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 ومخص

لية فااات  ااااس الاكئاااير و اعااات دويلاااة ذلياااااي و فُااارت  اااذ  الرواياااات فااات وردت الرواياااات اائااارا ي      
القصص القرآعتي وصوصًا ما اعلق معا  ققصاص ابعقيااوي و فيار مان  اذ  الرواياات  اان لااا  فار ئالقت 
فت فام العصوص القرآعيةي وابوذ قاا يؤفر فت العقيدة من حيث الطعن فت اعزي  اهلل اعالىي والطعن فت 

ي ومااان المعلااوم  ن اايماااان قابعقيااااو والرئاال ر ااان مااان  ر اااان -ذلاايام الئااا م-و والرئااال ذصاامة ابعقياااا
اايماااني  مااا  ن اايمااان قال اااس  ينااا ر اان ماان  ر ااان اايماااني وقالاااالت ابوااذ قاااذ  الروايااات قم ملاااا 

ولال فات ليقاين ال ؛دون امحيص وادقيق لاا ل   فر ئلقت فت اايماني ومان عاحياة  وارى  ااو  اذا القحاث
؛ فات ذلاى وطاورة ابواذ قااا؛ و ات قصاة آدم  اً عموذ اقوصاك   الروايات اائرا يلية فت قصة محددة 

طقيعاة ولقا  وصااورا ي و  لا  مان الواا رةي وعئاقة الوارك رلياا ي ووطاورة ذلاك ذلااى ذصامة ابعقيااو وذلااى 
وطر اااي و وصااى  االذاقااادي وقااين القحااث ناارورة اعقاايق القصااص القرآعاات ماان مفاال  ااذ  الرواياااتي وقيااان

 قنرورة القحث فياا فت القصص القرآعت.
 العقيدةي الروايات اائرا يليةي القصص القرآعت الكممات المفتاحية:

Abstract 

      The Isrealite Narrations were contained in the books of interpretation and were 

extraneous to them, and these Narrations abounded in the Qur'anic stories, especially with 

regard to the stories of the prophets, and many of these Narrations have had a negative 

impact on the understanding of the Qur'anic texts, and their introduction affects the 

dogma in terms of stabbing in Allaah's Tensezia(reverence), and stabbing in a neurotic 

Prophets and Messengers of peace, it is known that faith in prophets and messengers is a 

Pillars of Faith, and the belief in books is also a Pillars of Faith, thus the introduction of 

these Narrations in their entirety without scrutiny and scrutiny has a negative effect on 

faith, and on the other hand this research came to show the imbalance in The Israeli 

Narrations in a specific story as a model of the seriousness of its introduction; it is the 

story of Adam, in the nature of his creation, his image, his eating from the tree, and the 

proportion shirk to him, and the gravity of that on the prophets and belief, and the need to 

revise the Qur'anic stories of such Narrations, and to indicate their danger.  
 

 

 
 . ئااذ مواركي  لية الحقوقي  امعة ذمان اب لية  *

 . ئااذي قئم  صول الديني  لية الوريعةي ال امعة ابردعية )ئاققًا( **
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 .املكدوة

 ي وقعد:نالحمد هلل رس العالميني والص ة والئ م ذلى رمام المرئليني وذلى آل  وصحق    معي       
فاا ن مئااالة الروايااات اائاارا يلية فاات  اااس الاكئااير والاااراث اائاا مت قعمااوم  اعاات ماان المئااا ل الااات  فاارت فاات فااام الااعص        

ن  ان يغلس ذلي  ابفر الئلقت. وقاد ظاار  اذا ابفار  لياا فيماا ياعلاق ققصاص ابعقيااو  القرآعت ئواو   ان الاافير ري اقيا  و ئلقياً  وا 
ي لذا  اعت الحا ة مائة للقحث في  واعقية ما واس قصص ابعقيااو مماا ياؤفر فعا  فات ذقيادة المئالم فات -ص ة والئ مذليام ال-

 . -ذليام الئ م-ي وقالاالت اعقية فام  لصكات ابعقياو -ذليام الص ة والئ م-فام  لطقيعة اايمان قالرئل 
 

  .أهىية البحح
 حاد مصاادر فاام  قوصاكاائارا يلية فات قصاص ابعقيااو فات  ااس الاكئاير ذات   مياة  قيارة؛ ُاَعدُّ مئالة الرواياة اا       

 العص القرآعت.
ن اعدَّت لغير ااي ل عااا  عاا اَماسُّ         وقد اعددت مونوذات الرواية اائرا يلية فيما ياعلق ققصص ابعقياو والرئلي وا 

الاذين وقاا م اهلل اعاالى مان الوطاا  -ذلايام الصا ة والئا م-عقيااو ي وقعصامة اب-ئاقحاع -العقيدة فيما ياعلق قاعزي  اهلل 
 مما ل  ذ قة قطقيعة اقليغام الذي  و وظيكاام الات  رئلام اهلل اعالى من   لااي ولي وعوا قدوة للمؤمعين.

قصاص ال يطاول القحاث ل فارة   ان ال قد  ن ُا ّلت  ذ  القنية قاَاَقُّع رواياااا وقيان  فر اا فات االذاقااد. وحااى يولاذا       
 .ابعقياو والرئلي فقد ر ى القاحث  ن يدرس  ذ  المئالة فت قصة  ول ابعقياو والرئل آدم 

 

 .وشكمة البحح
ا ماان مواا لة  ااذ  الدرائااة فاات دوااول ال فياار ماان الروايااات اائاارا يلية  اااس الاكئااير وصوصااا مااا ياعلااق معاااا ققصااص        
مماا ذلاق قااا ف عا  ي اس اعقياة قصصاام ؛ ي ولما  ان اايمان قالرئل ر عا مان  ر اان اايماان-لئ مذليام الص ة وا-ابعقياو 

 : ولاذا  اوت  ذ  الدرائة لا يس ذن ابئ لة اآلاية؛ مما يؤفر فت ذقيدة المئلم
 ما المقصود قالرواية اائرا يلية؟ -ٔ
 ما اائرا يليات الواردة فت ولق آدم وصورا ؟ -ٕ
  يليات فت ولق آدم ذلى االذاقاد؟ما  فر  ذ  اائرا -ٖ
 ما اائرا يليات الماعلقة قا ل آدم وزو   من الو رة؟ -ٗ
 ما اآلفار العقدية الماراقة ذلى  ذ  الروايات؟ -٘
 ما اائرا يليات الماعلقة قعئقة آدم رلى الورك؟ -ٙ
 وما وطورااا ذلى االذاقاد قعصمة آدم عقيًا؟ -ٚ

 

 .أهداف البحح
 واحليل وطر ا ذلى العقيدة. يلية وح ماايقيان مكاوم الرواية اائرا  -ٔ
 وصوصًا. معاقوة اآلفار العقدية الماراقة ذلى الرواية اائرا يلية فت ولق آدم  -ٕ
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 .-ئقحاع -ي ووطورة ما ورد فياا قالعئقة لاعزي  الوالق قيان الرواية اائرا يلية الماعلقة قصورة آدم  -ٖ
 ذن الورك عقّيًا. عقيدة ذصمة آدم قيان وطورة الرواية اائرا يلية فيما ياعلق ق -ٗ
 

 .وٍهج الباحح
وذلاك قااقاع الرواياات اائارا يلية ذات الصالة  يالمعاج الااريوت ومعاج العقاد الحاديفت مان وا ل الماعاج االئااقرا ت -ٔ

 قالمونوع  معًا وح مًا.
 وآفار ا وعاا  اا ووطورااا. و اليااااروذلك من و ل وصف  ذ  الروايات واحليلاا ققيان  يالمعاج الوصكت والاحليلت -ٕ

 

 .تكسيي البحح
 .مقدمة
 ئرا يليات وذ قااا قالعقا د.مكاوم اا تمهيد:

 الرواية اائرا يلية فت ولق آدم وصورا  وآفار ا العقدية.المطمب األول: 
 العقدية.  اوزو   من الو رة وآفار  الرواية اائرا يلية فت   ل آدم المطمب الثاني: 

 عقّيًا. الرواية اائرا يلية فت عئقة الورك آلدم وحواو ووطورااا العقدية ذلى ذصمة آدم  ث:المطمب الثال
 وفياا   م عاا ج القحث واوصيات القاحث.الخاتمة: 

 
 .وفهوً اإلسرائيميات وعالقتها بالعكائد: متهيد
فكيا  درائاات ؛ للرواية اائارا يلية لن  ووض  عا فت الاعريكات اللغوية واالصط حية والاعريف المر س اانافت       

و قحاااث و اااس ماعااددةي ل اان وقواا ل ذااام فاا ن م مااوع اعريكااات العلماااو لمصااطلق الروايااة اائاارا يليةي  و مااا يطلقااون ذلياا  
فات  ااس  الرواياات الدويلاة والموناوذة الاواردة: اواصارًا اائرا يليات يم ن  مع  فت اعريف واحد مواصر  امع ماعع  و

ئعدًا وماعًا.  ما عئقا  رلاى اائارا يليات ماع  لم اصق عئقا  رلى العقت  : ي يوالمراد قا مما ال يصق .مما ال يصقالاكئير 
 ن  غلاس  اذ  الرواياات  :الاذ قت قاان  اذا مان قااس الاغلياس  ي فيونق ذلك؛  ع  قد يرد من غير طريق الياود الذين  ئلموا

ا ذلاااى المصاااادر الياودياااةي قااال اطلاااق  يناااًا ذلاااى ماااا روي مااان المصاااادر ذااان قعااات رئااارا يلي و عااااا ال اقاصااار فااات مصااادر 
العصراعيةي فالعصراعية  ينًا ديني ل ن الفقافة الياودية اعاماد ذلاى الااوراة وُ ااس قعات رئارا يل. و  فار رواة اائارا يليات  ااعوا 

ال ااااسي  مااا  ااان  وااار العاااقلين لاااا  ولاااذا غلااس اعقياار اائاارا يليات ذلااى الااك المرويااات ذاان   اال؛ ياااودًا ماان قعاات رئاارا يل
وو س من ُمَعّق ي وذقاد الملاك ذقد اهلل قن الئ مي و عس ابحقاري  : وار م يقعنام صحاقةي و  فر م ااقعون يياودًا  ئلموا

 .(ٔ)قن ذقد العزيز قن ُ ريجا
عما         وار رلي  قعد ذلاك المكئارون  ومصطلق اائرا يليات مصطلق مااور ذن ذاد الصحاقة والااقعين وااقعيامي وا 

 ااا( واقاان ولاادوني و صااقق يقصااد قاائاارا يليات حااديفًا مكاومااًا  وئااع لاواامل الاادويل فاات ٗٚٚ–ٔٓٚوالمؤروااون  اااقن  فياار )
المرويااات الماصاالة قمرويااات الاكئااير العقلاات ماان المصااادر  دّ الاكئااير والمونااوذات. وذ قاات دا اارة المعااارف اائاا مية رلااى ذاا

 .  ٕ()يع ذصور ا مع مزيج من ابديان ابورىي والفقافات ابورى رئرا يليات  و ئّمااا قاائرا يلياتالياودية فت  م
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صاحيحة فات بن قعات رئارا يل لام يار اوا الااوراة  ؛والعقا د   م مونوع يم ن  ن ي ون للرواية اائرا يلية  فر ووطورة فياا       
 .ذقا د ا ذعد عزولاا ذلى موئى 

عماااا  ااارى ذليااااا ماان الاااااليف والاحرياااف والكاااام القوااري فااات صاااياغااا وار مااااااي وااااوالت ولاام اُ          ااااس فااات زمااان موئااىي وا 
فاات حياااة قعاات رئاارا يل. والعقا ااد ال ااحماال مفاال  والعصااورذصااور اي وذ قاااااا واافراااااا قالقي ااات الموالكااة والماعااددةي وابطااوار 

ي والاافر قالعقا د الوفعياة والواعقية فات القي اات الموالكاة. ومان فام  اان لعقاارات   ال  ذا الاغيير والاحريف القوريي والااويل القور 
ال ااس فت العقا د وقصص ابعقياو وقصص المانت ما  ان؛ فالقليل قل العادر مع   اان يوافاق اائا مي ول ان الاكاصايل زا ادة 

وفياا  اكصااي ت ُمِملّااة وال داذاات لااااي وال ازيااد اايمااان قاال  ، اادًا ذمااا ورد فاات القاارآن والئااعةي فنااً  ذاان  ن  فياارًا معاااا ُموااوَّش
. وغالااس قصااص ابعقياااو فاات الروايااة اائاارا يلية -ئااقحاع -اووواا ي قاال واب فاار ممااا روي ذعااد م  ااان ياعااارض مااع اعزياا  اهلل 

لي وعااوا قاادوة باقاااذام ررئااالام وقعاافام ُمولّااة قعصاامة ابعقياااو والرئاالي وااااامام فاات  و قااام وئاالو ام قمااا ياعااارض مااع مقااد  
 المؤمعين قرئاالاام.

عقاصار فات وما َئِلَم عقت وال رئول من  ذ  الرواية اائرا يلية المئاي ة فات االذاقااد وفات اعزيا  اهللي وفات العصامة وعحان        
 عًا.الذي  ان  قا القورية  مي  ذا القحث ذلى الرواية اائرا يلية و فر ا فت االذاقاد فيما ورد فت آدم 

 

 .وآثارها العكدية  الرواية اإلسرائيمية يف خمل آدً وصورته :املطمب األوه
 

 ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة في خمق آدم وصورته: أواًل: أ( 
ذ اار اهلل اعااالى فاات  ااقاا  ال ااريم  عاا  قعااد ولااق ابرض ومااا فياااا ائاااوى رلااى الئااماو فئااّوا ن ئااقع ئاامواتي و عاا  ذاارض  -ٔ

وائااوا   وابرض وليكة ذلى ابرض. ول ن لام يقاّين الكاارة الزمعياة قاين ولقا  للئاموات  عئانما يريد من ولق  لإلذلى الم   ة 
 .وليكة ذلى ابرضي و و آدم  رعئانذلى العرش وولق  للم   ةي وولق  ول 

ََ َساَماَواٍت َوُهاَو ِ ُكال  ُهَو الَِّذي َخَمَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعاا ثُامَّ اْساتَ قال اعاالى:         َوى ِإَلا  السَّاَماِ  َفَساوَّاُهنَّ َساْ 
ْذ َقاَل َر َُّك ِلْمَمََلِئَكِة ِإن ي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَهاا َماْن ُيفْ  ِساُد ِفيَهاا َوَيْساِفُك الاد َماَ  َوَنْحاُن َشْيٍ  َعِميٌم َواِ 

و او آدم  عئاانرلاى  ول ولاق لااذا اا -ئاقحاع -و واار  [ٖٓ -ٜٕ]الققارة َوُنَقد ُس َلَك َقاَل ِإن ي َأْعَماُم َماا اَل َتْعَمُماونَ  ُنَس  ُح ِ َحْمِدكَ 
مقيعااًا غاارور  -ئااقحاع -وقااال [ ٕٔ]المؤمعااون: ِمااْن ُسااََلَلٍة ِمااْن ِطااينٍ  نسااانَوَلَقااْد َخَمْقَنااا اْ  ماان طااين وماان اااراسي قااال اعااالى: 

َقاااَل أََنااا َخْيااٌر ِمْنااُه َخَمْقتَِنااي ِمااْن َناااٍر عاا  ولقاا  ماان عااار وا قاار  ذلااى الئاا ود آلدم بن مااادة ولااق آدم ماان طااين: ررذ  ؛الواايطان
ِماْن َصْمَصااٍل  نساانَوَلَقاْد َخَمْقَناا اْ  ي و ن  اذا الولاق ماّر فات مراحال الصلصاال مان الحماا المئاعوني: [ٙٚ]ص: َوَخَمْقَتُه ِمْن ِطاينٍ 

رذا  -يواارج لاا  صااوت-ي والحمااا المئااعون  ااو الطااين المحمااىي والصلصااال رذا َ ااّف و صااقق َياارّن [ٕٙ]الح اار: َمااٍ  َمْسااُنونٍ ِمااْن حَ 
ْيُتُه َوَنَفْخاُت َفاِ َذا ًا  اامً  فات  حئان اقاويمي  ماا فات قولا  اعاالى: رعئااعنرقت ذلي ي فم ئوا  اهلل وعكخ معا  مان روحا  ليصاقق  َساوَّ

 .[ٜٕ]الح ر: َقُعوا َلُه َساِجِدينَ ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ 
مان  عئااني فات ولقا  لإل-ئاقحاع -و اوت اآلياات فات ولاق آدم نامن ماعاج القارآن فات اعرياف القوارية قَعَظماة الواالق        

ماان عطكااة الر اال وقوينااة الماار ة فاات مرحلااة ال عاايني فاام  : ي ،الاااراس فاات  حئاان اقااويمي وولقااِ  لاا  فيمااا قعااد ذلااك ماان ماااو دافااق
ي ون طكاً  وقالغاًا ياحمال المئاؤوليةي وليقاوم قادور  ذاقادًا هلل اعاالى معّمارًا لااذا ال اوني ُمئااولكًا فيا . وقاّدم القارآن معلوماات ذان ل

فطراا  مان معرفاةي وماا مماا ااحملا   عئاانفت ولقا  وما فياا مان غياس مااض وحانار وُمئااققل ماا ي كات  اذا اا عئان ذا اا
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ولم يدول فت اكاصيل ولق آدم رال نامن  اذا الاادف مان القصاص القرآعاتي ئاواو  اان ذلاك ائالزم  وظيكا  من ذلوم. 
 . فت آيات القرآن ال ريمي  و فت  حاديث رئول  ال ريم 

ول ععاا و اادعا فاات  ااس الاكئااير ماان الماافور اكاصاايل  فياارة وماوااعقة. ويقادو  ن   فاار  ااذ  الاكاصايل ممااا ورد فاات  حاديااث        
القوااري ومئالم. ويقادو واناحًا مان ئاياق  ئااعيد ا  :معاا فت روايات الااقعيني وقليل  دًا معاا فت الصحيحين الصحاقةي و فير

واكاصيلاا ومقارعااا قائكار الاوراة ووصوصًا ئاكر الا اوين وئاكر الواروج  عااا رئارا يليات  و مان رواياات قعات رئارا يل. وقعاض 
الئعة الصحيحةي و او مؤ اد لماا ذعادعاي ولئاعا قحا اة رليا ؛ بن مرا ععاا العلياا  ات ما فياا و و قليل موافق لما ورد فت ال ااس و 

ال اااااس والئاااعةي ومعااااا وقعاااض ماااا فيااااا اكاصااايل ال ااااؤفر ذلاااى العقيااادة اي اقاااًا وال ئااالقًاي و اااو واقاااع فااات دا ااارة: ال اصااادقو م وال 
ممااا  -ذلاايام الئاا م- عقيا اا  ورئاال  اعااالىي وذصاامة  ا ااذقو م. و فياار معاااا وممااا فياااا اااافير ئاالقت ذلااى اذاقادااعااا قاعزياا  اهلل

 .-ئاوير رلي  ذعد احليل العصوص وقيان آفار ا العقدية الئلقية
 

 ومن ذلك:  ،ي َوَوْصك ورد فت الئعة الصحيحة ما يؤ د ما ورد فت القرآن ال ريم من َوْلق آدم  -ٕ
 اذ اسولق اهلل آدم وطولا  ئااون ذراذاًا. فام قاال: “ قال: ذن العقت  ما ورد فت صحيق القواري ذن  قت  ريرة        

فئّلم ذلى  ول ك الم   ةي فائامع ما ُيحيوعكي احياك واحياة ُذريااك. فقاال: الئا م ذلاي م. فقاالوا: الئا م ذلياك ورحماة اهللي 
 .(ٖ)”فزادو : ورحمة اهلل. ف ل من يدول ال عة ذلى صورة آدمي فلم يزل الولق يعقص حاى اآلن

 ول زماارة يادولون ال عااة ذلاى صااورة القمار ليلااة القاادر : “وحاديث آواار قئاعد   ينااًا ذان  قاات  ريارة قااال رئاول اهلل        
 .(ٗ)”ذلى صورة  قيام آدمي ئاون ذراذًا فت الئماو ،)...( و زوا ام الحور العيني ذلى َوْلق ر ل واحد

الارقاة ياوم الئاقت )...(  قيادي وقاال: ولاق اهلل    واذ رئاول اهلل“قاال:  وفت صحيق مئلم قئعد  ذن  قات  ريارة        
. (٘) ”قعد العصر من يوم ال معةي فت آور الولقي فت آور ئاذة من ئاذات ال معاة فيماا قاين العصار رلاى الليال وولق آدم 

 .- ما مر ذ ر  فت  ذا القحث ققل قليل- وقد ا لم المحدفون فت  ذا الحديث
 ن رال  ،الذي روا  القواري فات صاكة آدم و عا  ئااون ذراذاًا وئا م  ذلاى الم   اة واحيااام لا وذ ر مئلم  ذلك الحديث        

 .(ٙ)”... الحديث طول  ئاون ذراذاً  ،آدم ذلى صورا  : ولق اهلل في  اوا فًا يئيرًا ذن قول  
 عة ما واو  ن يار ا ي ف عال قال: "صّور اهلل آدم وار   فت ال وروى مئلم  ينًا من حديث  عس  ن رئول اهلل        

 .(ٚ)”رقليس يطيُف ق  يعظر ما  وي فلما رآ    وف ذرف  ع  ُوِلَق وْلقًا ال يامالك
ناارس الو اا  ذعااد القاااالي ُمعلّااً  فاات حااديث معاااا  ن اهلل ولااق آدم ذلااى  وروى مئاالم  ينااًا  حاديااث يعاااى فياااا العقاات        

ذان العقات وفت حاديث  قات حااام  قال: قال رئول اهلل  فعن  قت  ريرة ذلى صورة ذلك الذي ُينرس و ا .  :صورا   ي
  قال: رذا قاال  حد م  وا  فليا عس الو  ؛ ف ن اهلل ولق آدم ذلى صورا”(ٛ). 

ذ ار اقان ح ار فات فااق القاااري قوارح صاحيق القوااري رواياة فيااا اكصاايل ذماا روا  الارماذي والعئاا ت والقازاري وصااحح         
ذا ر ن اهلل ولااق آدم ماان اااراس ف علاا  طيعااًا فاام ار اا ي حاااى “ماان طريااق ئااعيد المققااري حااديفًا مرفوذااًا ذاان  قاات  رياارة: اقاان حقااان 

 ان حما مئعوعًا ولق  وصّور  فم ار  ي حاى رذا  ان صلصااًل  الكوار  ان رقلايس يمار قا  فيقاول: ُوِلقاَت بمار ذظايم. فام عكاخ 
. وذ ار ٜ()”الاروح قصار  ووياوايم  فعطاسي فقاال: الحماد هللي فقاال اهلل: يرحماك رقاك اهلل في  مان روحا . و اان  ول ماا  ارى فيا 

ناافاااا محاادودة رلاى مااا فات  ذاادة  يناًا  حادياث الصااحيحين قعنااا فاات مئاعد  حماد. ول اان اققاى  ااذ  الاكاصايل غياار مكيادة وا 
 ومؤ دة لما فياما.
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ولااق اهلل آدم ذلااى صااورة  : ي ،فاات لكااظ )صااورا ( يعااود آلدم  ن الناامير فاات الحااديث ،وممااا ُيكااام  ينااًا فاات  ااذا القاااس       
ئاام. وي ااوز  ن ي ااون المااراد  ن الناامير فاات صااورا  ذا ااد ذلااى اهلل ااآلدميااة الااات  اات فاات ذلاام اهلل اعااالى. ف لمااة صااورا   عااا 

ف لماة صاورا  ن يولقا ؛ ذلى اصوير اهلل ل  الذي  ان فت ذلم اهلل اعاالى ققال   : ي ،ولق اهلل آدم ذلى صورة اهلل : ي ،اعالى
  عا قمععى المصدر )الاصوير(ي وقاذا يظار ائم اهلل المصور.

بن  اذا معاااى  ؛فا  ي اوز  ن يظان  ًن آدم صاورة مصاغرة للارحمن ،وحاى لو قيل: ولق اهلل آدم ذلى صورة الرحمن       
بن ل ال مولاوق صاورة فات ذلام  ؛رحمنذلاى الاصاوير الاذي  راد  الا : ي ،ال كار والا ئايم. ل ان عقاول: ذلاى صاورة الارحمن

 اهلل ققل  ن يولق الئماوات وابرض.
اعاالى وذلى  ذا ف  رو ال فت ر وع النمير ذلى لكاظ ال  لاةي  و ذلاى ائام اهلل اعاالى الارحمني فاالمراد  او اعزيا  اهلل        

 ذن ال ئمية والصورةي وال يوالف فت ذلك رال الم َئمة.
 

 ا سرائيمية في خمق آدم وصورته:  ما ورد في الرواية ب(  
ي معاا ماا  او وارد ذعاد  حماد فات مئاعد  مان  ن اهلل اعاالى ولاق ذ ر اقن  فير روايات ماعددة فت اكاصيل ولق آدم        

آدم ماان ققنااة ققناااا ماان  ميااع ابرضي ف اااو قعااو آدم ذلااى قاادر ابرضي ف اااو قيااعام ابقاايض وابحماار وابئااودي والوقيااث 
فات اكصايل لئال والحزني وعئس مفل  ذ  الرواية  ينًا بقت داود وللارمذي واقن حقان فت صاحيح ي وذ ار رواياات والطيس وا

ولااق الطااين الاا زس والماارور قمراحاال الصلصااال والكوااار وعكااخ فياا  الااروح ماان اهلل اعااالى ماان غياار مااا ياعااارض مااع اآليااات 
عاااا ذلااى ئااقيل المفااال الحااديث الااذي ور اا  الارمااذي: "ذاان  قاات ال ريمااة وابحاديااث العقويااة الصااحيحة الااات مااّر ذ ر ااا. وم

آَدَم ذلاى قَاْدِر  : "رّن اهلل َولَاق آدَم ِمان ققناٍة ققنااا مان  مياِع ابرِضي ف ااَو قعاوي قال: قاال رئاوُل اهلل يموئى ابوعر 
 .(ٓٔ)ي والطَّيِّسُ ابرض:  او معام ابحمُري وابقيُضي وابئوُدي وقين ذلكي والئَّاُلي والَحْزُني والوقيثُ 

وذ ار روايااات  واارى  فياارة قاكاصايل  فياارةي ح اام قعااض المحادفين ذلااى قعناااا قاعاااا مع ارة و اات روايااات رئاارا يلية        
وفيااا ذن ذقداهلل قن ئ مي و و من َمئلمة   ل ال ااسي وفياا قصة ُذُمر آدمي و ع   ذطاى اقعا  داود  رقعاين  و ئاقعين ذاماًاي 

 م وانطراس فت ذدد الئعوات.اوا ف فت ابرقا
فماان واارج ماان الذريااة ماان  اكاا   ،وفمااة روايااات فاات اكاصاايل روااراج الذريااة قناارس اهلل ذلااى  اااف آدم اليمعااى و اكاا  اليئاارى       

ي َذاِن  حماد: "ذاْن  َقِات الادَّْرَداوِ  اامااماليمعى ف لى ال عةي ومن ورج قالنرس ذلى  اك  اليئرى ف لى العار. معااا الحاديث الاذي روا  
ي َوَنااَرَس َ اِكَااُ  الْ  َولَااَق اللَّااُ  »قَاااَل:  العَّقِاتِّ  ُيْئااَرى فَااَاْوَرَج آَدَم ِحاايَن َولَقَااُ  َفَنااَرَس َ اِكَااُ  اْلُيْمَعااىي فَاَاْوَرَج ُذرِّيَّااًة َقْيَناااَو َ اااَعَُّاُم الااذَّرُّ

 .(ٔٔ)اْلُيْئَرى: ِرَلى العَّاِر َواَل ُ َقاِلت"َيِميِعِ : ِرَلى اْلَ عَِّة واََل  َُقاِلتي َوقَاَل ِللَِّذي ِفت َ كِِّ  ُذرِّيًَّة َئْوَداَو َ اَعَُّاُم اْلُحَمُمي فَقَاَل ِللَِّذي ِفت 
 

 : اآلثار العقدية المترت ة عم  خمق آدم وصورته من الرواية ا سرائيمية: ثانياً 
ور  لقصااااة ولااااق آدمي وفياااااا مااان المعرفااااة والعلاااام والعظااااة رن ماااا ورد فاااات ال ااااااس والئااااعة الصاااحيحة ي كاااات المئاااالم فاااات اصااا       

 واالذاقاري ما ي كت من  دف القرآن من قصص  و و  حئن القصص.
ن         ن ما  او من اكاصيل فت روايات فياا   مي وقعناا فيا  اكاصايل مان رواياات   ال ال اااسي ول ان الاك الاكاصايل وا  وا 

 ولئعا م لكين قاصديقاا  و ا ذيقاا. ،لاونيق؛ فلئعا م لكين قاا الذاقادعا اعت ال فا دة فياا ئوى مزيد من الورح وا
و مااا قعااض الااك الروايااات فقااد  ئااتو فامااااي وُ ئااتو فااام مااا ورد فاات الئااعة الصااحيحة قئااقس ئااوقاا ماان ذقااارات   اال        

 ي وال اعزي  ل  ذما ئّوا .-ئقحاع -ال ااس مما ليس في  اعظيم للوالق 
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  .ةإسا ة فهم الصور  (أ 
ي و اعااااا ااااوحت قاااان صاااورة رقعاااا  : ي ، ن اهلل اعاااالى ولاااق آدم ذلاااى صاااورا  :ومااان الاااك ابلكااااظ فااات الاااك الرواياااات       

َواأْلَْرِض َفااِطُر السَّاَماَواِت ي وذقيدة الاعزي  اقانت موالكة اهلل اعالى لما ئاوا  -ئقحاع -العطاس صورة مصغرة للرس  عئاناا
َُ اْلَ ِصيرُ َجَعَل َلُكْم ِمْن َأنْ   . [ٔٔ]الوورى: ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اأْلَْنَعاِم َأْزَواًجا َيْذَرُؤُكْم ِفيِه َلْيَس َكِمْثِمِه َشْيٌ  َوُهَو السَِّمي

ممااا  عااال  ،الصاااورة  و اليااد  و الاعقياارات ماان  اااذا العااوع :ولقااد ئااقق  ن  ئاااو اليااااود فااام الااك العقااارات فااات  اااقام مفاال       
ذلااى  عئااانلعصااعع اا“قااد قااال:  -حاوااا - رئااااعت يح اام قاا ط ق  ن الا ئاايم ذعااد الياااود طقاااع: رذ زذمااوا  ن اهلل اعااالىالوا

 .(ٕٔ)”ذلى صورا . ذلى صورة اهلل ولق ي ذ رًا و عفى ولقام عئانصوراعا  مفالعا. فولق اهلل اا
ئااو معرفاا  هلل اعاالى قعئاقة الصاورة رليا . والصاورة ار ياسي ف فقات الصورة هلل ذعد من  وذ  اذ  الرواياات و ئااو فاماااي         

: -ئااقحاع -الُمَصاوِّر فاا  صاورة لا  وال ُمَصااوِّر لا  حيااث يقاول  -ئااقحاع -والمصاوَّر يحاااج رلااى ُمصاوِّر وُمَرّ ااس للصاورةي و او 
   ُر َلُه اأْلَْسَماُ  اْلُحْسَن  ُيَس  .[ٕٗ]الحور: ُح َلُه َما ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ ُهَو المَُّه اْلَخاِلُق اْلَ ارُِئ اْلُمَصو 

و مااا مااا  اااو ممااا  ااو ُمواارَّج فاات الصااحيحين فاات وصااف آدم و عاا  ئاااون ذراذااًاي و ن اهلل ولقاا  ذلااى صااورا   ااذ  ئاااين        
الصااورة  عااا وصااف آلدم وليئاات وصااكًا هلل اعااالى؛ رذ  عاال   اال ال عااة ذلااى صااورة آدم ئاااين ذراذااًاي فلكااظ  ذراذااًا. و ن اهلل 
لاايس  مفلاا  وااتوي فالصااورة للمولااوق  -ئااقحاع -الوالقااة فاااو  -ئااقحاع -آدم المولااوق ذلااى صااورا   -ئااقحاع - يااف يصااور 

لمااا   ن ُيقااين للعاااس  ن آدم -ئااقحاع -الوااالق المصااوِّر. وقاااذ  الاعقياارات قالصااورة ذاان آدم يريااد  -ئااقحاع -المصااوَّر ال للاارس 
ن اهلل اعاالى ئايدول  عماا  اان ئااين ذراذاًاي وا  ُوِلق لم ي ن ذلى  ذ  الاي ة من القصر من الطول والقامة  ما  ت ذريا  اآلني وا 
  ل ال عِة ال عََّة ذلى الك الاي ة والصورة والصكة الات  اعت آلدم قطول  وذظم قاما ي وذلاى الصاورة الاات ولقا  ذليااا فات  ول 

ذليااا قعاد الواروج مان ال عاةي لام  راد  ن آدم  ان مولوقًا ذلى صورا  الات  اان “يعما ا لم ذن صورة آدم ح ولق ي فالعقت 
 .(ٖٔ)”اوو  صورا  ولم ااغّير ولقا 

ذقااً  فالناامير فاات صااورا  يعااود ذلااى  قاارس ذا ااد مااذ ور و ااو آدمي فلماااذا يصاارف فاماا  ليعااود ذلااى اهلل و ااو مئاااحيل        
 وورذًا؟ 
عما ا اكى ق  العقت ” ذلى صورا “ حاديث  ورى  ما فت الصحيحين لم اذ ر ذقارة  وفمة          ”.ئاون ذراذاً “ :ققول  وا 
ن ررذ  ؛وحااديث ا عااس ناارس و اا  المئاالم  وااا  معلاال قااان  ااذ  اا اعااة قناارس الو اا  فياااا ر اعااة بقاات القواارية آدم        

ماا ُيعارف رذ  قارز  ؛ية وصاورااا ال قارى فات ولقاة آدمعئااعو ا  اا  ذا ابخ المنروس  و ذلى صورة آدمي ف  ينرس المئلم
 ق امل صورا  و ي ا  وصكاا . عئان و و ا ي ونرس الو   ر اعة لإل عئانق  اا
ي (ٗٔ)”ال اَُققِّحوا الو  ؛ فا ن اهلل ولاق آدم ذلاى صاورة الارحمن“و ما ااو ال الذي وقع قئقس رواية حديث ذن اقن ذمر:        
يقصااد ذلااى -ويحاماال  ن ي ااون لكااظ الوقاار فاات ابصاال  مااا رويعااا فاات حااديث  قاات  رياارةي “ل رواا ال  القياقاات فاات قولاا : فقااد  زا

الارواة  او و ام وقاع فات عكاس  حاد  : ي ،(٘ٔ) ”فااّدا  قعاض الارواة ذلاى ماا وقاع فات قلقا  مان مععاا  -صورا  دون ذ ر  لمة الارحمن
 الو م ليس ُملزمًا. ن  ذا النمير يعود رلى الرحمن و ذا فعّقر قااو النمير فت صورا  قالرحمن ظعًا مع  

فات  اذا الحاديث فا ث ذلال “وقد ُذ ر فت  امش الك الصكحة ذعد القياقت اعليق القن وزيمة ذلاى رواة الحاديث ققولا :        
يقاال ذااععن ولاام  وابذمااش ُماادّلس وقااد -ٕ .(قاارئااال ن  ااقط الروايااة فكياااا نااعيف  :الفااوري وااالف ابذمااش و رئاال ) ي -ٔ

 .(ٙٔ)”)والادليس  ذس يرد الحديث(ي و ذلك حقيس قن  قت فاقتي ئمعت
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ولعاال ماان  فقاات لكااظ الصااورة هلل اعااالى  غاارا   ااذا الاعقياار الئاااققي واعقيااٌر آواار ورد فاات روايااة نااعيكة منااطرقة فاات        
 ل فت حاديث المقاام ذان رئاول اهلل  حمد والارمذي وقد صححاا الارمذي من حديث معاذ قن  ق اامامرئعاد ا فت مئعد 

 اكاّت  ااعت رقت فت  حئن صورة فقال: يا محمدي فيم يواصم المأل ابذلى؟ فقلت: ال  دري يا رس. فوناع  كَّا  قاين “قول : 
ي فا لى لت  ل وتو وذرفت  .(ٚٔ)وذ ر الحديث...”  حاى و دت َقْرد  عامل  قين فُديتَّ

اهلل  ن الصااورة  عااا مؤولااة وليئاات ذلااى ظا ر ااا؛ بن الصااورة اقاناات ال يكيااة و اات ذاان وقالائااليم قصااحة  ااذ  الروايااة فاا       
 .(ٛٔ)”وذن صكاا  معكية

 و ت  ذلك مؤولة ذعد   ل العظر ذلى و اين:         
 زاد  )رقعا(  مااًل وحئعًا و مااًل ذعد رؤيا  )...(.  ن ي ون مععا  و عا فت  حئن صورةي  اع   أحدهما:
رعا   :)اعقير الصورة( قمععى الصكةي ومععا  القا  قاا رام واا ماالي فوصاك  قال ماال. وقاد يقاال فات صاكات اهلل:  ع  والثاني

 .(ٜٔ)” ع  ُمْ ِمل فت  فعال  : ميل ومععا 
 

 : -س حانه-إسا ة فهم اليد هلل  (ب 
ُكْنَت َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَمْقُت ِ َيَديَّ َأْسَتْكَ ْرَت َأْم  َقاَل َيا ِإْ ِميُس َما َمَنَعكَ و ئاو الياود فام اعقير يدّي فت قول  اعالى:        

بعاام فاماوا المععاى الظاا ر لليادين.  ؛ف ّئاموا [ٙٚ -٘ٚ: ]صَقاَل أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخَمْقتَِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُه ِمْن ِطينٍ  *ِمَن اْلَعاِليَن 
فاماااا الئاالف  مااا  -ئااقحاع -ام قمااا يو اا  فااام اليااد صااكة هلل اعااالى اليااق قاا  ئااوو فامااام لليااد ورّد ذلااي -ئااقحاع -وذ اار اهلل 

-الصااالقي  و صااكة فعاال هلل اعااالى قمااا ااعلااق قاا  قدرااا  ماان ولااق مقدوراااا  ومولوقاااا   مااا ذعااد ابواااذرة والمااريديااةي فقااال 
ََ َيَشااُ  َوَلَيِزياَدنَّ وَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد المَِّه َمْغُموَلٌة ُغمَّْت أَْيِديِهْم َولُ : -ئقحاع  ُُ َمْ ُساوَطتَاِن ُيْنِفاُق َكْيا َكِثيارًا ِعُنوا ِ َما َقاُلوا َ ْل َياَدا

ذليامااا -وفقاات فاات الحااديث الصااحيق ماان حااديث ِح اااج آدم وموئااى  [ٗٙ]الما اادة: ِمااْنُهْم َمااا أُْنااِزَل إِلَْيااَك ِمااْن َر  ااَك ُطْغَياًنااا َوُكْفاارًا
حااديث طلااس وفياا : "...  عاات آدم الااذي ولقااك اهلل قيدياا  وعكااخ فيااك ماان روحاا ...( ومااا  اااو فاات  (ٕٓ) رذ وااط اهلل لاا  قيااد -الئاا م

ي مع اهلل العاس ياوم القياماة فيااماون لاذلك )وقاال : “قال: قال رئول اهلل  العاس الوكاذة من آدم يوم القيامة ذن  عس 
 عات آدم  قاو الولاقي ولقاك اهلل يحعاا مان م اععاا  اذاي فيقولاون: اقن ذقيد: فُيلامون لذلك( فيقولون: لاو ائاواكععا رقعاا حااى ُير 

 .(ٕٔ)..." قيد  وعكخ فيك من روح 
ويقدو  ع  ال قد  ن يكام  اذا الاعقيار قيادّي وقياد  فات ئاياق ال ا م و او:  ن ذلاك  اان فات ئاياق ا اريم آدم فات رّد         

 ع ؛ رذ ولق  اهلل من عااري فااذلن اهلل اعاالى اقلايس  ن آدمذلى رقليس الذي حقر من وان آدم  ع  ولق من طين و ع  وير م
 اا ققولت لاا ) ن في ون(.اوير معك بععت ولقا  قيدّيي و ما ئا ر المولوقات فولق

مولوقااا  لماا   رما  اهلل قا  ذلاى ئاا ر  وفت  ذا المععى ما وقع مان وطااس العااس ياوم القياماة قطلاس الواكاذة مان آدم        
 دي ي وقول موئى وطَّ اهلل لك قيد ي فاو قمععى ر رام اهلل قالاعليمي وقوط اهلل ل  فت ابلواح.رذ ولق  قي

واناحة  رام فت اعقير الولق بدم قيد   ع  ورف  قعئقا  رلى  مار  فات الولاقي وفات ابحادياث رواارة والذي يعّزر مععى اا       
 ”.وعكخ فيك من روح “ : لاذا الا ريم فت طلس العاس الوكاذة من آدم ققولام ل

 حاوااا –و اال  ااذ  المعاااعت اصاارف الااعّص قئااقس الئااياق ذمااا  راد الياااود ماان اوااقي  هلل اعااالى ق فقااات اليااد الم ئاامة لاا         
ناارورة االذاقاااد قاعزياا  اهلل  ،. وقالاااالت فاا ن  يااة روايااة رئاارا يلية فياااا  ااذا الاعقياار لليااد ي ااس  ن ُاصاارف ذاان ظا ر ااا-ئااقحاع 
الكعال لليادي ئاواو  عاا ن الا ئيم رلى المععاى المعائاس لااا فات اللغاةي  ماا  او معااود العارس فات الوطااس؛ رذ يعئاقون اعالى ذ
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 مع الئلف رفقااًا لااا صاكة ماع الاعزيا  واكاويض ال يكياة  و ماع الولاف قااويلااا رلاى المععاى المعائاس ذعاد   ال اللغاة قماا ياعائاس
 مع الئياق الذي وردت في .

وقاد ي اون الماراد قالياد الصاكةي وي اون الماراد قالوصاف اعلاق الاك الصاكة قماا “القياقت فت ااويل اليد قالصكة ققول :  وذلق       
عماا  مار  رذا ي اعلق الصكة قمقانا ا ال ذلاى مععاى و د من زيادة العلمي  اعلق اليد الات  ت صكة لولق آدم  المقاوارة. وا 

 وز ذليا  وال ذلاى صاكاا  الاات  ات مان صاكات ذااا  ممائَّاُة  و مقاَواَرةٌي اعاالى اهلل  راد وي ًا  ن يقول لا   اون في اون. ال ا ا
 .(ٕٕ)”ائم  ذن َوق  المولوقين ذلوًا  قيراً 

وفاات فقااوت  ااذا الحااديث عظاار واهلل “فاام واا ك القياقاات فاات حااديث الصااورة الااذي فياا  ابعاماال وحاااى و ااد قرد مااا ققولاا :        
 .(ٖٕ)” ذلم

 

 .وَ الشجرة وآثارها العكدية  رواية اإلسرائيمية يف أكن آدًال :املطمب الجاٌي
 

 : ما جا  في أكل آدم وزوجه من الشجرة وخروجهما من الجنة: أوالً 
 ما جا  في القرآن الكريم:  (أ 

ُِ الشَّاَجَرَة َفَتُكوَناا  َوُقْمَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكََل ِمْنَها َرَغًدا َحْيثُ قال اهلل اعالى:         ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَ ا َهِذ
ااا َكاَناا ِفياِه َوُقْمَنااا اْهِ ُطاوا َ ْعُضااُكْم ِلاَ ْعٍض َعااُدو  َوَلُكا *ِماَن الظَّااِلِميَن  ْم ِفااي اأْلَْرِض َفَأَزلَُّهَمااا الشَّاْيَطاُن َعْنَهااا َفَأْخَرَجُهَماا ِممَّ

اا * َفَتَمقَّ  آَدُم ِمْن َر  ِه َكِمَماٍت َفَتاَب َعَمْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم  *ُمْسَتَقر  َوَمَتاٌع ِإَل  ِحيٍن  ُقْمَنا اْهِ ُطوا ِمْنَهاا َجِميًعاا َفِ مَّ
ٌَ َعَمْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ  ََ ُهَداَي َفََل َخْو  .[ٖٛ-ٖ٘]الققرة َيْأِتَينَُّكْم ِمن ي ُهًدى َفَمْن َتِ 

ُِ الشَّاَجرََة َفَتُكوَناا : عكئا  وقال اعالى فت المونوع        َوَيا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشاْئُتَما َواَل تَْقَرَ اا َهاِذ
ُِ الشَّاَجرَِة ِإالَّ َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْيَطاُن ِلُيْ ِدَي َلُهَما َما ُوورَِي َعْنُهَما مِ  *ِمَن الظَّاِلِميَن  ْن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َر ُُّكَما َعاْن َهاِذ

اا َذاَقاا الشَّاَجرََة َ اَدْت َلهُ  *َوَقاَسَمُهَما ِإن ي َلُكَما َلِماَن النَّاِصاِحيَن  *َأْن َتُكوَنا َمَمَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن  ُهَما ِ ُغاُروٍر َفَممَّ َماا َفاَدالَّ
َماا الشَّاَجرَِة َوأَُقاْل َلُكَماا ِإنَّ الشَّاْيَطاَن َلُكَماا َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَمْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َر ُُّهَماا أََلاْم أَْنَهُكَماا َعاْن ِتْمكُ 

ْن َلمْ *  َعُدو  ُمِ ينٌ  َقااَل اْهِ ُطاوا َ ْعُضاُكْم ِلاَ ْعٍض َعاُدو  َوَلُكاْم  *َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِماَن اْلَخاِساِريَن  َقااَل َر ََّنا َظَمْمَنا أَْنُفَسَنا َواِ 
 .[ٕ٘ -ٜٔ]ابذراف: ُتْخَرُجونَ َقاَل ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها  *ِفي اأْلَْرِض ُمْستََقر  َوَمتَاٌع ِإَل  ِحيٍن 

 

 جا  في الرواية ا سرائيمية:  ما (ب 
وال  م وانق و اٍفي نمن معاج القارآن فات قصاص ابعقيااو. ماا  ااو فات الاكئاير قالماافور وفيماا اعاقلاا   ااس الاكئاير        

 . قعاد ذلااك مان الروايااات اائارا يلية فاات قصاة آدم و  لاا  وزو اا  ماان الواا رةي و او زيااادة اا ياد ال حا ااة رليا  قعااد قياان القاارآن لاا
وقعناااا اآلواار اكاصاايل ال اناار قاالذاقااادي ول اان فياااا مزياادًا ماان الواارحي و اات واقعااة احاات قاذاادة ال اصاادقو م وال ا ااذقو م. 
ول ن فمة اكاصيل  ورى يانق فياا موالكات ذقدية عاقعة مان ذادم اعزيا  اهلل اعاالى ذعاد اليااود. و اذ  الاكاصايل ذقدياة وطيارة 

 اعزي  هلل اعالى واعظيم ل . ذلى العقيدة اائ مية الات فياا
 ويععيعا  عا ما  او فت الرواية اائرا يلية مما يوّل قاالذاقاد:        

ذ ر الطقري فت اكئير  رواية رئرا يلية و ت واناحة فات رئاعاد رواياااا رلاى و اس قان ُمَعقِّا ي و او  حاد الصاحاقة الاذين  -ٔ
 ةاامكيدًا فت اكئير آيات القرآن الم مل ن الاوراة المحرفة ما يظع و ان يروي ما  او ذعد   ل ال ااس م ئلموا من الياودي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اآلثار العكدية لمرواية اإلسرائيمية يف قصة آدً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية، وج )11(، ع )1(، 1111 ه /2020ً

 

ٕٕٕ 

 قانافت قصص ابعقياو. والرواية  ماا ذ ر اا الطقاري: "حادفعا قا  الحئان قان يحياىي قاال:  وقرعاا ذقاد الارزاقي قاال:  وقرعاا ذمار 
 -الواك ماان  قات  عكاار- و زو ااا  ذقاد الاارحمن ُمااِرس. قااال: ئامعت و ااَس قان معّقاا  يقاول: لمااا قاال  ئاا ن اهلل آدم وذرياا ي 

وعاا  ذن الو رةي و اعات وا رًة غصاوعاا ماواعٌِّس قعنااا فات قعاضي و اان لااا فمار اا لا   -”وذريا “و و فت  صل  ااق  
الم   اة لُولاد مي و ات الفمارة الاات ّعااى اهلل آدم ذعااا وزو اا . فلماا  راد رقلايس  ن يئاازلَّاما دوال فات  اوف الحياةي و اعات 

قع قوا م  اعاا ُقْوِايَّةي من  حئن داقة ولقاا اهللي فلما دولت الحية ال عاةي وارج مان  وفااا رقلايسي فاواذ مان الوا رة للحية  ر 
الات عاى اهلل ذعاا آدم وزو ا ي ف او قاا رلى حواو فقال: اعظري رلى  ذ  الوا رة  ماا  طياَس ريّحااا و طياَس طعمااا و حئان 

ذ قاات قاااا رلااى آدم فقالاات: اعظااْر رلااى  ااذ  الواا رة  مااا  طيااَس ريحاااا و طيااَس طعماااا لوعاااا  فاوااذت حااواُو فا لااْت معاااا فاام 
و حئَن لوعاا  فا ل معاا آدمي فقدت لاما ئوآُااما. فدول آدم فت  وف الو رةي فعادا  رقُّ ي يا آدم  ين  عت؟ قال:  عا  اذا ياا 

ل فمر اا واو ًا. قاال: ولام رس  قال:  ال اورج؟ قال:  ئااحيت معاك ياا رس. قاال: ملعوعاة ابرض الاا ت ُولقاَت معااا لععاًة ياحاوَّ
ي اان فاات ال عااة وال فاات ابرض واا رٌة  ااان  فناال ماان الطَّلااق والئِّاادري فاام قااال: يااا حااواوي  عاات الااات غااّرْرِت ذقااديي ف عااك ال 

حياة:  عات الاات دوال َاحملين َحم  رال حملاِا  َ ْر اًاي فا ذا  ردِت  ن اناعت ماا فات قطعاك  وارفِت ذلاى الماوت مارارًا. وقاال لل
الملعون فت  وفك حاى غرَّ ذقديي ملعوعة  عِت لععة اّاحول قوا مك فت قطعكي وال ي ن لك رزق رال الاراسي  عت ذادوة قعات 
آدم و م  ذداؤكي حيث لقيت  حدًا معام  وذت قعقق ي وحيث لقيك وَدَخ ر ئاك. قاال ذمار: )قيال لو اس: وماا  اعات الم   اة 

 .(ٕٗ)” ما يواواا ل؟ قال: يكعل اهلل
ذان اقان رئاحاق قاال: ُحادفت:  ن  ول ماا اقااد  ما قا  مان  ياد   ي“...وفمة روايات  ورى  ورد ا الطقري  اذلك معااا:  -ٕ

ذلي مااي اموااان فاكارقاان ماا  عاماا فيا  مان  تريا ماي  ع  عاح ذلياما عياحة  حزّعااما حين ئمعا اي فقاال: ما يق يك؟ قال:  ق 
ع ذلك فت  عكئااما. فام  اا ماا فوئاوس رليامااي فقاال: ياا آدم َ ال  دلاك ذلاى وا رة الولاد وُملاك ال يقلاى؟ الععمة وال رامة. فوق

ا وعااا مل اايني  و اولااداي رن لاام ا وعااا مل ااين فاات ععمااة ال عااةي )...( وذاان اقاان و ااسي قااال: قااال: حاادفعت يزيااد وئوئااة  : ي
الويطان رلى حواو فت الو رة حاى  اى قاا رليااي فم حئَّعاا فت ذاين آدم قاال: فادذا ا آدم لحا اا ي قالات: ال  راّل  ن اااات 

ن  ااذ  الواا رة. قااال: فااا   معاااا فقاادت لامااا َئااوآااما. قااال: وذ ااس آدم  ارقااًا فاات  اعااا. فلمااا  اااى قالاات: الي رال  ن اا اال ماا
ال عةي فعادا  رق : يا آدم  معِّت اكّر؟ قال: ال يا رسي ول ان حيااًو معاك. قاال: ياا آدم  عَّاى ُ ِايات؟ قاال: مان ِقَقال حاواو  ي رس. 

 اذ  الوا رةي و ن   علااا ئاكياًة؛ فقاد  عات ولقاااا َحليماةي فقال اهلل: ف ن لاا ذلتَّ  ن  دميااا فات  ال واار مارةي  ماا  دميات 
و ن   علاا احمل ُ ر ًا وانع ُ ر ًاي فقد  عت  علااا احمل ُيئرًا وَانع ُيئرًا. قال اقن زيد: ولوال القلية الاات  صااقت حاّواوي 

 .(ٕ٘)”ل ان عئاو الدعيا ال َيِحنني ولُ ّن حليماتي و ن يحملن ُيئرًا وينعن ُيئرا
: -و او  اذلك مان رواة اائارا يليات-ر الطقري  ذلك فت اكئير آيات ئورة ابذراف رواية ذن  قات قان  عاس وذ  -ٖ
 ااان آدم  اعاا  عولااة َئااحوق  فياار الوااعري فلمااا وقااع قالوطي ااة قاادت لاا  ذورااا  و ااان ال يرا اااي فاااعطلق فاااّرًا فاعرناات لاا  واا رة “

 .(ٕٙ)”دا  رق : يا آدم َ ِمّعت اكّر؟ قال: الي ول عت ائاحيياكقوعر ي فقال لاا:  رئليعت. فقالت: ليئت قمرئلاك. فعا
وذ ر اقن  فير حديفًا قريقًا من  ذا الحديث ذن اقن  قت حاام: "حدفعا ذلت قان الحئاني حادفعا ذلات قان ذاصامي ذان  -ٗ

ااًلي  فيار : رن اهلل ولاق آدم ر اً  طاو ئعيد قن  قات ذاروة ذان قااادة ذان الحئان ذان  قات قان  عاس قاال: قاال رئاول اهلل 
ذورااا  )مراكعاة(ي فلماا ذاق الواا رة ئاقط ذعا  لقائا  فاااول ماا قادا معا  ذورااا ي فلماا عظار رلاى  واعر الار س  اعا  عولااة ئاموق

 رسي ال: ياااااآدم معت اكّر؟ فلما ئمع   م الرحمني ق ل يواّد فت ال عةي فاوذت وعرة و رة اعازذااي فعادا  الرحمن: ياا ع



 وراجح كرديعبد احلىيد كردي ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2020ً/ ه1111، (1)، ع (11)اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية، وج 

 
ٕٕٖ 

 .(ٕٚ)الي ول ن ائاحياو" -٘
  ما روى  ينًا رواية  ورىي حدفعا ئليمان قن معصاور قان ذمااري حادفعا ذلات قان ذاصامي ذان ئاعيد ذان قااادة ذان       

 .(ٕٛ)الحديث": لما ذاق آدم من الو رة فّر  ارقًاي فاعلقت و رة قوعر  فاوارى... آور  قت قن  عسي قال: قال رئول اهلل 
 -الئالفوقاد ذ ار المكئارون مان “اكئير آيات الققرة قاعاا مان اائارا يليات فقاال: وح م اقن  فير ذلى  ذ  الروايات فت        

قليس  .(ٜٕ)” الُئّدي قائاعيد ي و قت العاليةي وو س قن معق ي وغير م:  ا  عا  وقارًا رئرا يلية ذن قصة الحية وا 
 

 : اآلثار العقدية لهذُ الرواية ا سرائيمية: ثانياً 
او آدم فت  وف الو رة  روقًا من  ن يرا  اهلل رئاوة ذقدياة لإليماان قااهلل اعاالى الئاميع فيما اذ ر  الرواية من اواق -ٔ

 القصيري الذي ال اوكى ذلي  وافية.
دليٌل ذلى اائااوة رلاى ذلام اهلل الاذي ال اوكاى ذليا  وافياةي و عا  يعلام الئار و وكاى؟   - ما فت الرواية  -ئؤال اهلل آدم  -ٕ

  ين آدمي فيئال :  ين  عت. -حاوا   -قال ال حيث ال يعلم  -ئقحاع -واااام ل   ي-ئقحاع -و ذا في  رئاوة هلل 
بعاااا  وكااات رقلاايس فااات  وفاااا و دولاااا  ال عااة الاااات يئاا ن فيااااا آدم  ؛فاامَّ رن فااات ح اام اهلل ذلاااى الحيااة قااااللعن ذقاقااًا لااااا -ٖ

 وزو ا  ظلمًا لمولوق حيوان غير ُم لف؟ واهلل اعالى ال يظلم  حدًا.
رذ  ياف ياارس  ادذاو الرواية  روس آدم ومعاداة اهلل اعالى ل : يا آدم  ِمّعت اكّري رئااوة ذقدياة آلدم فم رن فت  -ٗ

موالكاا  من اهللي و و عقت يعلم  ن اهلل ذلى  ل واتو قادير؟ و ياف يعاقاد آدم  ن الكارار يع ّيا  مان محائاقة اهلل لا  ذلاى 
 ل  قاب ل من الو رة وقد عاا  ذن اب ل معاا.

 يعلام وا عاة ابذاين وماا اوكات الصادوري ويعلام الئاّر و وكاىي -ئاقحاع -قان آدم ُذرياني و و  -ئقحاع -كا ا الرس و يف ي -٘
 ؟ ويعلم ظا ر  ل وتو وقاطع ي و و ابول واآلور والظا ر والقاطن و و ق ل وتو ذليم

ق ق ا ل اهلل اعاالى و ماال صاكاا   ذ  الروايات  ت امامًا ما ورد فت ئاكر الا اوين مان وصاٍف لااذ  الحاوادث قماا ال يليا -ٙ
آدم وحااواو( وقااع ُوطااى الاارس االاا  و ااو يامّوااى فاات ال عااة ذعااد عئاايم العاااار )...( فاواقااا  :حيااث ورد فياا  ائاامعا )يععاات

وامر ااا  ماان و اا  الاارس االاا  قااين واا ر ال عااة )...( فعااادى الاارس االاا  آدم وقااال لاا :  ياان  عاات؟ قااال آدم: رعاات  عئاااناا
فات ال عاة فوكاُت وبعات ُذرياان اواقاات. قاال الارس: فمان  ذلماك  عاك ُذرياان؟  ال   لات مان الوا رة ئمعت وقاع وطااك 

الات  مراك  ن ال اا ل معاا؟ قال آدم: المر ة الات  علااا معت  ات  ذطاعات مان الوا رة فا لاتر ]ئاكر الا اوين اصاحاح 
 [.ٕٔ -ٛي فقرات ٖ

 و و ال يعلم  ين آدم حاى يقحث ذع ؟ -حاوا  - وفت  ذا ال  م ا ئيم هلل اعالىي وعئقة ال ال رلي
 ق ل وتو ذليم. -ئقحاع -و و  ينًا يئال آدم:  ل   ل من الو رة؟ و اهلل اعالى يعلم  ع    ل معاا و و 

 و يف يامّوى الرّس فت ال عة وُيئَمع صوت وقع وطواا ؟ 
  ي اعظيم هلل و ي اعزي  ل  فت مفل  ذ  العقارات؟ 

برض الااات ولقاااا و ااو الااذي ولااق معاااا آدم؟ ومااا ذعااس ابرض حاااى اعاقااس قاااللعن بن آدم   اال ماان و يااف يلعاان اهلل ا -ٚ
الواا رة؟ و اااذا  ااو عكئااا  مااا ورد فااات ئااكر الا اااوين اوقااال آلدم: بعاااك ئاامعت لصاااوت امر اااك فا لااات ماان الوااا رة الاااات 

 [.ٙٔ -ٗٔة فقر  ٖ وصياك  ن ال اا ل معاا؛ ا ون ابرض ملعوعة قئققكر ]ئكر الا وين اصحاح 
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ٕٕٗ 

 عااا وا رة المعرفاة  و  :ومما روا  الرواياة اائارا يلية  يناًا فات احدياد عاوع الوا رة الاات   ال معااا آدم رواياات  فيارة معااا -ٛ
حاى ال يصقق ذلم  قالوير والور مفل ذلام اهلل اعاالىي ولااذا لماا   ال  ؛العلمي وقد عاى اهلل ذعاا آدم ذن اب ل معاا

قد صاار  واحاد معاا يعارف الويار  عئانى  ما اذ ر  ن الاوراة المحرفة اوقال الرس:  و ذا اامن الو رة قال اهلل اعال
 .(ٖٓ))...( ولعل  يمّد يد  رلى و رة الحياة  ينًا فياوذ معاا ويا ل فيحيا رلى ابقدر والور

 

 آدًالرواية اإلسرائيمية وٌسبة الشرك آلدً وحواء وخطورتها العكديـة عمـع عصـىة     :املطمب الجالح
 ٌبيًِّا. 

 

 .ما جا  في تفسير الط ري من الرواية ا سرائيمية في نس ة الشرك لهما: أوالً 
ُهَو الَِّذي َخَمَقُكاْم ِماْن َنْفاٍس َواِحاَدٍة َوَجَعاَل ِمْنَهاا عقل اقن  رير الطقري روايات رئرا يلية  فيرة فت اكئير قول  اعالى:        

اا أَْثَقَماْت َدَعاَوا المَّاَه َر َُّهَماا َلاِئْن آتَْيتََناا َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها فَ  َصااِلًحا َلَنُكاوَننَّ ِماَن َممَّا َتَغشَّاَها َحَمَمْت َحْمًَل َخِفيًفا َفَمرَّْت ِ ِه َفَممَّ
 .[ٜٓٔ -ٜٛٔ]ابذراف مَّا ُيْشِرُكونَ َفَممَّا آتَاُهَما َصاِلًحا َجَعََل َلُه ُشَرَكاَ  ِفيَما آتَاُهَما َفَتَعاَل  المَُّه عَ  *الشَّاِكِريَن 

حاادفعا ذقااد الصاامدي حاادفعا ذماار قاان رقاارا يم حاادفعا قاااادة “وعصاا :  (ٖٔ) حمااد اامااامو وااار الااك الروايااات حااديث عئااق  رلااى        
د ئاّمي  ذقاقال: لما ولدت حواو طاف قاا رقليسي و ان ال يعايش لااا ولادي فقاال:  ذن الحئن ذن ئمرة قن  عدس  ن العقت 

 .(ٖٖ)”ف ع  يعيشي فّئما  ذقد الحارث فعاشي و ان ذلك من وحت الويطان و مر  (ٕٖ)الحارث
و ورد  ااذا الااعص اقاان  فياار  ااذلك فاات قصااص ابعقياااوي وذلااق ذلااى روايااة  حمااد ققولاا : "و  ااذا روا  الارمااذي واقاان  رياار        

 م فاات مئااعد ي  لااام ماان حااديث ذقااد الصاامد قاان ذقااد واقاان  قاات حاااام واقاان مردوياا  فاات اكائااير م ذعااد  ااذ  اآليااةي و ور اا  الحااا
الوارثي فقال الحا م: صحيق اائعاد ولم يور ا ي وقال الارمذي: حئان غرياس ال ععرفا  رال مان حاديث ذمار قان رقارا يمي وروا  

  ماان قعنااام ذاان ذقااد الصاامد ولاام يوفقاا . فاااذ  ذلااة قادحااة فاات الحااديث:  عاا  روى موقوفااًا ذلااى صااحاقت. و ااذا  وااق   عاا  القااا
و ام مان   ال الرواياة  ي(ٖٗ)وذويا "اائرا يليات. و  ذا روي موقوفًا ذن اقن ذقاس. والظا ر  ن  ذا مالّقى ذان  عاس ابحقاار 

 لإلئرا يليات.
 ما روى اقن  رير قصة رقليس مع حواو فت حملااا دون  ن يعلاق ذلاى  اذ  الرواياات ئاوى  عا  حااول  ن يعلال ااواذ اا        

المقصاود  او وقاوع ي  و  ن (ٖ٘)  وريك لولد م فت االئمي و ع  ليس ورك  لو ياة  و ذقاادة  و وار ًا فات طاذاا رقليس وري ًا قاع
 .(ٖٙ) ذريا  من قعد  قالورك

 

 ا ن كثير والرواية ا سرائيمية في نس ة الشرك لهما.: ثانياً 
قاان  رياار فاات القنااية وقئااا ر رواياااااا رذ  اااو قروايااات ا ؛والحقيقااة  ن اقاان  فياار قااد واادم  ااذ  القنااية ودمااة را عااة       

ن ري و فقاات  عاااا ماان اائاارا يليات و اات وطياارة ذلااى اذاقاااد ابعقياااو وذصااماام؛ رذ (ٖٚ)و ئاااعيد ا وعقااد ا عقاادًا حااديفيًا ذلمياااً 
 رذ الاادف معااا  او دذاوة القوار رلاى اوحياد اهلل ؛العقت معصوم ذن الورك قاهللي و و فت حق  مئاحيل رذ ياعاقض مع قعفاا 

فقاات  عااا  اعالى وذقادا ي ومحارقة الوركي ف يف يادذو م للوارك ويقاع  او فيا ؟  وب مياة رد  اذ  الرواياات ذعاد اقان  فيار وا 
مااان اائااارا يليات فئاااافقااا قعصااااا مااان اكئاااير اقااان  فيااار ماااع مزياااد وااادمااا وااواااارة رلاااى اوفيقااااااا مااان ققااال الوااايخ واااعيس 

 و ت  ما ياات:  ،يرابرعؤوط فت احقيق  وودما  لاكئير اقن  ف
 من "يعقِّ  اعالى  ع  ولق  ميع العاس :من ئورة ابذراف: يقول اقن  فير ٜٓٔ-ٜٛٔفت اكئير اآلياين الئاققاين        
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ٕٕ٘ 

أُْنثَاا  َيااا أَيَُّهااا النَّاااُس ِإنَّااا َخَمْقَناااُكْم ِمااْن َذَكااٍر وَ ي و عاا  ولااق معاا  زو ااا  حااواوي فاام اعاواار العاااس معاماااي  مااا قااال اعااالى: آدم 
َياا أَيَُّهاا النَّااُس ي وقاال اعاالى: [ٖٔ]الح ارات: َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوً ا َوَقَ اِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكاَرَمُكْم ِعْناَد المَّاِه أَْتَقااُكْم ِإنَّ المَّاَه َعِمايٌم َخِ يارٌ 

ْنَهااا َزْوَجَهاا َوَ اثَّ ِمْنُهَمااا ِرَجاااًل َكِثياارًا َوِنَسااً  َواتَّقُااوا المَّاَه الَّااِذي َتَسااَ ُلوَن ِ ااِه اتَّقُاوا َر َُّكاُم الَّااِذي َخَمَقُكاْم ِمااْن َنْفاٍس َواِحااَدٍة َوَخَماَق مِ 
ليالكاااا ويئاا ن قااااي  مااا قااال  : ي ،وولااق معاااا زو ااااي وقااال فاات اآليااة ال ريمااة: [ٔ]العئاااو: َواأْلَْرَحاااَم ِإنَّ المَّااَه َكاااَن َعَمااْيُكْم َرِقيً ااا

ِإنَّ ِفااي َذِلااَك آَلَياااٍت ِلَقااْوٍم  ِمااْن آَياِتااِه َأْن َخَمااَق َلُكااْم ِمااْن أَْنُفِسااُكْم َأْزَواًجااا ِلَتْسااُكُنوا ِإَلْيَهااا َوَجَعااَل َ ْيااَنُكْم َمااَودًَّة َوَرْحَمااةً وَ اعااالى: 
اوصال ق ياد  رلاى الاكرقاة ر رقماا ف   ُلَكة قين روحين  ذظُم مما قين الزو يني ولاذا ذ ر اعاالى  ن الئااح[ ٕٔ]الروم: َيتََفكَُّرونَ 

 قين المرو وزو  .
العلقاة فام وذلك  ول الحمال ال ا اد المار ة لا   لماًاي رعماا  ات العطكاة فام فمرت ق ي ي: وِط ااي وقول  اعالى: )فلما اغوا ا(        

 المنغة.
قرا يم العَّ فمرت ق ي وقول :          وعت والئُّدِّيي عحو .قال م ا د: ائامرَّت قحمل . وُروّي ذن الحئن وا 
 وقال ميمون قن مْاراني ذن  قي : ائاوكَّا .       
 وقال  يوس: ئالت الحئن ذن قول : فمرت ق ي قال: لو  عاَت ر اً  ذرقياًا لعرفات ماا  اتي رعماا  ات: فائاامرَّت قا . وقاال       
 .(ٖٛ)امت ق  وقعدت؛ ائاقان حملاا. وقال اقن  رير: مععا ؛ ائامرت قالماوي قفلما  فقلتقاادة: 
 وقال الَعْوفتي ذن اقن ذقاس: ائامرَّت ق ي فو ت:  حملت  م ال؟       
 : صارت ذاَت ِفَقٍل قحملاا.قلتففلما         
: مَُّه َعمَّا ُيْشِرُكونَ َفَممَّا آَتاُهَما َصاِلًحا َجَعََل َلُه ُشَرَكاَ  ِفيَما آَتاُهَما َفَتَعاَل  الوقال الئُّدِّي:  ُقَر الولُد فت قطعاا:        

قورًا ئويًاي  ما قال النحاكي ذن اقن ذقاس:  وكقا  ن ي ون قايمة. و اذلك قاال  قاو الَقُواَاريي و قاو مالاك:  واكقا  ن ال 
 ًا.رعئاعي ون 
اا ُيْشاِرُكونَ َصاِلًحا َجَعََل َلاُه ُشاَرَكاَ  ِفيَماا آَتاُهَماا َفَتَعاالَ وقال الحئن القصري: ل ن آاياعا غ مًا         ياذ ر    المَّاُه َعمَّ

 المكئِّرون  ا  عا آفارًا و حاديث ئاورد ا وُ قيُِّن ما فيااي فم ُعاقُع ذلك ققيان الصحيق فت ذلك رن واو اهللي وق  الفقة.
ةي ذان العقاتِّ  حمد فت مئعد : حدفعا ذقد الصمدي حدفعا ذمر قن رقارا يمي حادفعا قااادةي ذان الحئاني ذان َئاُمر  اامامقال        
  :ذقاد الحاارث لمَّا وَلدْت حواُو طاف قاا رقليسي و ان ال يعيش لاا ولادي فقاال: ئامِّي  ذقاد الحاارث ف عا  يعايشي فئامَّا  “قال

 .(ٜٖ) ”فعاشي  ان ذلك من وحت الويطان و مر 
 .(ٓٗ)ذن ذقد الصمد قن ذقد الوارثي ق  -ُقعدار -و  ذا روا  اقن  ريري ذن محمد قن قوار       
ال وروا  الارمذي فت اكئير  ذ  اآليةي ذن محماد قان الُمفَعَّاىي ذان ذقاد الصامدي قا . وقاال:  اذا حاديث حئان غرياس        

 .(ٔٗ)ععرف  رال من حديث ذمر قن رقرا يمي ذن قاادة
 "والغرض  ن  ذا الحديث معلول من ف فة  و  :        
وفقا  اقان معايني ول ان قاال  قاو حااام الارازي: ال ُيحااجُّ قا ي ول ان روا   ن ذمر قن رقرا يم  ذا  او القصاريي وقاد  أحدها:

 اقن َمْردوي  من حديث المعامري ذن  قي ي ذن الحئني ذن َئُمرة مرفوذًاي فاهلل  ذلم.
 قيا .   ع  قد ُروَي مان قاول َئاُمرة عكئا  لايس مرفوذاًاي  ماا قاال اقان  ريار: حادفعا اقان ذقاد ابذلاىي حادفعا المعاماري ذان الثاني:

 .(ٕٗ)الحارث"وحدفعا اقن ُذلّيةي ذن ئليمان الاَّيمتي ذن  قت الع و قن الّوّويري ذن َئُمرة قن ُ عُدس قال: ئمَّى آدُم اقع  ذقد 
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ٕٕٙ 

 ن الحئن عكئ  فئَّر اآلية قغيار  اذاي فلاو  اان  اذا ذعاد  ذان َئاُمرة مرفوذاًا لماا ذادل ذعا . قاال اقان  ريار: حادفعا اقان  الثالث:
الملال ولام قاال:  اان  اذا فات قعاض   ال  ع  ل  وار او فيماا آاا مااي ا ئال قن يوئفي ذن ذمروي ذن الحئن: و يعي حدفع
 .(ٖٗ)ي ن قآدم
ماعام وحدفعا محمد قن ذقد ابذلىي حادفعا محماد قان فاوري ذان َمْعَمار قاال: قاال الحئان: ذعاى قااا ذرياة آدم ومان  وارك        

 .(ٗٗ) ع  ل  ور او فيما آاا ماقعد ي يععت: 
دوا وحدفعا قوري حدفعا يزيادي حادفعا ئاعيدي ذان قااادة قاال:  اان الحئان يقاول:  ام اليااود والعصاارى؛ رزقاام اهلل  والدًا         فااوَّ

روا  .(٘ٗ)وعصَّ
ي  عاا  فئَّاار اآليااة قااذلكي و ااو ماان  حئاان الاكائااير و ولااى مااا حملاات ذلياا  -رحماا  اهلل-و ااذ   ئاااعيٌد صااحيحٌة ذاان الحئاان        
لمااا ذاادل ذعاا   ااو وال غياار ي ال ئاايما مااع اقااوا  هلِل وورذاا ي فاااذا  ولااو  ااان  ااذا الحااديث ذعااد  محكوظااًا ذاان رئااول اهلل  اآليااة.

 و و اس قان ُمعقِّا   عاس  :يُدلَُّك ذلى  ع  موقوٌف ذلى الصحاقتي وَيحاِمُل  ع  القَّا  من قعض   ال ال اااس َماْن آمان ماعامي مفال
 و اهللي رال  ععا قر عا من ذادة المرفوعي واهلل  ذلم.وغير ماي  ما ئياات قياع  رن وا

فاما اآلفار: فقال محمد قن رئحاق قن يئاري ذن داود قن الُحَصايني ذان ذ رماةي ذان اقان ذقااس قاال:  اعات حاواو        
رقلايُس وآدُمي فقاال: رع ماا   والدًاي فُيعقِّاد م هللي وُيئامِّيام ذقاد اهلل وذقياد اهلل وعحاو ذلاكي فيصايقام الماوتي فااا اا الد آلدم 

) او الاذي ولق ام لو ئمَّيُاما  قغير الذي ائامياع  قا  لعااشي قاال: فولادت لا  ر اً  فئاما  ذقاد الحاارثي فكيا   عازل اهلل يقاول: 
 .(ٙٗ)رلى آور اآلية ف ع  ل  ور او فيما آاا ما(رلى قول : )من عكس واحدة( 

آدم: ا او الاذي ولق ام مان عكاس واحادةر رلاى قولا : افمارت قا ر وا َّت:  حِقلَاْت  م وقال الَعْوفتي ذن اقن ذقاس: قول  فات        
فااا ماااا الوااايطاني فقاااال:  ااال اااادريان ماااا يولاااد ل ماااا؟  م  ااال اااادريان ماااا ي اااوني  قايماااٌة  م ال؟ وزيَّااان لاماااا  )فلماااا  فقلااات...(يال؟ 

يوارج ئااويًاي امااا الوايطان: رع مااا رن لام ُائاامِّيا  قات لاام القاطالي رعا  َغااويي مقايني وقااد  اعات ققاال ذلاك ولاادت ولادين فماااااي فقاال ل
 ) ع  ل  ور او فيما آاا ما(.ومات  ما مات ابولي فئمَّيا ولد ما ذقد الحارثي فذلك قول  اعالى: 

اا آتَاهُ وقال ذقد اهلل قن المقاركي ذان َواريكي ذان ُوَصايفي ذان ئاعيد قان ُ َقياري ذان اقان ذقااس فات قولا :         َماا َفَممَّ
ُهاَو الَّاِذي َخَمَقُكاْم ِماْن َنْفاٍس َواِحاَدٍة َوَجَعاَل ِمْنَهاا َزْوَجَهاا ِلَيْساُكَن قال: قال اهلل اعالى:  َصاِلًحا َجَعََل َلُه ُشَرَكاَ  ِفيَما آتَاُهَما

ااا َتَغشَّاااَها ت صاااحق ما الااذي  ور ُا مااا ماان ال عااةي فااا مااا رقلاايس لععاا  اهلل فقااال: رعاا َحَمَمااْت َحْمااًَل َخِفيًفااا آدم ِإَلْيَهااا َفَممَّ
فئاامَّيا  ذقااد الحااارثي فاقيااا  ن  -يووفامااا- َلُاطيعاااعت  و ب علاانَّ لاا  قرَعااْت  ياالي فيواارج ماان قطعااك فيوااقُّ ي وبفعلاانَّ وبفعلاانَّ 

 -يووفاماا - و بفعلَانَّ يطيعا ي فورج مياًا. فم حملت الفاعيةي فااا ما  ينًا فقال:  عا صاحق ما الذي فعلُت ما فعلاُتي لااكعُلنَّ 
فاقيا  ن يطيعا ي فوارج ميااًاي فام حملات الفالفاةي فااا ماا  يناًاي فاذ ر لامااي فادر اماا حاس الولادي فئاميا  ذقاد الحاارثي فاذلك 

صاحاق ي وقد القَّى  اذا ابفار ذان اقان ذقااس  ماذاًة مان   روا  اقن  قت حاام. يَجَعََل َلُه ُشَرَكاَ  ِفيَما آتَاُهَماقول  اعالى: 
 م ا دي وئعيد قن ُ قيري وذ رمةي ومن الطققة الفاعية: قاادةي والئُّادِّيي وغياُر واحاٍد مان الئالف و ماذاٌة مان الولافي ومان 

 صل  مااووٌذ مان   ال ال اااسي فا ن اقان ذقااس روا   -واهلل  ذلم-المكئِّرين من المااورين  ماذاٌت ال ُيحصون  فرًةي و اع  
ذان ذققاةي ذان  -يععات اقان قواير- وا  اقن  قت حاام: حدفعا  قتي حدفعا  قو الُ ما ري حدفعا ئعيدذن ُ قّت قن  عسي  ما ر 

اا حملاْت حاواُو  اا اا الوايطان فقاال لااا:  ُاطيعيعات ويئاَلُم لاِك  قاادةي ذن م ا دي ذن اقن ذقاسي ذن ُ قاّت قان  عاس قاال: لمَّ
 ال:ااااااحملتي فقال لاا مفل ذل ن فلم اكعلي فم حملت الفالفةي ف او ا فق م اكعلي فولد فماتي فماااولُدِكي ئمِّي  ذقد الحارثي فل
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ٕٕٚ 

ال ف ع  ي ون قايمةي فايقاما فاطاذا"  .(ٚٗ)رن اطيعيعت يئلمي وا 
 عاا من آفاار   ال ال اااسي وقاد صاق الحاديث  -واهلل  ذلم-و ذ  اآلفار  ما ذلق ذلياا اقن  فير ققول : "يظار ذلياا        

 .(ٜٗ()ٛٗ)”رذا حدَّف م   ل ال ااس ف  اصدِّقو م وال ا ذِّقو م“ ع  قال:  ذن رئول اهلل 
ا  قماا         فم قّين اقن  فير الموقف من  ذ  ابوقار اائرا يلية ققول : "فم  وقار م ذلى ف فة  قئامي فمعاا ما ذلمعاا ِصاحَّ

  قماا دلَّ ذلاى و فا  ماع ال اااس والئاعة  يناًاي ومعااا ماا دلَّ ذلي  الدليل من  ااس اهلل  و ئعة رئول ي ومعااا ماا ذلمعاا َ ِذَقا
و و الذي ال ُيصادَُّق وال ُي اذَّس؛  (ٓ٘)”حّدفوا ذن قعت رئرا يل وال حرج: “ و مئ وٌت ذع ي فاو الماذون فت روايا  ققول  

حادَّث قا  مان صاحاقت  ظر: فاما من و ذا ابفر  ل  و من القئم الفاعت  و الفالث؟ في  ع” ف  اصدُّقو م وال ا ذِّقو م“لقول : 
  و ااقعت  ف ع  يرا  من القئم الفالث.

فاات  ااذاي واهلل  ذلاامي و عاا  لاايس المااراد ماان  ااذا الئااياق آدم وحااواوي  -رحماا  اهلل-و مااا عحاان فعلااى مااذ س الحئاان القصااري        
عمااا المااراد ماان ذلااك المواار ون ماان ذريااا ؛ ولاااذا قااال اهلل:  وذ اار اعااالى آدم وحااواو  الاوط ااة ِلمااا  ر ون()فاعااالى اهلل ذمااا يوااوا 

َوَلَقااْد َزيَّنَّااا السَّااَماَ  الاادُّْنَيا ِ َمَصاااِ يَح قعااَد ما ماان الوالااديني و ااو  االئاااطراد ماان ذ اار الوااوص رلااى ال ااعسي  مااا قااال اعااالى: 
ي ومعلاوٌم  ن المصااقيق و ات الع ااوم الاات ُزيِّعاْت قااا الئااماوي [٘: ]الملاكَوَجَعْمَناَهاا ُرُجوًماا ِلمشَّاَياِطيِن َوَأْعتَااْدَنا َلُهاْم َعاَذاَب السَّااِعيرِ 

عما  ذا ائاطراٌد من ووص المصاقيق رلى  عئااي ولاذا عظا ر  فيرٌة فت القرآني واهلل  ذلم  .(ٔ٘)”ليئت  ت الات ُيرمى قااي وا 
ذقاااد  :ميااا لااا  ذقااد الحاااارث  يوالحقيقااة  ن  اااذ  الروايااات مااان حيااث قصاااة رقلاايس ماااع حااواو وآدم فااات حماال حاااواو وائاا       

الويطان ي عل  ذ  الروايات ئاقطة وغير مققولة لموالكااا العقدية لعصمة ابعقياو. و ات ليئات واقعاة فات دا ارة ققولاااي وال فات 
صااود دا اارة "ال اصاادقو م وال ا ااذقو م" قاال  اات واقعااة فاات دا اارة رفناااا رفنااًا قاطعااًا؛ بعاااا ائااتو رلااى اكئااير اآليااة الااواردةي ومق

عمااا المقصااود ماان رايااان الواارك  عااا فاات  اآليااة فاات عئااقة الواارك لاايس رلااى آدم وحااواو حاااى اققاال اآليااة اكئااير اائاارا يليات لااااي وا 
اآلية  و فت ذرية آدم من العرس وغير م؛ رذ  ان ابولاى لذرياة آدم مان عئال  قاويام آدم وحاواو  ال يقعاا فات الواركي فااقوا م آدم 

اادان لاا  وحااواو مؤمعااان قاااهلل ومو  . ويكئاار  ااذا مااا  اااو قعااد ذلااك ماان اآليااات الااات االااو فاات الئااورة عكئاااا فاات قولاا  -ئااقحاع -حِّ
ْن تَااْدُعوُهْم ِإَلاا   *َواَل َيْسااَتِطيُعوَن َلُهااْم َنْصاارًا َواَل أَْنُفَسااُهْم َيْنُصااُروَن  *أَُيْشااِرُكوَن َمااا اَل َيْخمُااُق َشااْيًئا َوُهااْم ُيْخَمقُااوَن اعااالى:  َواِ 

ِإنَّ الَّااِذيَن تَااْدُعوَن ِمااْن ُدوِن المَّااِه ِعَ اااٌد َأْمثَاااُلُكْم َفاااْدُعوُهْم  *َدى اَل َيتَِّ ُعااوُكْم َسااَواٌ  َعَمااْيُكْم أََدَعْوُتُمااوُهْم َأْم أَْنااتُْم َصاااِمُتوَن اْلُهاا
َلُهْم أَْيٍد َيْ ِطُشاوَن ِ َهاا َأْم َلُهاْم َأْعاُيٌن ُيْ ِصاُروَن ِ َهاا َأْم َلُهاْم آَذاٌن  أََلُهْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن ِ َها َأمْ  *َفْمَيْسَتِجيُ وا َلُكْم ِإْن ُكْنتُْم َصاِدِقيَن 

ااِلِحيَن * َيْسَمُعوَن ِ َها ُقِل اْدُعوا ُشَرَكاَ ُكْم ثُمَّ ِكيُدوِن َفاََل تُْنِظاُروِن  َل اْلِكتَااَب َوُهاَو َيتَاَولَّ  الصَّ َوالَّاِذيَن  *ِإنَّ َوِلي اَي المَّاُه الَّاِذي َنازَّ
 .[ٜٚٔ-ٜٔٔاالذراف: ]تَْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه اَل َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُكْم َواَل أَْنُفَسُهْم َيْنُصُرونَ 

 

 الرازي يحّذر من القصة ا سرائيمية:  ا مامثالثًا: 
ت مان ئاورة ابذاراف وذاّد ا الرازي و او قصادد اكئاير  اذ  اآلياا ااماموقد ذ ر رواية الويطان  ذ  من اائرا يليات        

لماا لااا مان  فار ئالقت ذلاى  ؛ااويً  فائدًاي من و و  ماعاددة ذقلياًا ولغوياًاي و ظاار الو ا  العقادي فات ذادم ققاول  اذ  الرواياة
ودذا  رلى  ن يئامي  قمفال  اذ   رعئانذصمة العقت فقال: "رن الواحد معا لو حصل ل  ولد ير و مع  الوير والص ح ف او  

مااع عقوااا  وذلماا  ال فياار الااذي  ذقااد الواايطان( لز اار  و ع اار ذلياا   وااد ااع اااري فااآدم  :)يقصااد ذقااد الحاارث  ي ابئااماو
 وا ارق  الات حصلت ل  قئقس الزلة الات وقع فياا ب ل وئوئة رقليسي  يف لم ياعق  لااذا القادر؟ و ياف لام يعارف يحصل ل 

. ويئااحيل ذلاى آدم  ن يكعال  اذا و او عقات يئااحيل (ٕ٘)”حااراز معااا ن ذلك من ابفعال المع رة الاات ي اس ذلاى العاقال اال
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ٕٕٛ 

اذاقاد  ن “ذلي  الورك؛ ذلك  ن  ذ  الائمية قعقد الحرث للولاد ئاواو  اعات ذلاى طرياق الَعَلمياة  و طرياق الوصاكية اكياد  عا  
 .(ٖ٘) ”هلل وري ًا فت الولق والا ويني وذلك يو س ال زم قا كير آدم  وذلك ال يقول  ذاقل

وائاااغرس قااول ماان قااال ماان المكئاارين رن ائااميا  قعقااد الحاارث  و ذقااد الحااارث  ااان واار ًا فاات الائاامية ولاايس واار ًا فاات        
 .(ٗ٘)” قصدا  ن الحرث  ان ئقس ع اة الولد  ما يئمى الر ل عكئ  ذقد نيك “العقادة  ما فعل الوو اعت وذّلل لذلك قاعاما 

 

 .اخلامتة
 ا ج اآلاية: اوصل القاحث رلى العا       

ال يصق االذاماد ذلى وتو مان الرواياة اائارا يلية فات مرحلاة قعااو الاصاور اائا مت والارقياة اائا مية فات محانان  -ٔ
 الارقية ابولى.

 ؛ ئاوت الرواية اائرا يلية فام ماا ورد فات القارآن والئاعة مان العقاارات المعئاوقة هلل اعاالى  اليادي وولاق آدم ذلاى صاورا  -ٕ
صااورة؛ مااع  ن المقصااود قالصااورة فاات الحااديث  اات صااورة آدمي  -حاوااا -يقولااون قالاوااقي  وقااان هلل اعااالى  رذ  غاارت ماان

 وذلك ا ريمًا ل .وولق اهلل اعالى آلدم قيد  ادل ذلى قدرة اهلل و مر ي وامييز  ذن ئا ر مولوقاا  الات ولقاا ققول   ن؛ 
وا رةي ماع  ن الاعص واناق فات القارآن ال اريم وال يحاااج  اذ  مان ال  ئاوت الرواية اائرا يلية فت اكاصايل   ال آدم  -ٖ

 .-ئقحاع -ي والمئي ة رلى صكاا  الاكصي ت الُمِوّلة قعدل اهلل 
ولزو ا ؛ لماا ياعاارض ماع ذصاما  عقياًاي و ئااوت اكئاير اآلياات   ما  ئاوت الرواية اائرا يلية قعئقااا الوارك آلدم  -ٗ

قااوااذ م وار او الورك قاا رلى رو ل المور ين من ذريااماا قعاد ما  ةفت عئق الماعلقة قذلك المونوع مع  ن المقصود
 هلل اعالى.

 

 :  ا يوصي ال احثكما 
 فت اكئير القرآن ال ريم. -قصكة ذامة-فت اآلفار العقدية للرواية اائرا يلية  ات ااقة  قحاث ودرائ -ٔ
ت العقيادة اائا مية ويقعاد ا ذان الواقاات ذمل قحوث ودرائات فت قصص  ل عقت من ابعقياو والرئال قماا ي لّا -ٕ

 الماولدة ذن اائرا يليات فت  اس الاكئير.
اعقيااة مرا ععااا اائاا مية ماان الروايااة اائاارا يلية حاااى ياوقااف ر اادار الوقاات وال اااد فاات قااراوة اائاارا يليات وحاااى  -ٖ

 اصكو مرا ععا ومصادرعا فت اكئير القرآن ال ريم معاا.
 .والحمد هلل رس العالمين

 

 .اهلواوش
                                                 

(ي ٕ)طي مٜٙٚٔ اا/ٜٖٙٔالقاا رة ي دار ال ااس الحديفاةي القاا رةي التفساير والمفسارون(ي ٜٚٚٔ) محماد حئاين الاذ قت يعظر:( ٔ)
 .ٕٓٓ-ٖٛٔي ٙٙٔ-٘ٙٔصي ٔج

 ماين  يعظار:و  .٘ٚ(ي صٔي )طمٜٓٚٔي القاا رةي االز اري هاا فاي كتاب التفسايروأثر  سارائيميات (ي إٚٔٓ) رمزي عععاذاة يعظر:( ٕ)
 .ٖٔ٘ص(ي ٔي )طمٕٜٛٔي دار ال ااس العرقتي لقعاني التفسير نشأته تدرجه تطوُر(ي ٜٙٙٔ) الوولت
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ٕٕٜ 

 

 ااس  ي إٕٗٔي (ٔ)طي دموق: دار طوق الع اةي احقيق: محمد ز ير العاصر، صحيح ال خاريي القواري رئماذيلمحمد قن ( ٖ)
 .ٖٔٔصي ٗجي ٕٖٖٙحديث رقم: ي قاس قدو ولق آدم وذريا ي  حاديث ابعقياو

احقياااق: محماااد فاااؤاد ي قااااس  ول زمااارة اااادول ال عاااةي ٙ اااااس ال عاااة ي صاااحيح مسااامم(ي هٕٔٙمئااالم قااان الح ااااج العيئااااقوري)( ٗ)
 .ٜٕٚٔصي ٗج(ي ٙٔورقم )( ٘ٔحديث رقم )  ائ٘ٛي دار رحياو الاراث العرقتي قيروتي ذقدالقاقت

 .ٜٕٗٔصي ٗجي (ٜٕٛٚ- ٕٚحديث رقم )ي قاس قدو الولق وولق آدم ي  ااس صكة القيامةي صحيح مسممي مئلم( ٘)
 .ٖٕٛٔصي ٗج(ي ٕٔٗٛحديث رقم )ي قاس يدول ال عة  قوامي  ااس ال عة وصكة ععيمااي صحيح مسممي مئلم( ٙ)
 .ٕٙٔصي ٗجي (ٕٔٔٙحديث رقم )ي يامالك ال عئانقاس ولق ااي  ااس القر والصلةي صحيح مسممي مئلم( ٚ)
 .ٕٙٔصي ٗجي (ٕٕٔٙحديث رقم )ي قاس العات ذن نرس الو  ي  ااس القر والصلةي صحيح مسممي مئلم( ٛ)
ي قياروتي دار المعرفاةي محس الادين الوطياسي فتح ال اري شرح صحيح ال خاري(ي هٕ٘ٛ) قن ذلت قن ح ر العئق عت  حمد( ٜ)

روا   قاو وقال ذع : ي ٖٚٗٚٔحديث رقم: ي د الايفمت الحديث فت قاس ذ ر عقيعا آدم  قو القورو ور  .ٖٗٙصي ٙجي  اٜٖٚٔ
عاور  يعظار: وققياة ر الا  ر اال الصاحيق.ي وناعك  ال مااوري قن رافع قاال القوااري: فقاة مقاارس الحاديث رئماذيلوفي  ي يعلى

 .ٜٚٔصي ٛج، مٜٜٗٔ ا/ٗٔٗٔ، م اقة القدئتي رةالقا ، مجمَ الزاوئد ومن َ الفوائدي الدين ذلت قن  قت ق ر الايفمت
ومحمااد فااؤاد ذقااد  ي(ٕي ٔ)ج وااا ر  حمااداحقيااق واعليااق: ي ساانن الترمااذي(ي هٜٕٚ قااو ذيئااى)ي محمااد قاان ذيئااى الارمااذي( ٓٔ)

قرا يمو  ي(ٖالقاقت ) ا  ور ة م اقة ومطقعة مصطكى القاقت ي القا رة(ي ٘ي ٗذطوة ذوض المدرس فت ابز ر الوريف ) ا  ا 
قال الارمذي: حديث حئن صاحيق.  ماا روى  اذا  .ٜٕ٘٘ومن ئورة الققرةي حديث رقم قاس(ي ٕمي )طٜ٘ٚٔ ا/ٜٖ٘ٔلقتي الح

(ي هٗٚٚ) قاان ذماار قاان  فياار رئااماذيل يعظاار:و  .و قااو داوود واقاان وزيمااة  حماادالحااديث غياار واحااد ماان  صااحاس الئااعن مفاال: 
 .ٔٗ-ٜٖص(ي ٔي )طمٜٛٙٔي الااليفدار ي ي القا رةي مصطكى ذقد الواحد :احقيقي قصص األن يا 

ي قيااروتي مؤئئااة الرئااالةي وآوااروني احقيااق: وااعيس ابرعااؤوطي  اان حن اال أحمااد ا ماااممسااند (ي هٕٔٗ)ي قاان حعقاال  حمااد( ٔٔ)
. قااااال الايفماااات: َوِرَ الُااااُ  ِرَ اااااُل ٔٛٗصي ٘ٗجي ٛٛٗٚٗحااااديث رقاااام: ي ماااان حااااديث  قاااات الاااادرداو قاااااس(ي ٔي )طمٕٔٓٓ

ِحيِق. ي قصاص األن ياا ي اقان  فيار يعظار:و . ٘ٛٔصي ٚجي قاس فيما ئقق مان اهلل فات ذقااد ي مَ الزوائدمجي الايفمت الصَّ
   .ٕٗي ٔٗص

ي إ اراهيمإلا   سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم مان آدمي ص ح ذقد الكااح الوالدي يعظر:و  .ٕٛ-ٕٙ: ٔ ئكر الا وين( ٕٔ)
 .ٕٖص(ي ٔي )طمٕٗٓٓي دار العلومي لقعان

ي مٜٗٛٔ ااا/٘ٓٗٔي قيااروتي دار ال اااس العلميااةي والصاافات األسااما كتاااب (ي  اااٛ٘ٗ) قاان الحئااين القياقاات  حمااد قااو ق اار ( ٖٔ)
 .ٖٓٚصي (ٔ)ط

العلاوم م اقة ي الموصلي احقيق: حمدي قن ذقدالم يد الئلكتي المعجم الك يري قن  يوس  قو القائم الطقراعت  حمدئليمان قن ( ٗٔ)
ذماار  قاانا قااو الحئاان ذلاات  يعظاار:. و ٖٓٗي صٕٔي جٖٓٛ٘ٔقاان ذمااري حااديث رقاام: ذقااداهلل  قاااس(ي ٕي )طمٖٜٛٔوالح اامي 

ال اققحااوا  قاااس(ي ٔي )طهٔٓٗٔي م اقااة الااداري المديعااة المعااورةي احقيااق: ذقااد اهلل الغعيمااان، الصاافات(ي  اااٖ٘ٛ) الاادارقطعت
قاان ا رئااحقلصااحيق غياار الايفماات فاات م مااع الزوا ااد: روا  الطقراعاات ور الاا  ر ااال اقااال ي ٖٙصي ٛٗحااديث رقاام ي الو اا 

 .ٙٓٔصي ٛجي الطالقاعت و و فقة وفي  نعف رئماذيل
 .ٖٔٚصي والصفات األسما ي القياقت( ٘ٔ)
 .ٖٔٚ امش صي السا ق المرجَ( ٙٔ)
 قال الارمذي: حديث حئن صحيق.ي ٖٕٖ٘حديث رقم: ي ٖٛ٘صي ٘جي ومن ئورة ص قاس، سنن الترمذيي الارمذي( ٚٔ)
 .ٖٙٚصي صفاتوال األسما كتاب ي القياقت( ٛٔ)
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ٕٖٓ 

 

 .ٖٙٚص ي ااوي ت  ورى و ذلى معاعياا الصورة يعظر:و  .ٖٓٛصي المرجَ السا ق( ٜٔ)
 .ٕٕٙٔ-ٕٔٙٔي صٗ(ي ج٘ٔي ٖٔي حديث رقم )-ذلياما الئ م-ي  ااس القدري قاس ِح اج آدم وموئى صحيح مسمم( مئلمي ٕٓ)
 .ٓٛٔصي ٔجي ٕٕٖرقم  حديثي دعى   ل ال عة معزلة  قاسي  ااس اايماني صحيح مسممي مئلم( ٕٔ)
 .ٖٔٛ- ٖٓٛصي والصفات األسما ي القياقت( ٕٕ)
 .ٖٔٛصي المرجَ السا ق( ٖٕ)
ي مٕٓٓٓي دار الرئااالةي القااا رةي محمااد وااا ر  حماادمحمااود و  :احقيااقي تفسااير الط ااري(ي هٖٓٔ) الطقااريمحمااد قاان  رياار ( ٕٗ)

و او  حاد الصاحاقة ي و س قن ُمَعقِّ رلى  واياااو ت وانحة فت رئعاد ر  ئرا يلياتو ذ  الرواية من اا .ٕٙ٘صي ٔج(ي ٔ)ط
و ااان يااروي مااا  اااو ذعااد   اال ال ااااس ماان الاااوراة المحرفااة مااا يظعاا  مكياادًا فاات اكئااير آيااات القاارآن ي الااذين  ئاالموا ماان الياااود

 الم ملة فت قصص ابعقياو. ولم   د لاذ  القصة  فرًا فت  اس الحديث.
ي الملاوكذ ر اا الطقاري فات  وقاار  رئارا يلياتروايات لم   د ا فت  اس ابحادياث و ات و ذ  ال .ٜٕ٘ي صٔي جالمرجَ السا ق( ٕ٘)

 و ت فت  فير معاا ذن الصحاقة الذين  ئلموا من   ل ال ااس.ي وفت اكئير 
قاااس المساتدرك عماا  الصاحيحين،  اا(ي ٘ٓٗ قاو ذقاد اهلل الحاا م العيئاااقوري ) يعظاار:و  .ٙٓٔ -٘ٓٔي صٛي جالمرجاَ الساا ق( ٕٙ)

(ي ٔي )طمٜٜٓٔقياااروتي احقياااق: مصااطكى ذقااد القااادر ذطاااي دار ال اااس العلميااةي اهلل الاارحمن الاارحيم ماان ئااورة الققاارةي  قئاام
 .ٕٛٛي صٕجي قال الحا م:  ذا حديث صحيق اائعاد ولم يور ا ي و قال الذ قت فت الالويص: صحيق .ٖٖٛٓحديث رقم 

 ولم يرد فياا ئموق.ي  اس الحديث رال الحديث الئاقق قعص  ولم   د فت .ٖٕٙصي ٔجي تفسير ا ن كثيري اقن  فير( ٕٚ)
وذلق اقن  فير ذلاى  اذا الحاديث وناعك  فقاال: " اذا حاديث غرياس وفيا  اعقطااع قال رذناال  .ٖٕٙي صٔجي المرجَ السا ق( ٕٛ)

وم اااول  ااذا الحااديث ع ااد فاات رواااا  قااين ماااروك الحااديث وماادلس ونااعيف   ئاااعيدقااين قاااادة و قاات قاان  عااس. وذعااد مرا عااة 
 وفت  اس الر ال قيان.ي الحال

 لم   د لاا  ص  فت الصحاح والمئاعيد. رئرا يلياتو لاا  .ٖٕٙصي ٔجي المرجَ السا ق( ٜٕ)
. ٕٖٚص ي(ٔي )طهٖٓٗٔي قيااروتي دار اآلفاااق ال دياادةي عقياادة التوحيااد فااي فااتح ال اااريي ذصااام ال ااااس  حمااد يعظاار:( ٖٓ)

 .ٔٛصي ن القرآن الكريمالتكوين في ميزا سفري الوالدي يعظر:و 
مؤئئااة ي وااعيس ابرعااؤوط :احقيااقي  اان حن اال أحمااد ا ماااممسااند (ي  ااإٔٗ) قاان محمااد قاان حعقاال  حمااد قااو ذقااد اهلل  يعظاار:( ٖٔ)

و او العقادي  قاو - رقارا يمذمار قان ي قال المحقق: رئعاد  ناعيف (.ٕٚٔٔٓحديث رقم )(ي ٔي )طمٕٔٓٓ يدموقي الرئالة
 .ٖ٘ٓصي ٖٖجي والحئن مواور قالادليس ولم يذ ر ئماذ  من ئمرةي قاادة نعففت روايا  ذن  -حكص القصري

 الحارث ائم اقليس ععوذ قاهلل مع .( ٕٖ)
قال:  ذا حديث حئن غريس ال ععرف  رال مان حاديث ي ٖٚٚٓحديث ي قاس ومن ئورة ابذرافي ئعن الارمذيي روا  الارمذي( ٖٖ)

 .ٕٚٙصي ٘جي ذن قاادة رقرا يمذمر قن 
 .ٗ٘صي قصص األن يا ي  فير اقن( ٖٗ)
 .ٓٓٔ-ٜٜص صي ٙجي تفسير الط ريي الطقري يعظر:( ٖ٘)
 .ٔٓٔصي ٙجي المرجَ السا ق يعظر:( ٖٙ)
 .ٕٓٔ- ٜٛص صي ٙجي المر ع الئاقق الروايات في الط ري، يعظر:( ٖٚ)
 .ٛٔٙصي ٓٔجي تفسير الط ريي الطقري( ٖٛ)
 .ٖٖي ٖٔ امشي ئقق اوري  ( ٜٖ)
 .ٖٕٙصي ٓٔجي ريتفسير الط ي الطقري( ٓٗ)
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ٕٖٔ 

 

 .ٖٖ امشي ئقق اوري  ي صحيح الترمذيي الارمذي( ٔٗ)
 .ٖٕٙصي ٓٔجي تفسير الط ريي الطقري( ٕٗ)
 .ٜٕٙصي ٓٔجي المرجَ السا ق( ٖٗ)
 .ٜٕٙصي ٓٔجي المرجَ السا ق( ٗٗ)
 .المرجَ السا ق( ٘ٗ)
لام   اد لا   صاً  فات الصاحاح قا . و ي ذان اقان رئاحاقي مان طرياق ئالمة قان الكنال ٕٗٙ/ٓٔي  ور   الطقاري فات الاكئاير( ٙٗ)

الات  فر ذ ر ا فت قصص ابعقياو ذعد قعض المكئرين و ااس الاااريخ مماا ُعقال ذان و اس  ئرا يلياتفاو من ااي والمئاعيد
 و قت وغير ما.

 .ٜٛٗ-ٙٛٗص صي ٖجي تفسير ا ن كثيري اقن  فير( ٚٗ)
.قاال الوايخ واعيس: رئاعاد  ٓٙٗصي ٕٛ.جٕٕ٘ٚٔقام حاديث ر ي قااس حاديث  قات عملاةي  حماد اامااممئاعد ي قن حعقل  حمد( ٛٗ)

فات  ٘ٛٗ/٘وذ ر  اقن حقاان فات "الفقاات" ي : روى ذع   مع-وذ ر فت قعض الروايات  ن ائم  عملة- اقن  قت عملةي حئن
 وقااقت ر اال اائاعاد فقااتي ورود  فات "الفقاات"رلاى  فلام يوايراي ولام يطلاع المازي وال الحاافظ ذلاى  اذ  العئاوةي رحدى العئخ

 غير  قت عملة فلم يورج ل  ئوى  قت داود.ي ر ال الويوين
 .ٜٛٗ-ٙٛٗص ص يٖجي التفسيري اقن  فير( ٜٗ)
و اذا رئاعاد حئان مان   ال ي قاال المحقاق: صاحيق لغيار ي ٖٓٔٓٔحاديث رقام: ي قاس مئعد  قات  ريارة، المسندي  حمد اامام( ٓ٘)

 .ٕٙٔصي ٙٔجي قت ر ال  فقات ر ال الويوينوقاي فاو حئن الحديث -و و اقن ذلقمة الليفت- محمد قن ذمرو
 .ٜٓٗ-ٜٛٗص صي ٖجي تفسير ا ن كثيري اقن  فير( ٔ٘)
ي ٚٔج(ي ٔ)ط (ٖط)ي هٕٓٗٔي قياروتي دار رحيااو الااراث العرقاتي مفااتيح الغياب(ي هٙٓٙ) الارازيمحمد قن ذمر الكوار ( ٕ٘)

 .ٕ٘ٗص
 .المرجَ السا ق( ٖ٘)
 .ٖٗٔصي ٕجي (ٔط)ي مٜٜٔٔ ا/ٕٔٗٔي دموقي دار الويري قديرفتح الي محمد قن ذلت قن محمد الوو اعت( ٗ٘)


