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  :�ذا السؤال .. نبدأ املوضوع 

  !هل مالئكة هللا متنع املرء من التوبة ان اراد التوبة واالميان ؟
  !افواه التائبني ؟وهل مالئكة هللا يتصرفون كالسفهاء ويدسون الطني يف 
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  :الصحيح لنستوعب احلدث  النبويأ احلديث ر لنق
   

سعيد بن    عن    وعطاء بن السائب    عدي بن Oبت    أخربين    شعبة    أخربK    خالد بن احلارث    حدثنا    دمحم بن عبد األعلى الصنعاين    حدثنا " •

��«������á_����Øè�q����Ü×‰æ�äé×Â��]�î×‘����ØÃq����Œ‚è  أنه ذكر    ملسو هيلع هللا ىلص    عن النيب   ذكر أحدمها    ابن عباس    عن    جبري 
��»�����áçÂ†Ê����]�ä·†è�á_�íé�}�æ_��]�ä·�Ê��]�÷c�äÖc�÷�ÙçÏè�á_�íé�}�°ŞÖ]    أبو    قال

 ".  من هذا الوجه    غريب  3 حديث حسن صحيح   هذا    عيسى 
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  )ومن سورة يونس  –تفسري القرآن عن رسول هللا -سنن الرتمذي (
  

                                                 
  :الحديث صحيح وهذه روايات اخرى مصححة   3

  و رأيتني و أنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة ل: قال لي جبريل  –

   2015: الصفحة أو الرقم –السلسلة الصحيحة : المصدر –األلباني : المحدث – صحيح: خالصة الدرجة –عبدهللا بن عباس : الراوي

  إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول ال إله إال هللا –

   4/16: الصفحة أو الرقم –مسند أحمد : المصدر –أحمد شاكر : المحدث – إسناده صحيح: خالصة الدرجة –عبدهللا بن عباس : لراويا

  لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة : قال لي جبريل  –

   223: الصفحة أو الرقم –النوافح العطرة : المصدر –دمحم جار هللا الصعدي : حدثالم – صحيح: خالصة الدرجة –عبدهللا بن عباس : الراوي
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  !! فتدركه رمحة هللاجربيل يدحش الطني يف فم فرعون لكي ال ينطق wالميان 

  …لقرآن wن فرعون آمن �w واسلمحيدثنا ا) القرآنية ( يف حادثة غرق فرعون 
  !لكن جربيل مل يعجبه هذا 

لكي ال ينطق شهادة , به عينيه ووجهه او ضرب , فغطس يف البحر االمحر وكمش طني البحر ودسه يف فم فرعون 
  !هل هذه اخالق مالئكة ؟ ..التوحيد فينجو ويرمحه هللا 
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  ..فارتبكوا والتخموا وتركركوا ..  منطقهمسبب هلم هذا احلديث الصحيح صداعاً ونزيفاً حاداً يف  لقد
  ! "ان يؤمن فرعون هللا مل يشاء" :حلل املهلهل الشديد الروغان مث تقدموا �ذا ا

  .. 1ن هللا قد قضى وقدر 1ن ال يؤمن فرعون وال ينجو: فقالوا 
  :نطرح سؤاالً هاماً لو .. حسناً :  قلنا

ربه قد ما دام  ،اذن ما فائدة وهدف فعلة جربيل الشريرة يف دس وحشو الطني واحلمأة يف فم فرعون وهو ميوت ويغرق 
  !؟قدر عليه ان ال يؤمن وال ينجو 

فلماذا قال جربيل اذن بعد ان حشا فمه , على فرعون ان يهلك كافراً ليدخل جهنم ” مقدراً ومكتوwً ” وان كان 
  :wلطني ان هدف فعلته هو 

  !!؟”  خمافة ان تدرك فرعون الرمحة” 
  !مل ينطقها سواء نطق wلتوبة ام .. لن يرمحه هللا على كل حال ان كان 

  !ام كان جربيل جيهل ما قدره ربه على فرعون ؟
فقالوا  ن التوبة واالميان غري مقبول يف  ،وهناك من حاول االنعتاق من هذا املأزق على طريقة االستغباء واالستعماء 

  ..!حالة كحالة فرعون 
  :فهذا wلتأكيد يعين 

  ..ال¢ا لن تقبل منه يف تلك احلالة ..  wنه مهما نطق الشهادة وكالم التوبة فلن ينفعه بشيء
  :فنطرح عليهم حينها ذات سؤالنا اعاله 

  ؟بدس الطني واحلمأة يف فم فرعون لكي ال ينطق الشهادة , اذن ما فائدة وهدف قيام مالك هللا العظيم جربيل
  ..اليس هذا فعل السفهاء الباطشني الظاملني احلاقدين 

  ..شيطاين اخرق ذميم ال فائدة منه  فعل.. دس الطني يف فم فرعون ان 
  :وتربير دمحم فعلة جربيل بقوله 

  !!” خشية أن يقول ال إله إال هللا فريمحه هللا ” 
  !!ال اله اال هللا ؟: فمن الذي قال ان فرعون مل ينطق عبارة  ..تربير اجوف فارغ 

  :اليس هذا هو نص القرآن الصريح الواضح 



آَمْنُت أَنَُّه َال ِإلََه ِإالَّ الَِّذي  قَالَ َوُجُنوُدُه بـَْغًيا َوَعْدًوا َحىتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق  ِفْرَعْونُ ائِيَل اْلَبْحَر َفأَتْـبَـَعُهْم َوَجاَوْزKَ بَِبِين ِإْسرَ { 
  )90يونس (  }َوأKََ ِمَن اْلُمْسِلِمَني  آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسَرائِيلَ 

  
  :رق كانت انه حني الغفرعون  حالة نالحظ ان

  }..آمنت { !  منآ -1
  }انه ال اله اال الذي آمنت به بنو اسرائيل { : وشهد شهادة التوحيد  -2
  !} واQ من املسلمني {  !واسلم  -3
  

  ..كل هذا الكالم قاله فرعون ونطقه 
  !؟.. فلماذا قام جربيل حيشو الطني يف فمه اذن 

  !”   هللا فريمحه هللاخشية أن يقول ال إله إال” : وكما برر دمحم 
  اي نطقها بفمه ، فما لزوم حشو فمه wلطني ؟.. بينما هو قد آمن وشهد wلتوحيد واسلم 

  ؟ام كان سهو او تناسي.. به وكيف لنيب ان ال يعلم مبحتوى كتاب ر  ..مناقض للقرآن فكالم دمحم هنا 
  :كيف مل يقرأ دمحم كالم ربه الذي اورده عن فرعون وانه قال صراحة 

  ؟}  اسرائيلال اله اال الذي آمنت به بنو { 
  !ابليساليس فعل جربيل اذن فعل عدواين شرس ال يصدر اال من 

  )!؟( يدسون على فمه أقوال مكذوبة  فم دمحم الذي كانوا اخرتعوه على صحابة العدولكذب من ال هو حديثأو 

  



 


