجمعين ـ ـ (ٕ .)ٚفيو كما يالحظ يطمق لفظة الكتب عمى ( الصحف) .

9

(صحف إبراهين وهىسى )  -عليهوا السالم -
هي خالل القرآى والسنة
أ.م.د.عور عبدالىهاب هحوىد

وقال ابن عاشور في تفسير قولو تعالى ﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺﱠ

(ٖ)ٚ

مصدق الكتب النازلة قبل ىذه الثالثة وىي
قال  ( :مصدق لمكتب الثالثة وىو
ّ

صحف إبراىيم وموسى )

(ٗ. )ٚ
(٘.)ٚ

الفريق الثاني  :يرى َّ
أن كتب اهلل غير الصحف

المطمب الرابع  :االشتباه بين صحف موسى والتوراة :
من الخالف المذكور أنفاً الحاصل بين العمماء في إطالق لفظ الكتب والصحف ترتب عمى ىذه
أن ظاىر القرآن يبين َّ
المسألة االشتباه بين صحف موسى والتوراة  ،وأيضاً من جية َّ
أن اهلل أعطى

ص ُحفَاً و َكتَ َب تمك الصحف في االلواح كما قال ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱐ
موسى ـ ـ عميو السالم ـ ـ ُ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ( ،)ٚٙوجاء في الحديث  :أن
اهلل أوحى إليو بالتوراة وكتبيا لو أيضا ( ،)ٚٚفمن ذلك وقع االشتباه  ،فيل ىما واحد ألجل أن ىذه
ت أم ىما مختمفان ؟
ت وىذه ُكتَِب ْ
ُكتَِب ْ

فبناء عمى القول األول أنيما شيء واحد وأن صحف موسى ىي التوراة وىي التي كتبيا اهلل بيده .

وقال الشنقيطي  :في تفسير قولو  :ﱡﭐﱏﱐ ﱑﱠ ( :)ٚٛلم يبين ىنا ما أوتيو موسى  ،ولكنو

بينو في مواضع أخر  .فذكر أن ما أوتيو موسى ىو التوراة المعبر عنيا بالصحف في قولو :ﱡﭐ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ ،وذلك كقولو  :ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ ()ٜٚوىو التوراة
(ٓ)ٛ

باإلجماع

.
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وجاء في تفسير حقي  :فصحف موسى ىي األلواح التي كتبت كذا قال اإلمام

(ٔ)ٛ

.

وعمى القول الثاني  :أن صحفو غير التوراة .
والرأي الذي نميل إليو ىو الرأي الثاني  ،أي  :أن صحف موسى  :نزلت قبل التوراة  ،وأما التوراة
اب مستقل غير صحفو أوحاىا اهلل إليو  ،بدليل أن سياق اآليات في سورة األعراف
وح ٌي وكتَ ٌ
فيي ْ
فرقت ووضحت أن الكتب غير الصحف (ٕ ،)ٛكما أن اهلل ذكر التوراة وذكر الصحف  ،وأيضاً ما
جاء في حديث أبي ذر الذي يصرح بالقول أنو أنزل عمى موسى قبل التوراة عشر صحائف

(ٖ)ٛ

وأيضاً  :قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ(ٗ ،)ٛوبما أنو أوتي موسى التوراة
وأوتي عيسى اإلنجيل  ،وبما أنو ميز بين قولو ( أنزل ) وبين قولو ( أوتي ) يستنتج أن (ما أنزل)
المقصود بيا الصحف  ،وبناء عمى ذلك أن إلسحاق صحفا وليعقوب صحفا ولألسباط صحفا
ويمكن أن يكون ذلك ىو المراد من قولو " الصحف األولى " (٘)ٛواهلل أعمم .

املبحث الثاًي ( الصحف يف القرآى والتفاسري والقراءاث )
ويشمل عمى ثالثة مطالب :
المطمب األول  :الصحف في القرآن :
وردت لفظة ( الصحف ) في القرآن الكريم خمس مرات في أربع سور .
 .1قولو تعالى  :ﱡﭐﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱠ(.)ٛٙ
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(صحف إبراهين وهىسى )  -عليهوا السالم -
هي خالل القرآى والسنة
أ.م.د.عور عبدالىهاب هحوىد

ﲵﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼ
ﲶ
 .2قولو تعالى  :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲽﱠ (.)ٛٚ
 .3قولو تعالى  :ﭐﱡﭐﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﱠ (. )ٛٛ

 .4قولو تعالى  :ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ (.)ٜٛ
ومما يالحظ ىنا أنو ذكرت صحف إبراىيم وصحف موسى معاً مرتين  ،ولم يرد ذكر أحدىما
منفرداً  ،مما يدل عمى أنيما متشابيان في الكثير من المسائل والمواضيع .
المطمب الثاني  :الصحف في التفاسير :
في ىذا المطمب سنذكر تفسير اآليتين األخيرتين من المطمب السابق ونترك األولى والثانية ؛
ألنيما خارجتان عن نطاق بحثنا فنقول :

أوال  :تفسير قولو تعالى  :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ ﳛﳜﳝ
ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ " ْأم ْلم ُينبَّأ " ( أم ) إلضراب االنتقال إلى متعجَّب منو وا ٍ
نكار عميو
آخر وىو جيمو بما عميو أن يعممو الذين يخشون اهلل تعالى من ِعمم ما جاء عمى ألسنة الرسل
َ
األولين فإن كان ىو ال يؤمن بمحمد ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ فيال تطمب ما أخبرت بو رسل من

قب ُل  ،طالما ذكر ىو وقومو أسماءىم وشرائعيم في الجممة  ،وطالما سأل ىو وقومو أىل الكتاب
عن أخبار موسى  ،فيال سأل عما جاء عنيم في ىذا الغرض الذي يسعى إليو وىو طمب النجاة
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من عذاب اهلل فينبئو العالمون  ،فإن مآثر شريعة إبراىيم مأثور بعضيا عند العرب  ،وشريعة
موسى معمومة عند الييود  ،فاالستفيام المقدر بعد ( أم ) مثل اإلستفيام المذكور قبميا في قولو :
" أعنده عمم الغيب "

(ٓ)ٜ

والتقدير  :بل ألم ينبأ بما في صحف موسى الخ (ٔ)ٜأي  :لم يخبر

(ٕ)ٜولما كان الغبي قد يظن أن عمل غيره ينفعو  ،عبر عنو جامعاً لموعظ والتيويل بيذه العبارة ،

(ٖ)ٜ
ِ
ِ
وسى "  :يعني  :أسفار التوراة (ٗ)ٜأي
ص ُحف ُم َ
بما في ُ
أي  :يخبر إخبا اًر عظيماً متتابعاً َ " ،

التوراة المنسوبة إليو بإنزاليا عميو وكذا ما يتبعيا من أسفار األنبياء الذين جاءوا بعده بتقريرىا ،

وقدم كتاب موسى ـ ـ عميو السالم ـ ـ لكونو أعظم كتاب بعد القرآن وىو موجود بين الناس يمكن
مراجعتو (٘ " ،)ٜوا ْبر ِ
اىيم " في صحف إبراىيم ـ ـ عميو السالم ـ ـ ()ٜٙوبينو وبين موسى عشرة قرون
َ َ
()ٜٚ
رحيم ()ٜٛوحكى الكرماني في عجائبو أنو
أع َجمي  ،قيل  :معناه قبل النقل ٌ :
عمم ْ
أب ٌ
وابراىيم ٌ

اسم عربي مشتق من البرىمة وىي شدة النظر ( ،)ٜٜونقل السمين الحمبي أقوال المغويين في جمعو

أبارىة وبر ِ
فقال  ( :قال أبو البقاء  " :ويجمع عمى أباره عند ٍ
اىمة
قوم وعند آخرين َبراىم  .وقيل َ َ ِ :
ِ
فإن اليمزةَ ال َي ُجوز حذفيا " وحكى ثعمب
 ،ويجوز َأبارىة "  ،وقال َّ
المبرد  " :ال يقال َ :براى َمة ّ
جمعو  :براه  ،كما يقال في تصغيره  ( :برْيو ) بحذف الزو ِ
ِ
ائد ) (ٓٓٔ) ،وخص ىذين النبيين
في
َ
َُ
ألن المدعين من بني إسرائيل الييود والنصارى يدعون متابعة عيسى (ٔٓٔ)ـ ـ عميو السالم ـ ـ  ،ومن
العرب يدون متابعة إبراىيم ـ ـ عميو السالم ـ ـ ومن عداىم ال متمسك ليم وال سمف في نبوة محققة
وال شريعة محفوظة (ٕٓٔ).
وقيل قدمت " صحف موسى " ؛ ألنيا اشتيرت بسعة ما فييا من اليدى والشريعة  ،وكانت أشير
وأكبر عندىم  ،وأما صحف إبراىيم فكان المأثور منيا أشياء قميمة (ٖٓٔ) ،وقال ابن عاشور :
عندي أن تأخير ذكر صحف إبراىيم ليقع ما بعدىا ىنا جامعاً لما احتوت عميو صحف إبراىيم

ِ
ِ
يم
فتكون صحف إبراىيم ىي الكممات التي ابتمى اهلل إبراىيم المذكورة في قولو َ " :واذ ْابتَمى ْإب َراى َ
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(صحف إبراهين وهىسى )  -عليهوا السالم -
هي خالل القرآى والسنة
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ربُّو بِ َكمِم ٍ
ات فأتَ َّميُ َّن "(ٗٓٔ) أي بمغين إلى قومو ومن آمن بو  ،ويكون قولو ىنا " الذي وفى " في
َ ُ َ
معنى قولو  ( :فأتمين )  .ووصف إبراىيم بذلك تسجيل عمى المشركين بأن إبراىيم بمَّغ ما أوحي
وحذف متعمق " وفى
إليو قومو وذريتو ولكن العرب أىمموا ذلك واعتاضوا عن الحنيفية باإلشراك ُ .

" ليشمل توفيات كثيرة

(٘ٓٔ)

.

" الَِّذي َوفَى " تمم وأكمل ما أمر بو ()ٔٓٙوما أمتحن بو  ،وكان أول من ىاجر قومو وصبر عمى
ذبح الولد وكذا عمى حر النار ولم يستعن بمخموق ( ،)ٔٓٚوعن أبي أمامة عن النبي ـ ـ صمى اهلل

عميو وسمم ـ ـ قال  ( " :إبراىيم الذي وفى ) صمى أربع ركعات أول النيار " ( ،)ٔٓٛقال البيضاوي:
وفى وأتم ما التزمو وأمر بو أو بالغ في الوفاء بما عاىد اهلل وتخصيصو بذلك ؛ الحتمالو ما لم
يحتممو غيره كالصبر عمى نار نمروذ حتى أتاه جبريل ـ ـ عميو السالم ـ ـ حين ألقى في النار فقال
ألك حاجة ؟ فقال  :أما إليك فال  ،وذبح الولد  ،وأنو كان يمشي فرسخاً يرتاد ضيفاً فإن وافقو
أكرمو واال نوى الصوم (.)ٜٔٓ
وقال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة  :عمل بما أمر بو وبمغ رساالت ربو إلى خمقو  ،وقال مجاىد
َ :وفَّى بما فرض عميو (ٓٔٔ) ،وقال الخراساني  :استكمل الطاعة (ٔٔٔ) ،وقال أبو العالية  :وفَّى
سيام اإلسالم  ،وىو قولو  " :واذ ابتمى إبراىيم ربو بكممات فأتمين " (ٕٔٔ) ،والتوفية اإلتمام
 )ٖٔٔ(.وكل ىذه األقوال في معنى واحد  ،وقال الربيع  :وفى رؤياه وقام بذبح ابنو (ٗٔٔ) ،وقال
الضحاك  :وفَّى ميثاق المناسك

(٘ٔٔ)

" أال تزر " وىذا تفسير لمذي في الصحف أو استئناف لو ()ٔٔٙأي  :تأثم وتحمل ( أن ) ىي
المخففة من الثقيمة وضمير الشأن الذي ىو اسميا محذوف  ،والجممة المنفية خبرىا ومحل الجممة
الجر عمى أنيا بدل مما في صحف موسى أو الرفع عمى أنيا خبر مبتدأ محذوف كأنو قيل ما في
14
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صحفيما ؟ فقيل  :ىو أن ال تزر  ،والمعنى أنو ال يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخمص الثاني من
عقابو ( " ،)ٔٔٚوازرة " أي نفس بمغت مبمغاً تكون فيو حاممة " وزر أخرى " أي  :حمميا الثقيل من
اإلثم يعني فمن يحمل عنو إثم احد الشقين الذي لزمو فال بد أن يكون آثما وىما قبل التولي وما
بعده(.)ٔٔٛ
وفي ىذا إبطال قول من ضمن لموليد بن المغيرة أن يتحمل عنو عذاب اهلل يوم القيامة  ،يقول ألم
ُي ْخ َب ْر قائل ىذا القول  ،وضامن ىذا الضمان بالذي في صحف موسى وابراىيم مكتوب  :أن ال

تأثم آثمة إثم أخرى غيرىا (.)ٜٔٔ

قال البيضاوي  :إنو ضمن أن يتحمل عنو العقاب إن أعطاه بعض مالو فأرتد وأعطى بعض
المشروط ثم بخل بالباقي (ٕٓٔ) " ،وأن ليس لإلنسان " كائناً من كان  ،فتعريف ( اإلنسان تعريف
الجنس  ،ووقوعو في سياق النفي يفيد العموم  ،والمعنى  :ال يختص بو إال ما سعاه  " ،إال ما
سعى " أي  :إال سعيو  ،يقول ج ّل ثناؤه َ :أو لم ُي َنبأ أنو ال ُي َجازي عامل إال بعممو  ،خي اًر كان
شر (ٕٔٔ) ،والسعي  :العمل واالكتساب  ،وأصل السعي  :المشي  ،فأنطمق عمى العمل
ذلك أو ّاً

مجا اًز مرسالً أو كناية  .والمراد ىنا عمل الخير بقرينة ذكر الم االختصاص وبأن جعل مقابالً
لقولو  ( :إال تزر وازرة وزر أخرى )  .والمعنى  :ال تحصل ألحد فائدة عمل إال ما عممو بنفسو ،
فال يكون لو عمل غيره  ،والم االختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من األعمال الصالحة ،
وبذلك يكون ذكر ىذا تتميماً لمعنى ( أال تزر وازرة وزر أخرى )  ،احتراساً من أن يخطُر بالبال

أن المدفوع عن غير فاعمو ىو الوزر ،وان الخير ينال غير فاعمو  ،أي  :كما ال يؤاخذ أحد ال
يثاب بفعمو (ٕٕٔ)وىذه الجممة عطف عمى الجممة السابقة  ،فيصح أن تكون عطفاً عمى المجرور
أن ) مخففة من الثقيمة  ،ويصح أن تكون عطفاً عمى " أال تزر وازرة وزر أخرى "
بالباء فتكون ( ْ

أن " تفسيرية  ،وعمى كال االحتمالين تكون (أن) تأكيداً لنظيرتيا في المعطوف عمييا .
فتكون ْ
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عي إبراىيم وموسى  ،واذ قد تقرر أن شرع َمن ْقبمِ َنا شرعٌ لنا ما لم يرد
وىذه اآلية حكاية عن شر ْ
ناسخ  ،تدل ىذه اآلية عمى أن عمل أحد ال يجزئ عن أحد فرضاً أو نفالً عمى العين أو نفالً

عمى العين  ،وأما تحمل أحد ِحمالة لفعل فعمو غيره مثل ِد َيات القتل الخطأ فذلك من المؤاساة
المفروضة  ،واختمف العمماء في تأويل ىذه اآلية ومحمميا  :فعن عكرمة  :أن ىذه اآلية حكاية
عن شريعة سابقة فال تمزم في شريعتنا  .يريد أن شريعة اإلسالم نسخت ذلك فيكون قبول عمل
أحد عن غيره من خصائص ىذه األمة  ،وعن الربيع بن أنس  :أنو تأول (اإلنسان) باإلنسان
وما يسعى لو غيره  ،ومن العمماء من تأول اآلية عمى أنيا نفت
الكافر  ،وأما المؤمن فمو سعيو َ
َّ
.وكأن ىذا ينحو الى أن
أن تكون لإلنسان فائدة ما عممو غيره إذا لم يجعل الساعي عممو لغيره

استعمال (سعى) في اآلية من استعمال المفظ في حقيقتو ومجازه العقميين  .ونقل ابن الفرس (ٖٕٔ):
أن من العمماء من حمل اآلية عمى ظاىرىا وأنو ال ينتفع أحد بعمل غيره (ٕٗٔ) ،وقال ابن
عاشور(ٕ٘ٔ)  :ـ ـ بعد أن ذكر تمك األقوال ـ ـ وأعمم أن أدلة لحاق ثواب بعض األعمال إلى غير من
عمميا ثابتة عمى الجممة وانما تتردد األنظار في التفصيل أو التعميم  ،وقد قال اهلل تعالى "والذين
آمنوا واتبعتيم ذريتيم بإيمان ألحقنا بيم ذرياتيم وما ألتناىم من عمميم من شيء " ( ،)ٕٔٙوقال
تعالى  " :ادخموا الجنة انتم وأزواجكم تحبرون "(.)ٕٔٚ
( وأن سعيو سوف يرى ثم يجزاه الجزاء األوفى ) أي يجزي العبد سعيو بالجزاء .
ثالثا  :تفسير قولو تعالى

ﭐﱡﭐ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ
إن ىذا القرآن ثابت في الكتب األولى ( .)ٕٔٛقال أبو حيان  :أي اإلخبار بإفالح
" إن َى ْذا " أي ّ :

من تزكى وايثار الناس لمدنيا  ،قالو ابن زيد ()ٕٜٔوابن جرير ويرجح بقرب المشار إليو بيذا
16
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(ٖٔٔ)

 ،أي  :ذكر فييا فالح المتزكي

والمصمي  ،وايثار الخمق الحياة الدنيا عمى اآلخرة  ،وأن اآلخرة خير وأبقى

(ٕٖٔ)

وقال أبو الميث السمرقندي  " :أي أن ىذه اآليات لفي كتب األولين وكل كتاب مكتوب يسمى
الصحف

(ٖٖٔ)

.

وقال ابن عباس وعكرمة والسدي  :إلى معاني السورة (ٖٗٔ)لتضمنيا معنى التوحيد والمعاد
والذكر والعبادات (ٖ٘ٔ) وقيل  :الوعظ العظيم بالتسبيح الذي ذكر في ىذه السور وما تأثر عنو من
التزكية بالذكر الموجب لمصالة واإلعراض عن الدنيا واإلقبال عمى اآلخرة  ،ألنو جامع لكل خير
 ،وىو ثابت في كل شريعة ألنو المقصود بالحكم فيو ال يقبل النسخ ()ٖٔٙفيو في األولى وفي
آخر الشرائع

()ٖٔٚ

.

وقال أحمد الشيرستاني  :إن الذي اشتممت عميو الصحف ىو الذي اشتممت عميو ىذه السورة ،
وبالحقيقة ىو األعجاز الحقيقي ( " ،)ٖٔٛلفي الصحف األولى " أي  :ثابت فييا معناه ()ٖٜٔفمم يرد
أن ىذه األلفاظ بعينيا في تمك الصحف (ٓٗٔ)وقد روي عن ابن عباس أنو قال  :لما نزلت " سبح
اسم ربك األعمى "  :قال النبي ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ  " :كان كل ىذا ـ ـ أو كان ىذا ـ ـ في
صحف إبراىيم وموسى " (ٔٗٔ) " ،صحف إبراىيم " قدمو ؛ ألن صحفو أقرب إلى الوعظ (ٕٗٔ)،
وألنيا أقدميما

(ٖٗٔ)

" وموسى " ختم بو ؛ ألن الغالب عمى كتابة األحكام  ،والمواعظ فيو قميمة

(ٗٗٔ) ،وىما بدل من األولى (٘ٗٔ) ،وفي إبياميا ووصفيا بالقدم ثم بيانيا وتفسيرىا من تفخيم شأنيا
ماال يخفى ( ، )ٔٗٙوأن ذكر النبيين ـ ـ عمييما الصالة والسالم ـ ـ عمى األصل في ترتيب الوجود
واألفضمية  ،وقد حث آخرىا عمى التزكي وىو التطير من األدناس الذي ىو معنى التنزه والتخمق
بأخالق اهلل بحسب الطاقة  ،وكان في إتيانو والتذكير بو إعالم بأن اهلل تعالى لم ييمل الخمق من
البيان بعد أن خمقيم ألنو لم يخمقيم سدى  ،ألن ذلك من العبث الذي ىو من أكبر النقائض وىو
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سبحانو منزه عن جميع شوائب النقص ـ ـ فقد رجع آخرىا عمى أوليا  ،وكان تنزيو الرب سبحانو
وتعالى وتنزيو النفس أيضاً غاية معوليا ـ ـ واهلل الموفق لمصواب  ،واليو المرجع والمآب ( ،)ٔٗٚقال
ابن عاشور  :وانما خص ىذه الصحف بالذكر ؛ ألن العرب يعرفون إبراىيم وشريعتو ويسمونيا
الحنيفية وربما أدعى بعضيم أنو عمى إثارة منيا مثل  :زيد بن َعمرو بن ُنفيل ()ٔٗٛقال الشنقيطي
 :وفي ىذا نص عمى أن في القرآن مما في الصحف األولى وقد جاء ما يدل عمى أن معان أخرى

كذلك في صحف إبراىيم وموسى كما في سورة النجم وىذا يؤيد أنيا أكثرىا أمثاالً ومواعظ  ،كما
يؤكد ترابط الكتب السماوية ( ،)ٜٔٗوقال الشيخ عطية  ( :وحيث أن ىذا األمر عام في األمم
الماضية  ،ويذكر في الصحف األولى كميا عامة  ،وفي صحف إبراىيم وموسى  ،مما يدل عمى
خطورتو  ،وأنو أمر غالب عمى الناس )

(ٓ٘ٔ)

 .قال ابن عطية في تفسير ىاتين اآليتين  :أي لم

ينسخ ىذا قط في شرع من الشرائع فيو في األولى وفي األخيرات  .ويظير ىذا قول النبي ـ ـ صمى
اهلل عميو وسمم ـ ـ " إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى ( إذا لم تستحي فاصنع ما شئت "
(ٔ٘ٔ)أي أنو مما جاءت بو األولى وأستمر في الغي (ٕ٘ٔ).
المطمب الثاني  :القراءات الواردة فييا .
من خالل كالم المغويين يتضح أن ( الصحف ) فييا قراءتان :
فالجميور قرأىا  :مضمومة الحاء .
وق أر األعمش وىارون وعصمة (ٖ٘ٔ)كالىما عن أبي عمرو  :بسكونيا  ،وىي لغة تميم  ،وكذا
(ٗ٘ٔ)

جاء في كتاب ( الموامح ) لمعبقمي

.

أما ( إبراىيم ) ففيو ست قراءات أو لغات :
ـ ـ ( إبراىيم ) بألف وبياء والياء مكسورة  ،وىي قراءة الجميور
وكذا المطوعي عن الصوري (.)ٔ٘ٙ
18
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ـ ـ ( إبراىام ) بألفين في كل القرآن  ،وىي قراءة أبي موسى األشعري وأبن الزبير

()ٔ٘ٚ

وبيا ق أر

ِ
ِ
اضع من آخر النساء
ىشام و ُ
ابن ذكوان في أحد َو ْجيَ ْيو في البقرة  ،و َ
أنفرَد ىشام بيا في ثالثةِ مو َ
ِ
وموض َع ْين في آخر َبراءة وموضع في آخر األنعام وآخر العنكبوت  ،وفي النجم والشورى

والذاريات والحديد واألول من الممتحنة  ،وفي إبراىيم وفي النحل موضعين وفي مريم ثالثة  ،فيذه

ثالثة وثالثون موضعا منيا خمسة عشر في البقرة وثمانية عشر في السور المذكورة  ،وروى عن
ابن عمر كذلك

()ٔ٘ٛ

ـ ـ ( ابراىوم ) بالواو

()ٜٔ٘

ـ ـ ( إبر ِ
اىم ) بألف بعد الراء وكسر الياء وبغير ياء في جميع القرآن  ،وىي قراءة عبد الرحمن بن
أبي بكرة (ٓ .)ٔٙوكذا قراءة أبي بكر

(ٔ)ٔٙ

اىم ) بألف وفتح الياء وبغير ياء وىي قراءة مالك بن دينار (ٕ.)ٔٙ
ـ ـ ( إبر َ
اىم ) بألف وضم الياء وىي قراءة ذكرىا ابن خالويو(ٖ.)ٔٙ
ـ ـ ( إبر ُ

ـ ـ ( إبرىم ) بغير الياء وال الف والياء مفتوحة مكسورة معا  ،وىي قراءة أبي رجاء

(ٗ)ٔٙ

.

وقال اآللوسي  ( :وىذا من تصرفات العرب في األسماء األعجمية فإن إبراىيم عمى الصحيح منيا
)(٘.)ٔٙ
المبحث الثالث ( صحف إبراىيم وموسى في األحاديث )
ورد في حديث طويل ألبي ذر ـ ـ رضي اهلل عنو ـ ـ يسأل فيو الرسول ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ عن

عدد من المسائل واألمور منيا مسألة ما كان في صحف إبراىيم وموسى  ،يقول اآلجري  :وىو
حديث كبير جامع لكل خير

()ٔٙٙ

وروي مختص ار ومطوال  ،وقبل بيان ما كان فييما أحببت أن

أذكر في مبحث خاص أسانيد ذلك الحديث وطرقو المختمفة  ،ورأي العمماء فيو  ،لذا وجب أن

يقسم ىذا المبحث إلى مطمبين :
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المطمب األول  :حديث أبي ذر الطويل عن الرسول ( صمى اهلل عميو وسمم ) في بيان ما في تمك
الصحف .
روي ىذا الحديث من أسانيد مختمفة وطرق مختمفة وبألفاظ مختمفة ()ٔٙٚمنيا :
الخ ْش َخاش (،)ٔٙٛ
ٔ .روي ىذا الحديث عن المسعودي عن ُأبي ُع َم َر ّ
الد َم ْش ِقي َ ،ع ْن ُع َب ْيِد ْبن َ
عن أبي َذ ّر  ،من طريقين األول من طريق وكيع رواه الييثمي ( ،)ٜٔٙوالثاني من طريق يزيد بن
ىارون رواه أبو بكر بن أبي شيبة (ٓ.)ٔٚ

ٕ .وروي عن إبراىيم بن ىشام بن يحيى الغساني  ،قال حدثنا أبي عن جدي  ،عن أبي إدريس
الخوالني  ،عن أبي ذر  ،من عدة طرق األول من طريق أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي
رواه أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري(ٔ ،)ٔٚوالثاني من طريق  :الحسن بن سفيان الشيباني ،
والثالث من طريق الحسين بن عبداهلل القطان بالرقة  ،والرابع من طريق ابن قتيبة وروى ذلك كمو
ابن حبان (ٕ.)ٔٚ
يرة قال  ،ح َّدثََنا معان ْبن ِرفاعة  ،ح َّدثَنِي عمِي ْبن يزيِ َد  ،عن ِ
ٖ .روي عن ُأبي الم ِغ ِ
القاسم
َ
َ ٌ ُ َ
َ
َ
َ
َُ ُ ُ
ُ َ
ِ
ِ
الم ْس ِجِد
أبى َع ْب ِد َّ
امة َ
قال َ :ك َ
ان َر ُسو ُل اهلل ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ في َ
أم َ
الر ْح َمن َ ،ع ْن أبى َ
ِ
ذر  ".....روى ذلك الييثمي
ون َأنوُ َي ْن ِزُل َع ْمي ِو
اء ُأبو َّ
َجال َساً َو َك ُانوا َيظُنُّ َ
فأقص ُروا َع ْنوُ َحتَى َج َ
َ
(ٖ)ٔٚ

المطمب الثاني  :رأي العمماء بالحديث
تحدث العمماء عن ىذا الحديث كثي ار وتضاربت أقواليم فيو (ٗ)ٔٚوالحديث طويل متشعب  ،قال
الحاكم صحيح اإلسناد  ،ويذكر ابن كثير  :أن طرق الحديث بمجموعيا يفيد قوتو وصحتو واهلل
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أعمم  .وقد روى الحديث بطولو الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابو " األنواع والتقاسيم "
وقد وسمو بالصحة (٘ )ٔٚوتناولو األلباني في عدة مواضع وصحح بعض ألفاظو ال جميعيا بعد أن
ذكر جزءا منو ألنو كما قيل في بعضيا تكمف ونكارة ظاىرة  ،وحسنو في السمسمة الصحيحة ،
وقال صاحب كتاب إيثار الحق عمى الخمق  :رواه ابن حبان والبييقي بسندين حسنين

()ٔٚٙ

.

وقال المنذري  :ضعيف جدا ( ،)ٔٚٚوقد أفرط أبو الفرج بن الجوزي وخالف في ذلك فذكر ىذا
الم ْذ ُكور(.)ٔٚٛ
الحديث وأورده في كتابو ( الموضوعات ) واتيم بو إبراىيم بن ىشام َ

املبحث الرابع ( صحف إبراهين ــــ عليه السالم ــــ )

ويشمل عمى خمسة مطالب :
المطمب األول  :ما المقصود بيا :
ذكر المفسرون أنيا صحائف أنزلت عمى إبراىيم  ،ويذكر ابن عاشور( :)ٜٔٚبأنيا الكممات التي
اىم ربُّو ب َكمِم ٍ
ِ
ِ
ات فأتَ َّميُ َّن "(ٓ)ٔٛثم قال  :وىي
أبتمى اهلل بيا إبراىيم المذكورة في قولو َ " :واذ ْابتَمى ْإب َر َ َ ُ َ
صحف ُس ِّجل فييا ما أوحى اهلل إليو .
ٌ
وأختمف في عددىا فقيل  :ىي عشر صحائف (ٔ ،)ٔٛوقال وىب بن منبو  :ىي عشرين صحيفة

(ٕ)ٔٛوذكر في التيسير أنيا ثالثون (ٖ)ٔٛويذكر ابن عاشور  :أنيا عشرة صحائف ـ ـ كما ورد ذلك
عن النبي ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ انزلت عمى ابراىيم  ،أي أنزل عميو ما ىو مكتوب فييا  ،ثم
قدرت بعشر صحف  ،أي مقدار عشر ورقات بالخط القديم ،
يقول :والمأثور منيا أشياء قميمة ّ ،
تسع الورقة قُرابة أربع آيات من آي القرآن بحيث يكون مجموع ممفي صحف إبراىيم مقدار أربعين
َ

آية .

ويالحظ من كالم ابن عاشور رأيين مختمفين  ،األول أنو يراىا عشرة صحف  ،والثاني أن ما أثر
إلينا منيا ىو عشر صحف فقط  ،فيي اذن أكثر من ذلك.
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وقال الثعالبي  :وقد يضرب بيا المثل في الشيء المتروك المنسي كما قال الصاحب

(ٗ)ٔٛ

في

رسالة لو إلى بعض إخوانو ونسيتني وما كان حقي أن أنسى وطويتني في صحف إبراىيم وموسى
(٘)ٔٛ

.

المطمب الثاني  :متى نزلت :
من الحديث  :يتبين أن صحف إبراىيم ـ ـ عميو الصالة والسالم ـ ـ نزلت أول ليمة من شير رمضان
()ٔٛٚ

()ٔٛٙ
ان
 ،وقيل َن َز ْ
لت في َّاول يوم من َر َ
مض َ

المطمب الثالث  :محتويات صحف إبراىيم ـــ عميو السالم ـــ من خالل القرآن ؟
من حديث أبي ذر  :قال  :قمت يا رسول اهلل فيل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراىيم
()ٔٛٛ
أفمح َم ْن تََزَّكى .
وموسى مما أنزل اهلل ـ ـ <عز وجل > ـ ـ عميك ؟قال :نعم  ،اق أر يا أبا ذر "قد َ
الد ْنيا .و ِ
ِ
َّ
اآلخرةُ َخ ْيٌر َو ْأبقى  .إن ىذا لفي الصحف
ون َ
فصمى َ .ب ْل تُؤثُِر َ
َوذ َك َر ْ
اس َم َربَّو َ
الح َياةَ ُ َ َ
األولى  .صحف إبراىيم وموسى ".

وقال الشيخ عطية محمد سالم  :وقد جاء ما يدل أن معان أخرى كذلك في صحف إبراىيم
ِ
ِ
وسى *
ص ُحف ُم َ
بما في ُ
وموسى كما ذ َك َر اهلل ما فييا في سورة النجم في قولو ْ ( :ام ْلم ُي َنبَّأ َ
َّ
اىيم ِ
ِ
اس َعى وأن سعيو سوف يرى
الذي َوفَّى*أال تَِزُر َو ِازَرةٌ ِوْزَر أ ْ
أن ْلي َس لِ ْ
ُخ َرى* َو ْ
إلن َسان إال َم َ
َوا ْب َر َ
األوفى َ .و َّ
أح َيا
ات َو ْ
أم َ
الم ْنتَّيَى َ .و َّأنوُ ُى َو ْ
 .ثم ُي ْج َزاهُ َ
الج َز َ
أض َح َك َو ْأب َكى َ .و ْأنوُ ُى َو َ
أن إلى َرّب َك ُ
اء ْ

مق
َ .و َّأنوُ َخ َ
أقنى
ْ
أغ َنى َو َ

الزوج ْين َّ
أن َع ْمي ِو َّ
الذ َك َر َواألُنثّى ِ .م ْن ُنطّفَ ٍة إذا تُ ْم َنى َ .و َّ
األخ َرى َ .و ّأنوُ ُى َو
الن ْشأةَ ْ
َّ ْ َ
َ .وأنو ىو رب الشعرى  .وأنو أىمك عادا االولى  .وثمود فما أبقى  .وقوم نوح من

قبل إنيم كانوا ىم أظل وأطغى .والمؤتفكة أىوى  .فغشاىا ماغشى  .فباي آالء ربك تتمارى

)( ،)ٜٔٛفيذه كانت مما في صحف إبراىيم ـ ـ عميو السالم ـ ـ(ٓ،)ٜٔوىذا يؤيد أنيا أكثرىا أمثاال
ومواعظ  ،كما يؤكد ترابط الكتب السماوية )ٜٔٔ( .وذكر ابن عاشور  :أن قولو تعالى  " :وأنو
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أىمك عادا  ....ىم أظمم وأطغى "  ،فموقع ىذه الجممة كموقع التي قبميا في احتمال كونيا زائدة
عمى ما في صحف موسى وابراىيم ويحتمل كونيا مما شممتو الصحف المذكورة فإن إبراىيم كان
بعد عاد وثمود وقوم نوح  ،وكان معاص ار لممؤتفكة عالما بيالكيا  .ولكون ىالك ىؤالء معموما لم
تقرن الجممة بضمير الفصل  ،وىذا مما كان في صحف إبراىيم (ٕ .)ٜٔومما في صحفو أيضا ما
حكى اهلل في قولو  " :وال تخزني يوم يبعثون يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقمب سميم
"

(ٖ)ٜٔ

وحكي في التوراة عن إبراىيم أنو قال في شأن قوم لوط  " :أفتيمك البار مع اآلثم " (ٗ.)ٜٔ
قال الشنقيطي في تفسير قولو تعالى  ( :وما أنزل الى إبراىيم )  ( :لم يبين ىنا ىذا الذي أنزل
إلى إبراىيم  ،ولكنو بين في سورة " األعمى " أنو صحف وأن من جممة ما في تمك الصحف بل
تؤثرون الحياة الدنيا  .واآلخرة خير وأبقى ) (٘.)ٜٔ
()ٜٔٙ

وقال عكرمة والسدي  :ىذه السورة ـ ـ أي األعمى ـ ـ في صحف إبراىيم وموسى

قال ابن عاشور  :وقولو ( فقد آتينا آل إبراىيم الكتاب والحكمة وآتيناىم ممكا عظيما )
بالمتعدد  ،فيشمل صحف إبراىيم  ،وصحف
()ٜٔٚوتعريف ( الكتاب )  :تعريف الجنس  ،فيصدق
ّ
موسى  ،وما أنزل بعد ذلك  .والحكمة  :النبوءة  ،والممك  :ىو ما وعد اهلل إبراىيم أن يعطيو ذريتو
ومموك إسرائيل(.)ٜٔٛ
وما آتى اهلل داوود وسميمان
َ
من خالل اآليتين المتين ورد ذكر الحديث فييما عن صحـف إب ـراىيم يفيم  :أن فييا القواعد
العامـ ة  ،التي ال بد أن تعييا البشرية في مختمف العصور ؛ كقاعدة الثواب والعقاب  ،وىي أن
اإلنسان يحاسب بعممو  ،فيعاقب بذنوبو وأو ازره  ،وال يؤاخذ بجريرة غيرة  ،ويثاب بسعيو  ،وليس لو
سعي غيره .
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أما من خالل اآلي ة الثانية  :يفيم أن فييما الحث عمى تزكية النفس  ،وبيان أن الفالح الحقيقي ال
يتحقق إال بتزكية النفس بالطاعة هلل والعبودية لو  ،وايثار اآلجل عمى العاجل( ،)ٜٜٔفأخبر اهلل عز
وجل عن بعض ما جاء في ىذه الصحف من وحيو الذي أنزلو عمى رسولو إبراىيم وموسى ـ ـ
عمييما السالم ـ ـ والعمم عند اهلل (ٕٓٓ).
المطمب الرابع  :محتويات صحف إبراىيم ـــ عميو السالم ـــ من خالل الحديث
يذكر الشيخ عطية محمد سالم  :أن الحديث السابق نص عمى ان في القرآن مما في صحف
األولى  ،وقد جاء ما دل ان معان اخرى كذلك في صحف إبراىيم و موسى(ٕٔٓ) ،وبما ان صحف
إبراىيم و موسى من صحف األولى فدل ذلك عمى ان في القرآن مما فييما .
ويقول البقاعي وىو عمى ما ترى من النفاسة فمن اكثر من الدعاء في سجوده فقمن ان يستجاب
لو  ،و الصالة ال تكون إال بالقراءة فإذا فعمت ذلك احتجبت عن األغيار بحجاب منيع  ،فازددت
صفاء وصنت حالك عن الغير ـ ـ كما يرشد اليو ما في صحف إبراىيم عميو الصالة و السالم "
ينبغي لمعاقل ان يكون حافظا لمسانو عارفا بزمانو مقبال عمى شأنو ـ ـ واهلل اعمم " فقد رجع آلخرىا
إلى األول  ،عمى احسن وجو واجمل واكمل ـ ـ واهلل اليادي (ٕٕٓ).
وحديث طويل عن أبي ذر الغفاري ـ ـ رضي اهلل عنو ـ ـ  :يسأل فيو النبي ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ
عن امور ـ ـ نورد ىنا فيما يمي جزءا منو ما يخص بحثنا ـ ـ ومن تمك األمور:
سأل ماذا كان في صحف إبراىيم وموسى ومن خالل قراءتنا الحديث يتبين ما ىي محتويات تمك
الصحف  ،قال وىب بن منبو  :كميا أمثال وعبر وتسبيح وتحميد(ٖٕٓ).
وجاء في تفسير القرطبي  :أن صحف إبراىيم كانت أمثاال كميا (ٕٗٓ)وقال وىب بن منبو  :كميا
أمثال وعبر وتسبيح وتحميد (ٕ٘ٓ).
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ولم يرو الرواة من ىذه الصحف غير مثالين فقط من تمك األمثال  ،وقال صاحب المنتقى من
بطون الكتب " وما اظن مؤرخاً او راوياً جاء باألمثال كميا " ()ٕٓٙثم ذكرىما  ،ولكن في ذكر
المثالين بعض الخالف في المصادر التي ذكرت ذلك الحديث او بعضو كـ ( صحيح ابن حبان )
و ( الثقات ) البن حبان
)

(ٕٓٔ)

()ٕٓٚ

و( تفسير حقي )

و(المنتقى من بطون الكتب )

الرسالت )

(ٖٕٔ)

()ٕٓٛ

(ٕٔٔ)
(ٕٗٔ)

و( تفسير ابن كثير )

و( ثمار القموب )

()ٕٜٓ

و( بيجة المجالس وأنس المجالس )
وغيرىا من الكتب

(ٕ٘ٔ)

و( حمية األولياء
(ٕٕٔ)

و( الرسل و

من زيادة او اختصار او تقديم

او تأخير في العبارة ومن ذلك الخالف ال نستطيع أن نجزم بصحة أحدىا وال نعمم أييم الصواب ،
لذا اعتمدنا عمى كتاب المنتقى كأصل ثم أضفت الزيادة من غيره بشكل أقواس فقال  :وفي ما يمي
نص المثالين  :لذا حاولت ان اجمع كل تمك الزيادات لعميا تكون لنا المراد األقرب وتجمع لنا كل
ما كان موجودا في تمك الصحف مبينا ذلك في اليامش فأقول  :قال  :قمت يا رسول اهلل ما كانت
صحف إبراىيم ؟ ـ ـ <عميو السالم >( )ٕٔٙـ ـ قال كانت امثاال ()ٕٔٚكميا  :أ  < .قال وىب بن منبو
>( <)ٕٔٛيا >()ٕٜٔأييا الممك المسمط (ٕٕٓ)المبتمى(ٕٕٔ)المغرور (ٕٕٕ)إني (ٖٕٕ)لم ابعثك لتجمع الدنيا
(ٕٕٗ)بعضيا عمى (ٕٕ٘)بعض < ولتبنى المدائن والحصون >()ٕٕٙولكني بعثتك لترد عني ()ٕٕٚدعوة
المظموم فإني ال اردىا ولو()ٕٕٛكانت ()ٕٕٜمن كافر  < ،اقول  :وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد
حين >(ٖٕٓ).
ب  .وكان فييا أمثال  < :ينبغي >(ٖٕٔ)عمى (ٕٖٕ)العاقل (ٖٖٕ)< مالم يكن مغموبا عمى عقمو
>(ٖٕٗ)أن تكون (ٖٕ٘)لو ( <)ٕٖٙساعات >()ٕٖٚساعة يناجي فييا ربو < تعالى >( ،)ٕٖٛوساعة
يحاسب < فييا>()ٕٖٜنفسو  < ،فيما قدم واخر >(ٕٓٗ) ،وساعة يفكر (ٕٔٗ)< فييا >(ٕٕٗ)في صنع
اهلل ـ ـ عز وجل ـ ـ (ٖٕٗ)إليو (ٕٗٗ) ،وساعة يخمو فييا لحاجتو (ٕ٘ٗ)< من الحالل >( <)ٕٗٙال من
الحرام >()ٕٗٚمن المطعم والمشرب ( < ،)ٕٗٛوان أخذ من صوف القفا >( <)ٕٜٗفإن ىذه الساعة
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عون لتمك الساعات واستجمام لمقموب >(ٕٓ٘)وعمى العاقل أن ال (ٕٔ٘)يكون ظاعنا(ٕٕ٘)< مرتحال
>(ٖٕ٘)إال لثالث تزود لمعاد  ،أو مؤونة(ٕٗ٘)لمعاش أو لذة (ٕ٘٘)في غير محرم  ،وعمى العاقل ان
يكون بصي ار بزمانو مقبال عمى شأنو حافظا لمسانو
()ٕ٘ٛ

كالمو إال فيما يعنيو

()ٕ٘ٙ

 ،ومن عمم ان

()ٕ٘ٚ

كالمو من عممو قل

.

وجاء في تفسير حقي( :)ٕٜ٘وايضا الخروج عما سوى اهلل بنعت التجريد كما قال " اني بريء مما
تشركون "

(ٓ)ٕٙ

و اإلقبال عمى اهلل لقولو "إني وجيت وجيي لمذي فطر السموات واالرض"

(ٔ. )ٕٙ

ج  .قال ابن منظور  :حدث موسى بن أيوب الجسريني عن عبد الواحد بن اسحاق القرشي بسنده
إلى عبداهلل بن عباس قال  :كان في صحف ابراىيم الخميل  :أن هلل ثو ار ساكنا في اليواء يستظل
في أ صل ذلك الثور طير اليواء فيبيض ذلك الطير فتيوي البيضة فما تصل إلى االرض حتى
تفقس عن فرخ ويطير ويعود إلى مكانو رأس ذلك الثور رأس حية ورجاله رجال طير لونو أبيض
وأصفر وأحمر ومن كل لون يرفع إلى ذلك الثور في كل يوم مئة جبل من جبال األرض يرعاىا
يحبس عمى ذلك الثور نير األردن يشربو في خمسة وعشرين ليمة من حزيران في ثالث جرع
ويقبل ذلك الثور في صفصاف وينام عمى صفائح من فضة يبعث اهلل إليو في كل يوم طائ ار من
طيور الجنة يمعب بين يديو يفرحو ويميبو فإذا كان يوم القيامة فأول ما يأكل اىل الجنة من لحم
حوت ومن لحم ذلك الثور يبقر ذلك الثور بقرنو الحوت فيأكمون من لحمو فيجدون في طعمو طعم
أنيار الجنة فيذبح الحوت الثور بريشة من ريشو فيأكمون من لحمو فيجدون في طعمو طعم أشجار
الجنة إذا كان يوم القيامة جعل اهلل ـ ـ عز وجل ـ ـ ذلك الثور فسطاط أىل األردن اسم الثور اليثيا
(ٕ)ٕٙ

وأسم الحوت بيموت

.

والحق أني لم أعثر عمى ىذا الكالم في أي مصدر آخر .
وىناك نص مختمف فيو ىل ىو من التوراة ام أنو من صحف إبراىيم أال وىو :
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قال  :حدثنا أبي ثنا احمد بن عبداهلل بن خمة الصفار ثنا محمد

بن يوسف الصوفي ثنا العباس بن إسماعيل الطامدي ثنا مكي بن إبراىيم بن موسى بن عبيدة
الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال  :قرأت في التوراة ـ ـ او قال في صحف إبراىيم الخميل
فوجدت فييا  :يقول اهلل  :يا ابن آدم ما أنصفتني  ،خمقتك ولم تك شيئا  ،وجعمتك بش ار سويا ،
خمقتك من ساللة من طين فجعمتك نطفة في قرار مكين  ،ثم خمقت النطفة عمقة  ،فخمقت العمقة
مضغة  ،فخمقت المضغة عظاما  ،فكسوت العظام لحما  ،ثم انشأتك خمقا آخر  ،يابن آدم فيل
يقدر عمى ذلك غيري ؟ ثم خففت ثقمك عن أمك حتى ال تتبرم بك وال تتأذى  ،ثم أوحيت إلى
األمعاء أن اتسعي  ،و إلى الجوارح أن تفرقي  ،فاتسعت األمعاء من بعد ضيقيا  ،وتفرقت
الجوارح من بعد تشبكيا

(ٗ)ٕٙ

 ،ثم أوحيت إلى الممك الموكل باألرحام أن يخرجك من بطن أمك

فأستخمصك عمى ريشة من جناحو  ،فأطمعت عميك  ،فإذا انت خمق ضعيف ليس لك سن يقطع
(٘)ٕٙ

 ،وال ضرس يطحن

()ٕٙٙ

 ،فاستخمصت لك في صدر أمك عرقا يدر لبنا ؛ < باردا في

الصيف حا ار في الشتاء واستخمصتو لك من بين جمد ولحم ودم وعروق >

()ٕٙٚ

ثم قذفت لك في

قمب والدك الرحمة ،وفي قمب أمك التحنن  ،فيما يكدان عميك ويجيدان ويربيانك ويغذيانك ،
والينامان حتى ينومانك
()ٕٜٙ

()ٕٙٛ

 ،يا ابن آدم أنا فعمت ذلك بك ال لشيء استأىمت بو مني وال لحاجة

استعنت بك عمى قضائيا ؟ يا ابن آدم

(ٓ)ٕٚ

فمما قطع سنك وطحن ضرسك  ،أطعمتك

فاكية الصيف في أوانيا  ،وفاكية الشتاء في أوانيا فمما أن عرفت أني ربك عصيتني  ،فادعني
فإني قريب مجيب  ،واستغفرني فإني غفور رحيم .
المطمب الخامس  :أين ىي اآلن :
لقد ضاعت صحف إبراىيم التي ذكرت في القرآن الكريم  ،ولم يبق ليا أثر معروف فال وجود ليا
اليوم ولم يعد ليا وجود في الدنيا

(ٔ)ٕٚ

 ،وذلك ألن اهلل بعث من بعده موسى بشريعة جديدة
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قال صاحب المنتقى  :ولم نعثر مع األسف الشديد في المراجع التي اطمعنا عمييا  ،والمؤلفات
التي رجعنا إلييا  ،واقتبسنا منيا عمى ىذه األمثال كميا  ،وكم كنا نود ان نق أر ويق أر الناس صحف
إبراىيم  ،لكن شاء اهلل أن تختفي تمك الصحف عن األنظار  ،لتقادم العيد  ،وان تصبح في غير
متناول األيدي

(ٖ)ٕٚ

 ،وقال الثعالبي  :وفي بعض الروايات إنيا ردت إلى السماء فمم يبق في

أيدي الناس منيا شيء

(ٗ)ٕٚ

.

املبحث اخلاهس  ( :صحف هىسى ـــ عليه السالم ـــ )
ويشمل عمى خمسة مطالب :
المطمب األول  :ما المقصود بيا :
وىي األلواح التي كتبت فييا التوراة  ،كذا قال اإلمام  ،وىي قبل التوراة

(٘)ٕٚ

.

وقيل  :إ نيا عشر صحائف نزلت قبل التوراة  ،وروى ذلك ابن حبان والحاكم وابن كثير والثعالبي
عن رسول اهلل ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ أنو أنزل عمى موسى قبل التوراة عشر صحائف (،)ٕٚٙ
قيل  :أنو كتبيا اهلل ـ ـ عز وجل ـ ـ بيده (.)ٕٚٚ
()ٕٚٛ
العرب يخالطون الييود في خيبر وقريظة
قال ابن عاشور
 :وىي مشتيرة عند أىل الكتاب  ،و ُ

والنضير وتَيما  ،ويخالطون نصارى نجران  ،وقد قال اهلل تعالى  ( :فمما جاءىم الحق من عندنا

مثل ما أوتي موسى )(.)ٕٜٚ
قالوا لوال أوتي َ
المطمب الثاني  :متى نزلت ؟

لم يرد أي شيء عن وقت نزول صحف موسى ال في التفاسير وال في األحاديث النبوية ـ ـ حاليا
حال باقي الصحف .
المطمب الثالث  :محتويات صحف موسى ـــ عميو السالم ـــ من خالل القرآن ؟
قيل  :إن صحف موسى اشتيرت بسعة ما فييا من اليدى والشريعة (ٓ.)ٕٛ
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.

وقيل  :إ ن الغمب عمى كتابة األحكام  ،والمواعظ فيو قميمة  ،ومنيا الزواجر البميغة (ٕ،)ٕٛكالمعن
لمن خالف أوامر التوراة التي أعظميا البشارة بمحمد ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ واإلخبار بأنيم
يخالفونيا كما ىو مذكور في أواخرىا(ٖ.)ٕٛ
قال ابن عاشور  :في صحف موسى ما جاء في التوراة ( ال يقل اآلباء عن األوالد وال يقتل األوالد
عن اآلباء كل إنسان بخطيئتو يقتل )  .وحكى اهلل عن موسى قولو  " :أتيمكنا بما فعل السفياء
منا " (ٗ .)ٕٛوعموم لفظ " وزر " يقتضي اطراد الحكم في أمور الدنيا وأمور اآلخرة  ،وأما قولو في
التوراة أن اهلل قال  ( :أفتقد األبناء بذنوب اآلباء إلى الجيل الثالث ) فذلك في ترتيب المسببات
عمى االسباب الدنيوية وىو تحذير (٘.)ٕٛ
المطمب الرابع  :محتويات صحف موسى ـــ عميو السالم ـــ من خالل الحديث ؟
من الحديث السابق المروي عن أبي ذر  :قال  :قمت يا رسول اهلل فما كانت صحف موسى ؟
قال كانت عب ار < عظات >( ،)ٕٛٙكميا  :عجبت ()ٕٛٚلمن أيقن بالموت < ثم ىو >()ٕٛٛيفرح < ،
ثم ىو يضحك >()ٕٜٛوعجبت لمن أيقن بالقدر ثم ىو
عجبت لمن أيقن بالنار ّ ،
ينصب(ٓ)ٕٜوعجبت لمن رأى (ٔ)ٕٜالدنيا وتقمبيا بأىميا ث ّم أطمأن (ٕ)ٕٜإلييا  ،وعجبت لمن أيقن
بالحساب غدا ثم ال يعمل .

ونقل من صحف موسى  :يقول اهلل يا ابن آدم اعمل لنفسك قبل نزول الموت بك وال تغرنك
المطية فإن عمى آثارىا السفر وال تميينك الحياة وطول األمل عن التوبة فأنك تندم عمى تأخيرىا
حين ال ينفعك الندم يا ابن آدم إذا لم تخرج حقي من مالي الذي رزقتك إياه ومنعت منو الفقراء
حقوقيم سمطت عميك جبا ار يأخذه منك وال أثيبك عميو (ٖ.)ٕٜ
29
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وقيل فييا سرعة الشوق إلى جمالو والندم عمى الوقوف في المقامات عند تعريف الصفات لقولو "
قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين "(ٗ.)ٕٜ
المطمب الخامس  :أين ىي اآلن ؟
لم نجد من خالل مراجعتنا لممصادر أي شيء يتكمم عن مصير ىذه الصحف وماذا حصل ليا
فيما بعد .

املبحث السادس  :فضلهوا واستفادة اليىًاًيني هٌهوا
ويشمل ثالثة مطالب :
المطمب األول  :فضميما :
عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن رسول اهلل ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ قال  " :من ق أر " سبح
اسم ربك األعمى " اعطاه اهلل عشر حسنات بعدد كل حرف أنزلو اهلل عز وجل عمى إبراىيم
وموسى ومحمد عمييم السالم " (٘.)ٕٜ
المطمب الثاني  :استفادة اليونانيين منيما :
كما ىو معروف أن الفمسفة نشأت عند اليونانيين واشتيرت في بالدىم بل وأصبحت مقترنة بيا
عمى الرغم من وجود الفمسفات في الحضارات المصرية  ،واليندية  ،والفارسية القديمة  ،وما ذلك
إال الىتمام فالسفة اليونان بنقميا من تراث الشعوب الوثنية  ،واستفادتيم أيضا من ىذه الصحف
وبقايا الديانات السماوية بعد انتصارىم عمى العبرانيين بعد السبي البابمي  ،وبما استفادوا من دين
لقمان الحكيم  ،فجاءت خميطا من نزاعات شتى (.)ٕٜٙ
وىذا يدل عمى ما كان في تمك الصحف من حكم ومواعظ وأمثال منيا تكونت تمك الفمسفة .
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المطمب الثالث  :صحف إبراىيم وموسى في عمم اإلشارات
ذكر ابن سيرين أن من رأى في منامو أنو يق أر ىذه الصحف فإنو يدلو عمى أحد طريق الصواب
ويمنعو عن طريق الخطأ خصوصا  ،ومن رأى أنو يقرأىا عن ظير قمب فإنو يدل عمى معيشتو
بين الناس بالنفاق  ،قال جابر المغربي  :إذا رأى المسمم أنو ترك المصحف واشتغل بقراءة صحف
إبراىيم أو موسى فإنو يدل عمى ضعف اعتقاده في دين اإلسالم ويكون محبا لمييود والنصارى
ويكون مائال إلى ما ىم عميو (.)ٕٜٚ

اخلامتت
وبعد أن يسر اهلل تعالى لي أن أنتيي من كتابة ىذا البحث ـ ـ الذي أسألو أن يكون خالصا
لوجيو الكريم ـ ـ والذي أطمع أن ينتفع منو طالب العمم وذلك ألني حاولت فيو جيد المستطاع أن
أجمع كل ما قيل عن ىذه الصحف في ىذه الورقات القميمة كي نستطيع من خالليا معرفة ما كان
فييا من أحكام وأمثال ومواعظ وشرائع ومقارنتيا مع القرآن الكريم وتوصل البحث إلى عدة نتائج
وىي :
ٔ .إن الكتب كميا نزلت في شير رمضان .
ٕ .إ ن بعض الصحف أختمف في وجودىا كصحف آدم وموسى  ،وأما صحف موسى فقد أختمف
فييا ىل ىي التوراة أم شيء آخر ،ورجحنا وجود صحف موسى وبأنيا مختمفة عن التوراة .
ٖ .إن كل الصحف أختمف في عددىا .
ٗ .ال يعمم وقت نزول الصحف سوى صحف إبراىيم .

31

(صحف إبراهين وهىسى )  -عليهوا السالم -
هي خالل القرآى والسنة
أ.م.د.عور عبدالىهاب هحوىد

٘ .إ ن ىذه الصحف تشابو القرآن في كثير من المواضيع بدليل قولو تعالى ( إن ىذا لفي
الصحف األولى صحف إبراىيم وموسى ) .
 .ٙما وصل إلينا ـ ـ عن طريق الحديث النبوي ـ ـ من صحف إبراىيم أكثر من صحف موسى.
 .ٚحديث أبو ذر أختمف في صحتو وضعفو بين العمماء واألغمب أنو ضعيف .
 .ٛال يعمم مصير صحف موسى .
 .ٜلم أجد أحدا ترجم لعصمة الذي روى عن أبي عمرو قراءة ( الصحف ) بسكون الحاء.
التىصياث :
أوصي وأنصح إخواني الباحثين بالقيام بدراسة باقي الصحف كصحف آدم وادريس لبيان ما فييا
من شرائع وأحكام وحكم مواعظ ومقارنتيا مع القرآن الكريم والسنة النبوية الطاىرة .

هىاهش البحث

)ٔ( سنتحدث عنو مفصالً الحقاً ؛ ألنو الحديث األساس فيما ورد عن صحف إبراىيم وموسى  .وينظر عمى
سبيل المثال  :فتح الباري  ، ٖٙٔ / ٙصحيح ابن حبان ٕ  ، ) ٖٙٔ( ٚٙ /مسند أحمد ٘ )ٕٔ٘ٛٙ ( ٔٚٛ /
)ٕ( إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة  ، ٘ٗ / ٚباب في عدد األنبياء ـ عمييم الصالة والسالم ـ ـ ـ .
)ٖ( روى ىذا الحديث الييثمي في مجمع الزوائد  ، ) ٖٔٛٓٛ ( ٖٔٗ/ ٛورواه آخرون بأسانيد أخرى قالوا بأنيا
ضعيفة كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٖٕ  ٔٔٙ /كتاب أحاديث األنبياء ـ ـ عمييم الصالة والسالم ـ ــ.
)ٗ( ينظر  :مسند أحمد ٘  ، ) ٕٕٖٕٗ ( /المستدرك ٕ . ) ٕٖٜٓ ( ٕٛٛ /
)٘( ينظر  :جمع الجوامع ٔ  ، ) ٗ٘٘ ( ٕٙ٘ٙٗ /الرسل والرساالت . ٙ
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) (ٙينظر  :الكشف والبيان ٓٔ . ٔٛٙ /
) (ٚينظر  :الرسل والرساالت . ٚ
) (ٛينظر  :المحرر الوجيز  ، ٔٗٚ / ٜتفسير أبي السعود . ٔٗٚ / ٜ
) (ٜتفسير ابن كثير ٔ . ٕٖٚ /
)ٓٔ( ينظر  :مسند أحمد ٗ  ، ٔٓٚ /المعجم الكبير ٘ٔ . ٗ٘ٓ /
)ٔٔ( ينظر  :أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة ٔ . ٕٔٚ /
)ٕٔ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ٖ  ، ٖٜ٘ /تفسير ابن عبد السالم . ٕٔ / ٙ
)ٖٔ( ينظر :صحيح الجامع الصغير  ٕٛ / ٕ :وقال الشيخ ناصر الدين األلباني  :إسناده حسن .
)ٗٔ( القرآن الكريم في دائرة المعارف اإلسالمية ٔ . ٖٔ /
)٘ٔ( تفسير ابن كثير ٔ . ٕٖٚ /
) (ٔٙينظر  :األسماء والصفات ٔ  ٘ٙٛ/ـ ـ ـ . ٜ٘ٙ
) (ٔٚاألسماء والصفات ٔ  ٘ٙٛ /ـ ـ ـ . ٜ٘ٙ
) (ٔٛتفسير ابن عبد السالم  ٕٔ / ٙالمحرر الوجيز ٘ . ٖٗٗ /
) (ٜٔتفسير ابن عبد السالم ٔ . ٕٔ / ٙ ، ٔ٘ٗ /
)ٕٓ( المحرر الوجيز ٘ . ٖٗٗ /
)ٕٔ( ينظر  :الكشف والبيان ٓٔ . ٔٛٙ /
33
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)ٕٕ( تاريخ األمم والرسل والمموك ٔ . ٜٗ /
)ٖٕ( المحرر الوجيز . ٔٗٚ / ٜ
)ٕٗ( ينظر  :تاريخ األمم والرسل والمموك ٔ. ٜٗ /
)ٕ٘( ينظر سبل اليدى والرشاد في سيرة خيرة العباد ٔ. ٖٜٔ /
) (ٕٙمثالً  :تفسير أبي السعود ، ٔٗٚ /ٜوذكر محققو تفسير البغوي ٔ  ٕٔٓ /ىامش (ٕ)  :أن الصابئة
عندىم كتاب يسمونو (الكانزابرا) أي  :صحف آدم  .ينظر  :أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم د  .عبد
الكريم زيدان ٗٔ ـ ٘ٔ وانظر أقوال الفقياء في حكم الصابئة في ابن كثير ٔ  ٜٔٛ /ـ ٓ ، ٜٔأحكام القرآن
لمجصاص ٖ . ٜٔ /
) (ٕٚوقيل ( شيث ) بالثاء ينظر  :البحر المحيط ٔ . ٘ٛٓ /
) (ٕٛىو من أوالد آدم ـ ـ ـ عميو السالم ـ ـ ـ اختمف أىل الكتاب في نبوتو فادعاىا بعضيم وأنكرىا آخرون منيم  ،وولد
بعد مائتين وثالثين سنة من عمر أبيو آدم ومات ولو تسعمائة وأثنتا عشرة سنة  .ينظر أعالم النبوة ٔ . ٘ٗ /
) (ٕٜينظر  :سبل اليدى والرشاد في سيرة خيرة العباد ٔ . ٖٜٔ /
)ٖٓ( ينظر  :تفسير ابن كثير ٕ  ٗٚٔ /ـ ٕ ، ٗٚتفسير الثعالبي ٗ  ٗٓ٘ /ـ ـ . ٗٓٚ
)ٖٔ( تفسير أبي السعود . ٔٗٚ / ٜ
)ٕٖ( ينظر  :دليل الفالحين ٔ . ٕٓٙ /
)ٖٖ( تفسير ابن كثير ٕ  ٗٚٔ /ـ ـ ـ ٕ ، ٗٚتفسير الثعالبي ٗ  ٗٓ٘ /ـ ـ ـ . ٗٓٚ
)ٖٗ( ينظر  :تفسير الثعالبي ٗ  ٗٓ٘ /ـ ـ ـ . ٗٓٚ
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)ٖ٘( التحرير والتنوير ٘ . ٜٚ /
) (ٖٙينظر  :سبل اليدى والرشاد في سيرة خيرة العباد ٔ . ٖٜٔ /
) (ٖٚتفسير ابن كثير ٕ . ٕٕٚ /
) (ٖٛالكشف والبيان ٓٔ  ، ٔٛٙ /تفسير ابن كثير ٕ . ٕٗٚ /
) (ٖٜسبل اليدى والرشاد في سيرة خيرة العباد ٔ . ٖٜٔ /
)ٓٗ( ينظر  :تفسير ابن كثير ٕ  ٗٚٔ /ـ ـ ـ ٕ ، ٗٚتفسير الثعالبي ٗ  ٗٓ٘/ـ ـ ـ . ٗٓٚ
)ٔٗ( التحرير والتنوير . ٕٖٓ/ ٙ
)ٕٗ( العين واألثر ٔ. ٙ
)ٖٗ( أختمف فيو فقيل ىو إدريس نفسو  ،وقيل ىو نبي آخر .
)ٗٗ( بشارات العيد القديم بمحمد ـ ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ ـ ٓٔ .
)٘ٗ( التحرير والتنوير . ٕٖٓ / ٙ
) (ٗٙسورة مريم  :اآلية ٕٔ .
) (ٗٚينظر  :أضواء البيان ٖ  ، ٖٚٛ /النكت والعيون ٖ  ، ٖٜ٘ /تفسير ابن عبد السالم ٖ . ٖٙٚ /
) (ٗٛينظر  :أضواء البيان ٖ . ٖٚٛ /
) (ٜٗينظر  :أضواء البيان ٖ  ، ٖٚٛ /النكت والعيون ٖ  ، ٖٜ٘ /تفسير ابن عبد السالم ٖ . ٖٙٚ /
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)ٓ٘( روى أحمد بن حنبل في مسنده ٗ  ٔٓٚ /حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني ىاشم ثنا
عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المميح عن واثمة بن األسقع ان رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) قال " :
أنزلت صحف إبراىيم ـ ـ عميو السالم ـ ـ في أول ليمة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان واإلنجيل
لثالث عشرة خمت من رمضان وأنزل الفرقان ألربع وعشرين خمت من رمضان "  .وقال شعيب األرنؤوط  :حديث
ضعيف تفرد بو عمران القطان وىو ممن ال يحتمل تفرده  ،ينظر  :شعب اإليمان ٕ . ) ٕٕٗٛ ( ٗٔٗ /
)ٔ٘( ينظر مثالً :أيسر التفاسير ٖ  ، ٕٙٔ /وخالف ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير  ٗٗ / ٜٔما ذىب
إليو أكثر العمماء حيث قال  :لم ينزل شي منيا جممة واحدة وانما كانت وحياً مفرقاً ؛ فالتوراة التي أنزلت عمى
موسى ـ ـ عميو السالم ـ ـ في األلواح ىي عشر كممات بمقدار سورة الميل في القرآن  ،وما كان اإلنجيل إال أقواالً
ينطق بيا عيسى ـ ـ عميو السالم ـ ـ في المأل  ،وكذلك الزبور نزل قطعاً كثيرة  ،فالمشركون نسوا ذلك أو جيموا فقالوا
 :ىال نزل القرآن عمى محمد جممة واحدة فنعمم أنو رسول اهلل  .وقيل  :إن قائل ىذا الييود أو النصارى  ،فإن
صح ذلك فيو بيتان منيم ألنيم يعممون أنو لم تنزل التوراة واإلنجيل والزبور إال مفرقة  .فخوض المفسرين في
بيان الفرق بين حالة رسولنا من األمية وحالة الرسل الذين أنزلت عمييم الكتب اشتغال بما ال طائل فيو  ،فإن تمك
الكتب لم تنزل أسفا اًر تامة قط .
)ٕ٘( ينظر  :أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة ٔ . ٔٚٗ /
)ٖ٘( ينظر رسائل في العقيدة ٘  ، ٗ /اإليمان بالكتب ٗ .
)ٗ٘( رسائل في العقيدة ٘  ، ٘ /اإليمان بالكتب ٘  ،الرسل والرساالت . ٜٔٛ
)٘٘( الرسل والرساالت . ٜٔٛ
) (٘ٙالمصدر نفسو .
) (٘ٚسورة المائدة  :اآلية ٘ٗ .
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) (٘ٛينظر  :العين ٖ  ، ٕٔٓ/المحيط في المغة ٔ  ، ٜٖٔ /الصحاح ٘  ، ٚٓ /تاج العروس ٔ . ٜٕ٘٘ /
) (ٜ٘كتاب سيبويو ٖ  ، ٙٔٓ /وينظر  :تاج العروس ٔ  ، ٜٕ٘٘ /لسان العرب  ٔٛٙ / ٜمادة ( صحف )
)ٓ (ٙينظر :تيذيب المغة ٕ  ، ٔٙ /العباب الزاخر ٔ  ، ٗ٘ٓ /وفي لسان العرب  ٔٛٙ / ٜمادة ( صحف ):
قال األزىري .
)ٔ (ٙينظر  :لسان العرب  ٔٛٙ / ٜمادة ( صحف ).
)ٕ (ٙينظر العين ٖ  ، ٕٔٓ /لسان العرب  ٔٛٙ / ٜمادة ( صحف ) ،المحيط في المغة ٔ . ٜٖٔ /
)ٖ (ٙينظر  :لسان العرب  ٔٛٙ / ٜمادة ( صحف ).
)ٗ (ٙالمصدر نفسو .
)٘ (ٙينظر  :لسان العرب  ٔٛٙ / ٜمادة ( صحف )  ،الصحاح ٘ . ٚٓ /
) (ٙٙىو عمي بن مبارك المحياني  ،من بني الحيان  ،وقيل عمي بن حازم ويكنى أبا الحسن  ،وقيل سمي
المحياني لعظم لحيتو  ،كان من أكابر أىل المغة  ،أخذ عن الكسائي  ،وأخذ عنو أبو ٍ
عبيد القاسم بن ٍ
سالم  ،ولو
كتاب النوادر  .تنظر ترجمتو في  :ارشاد األريب ٕ  ، ٔٔٓ /نزىة األلباء ٔ. ٛٔ /
) (ٙٚينظر :لسان العرب  ٔٛٙ / ٜمادة ( صحف ).
) (ٙٛينظر :التحرير والتنوير . ٕٜٓ / ٔٙ
) (ٜٙتفسير القرطبي ٕٓ . ٕٗ /
)ٓ (ٚتفسير البيضاوي ٘ . ٕٜ٘ /
)ٔ (ٚسورة األنعام  :اآلية . ٜٛ
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)ٕ (ٚينظر  :تفسير الطبري ٔٔ .٘ٔٗ /
)ٖ (ٚسورة األنعام  :اآلية ٕ. ٜ
)ٗ (ٚالتحرير والتنوير . ٕٔٚ / ٙ
)٘ (ٚينظر إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ٔ . ٖٕٔ /
) (ٚٙسورة األعراف  :اآلية ٘ٗٔ .
) (ٚٚينظر  :سنن أبي داود ٗ . ) ٕٗٚٓ( ٖٕٙ /
) (ٚٛسورة آل عمران  :اآلية ٗ. ٛ
) (ٜٚسورة األنعام  :اآلية ٗ٘ٔ .
)ٓ (ٛينظر  :أضواء البيان ٔ . ٗ٘ /
)ٔ (ٛتفسير حقي . ٜٔٚ / ٔٚ
)ٕ (ٛينظر  :إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ٔ . ٖٕٔ /
)ٖ (ٛينظر  :تفسير ابن كثير ٕ  ٗٚٔ /ـٕ . ٗٚتفسير الثعالبي ٗ  ٗٓ٘ /ـ . ٗٓٚ
)ٗ (ٛسورة آل عمران  :اآلية ٗ. ٛ
)٘ (ٛسورة األعمى  :اآلية . ٔٛ
) (ٛٙسورة عبس  :اآلية ٖٔ ـ ـ . ٔٙ
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) (ٛٚسورة طو  :اآلية ٖٖٔ .
) (ٛٛسورة النجم اآلية  ٖٙـ ـ ـ ٕ٘ .
) (ٜٛسورة األعمى اآلية  ٔٙـ ـ ـ . ٜٔ
)ٓ (ٜسورة النجم  :اآلية ٖ٘ .
)ٔ (ٜينظر  :التحرير والتنوير . ٖٔٔ / ٕٚ
)ٕ (ٜتفسير البغوي . ٗٔٗ / ٚ
)ٖ (ٜينظر  :نظم الدرر . ٘ٓٛ / ٚ
)ٗ (ٜتفسير البغوي . ٗٔٗ / ٚ
)٘ (ٜينظر  :نظم الدرر . ٘ٓٛ / ٚ
) (ٜٙتفسير البغوي . ٗٔٗ / ٚ
) (ٜٚينظر  :الطبقات الكبرى ٔ . ٖ٘ /
) (ٜٛالدر المصون ٔ . ٖٜ٘ /
) (ٜٜروح المعاني ٖٓ . ٔٔٔ /
)ٓٓٔ( الدر المصون ٔ . ٖٜ٘ /
)ٔٓٔ( كذا في األصل  ،والصواب واهلل أعمم ( موسى ) .
)ٕٓٔ( ينظر  :نظم الدرر . ٘ٓٛ / ٚ
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)ٖٓٔ( ينظر  :التحرير والتنوير  ، ٖٕٔ / ٕٚتفسير البيضاوي ٘ . ٕٜ٘ /
)ٗٓٔ( سورة البقرة  :اآلية ٕٗٔ .
)٘ٓٔ( ينظر  :التحرير والتنوير . ٖٕٔ / ٕٚ
) (ٔٓٙتفسير البغوي . ٗٔٗ / ٚ
) (ٔٓٚينظر  :نظم الدرر . ٘ٓٛ / ٚ
) (ٔٓٛتفسير البغوي  ، ٗٔ٘ / ٚوعن أبي أمامة ـ رضي اهلل عنو ـ قال  :قال رسول اهلل ـ صمى اهلل عمو وسمم ـ
 :أن اهلل عز وجل يقول  " :يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النيار أكفك أخره " ينظر  :المعجم الكبير ٛ
. ) ٚٚٗٙ ( ٜٔٚ /
) (ٜٔٓتفسير البيضاوي ٘ . ٕٜ٘ /
)ٓٔٔ( تفسير البغوي . ٗٔٗ / ٚ
)ٔٔٔ( المصدر نفسو .
)ٕٔٔ( سورة البقرة  :اآلية ٕٗٔ .
)ٖٔٔ( تفسير البغوي . ٗٔ٘ / ٚ
)ٗٔٔ( المصدر نفسو .
)٘ٔٔ( تفسير البغوي . ٗٔ٘ / ٚ
) (ٔٔٙنظم الدرر . ٘ٓٛ / ٚ
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) (ٔٔٚينظر  :تفسير أبي السعود . ٖٔٙ / ٛ
) (ٔٔٛنظم الدرر . ٘ٓٛ / ٚ
) (ٜٔٔتفسير الطبري ٕٕ . ٘ٗٙ /
)ٕٓٔ( تفسير البيضاوي ٘  ، ٕٜ٘ /وىذا الذي ذكروه  ،ليس بمعارض لباقي النصوص  ،وال يخالفيا كقولو
ِ
فس أو ٍ ِ
ِ
يعاً " (
إس اَرئِيلَ َّأنوُ َم ْن قَتَ َل َن ْف َساً َ
تعالى " َكتَْبَنا َعمى َبني ْ
لناس َجم َ
األرض فَ َك َّأن َما قَتَ َل ا َ
بغ ْير َن ِ ْ َ
فساد في ْ

سورة المائدة  :اآلية ٕٖ )  ،وقولو " وليحممن أثقاليم وأثقاالً مع أثقاليم " ( سورة العنكبوت  :اآلية ٖٔ )  ،وقولو "
ليحمموا أوزارىم كاممة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضمونيم بغير عمم " ( سورة النحل  :اآلية ٕ٘ )  ،وقولو ـ
صمى اهلل عميو وسمم ـ  " :من سن سنة سيئة فعمل بيا كان عميو وزرىا ومثل وزر من عمل بيا ال ينقص من
أوزارىم شيء " ( السنن الكبرى ٗ  ، ) ٖٚ٘ٔ( ٔٚٙ /فإن ىذه النصوص تدل عمى أن اإلنسان يتحمل إثم ما
ارتكب من ذنوب  ،وأثم الذين أضميم بقولو وفعمو  ،كما أن دعاة اليدى ينالون أجر ما عمموه  ،ومثل أجر من
اىتدى بيدييم  ،واستفاد بعمميم  ،فإن ذلك لمداللة والتسبب  .ينظر في ذلك  :تفسير القرطبي ٔ٘ٛ - ٔ٘ٚ / ٚ
 ،الشرح الممتع عمى زاد المستنقع ٘ . ٖٖٚ /
)ٕٔٔ( ينظر  :تفسير الطبري ٕٕ . ٘ٗٙ /
)ٕٕٔ( ينظر  :نظم الدرر  ٜ٘ٓ / ٚوقد قال البقاعي بعد ذلك  :وما جاء في األخبار من أن الصدقة والحج
ينفعان الميت فمكون الناوي لو كالنائب عنو  ،ولما نفى أن يضره إثم غيره نفى أن ينفعو سعي غيره  ،فال بد أن
يعمم الحق في أي جية فيسعى  ،ودعاء المؤمنين لممؤمن سعيو بمواددتو ليم ولو بموافقتو ليم في الدين وكذا الحج
عنو والصدقة ونحوىما  ،وأما الولد فواضح في ذلك  ،وأما ما كان لسبب العمم ونحوىما فكذلك  ،وتضحية لمنبي ـ ـ
صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ في عزامتو أصل كبير في ذلك  ،فإن من تبعو فقد وادده  ،وىذا أصل في التصدق عن
الغير واىداء ما لو من الثواب في القراءة ونحوىا .
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)ٖٕٔ( ىو  :عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي المالكي  ،أبو عبداهلل  ،قاض أندلسي  ،من عمماء
غرناطة  ،توفي سنة (  ٜٜ٘ىـ ) لو تآليف  ،منيا ( كتاب أحكام القرآن )  .تنظر ترجمتو في  :الوافي بالوفيات
. ٕٙ٘ / ٙ
)ٕٗٔ( التحرير والتنوير . ٖٔ٘ / ٕٚ
)ٕ٘ٔ( ينظر  :المصدر نفسو .
) (ٕٔٙسورة الطور  :اآلية ٕٔ .
) (ٕٔٚسورة الزخرف  :اآلية ٓ. ٚ
) (ٕٔٛينظر  :الكشف والبيان ٓٔ  ، ٔٛٙ /البحر المحيط  ، ٗ٘٘ / ٛتفسير أبي السعود . ٔٗٚ / ٜ
) (ٕٜٔىو عبد الرحمن بن زيد بن اسمم العمري المدني  ،وكان صاحب قرآن وتفسير  ،جمع تفسي ار في مجمد ،
وكتابا في الناسخ والمنسوخ  ،وحدث عن أبيو  ،وابن المنكدر  ،روى عنو أصبغ بن الفرج  ،وقتيبة  ،وىشام بن
عمار  ،وآخرون  ،توفي سنة (ٕ ٔٛىـ )  .تنظر ترجمتو في  :سير أعالم النبالء . ٖٜٗ / ٛ
)ٖٓٔ( ينظر  :تفسير الطبري ٕٗ  ، ٖٚٚ /البحر المحيط . ٗ٘٘ / ٛ
)ٖٔٔ( تفسير البغوي  . ٖٗٓ / ٛتفسير أبي السعود . ٔٗٚ / ٜ
)ٕٖٔ( تفسير البغوي  ، ٖٗٓ / ٛالكشف والبيان ٓٔ  ، ٔٛٙ /البحر المحيط . ٗ٘٘ / ٛ
)ٖٖٔ( ينظر  :بحر العموم ٖ . ٘٘ٓ /
)ٖٗٔ( البحر المحيط . ٗ٘٘ / ٛ
)ٖ٘ٔ( ينظر  :تتمة أضواء البيان لمشيخ عطية محمد سالم ٕ  ، ٔٗٙ /تفسير أبي السعود . ٔٗٚ / ٜ
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) (ٖٔٙنظم الدرر . ٙٓٔ / ٛ
) (ٖٔٚالبحر المحيط . ٗ٘٘ / ٛ
) (ٖٔٛالممل والنحل ٔ . ٕٕٛ /
) (ٖٜٔتفسير أبي السعود . ٔٗٚ / ٜ
)ٓٗٔ( ينظر  :تفسير القرطبي ٕٓ  ، ٕٗ /ذىب بعض الفقياء أن قراءة القرآن بالفارسية في الصالة صحيحة
وىو قرآن بأي لسان قرئ ألنو جعل ىذا المذكور مذكو ار في تمك الصحف ولذلك قال " وأنو لفي زبر األولين " (
سورة الشعراء  :اآلية  ) ٜٔٙوال شك أنو لم يكن فييا بيذا النظم وبيذه المغة وكان قرآنا ألن العبرة بالمعاني ،
واأللفاظ ظروف وقوالب ليا .ينظر  :تفسير حقي . ٜٔٚ / ٔٚ
)ٔٗٔ( ينظر  :سنن النسائي الكبرى . ) ٔٔٙٙٛ ( ٖ٘ٔ / ٙ
)ٕٗٔ(نظم الدرر . ٕٙٓ / ٛ
)ٖٗٔ(ينظر  :التحرير والتنوير . ٖٕٔ / ٕٚ
)ٗٗٔ(نظم الدرر . ٕٙٓ / ٛ
)٘ٗٔ(ينظر  :تتمة أضواء البيان لمشيخ عطية محمد سالم ٕ  ، ٔٗٙ /تفسير أبي السعود . ٔٗٚ / ٜ
)(ٔٗٙينظر  :المحرر الوجيز  ، ٔٗٚ / ٜتفسير أبي السعود . ٔٗٚ / ٜ
)(ٔٗٚنظم الدرر . ٖٙٓ / ٛ
) (ٔٗٛىو  :ابن عبد العزى بن رياح العدوى لم يتنصر ولم يتيود واعتزل األوثان ويقول  :والذي نفس زيد بن
عمرو بيده ما أصبح أحد منكم عمى دين إبراىيم غيري  .ينظر  :السيرة الحمبية ٔ  ، ٕٖٓ /المحبر ٔ . ٕٔٚ /
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)(ٜٔٗينظر  :أضواء البيان . ٘ٓٚ / ٛ
)ٓ٘ٔ( تتمة أضواء البيان لمشيخ عطية محمد سالم ٕ . ٖٔٗ /
)ٔ٘ٔ( صحيح البخاري  ٜ٘٘ / ٛباب حديث الغار ( ٗ ، ) ٖٗٛاألدب المفرد ٔ . ٕٜٓ /
)ٕ٘ٔ(المحرر الوجيز ٘ . ٖٗٗ /
)ٖ٘ٔ(لم أطمع عمى ترجمة لو .
)ٗ٘ٔ(ينظر  :المحرر الوجيز ٘  ، ٖٗٗ /البحر المحيط  ، ٗ٘٘ / ٛروح المعاني ٖٓ . ٔٔٔ /
)٘٘ٔ(ينظر البحر المحيط  ، ٗ٘٘ / ٛالحجة في القراءات السبع ٔ . ٜٛ /
)(ٔ٘ٙينظر  :إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ٔ . ٕٚٔ /
)(ٔ٘ٚينظر  :البحر المحيط  . ٗ٘٘ / ٛالحجة في القراءات السبع ٔ  ٛٛ /ـ . ٜٛ
)(ٔ٘ٛينظر الدر المصون ٔ  ، ٖٜ٘ /إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ٔ . ٕٚٔ /
)(ٜٔ٘الدر المصون ٔ . ٖٜ٘ /
)ٓ(ٔٙالمحرر الوجيز ٘  ، ٖٗٗ /البحر المحيط  ، ٗ٘٘ / ٛينظر  :الحجة في القراءات السبع ٔ . ٜٛ /
)ٔ(ٔٙالدر المصون ٔ . ٖٜ٘ /
)ٕ(ٔٙالبحر المحيط . ٗ٘٘ / ٛ
)ٖ(ٔٙالمصدر نفسو . ٗ٘٘ / ٛ
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)ٗ (ٔٙينظر الدر المصون . ٘ٔٔ / ٙ
)٘ (ٔٙروح المعاني ٖٓ . ٔٔٔ /
) (ٔٙٙينظر  :تفسير الثعالبي ٗ . ٗٓ٘ /
) (ٔٙٚينظر تفاصيل ذلك في  :أرشيف ممتقى أىل الحديث ـ ٕ ـ (  ٕٖٗ / ٕٜوما بعدىا ) .
) (ٔٙٛقيل بالحاء والسين الميممتين  .ابن ماكوال ٖ  ، ٔٗٛ /فقيل  :وىذا يدل عمى أن عبيداً ىذا في عداد
المجاىيل إذ ليس معروفا في غير ىذا الحديث ينظر  :أرشيف ممتقى أىل الحديث .
) (ٜٔٙغاية المقصد في زوائد المسند ٕ . ٕٔٙٛ /
)ٓ(ٔٚإتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة  ، ٘ٗ / ٚباب في عدد األنبياء عمييم الصالة والسالم  ،غاية
المقصد في زوائد المسند ٕ . ٕٜٔٙ /
)ٔ(ٔٚينظر  :تفسير ابن كثير ٔ  ، ٕٖٚ /تفسير الثعالبي ٗ  ٗٓ٘ /ـ . ٗٓٚ
)ٕ (ٔٚصحيح ابن حبان باب ما جاء في الطاعات وثوابيا  ،ذكر االستحباب لممرء أن يكون لو من كل خير حظ
رجاء التخمص في العقبى بشيء منيا ٕ . ) ٖٙٔ ( ٚٙ /
)ٖ(ٔٚغاية المقصد في زوائد المسند ٕ  ، ٕٔٚٓ /مسند أحمد ٘ . ) ٕٕٖٕٗ ( / ٕ٘ٙ /
)ٗ(ٔٚينظر تفاصيل ذلك أيضا في  :أرشيف ممتقى أىل الحديث ـ ٕ ـ (  ٕٖٗ / ٕٜوما بعدىا )  .فقد فصل فيو
تفصيالً طويال من ست صفحات ويقول في نيايتيا  :وقد أطمنا بذكر ىذا الحديث لئال يغتر البعض بإيراد ابن
حبان لو في ( الصحيح ) خاصة أني رأيتو يوزع في بعض المنشورات  ،ويذكر بو بعض الوعاظ  ،ولكون بعض
عمي الفصل فيو ىنا عند أول وروده .
فقراتو سترد جزما فيما يأتي من آيات لو تعمق بيا  ،فكان لزاماً ّ
)٘ (ٔٚتفسير أبن كثير ٔ . ٕٖٚ /
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) (ٔٚٙينظر إيثار الحق عمى الخمق ٖ. ٚ
)(ٔٚٚينظر  :الترغيب والترىيب ٕ . ٖٗ /
)(ٔٚٛينظر  :الفتح السماوي ٕ  ، ٖٜٛ /تفسير ابن كثير ٔ . ٕٖٚ /
)(ٜٔٚينظر  :التحرير والتنوير . ٖٕٔ / ٕٚ
)ٓ(ٔٛسورة البقرة  :اآلية ٕٗٔ .
)ٔ(ٔٛينظر  :تفسير أبي السعود  ، ٔٗٚ/ ٜالمحرر الوجيز  ، ٔٗٚ ٜتفسير الثعالبي ٗ  ٗٓ٘ /ـ . ٗٓٚ
)ٕ(ٔٛثمار القموب ٔ . ٖٗ /
)ٖ(ٔٛينظر  :تفسير حقي . ٜٔٚ / ٔٚ
)ٗ(ٔٛىو أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد ابن إدريس  ،كان نادرة الدىر
وأعجوبة العصر في فضائمو ومكارمو وكرمو  .ينظر  :وفيات األعيان ٔ. ٕٕٛ /
)٘(ٔٛثمار القموب ٔ  ٖٗ /ـٗٗ .
)(ٔٛٙينظر  :صحيح الجامع الصغير  :وقال الشيخ ناصر الدين األلباني  :إسناده حسن  ،مسند أحمد ٗ ٔٓٚ /
 ،األسماء والصفات ٔ  ٘ٙٛ /ـ . ٜ٘ٙ
)(ٔٛٚالمباب في عموم الكتاب ٖ . ٕٚٛ /
)(ٔٛٛلم تذكر في تفسير ابن كثير .
)(ٜٔٛسورة النجم  :اآليات  ٖٚـ ٔ٘ .
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)ٓ (ٜٔينظر  :إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ٔ . ٖٕٔ /
)ٔ (ٜٔتتمة أضواء البيان ٕ . ٔٗٚ /
)ٕ (ٜٔالتحرير والتنوير . ٜٔٗ / ٕٚ
)ٖ (ٜٔسورة الشعراء  :اآليات . ٜٛ - ٛٚ
)ٗ (ٜٔالتحرير والتنوير . ٜٔٗ / ٕٚ
)٘ (ٜٔأضواء البيان ٔ . ٗ٘ /
) (ٜٔٙالتحرير والتنوير ٘ . ٜٚ /
) (ٜٔٚسورة النساء  :اآلية ٗ٘ .
) (ٜٔٛالتحرير والتنوير ٗ . ٕٔ /
) (ٜٜٔينظر  :رسائل في العقيدة ٘ . ٘/
)ٕٓٓ( ينظر  :أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة ٔ . ٖٔٚ /
)ٕٔٓ( ينظر :تتمة أضواء البيان ٕ . ٔٗٚ /
)ٕٕٓ( نظم الدرر ٗ . ٜٗٛ /
)ٖٕٓ( ثمار القموب ٔ . ٖٗ /
)ٕٗٓ( تفسير القرطبي ٕٓ . ٕ٘ /
)ٕ٘ٓ( ثمار القموب ٔ . ٖٗ /
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(صحف إبراهين وهىسى )  -عليهوا السالم -
هي خالل القرآى والسنة
أ.م.د.عور عبدالىهاب هحوىد

) (ٕٓٙالمنتقى من بطون الكتب ٔ . ٔٔٗ /
) (ٕٓٚالثقات ٕ . ٕٔٓ/
) (ٕٓٛتفسير حقي . ٜٔٚ / ٔٚ
) (ٕٜٓثمار القموب ٔ . ٖٗ /
)ٕٓٔ( حمية األولياء ٔ . ٔٙٚ ، ٔٛ /
)ٕٔٔ( المنتيى من بطون الكتب ٔ . ٔٔٗ /
)ٕٕٔ( بيجة المجالس وأنس المجالس ٔ . ٚٛ /
)ٖٕٔ( الرسل والرساالت . ٜٜٔ
)ٕٗٔ( تفسير ابن كثير ٕ . ٕٗٚ /
)ٕ٘ٔ( ينظر مثال  :القرطبي ٕٓ  ، . ٕ٘ /روح المعاني ٖٓ  ، ٔٔٔ /الثعمبي ٗ  ، ٗٓٙ /الصارم المنكى
 ، ٕٖٜاألربعون ٘ٗ  ،تفسير ابن كثير ٔ  ٕٕٚ /ـ ٖٕ ، ٚحمية األولياء ٔ  ، ٔٙٚ /فتح الباري ، ٖٙٔ / ٙ
األمالي الشجرية ٔ  ، ٖٔٚ /عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٖٕ  ٔٔٙ /كتاب أحاديث األنبياء ـ ـ عمييم
الصالة والسالم ـ ـ ـ  ،صحيح ابن حبان ٕ  ، ) ٖٙٔ ( ٚٙ /مسند أحمد ٘  ، ) ٕٔ٘ٛٙ ( ٔٚٛ /والنسائي / ٛ
٘ ، )٘٘ٓٚ( ٕٚالكشافٗ ، ٕٚٗ/كتاب االربعون حديثا لالجري ٔ ، )ٗٗ(ٗ٘/فيض القدير ٗ، ٖٙٓ/مجمع
الزوائد ٔ ، )ٕٚٙ( ٜٔٗ - ٜٖٔ/الكشف والبيان ٓٔ ، ٔٛٙ/جامع العموم والحكم ٔ. ٔٔ٘/
) (ٕٔٙزيادة من حمية األولياء .
) (ٕٔٚلم تذكر في تفسير ابن كثير .
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) (ٕٔٛزيادة من ثمار القموب .
) (ٕٜٔزيادة من تفسير ابن كثير .
)ٕٕٓ( لم تذكر في المنتقى من بطون الكتب  ،وفي الرسل والرساالت ذكرىا ثم شرحيا فقال ـ أي  :الحاكم النافذ
السمطان ـ .
)ٕٕٔ( في الرسل والرساالت  :المختبر .
)ٕٕٕ( في ثمار القموب المغرور المبتمى .
)ٖٕٕ( في حمية األولياء  :فإني .
)ٕٕٗ( لم تذكر في المنتقى من بطون الكتب .
)ٕٕ٘( في المنتقى من بطون الكتب وثمار القموب  :إلى .
) (ٕٕٙىذه من ثمار القموب .
) (ٕٕٚفي المنتقى من بطون الكتب  :لتنصر  ،وفي مجالس وأنس المجالس لم يذكر ما سبق من ىذا الكالم
وانما ذكره فقط من ىنا فقال  :اتق دعوة المظموم .
) (ٕٕٛفي المنتقى من بطون الكتب والرسل والرساالت  :وان .
) (ٕٕٜزيادة من تفسير ابن كثير  ،والمنتقى من بطون الكتب  ،الرسل والرساالت .
)ٖٕٓ( ىذه العبارة لم تذكر سوى في بيجة المجالس وأنس المجالس .
)ٖٕٔ( من تفسير حقي والكشف والبيان ٓٔ . ٔٛٙ /
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(صحف إبراهين وهىسى )  -عليهوا السالم -
هي خالل القرآى والسنة
أ.م.د.عور عبدالىهاب هحوىد

)ٕٖٕ( في الثقات  ،جامع العموم والحكم ٔ  : ٔٔ٘ /لم يذكر ( ينبغي ) وقال ( وعمى ) .
)ٖٖٕ( في تفسير حقي  :لمعاقل  ،وفي حمية األولياء  :العامل .
)ٖٕٗ( زيادة من حمية األولياء ٔ  ، ٔٛ /لم تذكر في تفسير ابن كثير  ،وبيجة المجالس وأنس المجالس
)ٖٕ٘( في الثقات  ،تفسير ابن كثير  ،الممتقى من بطون الكتب  ،حمية األولياء  ،الرسل والرساالت  :يكون .
) (ٕٖٙفي فيض القدير  ،بيجة المجالس وأنس المجالس  :لو ثالث  ،وفي كتاب الوقت وأىميتو في حياة المسمم
ٔ  ( ٜ٘ /اربع ) يقول نقال عن ابن حبان  ،وىو صحيح ولكني لم أثبت ذلك في النص الني لم أجد ذلك في
كتب ابن حبان .
) (ٕٖٚزيادة من تفسير ابن كثير  ،المنتقى من بطون الكتب  ،حمية األولياء  ،الصارم المنكي في الرد عمى
السبكي  ،الرسل والرساالت .
) (ٕٖٛزيادة من حمية األولياء  .لم تذكر في تفسير ابن كثير  ،الممتقى من بطون الكتب .
) (ٕٖٜزيادة من بيجة المجالس وأنس المجالس .
)ٕٓٗ( لم تذكر في بيجة المجالس وأنس المجالس .
)ٕٔٗ( زيادة من الثقات  ،وفي جامع العموم والحكم  :يتفكر .
)ٕٕٗ( زيادة من الرسل والرساالت  ،ولم تذكر في تفسير ابن كثير
)ٖٕٗ( لم تذكر في تفسير ابن كثير  ،وفي حمية األولياء  :مكتوب بدال من عز وجل  ( :تعالى ) .
)ٕٗٗ( لم تذكر في حمية األولياء وال في تفسير ابن كثير .
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)ٕ٘ٗ( في حمية األولياء  :بحاجتو .
) (ٕٗٙزيادة من الثقات .
) (ٕٗٚزيادة من المنتقى من بطون الكتب .
) (ٕٗٛفي المنتقى من بطون الكتب  :في المطعوم والمشروب وغيرىما .
) (ٕٜٗزيادة من حمية األولياء  ،وقال في معنى ىذه العبارة  :فمعناه أن المتصوف بو إلى الحق  ،مصروف بو
عن الخمق ال يريد بو بدال وال يبغي عنو حوال  .لم تذكر في تفسير ابن كثير .
)ٕٓ٘( زيادة من الثقات  ،وفي بيجة المجالس وأنس المجالس " وساعة يخمي فييا بين نفسو وبين لذاتيا فيما يح ّل
الساعات  ".وفي فيض القدير " وساعة يخمي فييا بين نفسو ولذاتو
فإن ىذه الساعة ّ
ويجمل ّ ،
عون لو عمى سائر ّ
فيما يحل ويباج ".

)ٕٔ٘( كتبت في تفسير ابن كثير والرسل والرساالت  :أال .
)ٕٕ٘( في الثقات  :طالبا  ،والظاعن  :ىو المسافر .
)ٖٕ٘( زيادة من الرسل والرساالت  ،ولم تذكر في تفسير ابن كثير .
)ٕٗ٘( في جامع العموم والحكم  :حرفة  .وكتبت في صحيح ابن حبان تفسير ابن كثير َ :م َرَّمة .
)ٕ٘٘( في الثقات  :تمذذ .
) (ٕ٘ٙفي تفسير حقي  :تقديم وتأخير وبعض التغيير في العبارة حيث ذكر العبارة التالية بيذا الشكل " " حافظا
لمسانو عارفا بزمانو مقبال عمى شأنو " متقدما عن ىذا الموضع قبل عبارة أن يكون لو ساعات ولم يذكر تمك
العبارة أصالً  .وكذا ذكرىا صاحب الكشف والبيان وسبقيا بقولو " ينبغي لمعاقل " .
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(صحف إبراهين وهىسى )  -عليهوا السالم -
هي خالل القرآى والسنة
أ.م.د.عور عبدالىهاب هحوىد

) (ٕ٘ٚكتبت في تفسير ابن كثير  ،والرسل والرساالت  :ومن حسب .
) (ٕ٘ٛالمنتقى من بطون الكتب ٔ  ، ٔٔٗ /كتبت في  : ....يعينو  .وجممة من َّ
عد كالمو  ...نسبت أيضا
لعمر بن عبد العزيز ـ رحمو اهلل  .ينظر  :ابن عساكر في تاريخ دمشق  ، ٔٔٚ / ٗٛوفي معنى ىذا الكالم
حديث الرسول ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ " من حسن إسالم المرء تركو ما ال يعينو "  ،ينظر  :شرح الزرقاني عمى
موطأ اإلمام مالك ٕ . ٖٜٛ /
) (ٕٜ٘ينظر تفسير حقي . ٜٔٚ / ٔٚ
)ٓ (ٕٙسورة األنعام  :اآلية . ٚٛ
)ٔ (ٕٙسورة األنعام  :اآلية . ٜٚ
)ٕ (ٕٙمختصر تاريخ دمشق ٔ ٖٕٗٔ /
)ٖ (ٕٙحمية األولياء ٓٔ  ، ٖٜٜ /الحبائك في أخبار المالئك ٕٓٔ .
)ٗ (ٕٙفي الحبائك  :تشبيكيا
)٘ (ٕٙفي الحبائك  :تقطع .
) (ٕٙٙفي الحبائك  :تطحن .
) (ٕٙٚلم تذكر في الحبائك .
) (ٕٙٛفي الحبائك  :ينوماك .
) (ٕٜٙفي الحبائك  :يا ابن آدم لم فعمت ذلك بك ؟ الشيء استأىمت بو مني أو لحاجة .
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)ٓ (ٕٚفي الحبائك  :ابن آدم دون حرف النداء ( يا ) .
)ٔ (ٕٚينظر  :اإلسالم أصولو ومبادئو ٔ . ٖٔٛ /
)ٕ (ٕٚالشرح واإلبانة ٖ٘ٔ .
)ٖ (ٕٚالمنتقى من بطون الكتب ٔ . ٖٔٔ /
)ٗ (ٕٚثمار القموب ٔ . ٖٗ /
)٘ (ٕٚينظر  :تفسير حقي . ٜٔٚ / ٔٚ
) (ٕٚٙينظر  :ابن كثير ٕ  ٗٚٔ /ـٕ ، ٗٚتفسير الثعالبي ٗ  ٗٓ٘ /ـ . ٗٓٚ
) (ٕٚٚصحيح البخاري  :كتاب القدر  ،باب تحاج أدم وموسى عند اهلل  ) ٙٙٔٗ( ٗٗٔ / ٔٙصحيح مسمم
(ٕٔ. ) ٜٙ
) (ٕٚٛالتحرير والتنوير ٗٔ . ٕٚٓ /
) (ٕٜٚسورة القصص  :اآلية . ٗٛ
)ٓ (ٕٛينظر التحرير والتنوير ٗٔ . ٕٚٓ /
)ٔ (ٕٛتتمة أضواء البيان لمشيخ عطية محمد سالم ٕ . ٔٗٙ /
)ٕ (ٕٛنظم الدرر . ٕٙٓ / ٛ
)ٖ (ٕٛالمصدر نفسو . ٕٙٓ / ٛ
)ٗ (ٕٛسورة األعراف  :اآلية ٘٘ٔ .
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)٘ (ٕٛالتحرير والتنوير . ٜٔٗ / ٕٚ
) (ٕٛٙزيادة من الرسل والرساالت  . ٜٜٔلم تذكر في تفسير ابن كثير .
) (ٕٛٚكتبت  :عجبا .
) (ٕٛٛزيادة من البحر المديد ٔ  ٕٜٚ /والرسل والرساالت  ٜٜٔولعمو ىو األصح لذكرىا فيما بعد  ،ولم تذكر
في تفسير ابن كثير  ،وكتبت في غيره  :كيف .
) (ٕٜٛزيادة من الرسل والرساالت  . ٜٜٔلم تذكر في تفسير ابن كثير .
)ٓ (ٕٜجاء في البحر المديد  :ـ أي يتعب ـ
)ٔ (ٕٜكذا في الرسل والرساالت  ،وفي تفسير ابن كثير  :يرى .
)ٕ (ٕٜكذا في الرسل والرساالت  ،وفي تفسير ابن كثير  :يطمئن .
)ٖ (ٕٜينظر  :تفسير حقي . ٜٔٚ / ٔٚ
)ٗ (ٕٜسورة االعراف  ،اآلية ٖٗٔ .
)٘ (ٕٜينظر  :المحرر الوجيز  ، ٔٗٚ / ٜالكشاف ٗ  ، ٕٚٗ /تفسير أبي السعود  ، ٔٗٚ / ٜاألمالي
الشجرية ٔ  . ٚٛ /وىو من الضَّعيف المتروك كما جاء في بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٔ /
. ٖٗٛ
) (ٕٜٙينظر  :مصطمحات في كتب العقائد ٔ . ٘ٛ /
) (ٕٜٚينظر  :اإلشارات في عمم العبارات ٖٔ. ٙ
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ـــ املصادر واملراجع ـــ
ٔ .األربعون حديثا  :أبو بكر محمد بن الحسين بن عبداهلل اآلجري البغدادي ( ت ٓ ٖٙه ) ،
حققو وخرع أحاديثو بدر بن عبد اهلل البدر  ،أضواء السمف  ،الرياض  ،الطبعة الثانية ٕٓٗٔ
ه ـ ـ ٕٓٓٓ م .
ٕ .إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل  :الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ .
ٖ .إرشاد االريب إلى معرفة األديب ( معجم األدباء )  :شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد
اهلل الرومي الحموي ( ت  ٕٙٙه )  ،تحقيق  :احسان عباس  ،دار الغرب اإلسالمي ،
بيروت  ،الطبعة األولى ٗٔٗٔ ه ـ ـ ٖ ٜٜٔم .
ٗ .اإلسالم أصولو ومبادؤه  :محمد بن عبد اهلل بن صالح السحيم  ،و ازرة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ ـ المممكة العربية السعودية  ،الطبعة األولى ٕٔٗٔ ه .
٘ .األسماء والصفات  :أحمد بن الحسين أبو بكر البييقي ( ت  ٗ٘ٛه )  ،المحقق  :عبد اهلل
بن محمد الحاشدي  ،مكتبة السوادي ـ ـ ـ جدة  ،الطبعة األولى .
 .ٙاإلشارات في عمم العبارات  :خميل بن شاىين الظاىري  ،غرس الدين ( ت ٖ ٛٚه )  ،دار
الفكر  ،بيروت .
 .ٚأصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة  :نخبة من العمماء  ،و ازرة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ ـ المممكة العربية السعودية  ،الطبعة األولى ٕٔٗٔ ه
 .ٛإيثار الحق عمى الخمق في رد الخالفات إلى المذىب الحق من أصول التوحيد  :محمد بن
إبراىيم بن عمي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي  ،دار الكتب العممية ـ ـ بيروت ،
الطبعة الثانية  ٜٔٛٚ ،م .
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 .ٜاإليمان بالكتب  :تأليف الشيخ  :محمد بن إبراىيم الحمد .
ٓٔ .بيجة المجالس وأنس المجالس  :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن
عاصم النمري القرطبي ( ت ٖ ٗٙه ) .
ٔٔ .البحر الزخار ( مسند البزار )  :أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ( ت ٕٕٜ
ه )  ،تحقيق د .محفوظ الرحمن زين اهلل  ،مؤسسة عموم القرآن  ،مكتبة العموم والحكم بيروت
 ٜٔٗٓم .
ٕٔ .البحر المحيط  :العالمة محمد بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي  ،تحقيق  :الشيخ
عادل أحمد عبد الموجود  ،وآخرون  ،الجمل دار الكتب العممية  ،لبنان ـ ـ بيروت  ،الطبعة األولى
ٕٕٗٔ ه ـ ـ ٕٔٓٓ م .
ٖٔ .بشارات العيد القديم بمحمد ـ ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ـ  :د .محمد بن عبد اهلل السحيم .
ٗٔ .بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  :الفيروز ابادى .
٘ٔ .تاريخ دمشق  :ابن عساكر  ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ـ ـ بيروت ـ ـ لبنان  ،الطبعة
األولى  ٜٔٗٔىو ـ ـ  ٜٜٔٛم .
 .ٔٙالتحرير والتنوير  :محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي ( ت
ٖ ٖٜٔه )  .مؤسسة التاريخ العربي  ،بيروت ـ ـ ـ لبنان  ،الطبعة األولى ٕٓٗٔ ه ـ ـ
ٕٓٓٓم
 .ٔٚتفسير حقي  :حقي .
 .ٔٛتفسير القرآن العظيم :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي( ت ٗ ٚٚه )
 ،تحقيق  :محمود حسن  ،دار الفكر  ،الطبعة الجديدة ٗٔٗٔ ه ـ ـ ٗ ٜٜٔم .
56

الوجلد الحادي عشر

هجلة كلية العلىم اإلسالهية
العدد()9/91

 9114هـ  1491 -م

 .ٜٔالثقات  :محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي  ،تحقيق  :السيد شرف الدين
أحمد  ،دار الفكر  ،الطبعة األولى ٘ ٖٜٔه ـ ـ ٘ ٜٔٚم .
ٕٓ .تيذيب المغة  :أبو منصور محمد بن أحمد األزىري ( ت ٓ ٖٚه )  ،تحقيق  :محمد
عوض مرعب  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،الطبعة األولى ٕٔٓٓ م .
ٕٔ .ثمار القموب في المضاف والمنسوب  :ابي منصور عبدالممك بن محمد بن إسماعيل
الثعالبي  ،تحقيق  :محمد أبو الفضل إبراىيم  ،دار المعرف ـ ـ القاىرة  ،الطبعة األولى . ٜٔٙ٘ ،
ٕٕ .جامع البيان في تأويل القرآن  :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت ٖٓٔ ه )  ،تحقيق
 :أحمد محمد شاكر  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األولى  ٕٔٗٓ ،ه ـ ـ ٕٓٓٓ م .
ٖٕ .الجامع المسند الصحيح من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسننو وأيامو ( صحيح البخاري
)  :أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة الجعفي البخاري  ،تحقيق  :محمد
زىير بن ناصر الناصر  ،دار طوق النجاة  ،الطبعة االولى ٕٕٗٔ ىـ .
ٕٗ .الجواىر الحسان في تفسير القرآن  :عبد الرحمن بن محمد بن مخموف الثعالبي  ،مؤسسة
األعممي لممطبوعات ـ ـ ـ بيروت .
ٕ٘ .الحبائك في أخبار المالئك  :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (تٜٔٔىـ) ،
تحقيق :خادم السنة المطيرة أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول ،

دار الكتب

العممية ،بيروت ـ ـ ـ لبنان  ،الطبعة األولى ٘ٓٗٔ ىـ ـ ـ ـ ٘ ٜٔٛم .
 .ٕٙحمية األولياء وطبقات األصفياء  :أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبياني  ،دار الكتاب
العربي ـ ـ ـ بيروت  ،الطبعة الرابعة ٘ٓٗٔ ىـ ـ .
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 .ٕٚالدر المصون في عموم الكتاب المكنون  :اإلمام شياب الدين أبي العباس بن يوسف بن
محمد بن إبراىيم  ،المعروف بالسمين الحمبي  ،تحقيق وتعميق  :الشيخ عمي محمد معوض ،
وآخرون  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ـ ـ لبنان  ،الطبعة األولى ٗٔٗٔ ىـ ـ ـ ـ ـ ٗ ٜٜٔم .
 .ٕٛدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  :محمد عمي بن محمد بن عالن بن إبراىيم البكري
الصديقي الشافعي (ت ٔٓ٘ٚىـ)  ،اعتنى بيا :خميل مأمون شيحا  ،دار المعرفة لمطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت ـ ـ لبنان  ،الطبعة الرابعة ٕ٘ٗٔ ىـ ـ ـ ٕٗٓٓ م .
 .ٕٜرسائل في العقيدة  :محمد بن إبراىيم الحمد .
ٖٓ .الرسل والرساالت  :عمر بن سميمان بن عبد اهلل األشقر العتيبي  ،مكتبة الفالح لمنشر
والتوزيع ،الكويت ،دار النفائس لمنشر والتوزيع ،الكويت  ،الطبعة الرابعة ٓٔٗٔ ىـ ـ ـ ـ ٜٜٔٛ
م.
ٖٔ .سبل اليدى والرشاد  ،في سيرة خير العباد ،وذكر فضائمو وأعالم نبوتو وأفعالو وأحوالو في
المبدأ والمعاد  :محمد بن يوسف الصالحي الشامي .
ٕٖ .السيرة الحمبية في سيرة األمين المأمون  :عمي بن برىان الدين الحمبي ( ت ٗٗٓٔىـ)
تحقيق  :دار المعرفة  ،بيروت ٓٓٗٔ ىـ .
ٖٖ .سنن أبي داود  :سميمان بن األشعث  ،أبو داود السجستاني األزدي  ،دار الكتاب العربي ـ ـ ـ
بيروت .
ٖٗ .سير أعالم النبالء  :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي
(ت ٚٗٛىـ)  ،تحقيق  :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط  ،مؤسسة
الرسالة .
58

الوجلد الحادي عشر

هجلة كلية العلىم اإلسالهية
العدد()9/91

 9114هـ  1491 -م

ٖ٘ .الشرح الممتع عمى زاد المستقنع  :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ٕٔٗٔىـ)  ،دار
ابن الجوزي  ،الطبعة األولى ٕٕٗٔ ـ ـ ـ  ٕٔٗٛىـ .
 .ٖٙالشرح واإلبانة عمى أصول السنة والديانة  :ابن بطة العنكبري .
 .ٖٚشعب اإليمان  :أبو بكر أحمد بن الحسين البييقي  ،تحقيق  :محمد السعيد بسيوني زغمول
 ،دار الكتب العممية ـ ـ ـ ـ بيروت  ،الطبعة األولى ٓٔٗٔىـ ـ .
 .ٖٛالص ِ
الرِّد َعمَى الس ُّْب ِكي  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اليادي الحنبمي
الم ْن ِكي في َّ
َّارُم ُ
(ت ٗٗٚىـ)  ،تحقيق  :عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني  ،قدم لو  :فضيمة الشيخ
مقبل بن ىادي الوادعي رحمو اهلل  ،مؤسسة الريان  ،بيروت ـ ـ ـ لبنان  ،الطبعة األولى
ٕٗٗٔىـ ـ ـ ـ ٖٕٓٓم .
بد،
 .ٖٜصحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان  :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
البستي (ت ٖٗ٘ىـ)  ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  ،مؤسسة
التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
الرسالة ـ ـ ـ بيروت  ،الطبعة الثانية ٗٔٗٔى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٖٜٜٔم .

ٓٗ .صحيح الجامع الصغير وزياداتو  :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن
نجاتي بن آدم ،األشقودري األلباني (ت ٕٓٗٔىـ)  ،المكتب اإلسالمي .
ٔٗ .صحيح مسمم  :أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٕٔٙىـ)  ،تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي ـ ـ ـ بيروت .
ٕٗ .العباب الزاخر والمباب الفاخر  :رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي
العمري القرشي الصغاني الحنفي (ت ٓ٘ٙىـ) .
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ٖٗ .العين واألثر في عقائد أىل األثر  :عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعمي األزىري
تقي الدين ،ابن فَِقيو فُصَّة (ت ٔٔٓٚىـ)  ،تحقيق :عصام رواس قمعجي  ،دار
الدمشقيّ ،
ّ
المأمون لمتراث  ،الطبعة األولى ٔٗٓٚىـ .
ٗٗ .كتاب العين  :أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري (ت
ٓٔٚىـ)  ،تحقيق :د ميدي المخزومي ،د إبراىيم السامرائي  ،دار ومكتبة اليالل .
٘ٗ .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  :أبو القاسم محمود بن عمر
الزمخشري الخوارزمي  ،تحقيق :عبد الرزاق الميدي  ،دار إحياء التراث العربي ـ ـ ـ بيروت .
 .ٗٙغاية المقصد فى زوائد المسند  :لمحافظ عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي  ،أبي الحسن
نور الدين المصري القاىري (ت ٛٓٚىـ) .
 .ٗٚالقرآن الكريم في دائرة المعارف اإلسالمية  :إعداد  :د  .حميد بن ناصر الحميد .
 .ٗٛكتاب سيبويو  :أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو ( ت ٓ ٔٛى ـ )  ،تحقيق :
عبد السالم محمد ىارون  ،دار الجيل ـ ـ ـ بيروت .
 .ٜٗالكشف والبيان :أبو إسحاق  ،أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي النيسابوري (تٕٗٚىـ) ،
تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور  ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير الساعدي  ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ـ ـ ـ لبنان  ،الطبعة األولى ٕٕٗٔىـ ـ ـ ـ ٕٕٓٓ م .
ٓ٘ .المباب في عموم الكتاب  :أبو حفص سراج الدين عمر بن عمي بن عادل الحنبمي الدمشقي
النعماني (ت ٘ٚٚىـ)  ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد معوض
 ،دار الكتب العممية ـ ـ ـ بيروت ـ ـ ـ لبنان  ،الطبعة األولى  ٜٔٗٔىـ ـ ـ ـ ـ ٜٜٔٛم .
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ٔ٘ .مصطمحات في كتب العقائد  :محمد بن إبراىيم بن أحمد الحمد  ،د ار بن خزيمة  ،الطبعة
األولى .
ٕ٘ .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية
األندلسي  ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد  ،دار الكتب العممية ـ ـ ـ لبنان  ،الطبعة
األولى ٖٔٗٔىـ ـ ـ ـ ـ ٖٜٜٔم .
ٖ٘ .المحيط في المغة  :الصاحب الكافي الكفاة  ،أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن
أحمد بن إدريس الطالقاني  ،تحقيق  :الشيخ محمد حسن آل ياسين  ،عالم الكتب  ،بيروت ـ ـ ـ
لبنان  ،الطبعة األولى ٗٔٗٔ ىـ ـ ـ ـ ـ ٗ ٜٜٔم .
ٗ٘ .مختصر تاريخ دمشق البن عساكر  :محمد بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن
منظور االنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت ٔٔٚىـ)  ،تحقيق :روحية النحاس ،رياض عبد
الحميد مراد ،محمد مطيع  ،دار الفكر لمطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق – سوريا  ،الطبعة
األولى ٕٓٗٔ ىـ ـ ـ ـ ـ ٜٗٔٛم .
٘٘ .مسند اإلمام أحمد بن حنبل  :أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني  ،مؤسسة قرطبة ـ ـ ـ القاىرة
 ،األحاديث مذيمة بأحكام شعيب األرنؤوط عمييا .
 .٘ٙالمستدرك عمى الصحيحين  :محمد بن عبد اهلل  ،أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري
(ت٘ٓٗىـ)  ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية ـ ـ ـ بيروت  ،الطبعة
األولى ٔٔٗٔى ـ ـ ـ ـ ـ ٜٜٓٔم  ،مع الكتاب  :تعميقات الذىبي في التمخيص .
 .٘ٚالمعجم الكبير  :سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني
(ت ٖٓٙىـ) .
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 .٘ٛالممل والنحل  :أبو الفتح  ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشيرستاني (ت٘ٗٛىـ)
 ،تحقيق  :محمد سيد كيالني  ،دار المعرفة ـ ـ ـ بيروت ٗٓٗٔىـ ـ .
 .ٜ٘المنتقى من بطون الكتب  :محمد بن إبراىيم الحمد .
ٓ .ٙنزىة األلباء في طبقات األدباء  :عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو
البركات ،كمال الدين األنباري (ت ٘ٚٚىـ)  ،تحقيق :إبراىيم السامرائي  ،مكتبة المنار،
الزرقاء ـ ـ ـ األردن  ،الطبعة الثالثة ٘ٓٗٔ ىـ ـ ـ ـ ـ ٘ ٜٔٛم .
ٔ .ٙنظم الدرر في تناسب اآليات والسور  :برىان الدين أبي الحسن إبراىيم بن عمر البقاعي
(ت ٘ٛٛىـ)  ،تحقيق :عبد الرزاق غالب الميدي  ،دار الكتب العممية ـ ـ ـ بيروت ٘ٔٗٔىـ ـ ـ ـ
٘ ٜٜٔم .
ٕ .ٙالنكت والعيون  :أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي البصري البغدادي
(ت ٓ٘ٗىـ)  ،تحقيق :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم  ،دار الكتب العممية ـ ـ ـ بيروت
ـ ـ ـ لبنان .
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