
؟ ملسو هيلع هللا ىلص  حممد الرسول ألجل الكون خلق تعاىل هللا أن صحيح هل  
   االستدالالت ؟ وهذي الكالم هذا صحة ما

 بن الرمحن عبد أنبأ ، مسلمة بن إمساعيل حدثنا ، الفهري  مسلم بن  هللا عبد طريق من احلاكم روى
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال عنه تعاىل هللا رضي اخلطاب بن عمر عن جده، عن أبيه، عن أسلم،  بن زيد
  وكيف  ، آدم اي:  هللا فقال.  يل غفرت ملا حممد حبق أسألك رب اي:  قال اخلطيئة آدم اقرتف ملا: 

 رفعت روحك، من يف ونفخت ، بيدك خلقتين ملا ألنك ، رب اي:  قال  ؟ أخلقه ومل حممدا   عرفت
  تضف  مل  أنك فعلمت ، هللا رسول حممد ، هللا  إال إله ال:  مكتواب العرش قوائم  على فرأيت ، رأسي

  ، حبقه ادعين ، إيل اخللق ألحب إنه ، آدم  اي صدقت:  هللا فقال.  إليك  اخللق أحب  إال امسك إىل
خلقتك  ما حممد ولوال ، لك غفرت فقد  
 اإلنسان يدخل وهبما الشهادتني ركين أحد أنه وذلك وينعقد ابلنيب احللف جيوز أمحد اإلمام وأن

 اإلسالم
( ورسوله عبده حممدا وأان إال  إله أال شهادة مخس على  اإلسالم بين)  احلديث ويف  

   احلكم يف املشاركة يقتضي وإمنا التساوي يقتضي ال االقرتان ألن تساوي فيه ليس فاحلديث
تعاىل هللا من ومأمور هبا مأذون هي بل الشرك أنواع من نوعا ليست فالشهاداتن ولذلك  

   ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى النيب هبذا إال ربنا إىل نصل ال أننا نعرف أن أجل من
( الّرُسولَ  َوَأِطيُعوا اَللَّ  َأِطيُعوا ُقل  )  

احلاكم رواه الذي املستدرك  يف آدم حديث جاء  ذلك وعلى  
   ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألجل الكون خلق  هللا أن يؤكد ما والسنة القرآن يف وأن
(  يُوَحى   مِ ث  ُلُكم   َبَشر   َأانَ  ِإمّنَا ُقل  ):  تعاىل وقوله( آدم ولد سيد أان) مثل  
األفالك خلق ملا خلقه من مراده يويف أن  أحد يستطيع   لن أنه  وعلم األفالك خلق لو هللا ألن  

 عن ويبتعد أمر لكل ميتثل أن يستطيع   ملسو هيلع هللا ىلص النيب ميزان يف هو إنساان عرف ملا وتعاىل سبحانه لكنه
الكون خلق هني، كل  

ملسو هيلع هللا ىلص   األمت املثال ذلك يقلدون حياولون الرسل من العزم وأولو  
 

   اجلواب :
 



َل ق ، أو َخَلق ل نَِبي نا حممد صلى هللا عليه وسلم ِمن الغُلو   الَقو ل أبن هللا َخَلق اخل  األفاَلك ألج 
َمر ََيَ   ابنَ  الّنَصاَرى َأط َرت   َكَما  تُط ُروِن  واإلطراء الذي هَنَى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم ِبقوله : الَ 

َا ، َوَرُسولُه . رواه البخاري .  اَللّ  َعب د فَ ُقوُلوا َعب ُده ، أانَ  َفإمن   

 
( َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإِلْنَس إاِلَّ ِليَْعبُُدونِ مث إن هذا القول ُُماِلف ِلقوله تبارك وتعاىل : )  

 
َِطي آَدمُ  اق رَتَفَ  َلّماوأم ا حديث : "  أَُلكَ  َرب   ايَ : قال  َئةَ اخل  " فقد   يل ... َغَفر تَ  َلَما حمَُم د حبَق ِ  أس 

. وأو َرده اإلمام الذهيب يف " ميزان   موضوع بلرواه احلاكم وصح حه ، وتعق به الذهيب ِبَقوله : 
  قعَنب ، ابن َمسَلمة بن إمساعيل عن فقال : َرَوى .الفهري  مسلم  بن هللا االعتدال " يف ترمجة عبد

 يف البيهقي رواه . َخلقُتك ما حممد َلو ال  آدم اي: فيه  اَبِطال َخََب ا أسلم  بن  يزيد بن الرمحن عبد عن
   .النبوة  دالئل

 وكذلك قال األلبان .
واحلديث املوضوع : مكذوب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، واحلديث املكذوب ال جَيوز  

 َنش ره وال تَ َناقله إال  على سبيل البَ َيان والتحذير منه . 
 

".  األفالك َخلقتُ  َلَما  وِِم ا يشتهر على األلسنة حديث : " َلو اَلك  
. : موضوع   " املوضوعة األحاديث"  يف الصغان قال  

 املوضوعة " ، والَفت ين يف " تذكرة األحاديث يف اجملموعة وكذلك قال الش و كان يف " الفوائد
واملوضوعة " .  الضعيفة األحاديث املوضوعات " ، واأللبان يف " سلسلة  

 
  الديلمي روى فقد صحيح ، معناه لكن: القاِري  الشيخ قول قال الشيخ األلبان رمحه هللا : وأما

  َخلقتُ  ما ولوالك اجلنة ، َخلقتُ  َلَما لوالك حممد اي: جَبيل فقال أاتن: " مرفوعا   عباس ابن عن
".  الدنيا خلقتُ  ما لوالك: " عساكر  ابن رواية ، ويف " النار  

َز م: فأقول  ا أرَ  ملَ  ِم ا وهذا  الديلمي ، عن نَ َقله ما ثبوت بعد  إال   يَِليق ال معناه ِبِصح ة اجل    تَ َعر ض   أحد 
 ذلك على التدليل يف وحسبنا َضعِفه ، يف  أتَ َرد د ال فإن َسَنِده ، على أِقف  ملَ  كنتُ   وإن وأان ِلبَ َيانه ،

  ِمن"   مسنده"  يف إسناده على َوَقفتُ  حني  َوهائه ، بل َضعِفه ، ِمن أتك دت مث به ، الديلمي َتفر د
  بن  علي بن الصمد عبد عن سليمان بن جعفر بن الفضيل حدثنا القرشي موسى بن هللا عبيد طريق
.به عباس ابن عن أبيه عن عباس ابن هللا عبد  



.ِبه  إال   يُعَرف وال حمفوظ ، غي  حديثه: العقيلي   قال هذا ، الصمد عبد وآفَ ُته: قلت   
واملوضوعة(  الضعيفة األحاديث )سلسلة  

 
ن  َيا َخَلق تُ  ومثله حديث : " َوَلَقد   َلَها الدُّ  َما َوَلو الك ِعن ِدي َوَمن زَِلَتك َعَلي   َكَراَمَتك  ألَُعر ِفَ ُهم َوأه 

ن  َيا َخَلق تُ  "  الدُّ  
 أبو ، والضعفاء  وضعفاء  جمهولون إسناده وىف فيه ، شك ال موضوع حديث قال ابن اجلوزي : هذا

   .الَيَسع  بن وإبراهيم السكني
 )املوضوعات( 

:  الفال س َوقال  مرتوكون ضعفاء  ال َبص ِري   َوحيىي َوِإب  َراِهيم السكني أبُو: َمو ُضوع  وقال السيوطي :
. ابملوضوعات   حُيدث َكّذاب  حَي ىَي   

املوضوعة(  األحاديث يف املصنوعة )الآلىلء   
 

َل ق ، كما قال عليه الصالة   ويُغين عن هذا ُكل ه : أن نَِبي نا حممدا صلى هللا عليه وسلم سي د اخل 
.   ُمَشّفع  َوأّولُ  َشاِفع   َوأّولُ  ال َقَب ُ ، َعن هُ  يَ ن َشقُّ  َمن   َوأّولُ  ال ِقَياَمة ، يَ و مَ  آَدمَ  َوَلد  َسيِ دُ  والسالم : أانَ 
 رواه مسلم . 

 
 وأن هللا عز  شأنه أخذ امليثاق على الن ِبي ني اإلميان ِبحمد صلى هللا عليه وسلم إن بُعث وُهم أحياء . 

ُ ِميثَاَق النَّبِي ِيَن لََما آَتَْيتُكُْم ِمْن كِ قال هللا عز  وَجل  : ) تَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءكُْم  َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

ٌق ِلَما َمعَكُْم لَ  تُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَْنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَِلكُْم إِْصِري  َرسُوٌل ُمَصد ِ

( قَالُوا أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمعَكُْم ِمَن الشَّاِهِدينَ   
  أَخذَ   إال   األَن ِبَياءِ  ِمن نَِبيًّا اَللُّ  بَ َعثَ  َما: عنهما اَلل   َرِضيَ  َعّباس   بن اَللِّ  َوَعب دُ  اِلب ،طَ   أِب  بن َعِليُّ  قال
ِمَنن   َحي   َوُهوَ  صلى هللا عليه وسلم حمَُم د بُِعثَ  َلِئن ال ِميثَاق َعَلي ه  َيَ ُخذَ  أن َوأَمَرهُ  َوِليَ ن ُصَرن ه ، ِبه َليُ ؤ 

َياء   َوُهم حمَُم د بُِعثَ  َلِئن   أُّمِته ، َعَلى ال ِميثَاق ِمُننّ  أح  . َوِليَ ن ُصُرنّه  ِبه َليُ ؤ   
  األَن ِبَياِء ، أل ِسَنة َوَعَلى ال ِمَلل ، َسائِر يف  َوَعَظَمِته َشَرِفه ، َعَلى َوتَ ن ِبيه تَ ن وِيه قال ابن كثي : َوَهذا

َرمُ  َوأن ه الّزَمان ، آِخر يف  َساَلِتهِبرِ  َوِمن  ُهم ََلُم َوإع الم   . الّنِبيِ ني   َوَخامتَ  ال ُمر َسِلني أك   
ِلَده جَم َده ، َوَجّلى ِسّره ، ، َوَبنّيَ  َخََبَه وََكَشفَ  َأم َره ، أو َضحَ  َوَقد   َِليلُ  إب  َراِهيمُ  َوبَ َلَده :  َوَمو  ِلهِ  يف  اخل   قَ و 

َربَّنَا َوابْعَْث فِيِهْم َرسُوالً ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم  ) ال بَ ي ت بَِناء  ِمن فَ رَغَ  ِحنيَ  عليه الصالة والسالم

يِهْم إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ   أم رِه بَ َيان أّولُ  ، َفَكانَ  (آَيَاتَِك َويُعَل ُِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزك ِ



َِلّية َعَلى لِ  َبني   ُوُضوحَوال   اجل  َِليلِ  ِإب  َراِهيم ِلَسان َعَلى  اأَلر ض  أه  َرمِ  اخل    حمَُم د   بَ ع د اَللّ  َعَلى األَن ِبَياء  أك 
األَن ِبَياء . َسائِرِ  َوَعَلى  َعَلي هما ، َوَسالُمه َعَليه اَللّ  َصَلَواتُ   

 )البداية والنهاية(
 

 وسبق : 
 َمن هو خُي الَبي ة ؟ 

ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4005-http://al 
 

َل ف ابلنيب  ِه وِمن ََبِه ؟  ملسو هيلع هللا ىلصهل ثَبت عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه أجاز احل   والتَب ك ِبَقَب 
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=92972 

 
 ُحكم التوس ل ِباه النيب صلى هللا عليه وسل م ، أو حبقِ ه ؟ ما

t/vb4/showthread.php?t=4196ershaad.ne-http://al 
 

 : ِمن َكرَي ِصفاته ومعجزاته ودالئل نُ بُ و ته ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  حممد
ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16496-https://al 

 
 وهللا تعاىل أعلم.
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