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   مقدمة
 

عىل خاتم وأفضل الصالة وأزكى التسليم  ،احلمد هلل رب العاملني

أهل بيته الطيبني الطاهرين،  وعىل ݕاألنبياء وسيد املرسلني حممد 

يهم من اآلن إىل قيام يوم األبدية عىل أعدائهم ومبغضواللعنة الدائمة 

 :أّما بعد الدين،

 ݕعىل فراش رسول اهلل  ݠمبيت عيل أمري املؤمنني  حادثةفإّن 

كتاب سرية أو  ود خيلّنه ال يكاإحتى  ،السرية النبوية حوادثمن أشهر 

 تاريخ من ذكر هذه احلادثة أو اإلشارة إليها.

فوجئنا يف الفرتة األخرية بظهور من يشّكك يف هذه احلادثة،  إاّل أّننا

بل جتاوز األمر التشكيك إىل القطع بعدم صّحتها واجلزم بامتناع حصوهلا، 

 والترصيح هبذا عىل املأل ويف وسائل اإلعالم!

احلادثة يف بعض هذه لكتابة املقاالت يف نقد  وقد تصّدى أحدهم

وهو الدكتور  ،وبيان ضعفها والطعن يف تفاصيلها السعودية،الصحف 

أمحد بن قاسم الغامدي
(1)

. 

                                                           

  ݛ     عّرف نفسه يف أحد املواقع بقوله: فقيه باحث عارف باخلالف، له اشتغال يف احلديث  (1)
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شكاالت حول هذه إوقد وفقت للتصّدي إىل جواب ما طرحه من 

به أن يرّد عىل ما طرحته أكثر من مّرة حتى  ااحلادثة والنقض عليه، ممّا حد

 عت جمموعة من املقاالت التي تعرضت إىل كّل جوانب هذه احلادثة.اجتم

ومن هنا طلب منّي بعض األخوة أن أمجع شتات هذه املقاالت 

مع يف كتاب واحد بحيث وأضيف عليها بعض التعليقات، لكي جُت 

 .ها يف كّل وقت بسهولةيلإيستطيع الباحث أن يرجع 

وتنسيقه وإضافة بعض وقد تكّفلت جلنة األولياء بمراجعة احلوار 

 اجلميع. ، ويستفيد منهليخرج الكتاب للنور يف أحسن صورة ؛الفوائد

باطال كي ويرينا الباطل  ،نسأل اهلل تعاىل أن يرينا احلّق حّقا كي نتّبعه

وجيعلنا ممّن يظهر احلّق عىل أيدهيم، إنه أكرم األكرمني، واحلمد هلل  ،نجتنبه

 وآله الطيِّبني الطاهرين. رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد

 

 أمحد سلامن            هـ     1437مجادى األول  20يف 

                                                           

يف منطقة مكة املكّرمة  واملنطق، مدير عام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ݚ

ومستشار )مركز علوم القرآن والسنّة(، تتلمذ عىل عدد من العلامء يف فنون العلوم 

املختلفة، من الكّتاب، له مقاالت يف عّدة صحف وجماّلت سعودية، وله عدد من 

 البحوث احلديثية والفقهية واألصولية وعدد من األرجوزات الشعرية يف فنون خمتلفة.



 

 متهيد
 

من يقرأ تاريخ املسلمني منذ فجر اإلسالم وإىل يومنا هذا، جيد أّن 

، حيث القوا من هذه ݜمنّظمة قد ُشنّت عىل أهل بيت النبوة  هناك حربا  

 أحد غريهم! مل يلقه  وترشيدا   وتقتيال   األّمة ظلام  

وأخربهم باملصائب  ،بام سيجري عليهم ݕرسول اهلل وقد نّبأهم 

، كام يف حديث ابن مسعود ݕحيث ورد عنه  ،واملآيس التي سيعايشوهنا

فلام ، إذ أقبل فتية من بني هاشم بينا نحن عند رسول اهلل ݕ :حيث قال

ل نرى قال: فقلت له: ما نزا؛  لونهاغرورقت عيناه وتغرّي  رآهم النبي ݕ

ا أهل البيت اختار لنا اهلل اآلخرة عىل نكرهه؟ قال: إنّ  يف وجهك شيئا  

وتطريدا   وترشيدا   أهل بيتي سيلقون بعدي بالء   وإنّ  ،الدنيا
(1)

. 

كام نّص عىل ذلك  ݠوأّول هذا البالء هو الغدر بأمري املؤمنني 

إّن  :، إذ قالالصادق األمني يف صحيح اخلرب عىل لسان أخيه يعسوب الدين

أّن األّمة ستغدر يب بعده ݕالنبي  ممّا عهد إلّ 
(2)

. 

بني مقتول ومسموم  ݜومنها فتح باب البالء عىل أهل بيت النبوة 

وتقّربوا إىل  ،استحّل الناس دمهقد  ،وطريد وأسري ومرّشد عن وطنه

فال جتد  ،ةرض من دمائهم الطاهرة الزكيّ حّتى أثخنت األ ،الشيطان بسفكه

                                                           

   .5/527ابن أيب شيبة  مصنّف (1)

 .3/150املستدرك عىل الصحيحني  (2)
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ارق األرض أو مغارهبا إاّل وفيها قرب يشهد بام تعّرض له هذا مشيف  بالدا  

 ،بحفظ أهله والرفق هبم ݕالذي لطاملا أوىص رسول اهلل  ،البيت الطاهر

ركم اهلل يف أهل بيتي، ركم اهلل يف أهل بيتي، أذكّ أذكّ  ،وأهل بيتي: قالحيث 

يركم اهلل يف أهل بيتأذكّ 
(1)

. 

                                                           

 .4/1873صحيح مسلم  (1)



 

 ݠبغض أمري املؤمنني 
 

عىل أمري املؤمنني  وخصوصا   ݜاحلرب عىل أهل البيت مل تقترص 

بل جتاوزت هذا احلّد لتصل إىل حماربة كّل ما  ،ة كام قّدمناالتصفية اجلسديّ 

 يتعّلق هبم!

رسول  وّص  ݠوترّكزت هذه احلرب عىل شخصية أمري املؤمنني 

النصيب األوفر من البغض واحلقد ووالد عرتته، فكان له  ݕاهلل 

منه، بل شمل حّتى  ؤد تطّور هذا البغض إىل سّب ولعن وتربر وق والعداوة،

 ݠحماربة اسمه الرشيف 

 : ݠبغض بعض الصحابة ألمري املؤمنني 
احلديث والتاريخ والسري والرتاجم، يقف عىل حقيقة من يقرأ كتب 

 عيل بنل ا  وبغض وهي أّن مجلة من الصحابة امتألت قلوهبم كرها   ،مهمة جّدا

 !ݠأيب طالب 

: نقل أمحد بن حنبل رواية تثبت بغضه لعيل بريدة األسلمي ممنه

 عليًّا أبغضت قال: بريدة، أيب حّدثني ،بريدة بن ، قال: عن عبد اهللݠ

 عىل أحّبه إاّل  مل قريش من رجال   وأحببت قال: قط، أحد يبغضه مل بغضا  

 أصحبه إاّل  ما فصحبته، خيل، عىل الرجل ذلك فُبعث قال: عليًّا، بغضه

 ابعث :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل قال: فكتب سبيا ، فأصبنا قال: عليًّا، بغضه عىل

 من أفضل وصيفة هي السبي ويف ا،عليّ  إلينا فبعث قال: خيّمسه. من إلينا
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 هذا؟ ما احلسن أبا يا فقلنا: ى،مغطّ  رأسه فخرج م،وقّس  فخّمس، السبي.

 مّخستو قسمت فإّن  السبي، يف التي كانت الوصيفة إىل تروا أمل قال:

 آل صارت يف ، ثمملسو هيلع هللا ىلص النبي بيت أهل يف صارت اخلمس، ثم يف فصارت

 ،ابعثني ، فقلت:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل نبي إىل الرجل فكتب قال: هبا، ووقعت عيل،

 فأمسك قال: ،صدق وأقول: الكتاب، أقرأ قال: فجعلُت  ،مصّدقا   فبعثني

 تبغضه، فال: قال ،نعم: قلت: قال ا؟عليّ  أتبغض :والكتاب، وقال يدي

 يف عيل آل لنصيب بيده حممد نفس فوالذي حبًّا، له فازدد حتّبه كنت وإن

 رسول قول بعد أحد الناس من كان فام: قال ،وصيفة من أفضل اخلمس

عيلّ  من إلّ  أحّب ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل
(1)

.
 

خفاء اسمه يف اخلرب إالذي تعّمد الرواة  ومنهم خالد بن الوليد:

 الصحابة، إاّل أّن اخلرب املتقّدم رغم أّن بغضه لعيل ݠ معروف مشهور بني

ح فيه هبوية املذكور فقد روى احلاكم يف  ،قد ُنقل بطريق آخر ُُصّ

 ألم ي مع ثني عبد اهلل بن بريدة األسلمي، قال: إّن مستدركه، قال: حدّ 

: إّن كنت أنال أيب، إذ مّر بقوم ينقصون عليًّا ݠ، يقولون فيه، فقام فقال

مع خالد بن الوليد يف جيش،  من عيل، ويف نفيس عليه يشء، وكنت

فأصابوا غنائم، فعمد عيل إىل جارية من اخلمس فأخذها لنفسه، وكان بني 

وقد عرف خالد الذي يف  ،فقال خالد: هذه فرصتك وبني خالد يشء، عيلّ 

...نفيس عىل عيلّ 
 (2)

. 

                                                           
، عّلق األرنؤوط عىل احلديث بقوله: حديث صحيح وهذا إسناد 38/66مسند أمحد  (1)

 حسن.

 هبذه  خيرجاه ومل الشيخني رشط عىل صحيح حديث قال احلاكم: هذا .2/129املستدرك  (2)

 بي.السياقة. ووافقه الذه
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 بن حنبل يف فضائل الصحابةفقد روى أمحد  ومنهم بعض األنصار:

منافقي األنصار ببغضهم ا نعرف ام كنّ قال: إنّ  ،دريعن أيب سعيد اخل بسنده

اعليّ 
(1)

. 

من الصحابة  وهلذا نجد أّن ابن تيمية احلّران يعرتف ُصاحة أّن كثريا  

يف ة اهلل قد جعل للصحابة مودّ  ومعلوم أنّ ، قال: ݠيبغضون علّيا  واكان

لصحابة ة اعامّ  فإنّ  ،سيام أبو بكر وعمر ال، سيام اخللفاء قلب كل مسلم، ال

 ، فإنّ ومل يكن كذلك عيلّ ، خري القرون وهنام، وكانواوالتابعني كانوا يودّ 

ونه ويقاتلونهمن الصحابة والتابعني كانوا يبغضونه ويسبّ  كثريا  
(2)

. 

 :ݠنصب العداء لعلي  بين أمية ترسيخ 
بعد أن تسّلط بنو أمية عىل رقاب املسلمني، بدؤوا يف غرس بغض 

حاربتهم وس الناس وحماربة هذه الشخصية التي يف نف ݠأمري املؤمنني 

معاوية بن أيب سفيان ومن جاء بعده ، لذلك عمد عىل تنزيل القرآن وتأويله

 من حّكام بني أمية عىل نرش مذهب النصب بكّل الوسائل!

 فيه ويتغالون حيبونه كثري خلق معاوية وخلفقال الذهبي: 

 الشام يف لدواوُ  قد اوإمّ  عطاء،وال واحللم بالكرم ملكهم قد اإمّ  لونه،ويفّض 

 الصحابة، من يسرية مجاعة وفيهم ذلك، عىل أوالدهم ىوتربّ  ه،حبّ  عىل

 عىل واونشؤ العراق، أهل معه وحاربوا والفضالء، من التابعني كثري وعدد

اهلوى من نعوذ باهلل النصب،
(3)

. 

                                                           
 ،، روي هذا احلديث بعّدة طرق وبألفاظ كثرية فيها تفاوت2/579فضائل الصحابة  (1)

 جمموعها يرتقي إىل درجة الصحة.

 .7/138منهاج السنة  (2)

 .3/128سري أعالم النبالء  (3)
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بيت هل وقد استعمل بنو أمية عّدة أساليب لنرش البغض والكره أل

 :ݜ وةالنب

: وقد عىل منابرهم ݠمري املؤمنني ألظهار السب  واللعن إ :منها

أصبح هذا األمر حقيقة تارخيية بحيث اعرتف هبا مجلة من كبار املحققني 

 الصحيحة الرصحية:ودّلت عليها األحاديث  ،واملؤرخني عىل مّر العصور

 أيب بن سعد بن عامر عنفقد روى مسلم يف صحيحه بسنده: 

 أن منعك ما فقال: ،سعدا   سفيان أيب بن معاوية أمر قال: يه،عن أب وقاص

 فلن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول له قاهلنّ  ثالثا   ذكرت ما افقال: أمّ  الرتاب؟ أبا تسب

النعم محر من إلّ  أحّب  منهن واحدة تكون ل ألن ،أسّبه
(1)

. 

 عىل أّن معاوية بن أيب سفيان كان يمتحن الناس يف عيلّ  يدّل  واخلرب

شّكك يف م ُصاحة احلديث نجد أّن هناك من ّبه، ورغويأمرهم بس ݠ

 عنقه! ىلوداللته عىل ذلك و

 هبأنّ  رصيحت فيه ليس هذا معاوية قال النووي يف رشحه ملسلم: قول

 هل :يقول هكأنّ  ،السّب  من له املانع السبب عن سأله اموإنّ  ،هبسبّ  سعدا   مرأ

 عن له جالال  إو ا  عتورّ  كان فإن ؟ذلك غري أو خوفا   أو عا  تورّ  امتنعت

 ولعّل ، آخر جواب فله ذلك غري كان وإن، حمسن مصيب فأنت السّب 

 ،نكاراإل عن وعجز ،معهم يسّب  فلم ،ونيسبّ  طائفة يف كان قد سعدا  

السؤال هذا فسأله ،عليهم وأنكر
(2)

. 

 عىل أنّ  يف هذا احلديث ما يدّل فصاح: وقال أبو املظفر الشيبان يف اإل

                                                           
 .7/120صحيح مسلم  (1)

 .15/175رشح صحيح مسلم  (2)



 15 ..................................................................... ݠبغض أمري املؤمنني 

 
 

أن عن ) كيعني: أي يشء صدّ  (منعكد سعد بقوله: )ما معاوية أثار ما عن

ا ملاّ  ل عىل هذا أنّ أبا تراب(؟ فهو سائل له، ويدلّ  تسّب  ذكر فضائل  سعد 

ا قال كل يشء من ذلك قول متكّ  معاوية، وأنّ مل ينكر عليه  عيلّ  ن سعد 

ه ال يبعد أن يكون قد أراد معاوية أن ورشح حال عن غري مججمة، ولعلّ 

سعد بعض أحداث األسنان من أهله أو أتباعه بام يذكره سعد  ب بقوليؤدّ 

ه كان يثني عليه ويقول: كان رسول اهلل ه قد روي لنا أنّ ، وإنّ عيلّ  يف حّق 

اشتداد ما بينهام، ومل  الفتاوى عنه إليه يف حالة ا، ويردّ رًّ ه بالعلم غيغرّ  ݕ

اد يف فرع، إىل اجته ا  ام كان القتال مستند، وإنّ ݡ فضل عيل ا  يكن منكر

بمخرج له من اإليامنأخطأ فيه معاوية وأصاب عيل، وليس ذلك 
(1)

. 

أّن نفس هذا احلديث قد روي بلفظ ثبات بطالن ما ذكروه ويكفينا إل

فقد روى ابن  ،بسّبهوأمر  ݠآخر يؤكد أّن معاوية قد بارش سّب عيل 

اته، عن سعد بن أيب وقاص، قال: قدم معاوية يف بعض حجّ ماجة بسنده 

ا، فنال منه، فغضب سعد، وقال: تقول هذا فدخل عليه سعد، فذكروا عليًّ 

« مواله من كنت مواله فعيلّ »يقول:  ݕلرجل سمعت رسول اهلل 

 نه ال نبّي  أّ ي بمنزلة هارون من موسى، إاّل أنت منّ »وسمعته يقول: 

«اهلل ورسوله حيّب  الراية اليوم رجال   ألعطنيّ »، وسمعته يقول: «بعدي
(2)

. 

قوله: )فنال منه( اخلرب يف حاشيته بقوله: عّلق السندي عىل هذا  وقد

كام قيل يف  بالسّب  بل أمر سعدا   ،هووقع فيه وسبّ  ،أي نال معاوية من عيل

وال  -ة التي كانت بينهام ومنشأ ذلك األمور الدنيويّ  ،مسلم والرتمذي

مقتىض و ،ويتجاوز عن سيئاتنا ،واهلل يغفر لنا -حول وال قوة إال باهلل 
                                                           

 .1/348اإلفصاح عن معان الصحاح  (1)

 .؛ وقد صّحح األلبان اخلرب يف تعليقته عىل سنن ابن ماجة1/45اجة سنن ابن م (2)
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جيوز بالنسبة إىل أهل عىل التخطئة ونحوها مما  حسن الظن أن حيمل السّب 

ال اللعن وغريه ،االجتهاد
(1)

. 

متن رواة احلديث بد صّحة هذا املعنى حصول التالعب من وممّا يؤكّ 

 :له عىل عّدة صور م ألفاظه استعظاما  وتغيريه ،هذا اخلرب

وأبدلوها بعبارة  ،( من احلديثتسّب ) :فقد أخفى الرواة لفظة

 ݠكر عيل عن ربيعة اجلريش، وقال: ذُ كر( كام يف رواية ابن أيب عاصم: )ذُ 

عند معاوية، وعنده سعد بن أيب وقاص، فقال له سعد: أيذكر عيل عندك؟ 

من كذا وكذا،  إلّ  أحّب  ، ألن يكون ل واحدة منهنّ له ملناقب أربعا   إنّ 

بمنزلة هارون من »، وقوله: «الراية ألعطنيّ »وذكر محر النعم، قوله: 

، ونيس سفيان الرابعة« من كنت مواله»، وقوله: «موسى
(2)

. 

ة وأخفوا هويّ  ،ويف مورد آخر أبدلوا لفظة )تسّب( بلفظة )تنّقصوا(

 صوا عيل بنفتنقّ  قال: كنت جالسا  عن سعد بن أيب وقاص : ݠعيل لاملتنّقص 

صال ثالثة، ألن يقول له خ ݕفقال: لقد سمعت رسول اهلل  ،أيب طالب

ي ه منّ إنّ »من محر النعم، سمعته يقول:  إلّ  أحّب  تكون ل واحدة منهنّ 

 ألعطنيّ »وسمعته يقول:  ،«بعدي ه ال نبّي  أنّ بمنزلة هارون من موسى، إاّل 

وسمعته يقول:  ،«ه اهلل ورسولهاهلل ورسوله، وحيبّ  حيّب  رجال   الراية غدا  

«مواله من كنت مواله فعيلّ »
(3)

. 

مسند البزار نقل اخلرب كّله إاّل أّنه حذف ذكر )معاوية( منه: ويف 

 لسعد: ما يمنعك أن تسّب  رجلث قال: قال سمعت عامر بن سعد، حيدّ 
                                                           

 .58 :حاشية السندي عىل سنن ابن ماجة (1)

 .2/610السنة البن أيب عاصم  (2)

 .7/411سنن النسائي  (3)
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ألن يكون  ،ݕله رسول اهلل  قاهلنّ  ه ما ذكرت ثالثا  قال: ال أسبّ  ؟اعليّ 

 يا أبا : ما هنّ رجلفقال له  ،من محر النعم إلّ  ل واحدة منهن أحّب  :قال

فأحنى عليه وعىل  ،ه ما ذكرت حني نزل عليه الوحيإسحاق؟ قال: ال أسبّ 

هؤالء أهيل  ثم قال: اللهمّ  ،فأدخلهم حتت ثوبه ،ابنته فاطمة وعىل ابنيه

فتني مع : خلّ فقال له عيلّ  ،فه يف غزوة غزاهاه حني خلّ وال أسبّ  ،وأهل بيتي

زلة هارون من ي بمنفقال له: أال ترىض أن تكون منّ  ،النساء والصبيان

ه ما ذكرت يوم خيرب حني قال رسول وة بعدي، وال أسبّ ال نبّ  أّنه موسى إاّل 

 ،يفتح اهلل عىل يديه ،ه اهلل ورسولهحيبّ  رجال   الراية غدا   : ألعطنيّ ݕاهلل 

قال:  ،فقالوا: هو ذا هو ؟: أين عيلݕفتطاول هلا ناس، فقال رسول اهلل 

قال: فال  ،ففتح اهلل عليه ،ه الرايةثم أعطا ،فدعوه فبصق يف عينه ،ادعوه

واهلل ما ذكره ذلك الرجل بحرف حتى خرج من املدينة
(1)

. 

 اخلرب الثان الذي يدّل عىل وقوع السّب من بني أمية، ما رواهأّما 

عن أيب عبد اهلل اجلدل، قال: قالت أم سلمة: يا الطربان يف املعجم بسنده: 

يكم؟ قلت: ومن يسب رسول اهلل ف ݕرسول اهلل  سّب أبا عبد اهلل أيُ 

 ݕه، وقد كان رسول اهلل عيل ومن حيبّ  أليس يسّب »؟ قالت: ݕ

«هحيبّ 
(2)

. 

قد شاع  ݠوهذا احلديث ُصيح الداللة عىل أّن سّب أمري املؤمنني 

التي مل تكن خترج من  ݣسلمة  زمن بني أمية حتى وصل األمر إىل أمّ 
                                                           

 .3/324مسند البّزار  (1)

ي يف ، الذهب3/130؛ وقد صّحح هذا اخلرب: احلاكم يف املستدرك 23/322املعجم الكبري  (2)

، األلبان يف سلسلة 9/130، اهليثمي يف جممع الزوائد 3/130تلخيص املستدرك 

 .44/329، شعيب األرنؤوط يف حتقيق مسند أمحد 7/998األحاديث الصحيحة 
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 خدرها.

، ما رواه أمحد بن حنبل يف السّب واخلرب الثالث الذي يدّل عىل وقوع 

عن عبد اهلل بن ظامل املازن، قال: ملا خرج معاوية من الكوفة، مسنده: 

استعمل املغرية بن شعبة، قال: فأقام خطباء يقعون يف عيل، قال: وأنا إىل 

فقام فأخذ بيدي،  ،جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: فغضب

الرجل الظامل لنفسه الذي يأمر بلعن رجل  فقال: أال ترى إىل هذا ،فتبعته

من أهل اجلنة؟
(1)

. 

وهذا اخلرب يدّل ُصاحة عىل أّن الوالة الذين نّصبهم معاوية بنفسه 

وال شّك أّن ذلك  ،عىل املنابر ݠقد حّثوا الناس عىل سّب أمري املؤمنني 

 كان بأمره.

من وقد روي نفس هذا اخلرب بلفظ آخر يثبت أّن هذا السّب قد وقع 

فنال من  ،بن شعبة د اهلل بن ظامل قال: خطب املغريةعن عباملغرية بن شعبة: 

ا، فخرج سعيد بن زيد فقال: أال تعجب من هذا، يسّب عليّ عيلّ 
(2)

. 

وأخفوا  ،ولذلك نجد أّن بعض الرواة قد تالعبوا هبذا اخلرب أيضا  

قد روى ف ،لكي ال يدان املغرية هبذا الفعل الشنيع ݠاسم أمري املؤمنني 

عن عبد الرمحن بن األخنس أمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة بسنده: 

...فنال من فالن ،قال: خطبنا املغرية بن شعبة
(3)

. 

                                                           
؛ وقد حّسن هذا اخلرب شعيب األرنؤوط يف حتقيقه للمسند 3/185مسند أمحد  (1)

 .2/194، وصّححه أمحد حممد شاكر 3/185

 .3/181أمحد  مسند (2)

 .1/116فضائل الصحابة  (3)
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البخاري يف صحيحه: عىل ذلك ما رواه واخلرب الرابع الذي يدّل 

 فقال: سعد، بن سهل إىل جاء رجال   أنّ  أبيه: عن حازم أيب بن العزيز عبد

 يقول :قال ؟ماذا فيقول :قال املنرب، عند علّيا يدعو املدينة فالن ألمري هذا

 اسم له كان وما ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي اّل إ هساّم  ما واهلل :قال ،فضحك ،تراب أبو :له

 .منه إليه أحّب 

قد روى  مسلام  إاّل أّن  ݠومل يوّضح لنا اخلرب هوية من نال من عيل 

 : عنلرجل، قالعن شخصية هذا ا وكشف اللثام قليال   ،اخلرب يف صحيحه

 فدعا قال: مروان، آل من رجل املدينة عمل عىلاستُ  :قال سعد بن سهل

 أبيت إذ أما :له فقال سهل، فأبى :قال ،اعليّ  يشتم أن فأمره ،سعد بن سهل

أيب  من إليه أحّب  اسم كان لعيل ما :سهل فقال الرتاب، أبا اهلل لعن فقل:

هبا عيدُ  إذا ليفرح كان هوإنّ  ،الرتاب
(1)

. 

عىل  وكان أمريا   ،هو رجل من آل مروان ݠإذن فالذي نال من عيل 

 وال شّك أّن املقصود هو مروان بن ،ملدينة يف حياة سهل بن سعد الساعديا

 ية املتضافرة.احلكم األموي بحسب القرائن التارخي

إاّل االعرتاف هبذه  ولذلك مل جيد ابن حجر العسقالن خمرجا  

 رجل جاء :حديثأخفاه الرواة، قال:  الذي سمإظهار هذا االو ،احلقيقة

 الذي الرجل، املنرب عىل اعليّ  يدعو املدينة ألمري فالن هذا :فقال سهل إىل

أظن فيام احلكم بن مروان هو املدينة وأمري ،يسم   مل جاء
(2)

. 

برس بن أرطأة وال معاوية عىل  ݠومن الذين كانوا يلعنون علّيا 

ثري ما صنعه أّول يوم يف واليته عىل البرصة، البرصة، حيث نقل لنا ابن األ
                                                           

 .7/123صحيح مسلم  (1)

 .298 :مقّدمة فتح الباري (2)
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 أنّ  ذلك يف السبب البرصة، وكان أرطأة أيب بن برس ول السنة هذه يفقال: 

 عىل أبان بن محران وثب ،وأربعني إحدى سنة أّول معاوية صالح ملا احلسن

 وأمره أرطأة، أيب بن برس معاوية إليه فبعث عليها، وغلب فأخذها ،البرصة

 أيب بن عيل إليها أرسله قد فارس ىلع زياد وكان أبيه، بن زياد بني بقتل

 قال: ثم ،اعليّ  وشتم ،منربها عىل خطب البرصة برس قدم فلاّم  طالب،

 فقال ،بنيكذّ  إاّل  كاذب أو ،قنيصدّ  إاّل  صادق أّن  يعلم رجال   اهلل نشدت

كاذبا   إاّل  نعلمك ال اإنّ  اللهمّ  :بكرة أبو
(1)

. 

زياد بن أبيه، بل كان يترّبأ من  ݠلعنون علّيا الذين كانوا يومن 

عن  بسندهابن اجلوزي  روىويدعو الناس لذلك، وقد  ،ݠأمري املؤمنني 

 منهم فمأل الكوفة، أهل زياد مجع : قال األنصاري، السائب بن الرمحن عبد

 عبد قال ،ݤ عيلّ  من الرباءة عىل ليعرضهم ؛والقرص والرحبة املسجد

: قال عظيم، أمر يف اسوالنّ  األنصار من أصحايب من نفر ملع فإّن : الرمحن

 أهدب البعري، عنق مثل العنق طويل أقبل، شيئا   فرأيت هتويمة، متفهوّ 

 هذا صاحب إىل عثتبُ  ،الرقبة ذو النفاد أنا: فقال أنت؟ ما: فقلت أهدل،

 ال،: قالوا رأيت؟ ما رأيتم هل: ألصحايب فقلت ،فزعا   فاستيقظت ،القرص

 لكم يقول األمري إنّ : فقال ،القرص من خارج علينا وخرج م،فأخربهت

أصابه قد الطاعون وإذا مشغول، عنكم فإّن  ،عني انرصفوا
(2)

. 

 ݠوالعجيب من شمس الدين الذهبي كيف أخفى اسم عيل 

لكرامة  حفظا   ݤعندما ساق قّصة استشهاد حجر بن عدي الكندي 

 الرباءة عليهم عرض معاوية رسول نّ إمعاوية وواليه زياد بن أبيه، قال: 

                                                           
 .3/414الكامل يف التاريخ  (1)

 .5/263املنتظم يف التاريخ  (2)



 21 ..................................................................... ݠبغض أمري املؤمنني 

 
 

 إىل القتل انتهى فلاّم  عرشة، وترّبأ عرشة، فأبى ذلك والتوبة، رجل من

يرعد جعل حجر،
(1)

. 

فمعاوية ووالته الذي نّصبهم يف اآلفاق كانوا يسّبون ويلعنون 

 ،بل ويدعون إىل سّبه ولعنه والرباءة منه ،ݠن من أمري املؤمنني وويترّبؤ

 .وغريها لصحيحة الرصحيةبدليل هذه األخبار ا

لعن أمري املؤمنني يُ  ،عرشات السننيواستمرت هذه البدعة املنكرة 

عهد احلاكم  يفا رسميًّ السّب  فععىل منابر املسلمني، حّتى رُ  جهارا   ݠ

 .األموي عمر بن عبد العزيز

 عبد بن عمر قبل أمية بني منالوالة  ابن سعد يف طبقاته: كان قال

عن ذلك أمسك ول عمر فلام ،اهلل رمحه اعليًّ  يشتمون العزيز
(2)

. 

لبني  حفظا   ݠوأخفى اسم عيل  ،وكالعادة حّرف الذهبي اخلرب

 بن عيل أخربنا: سعد وعىل رأسهم معاوية بن أيب سفيان، قال: ابن ،أمية

 عبد بن عمر قبل أمية بني الوالة من كان: قال حييى بن لوط عن حممد،

ذلك عن هو أمسك ول فلام ،ݤ رجال   يشتمون العزيز
(3)

. 

د خمالفة عيل  :منهاو من يقرأ التاريخ جيد  يف كل  ما يصنعه: ݠتعم 

يدينون به، فلم يرتكوا كبرية وال  دينا   ݠأّن بني أمية قد اختذوا خمالفة عيل 

من األمور الثابتة  ݠما يفعله عيل كان  حتى لوصغرية إاّل خالفوه فيها، 

 بال خالف فيها! رشعا  

                                                           
 .3/466سري أعالم النبالء  (1)

 .5/393الطبقات الكربى  (2)

 .5/147سري أعالم النبالء  (3)
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 بن سعيد : عنيدّل عىل هذا، ما رواه احلاكم يف املستدرك بسنده وممّا

 الناس أسمع ل ال ما سعيد يا ل: فقال بعرفة، عباس ابن مع كنّا قال: جبري

 فسطاطه، من عباس ابن فخرج قال: معاوية، من خيافون فقلت: ون،يلبّ 

ݤ عيل بغض من ةنّ تركوا السر  قد فإهّنم ،لّبيك اللهم لّبيك فقال:
(1)

.  

يشهد أّن القوم قد  ݤواحلديث نّص يف املّدعى، إذ أّن ابن عّباس 

 ،ألّنه كان يلتزم هبا ؛ݠألمري املؤمنني  بغضا   ݕتركوا سنّة رسول اهلل 

 ألتباعه. وصارت شعارا  

 أبو : قالوفيه ،ه أمحد بن حنبل يف مسندهارو ما ذكرناه، ماوممّا يثبت 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مع نصليها كنّا الةص طالب أيب عيل بن ذكرنا لقد موسى:

سجد وكّلام رفع ركع وكّلام كّلام كربِّ يُ  ،عمدا   تركناها وإّما ،نسيناها إّما
(2)

. 

حتى يف تفاصيل  ݠواخلرب يثبت ُصاحة أّن القوم خالفوا علّيا 

صالته، بل يثبت أّن هذه املخالفة وصلت حّتى لكبار الصحابة بحيث 

 .ݕاهلل التي صّلوها مع رسول  ةكادوا ينسون الصالة األصليّ 

وقد نقلت لنا كتب التاريخ أّن أّول من نّقص التكبري يف الصالة 

 هم بنو أمية ومن شايعهم وبايعهم: ݠوخالف بذلك علّيا 

ل من أوّ  وروى الطربان عن أيب هريرة أنّ قال ابن حجر العسقالن: 
                                                           

ق احلاكم عىل هذا اخلرب بقوله: هذا حديث صحيح عىل ؛ وقد علّ 1/465املستدرك  (1)

، واملقديس يف 1/465رشط الشيخني ومل خيرجاه، وأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه 

 .10/378األحاديث املختارة 

، 2/270؛ وقد صّحح اخلرب ابن حجر العسقالن يف فتح الباري 4/392مسند أمحد  (2)

عىل املوطأ والزرقان يف رشحه ، 32/244وشعيب األنؤوط يف حتقيقه عىل املسند 

1/298. 
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وهذا ال ينايف  ،دل من تركه زياأوّ  وروى أبو عبيد أنّ  ،ترك التكبري معاوية

 ،معاوية تركه برتك عثامن وكأنّ  ،تركه برتك معاوية زيادا   ألنّ  ؛الذي قبله

حه حديث أيب ويرّش  ،وقد محل ذلك مجاعة من أهل العلم عىل اإلخفاء

حكى الطحاوي لكن  ،ينهض من السجدتني وهو سعيد اآليت يف باب يكرّب 

وكذلك كانت  :قال ،لرفعكانوا يرتكون التكبري يف اخلفض دون ا قوما   أنّ 

بنو أمية تفعل
(1)

. 

: ، حيث قالرشحه عىل البخاري واألُصح منه كالم ابن رجب يف

ل: ص التكبري زياد، وقال من نقّ وقال سفيان عن منصور، عن إبراهيم: أوّ 

 ص التكبري: الوليد بنل من نقّ وّ أ ثوير بن أيب فاختة، عن أبيه، عن ابن مسعود: أنّ 

صهم اهللعقبة، فقال ابن مس جه البزار وغريه .عود: نّقصوها نق   خر 
(2)

. 

ذكره الفخر الرازي يف تفسريه عند تعّرضه وممّا يثبت ذلك ما 

ففيها هتمة أخرى،  وأيضا  : ، حيث قالملوضوع اجلهر بالبسملة يف الصالة

 وصلت الدولة إىل بني ا ݠ كان يبالغ يف اجلهر بالتسمية، فلاّم عليّ  وهي أنّ 

 أنسا   ، فلعّل ݠيف إبطال آثار عيل  ا يف املنع من اجلهر، سعيا  أمية بالغو

فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه ،خاف منهم
(3)

. 

وإاّل فإّن بني أمية قد خالفوا أمري  ،فقطوما ذكرناه هو من باب املثال 

 اهلل عبد أبواإلمام بحيث يصف  ،يف كّل كبرية وصغرية ݠاملؤمنني 

 تقول ما بخالف باألخذ مرتمأُ  مل أتدري: قولفي ،احلالةهذه  ݠ الصادق

                                                           
 .2/270فتح الباري  (1)

 .7/139فتح الباري  (2)
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 اّل إ بدين اهلل يدين يكن مل ݠ عليا إنّ : فقال ندري، ال: فقلت ة؟العامّ 

 أمري يسألون وكانوا، أمره بطالإل إرادة   ،غريه إىل ةاألمّ  عليه خالف

 من اضدًّ  له جعلوا أفتاهم فإذا ،يعلمونه ال الذيء ال ي عن ݠ املؤمنني

الناس عىل واسليلبّ  ؛عندهم
(1)

. 

ا موجودة يف زالت آثاره ال ،وقد أصبح هذا الصنيع قاعدة فقهية

 الكريم بعض النامذج: ئة واجلامعة، وسنذكر للقارنّ كتب أهل الّس 

اين:  -1  ه إذا فإنّ ، سائر األئمةوهذا القول يقوله قال: ابن تيمية احلر 

ذهب من  ومن هنا، امفسدة راجحة مل يرص مستحبًّ  كان يف فعل مستحّب 

يقصد ] هلم ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املستحبات إذا صارت شعارا  

، لكن قال: يف إظهار ذلك مشاهبة هلم، بذلك ه مل يرتك واجبا  ، فإنّ [الشيعة

عنهم ألجل هجراهنم  زي من الرافيض، ومصلحة التميّ نّ السر ز فال يتميّ 

وخمالفتهم أعظم من مصلحة هذا املستحب
(2)

. 

واألفضل عند إمامنا  قال: ين السفريي الشافعي:شمس الد -2

ا أرشف وأفضل، فهي ألهّن  ؛الشافعي وأكثر العلامء جعله يف اليد اليمنى

قال: لبسه اليوم ه بالزينة واإلكرام، لكن نقل ابن العامد عن املتول أنّ  أحّق 

للرافضة، قال: وهذا  صار شعارا  ألن لبسه يف اليمني قد  ؛يف اليسار أوىل

طيح القرب ال تس ذكره يوافقه ما حكاه الرافعي عن أيب هريرة: أنّ  الذي

 التسطيح صار شعارا   ألنّ  ؛يف هذا الزمان، بل التسنيم أوىل يستحّب 

ام وصيانة للميت وأهله من االهّت  ،للرافضة، فاألوىل بنا اآلن خمالفتهم
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بالبدعة
(1)

. 

يدل عىل املرشوع من األيرس ومل أر ما قال:  احلافظ العراقي: -3

تعيني األيمن إال يف حديث أيب أمامة بسند فيه ضعف عند الطربان يف 

ويرخي هلا من  ،مهحتى يعمّ  ال يول واليا   ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول اهلل  ،الكبري

ه كان وعىل تقدير ثبوته فلعلّ  :اجلانب األيمن نحو األذن. قال احلافظ

ه شعار إال أنّ  ،من اجلانب األيرسها ثم يردّ  ،يرخيها من اجلانب األيمن

اإلمامية
(2)

. 

ه بيزيد امللعون يتشبّ  أن للمؤمن يوال ينبغقال:  حقي:سامعيل إ -4

ال جيعل  ييعن ،يضا  أوبالشيعة والروافض واخلوارج  ،فعالبعض األ يف

ه بيزيد فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبّ ، و يوم مأتمأذلك اليوم يوم عيد 

ترك  نّ إف ،صل صحيحأذلك اليوم  يفن كان لالكتحال إو ،امللعون وقومه

األصل  ه يفنّ إف ،نيهل البدعة كالتختم باليمأل ة إذا كانت شعارا  ة سنّ السنّ 

عل اخلاتم ن جُي أة السنّ هل البدعة والظلمة صارت أا كان شعار ه ملّ لكنّ  ،ةسنّ 

زماننا كام ىف رشح القهستان خنرص اليد اليرسى يف يف
(3)

. 

لت حتت هذه القاعدة التي ما دّ ت وبُ رّي غُ  واهلل العامل كم من السنن

 من سلطان؟!!أنزل اهلل هبا 

خمتلفة  نقل لنا التاريخ صورا  فقد  :ݠحماربة اسم عيل  :منهاو

ّنه بلغ هبم بغضهم إة، حيث لدرجة العداوة التي وصل هلا أقطاب بني أميّ 
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 بل ،ويمنعوا الناس من التسمية به ،أن حياربوا اسمه ݠألمري املؤمنني 

 حتى من ذكره عىل ألسنتهم:

كان أهل الشام : ، حيث قالما نقله ابن حّبان يف ثقاته الشاهد األول:

 يل بنومن أجله ما قيل لع  ، ا ݠلبغضهم عليّ  ؛اليّ عندهم عُ  يلع   جيعلون كّل 

يلمسلمة بن عُ  :يل اخلشنيوملسلمة بن ع   ،يل بن رباحعُ  :رباح
(1)

. 

فعمدوا إىل  ،ݠعيل امع اسم كانوا ال يطيقون س فأهل الشام إذن

 له! تغيريه وحتريفه بغضا  

أيب عبد الرمحن : عن ما نقله اخلطيب البغدادي مسندا   الشاهد الثاين:

ي مّ ة إذا ُس ه كان يف زمن بني أميّ يل ألنّ ي موسى بن عُ ام سمّ املقرئ، يقول: إنّ 

ا قتلوهليًّ املولود ع  
(2)

. 

توّقف القضية عند جمّرد مل ت ّنهإيوّضح لنا الصورة أكثر، إذ هذا النص 

 سم!مر إىل قتل كّل من تسّمى هبذا االطّور األ، بل تسمتغيري اال

: ، حيث قالما نقله الذهبي يف تاريخ اإلسالم الشاهد الثالث:

قال: قال ل رجل: كنت  ، األنصاريحدثني أبو سلمة املثنى بن عبد اهلل

ام أسمع ، إنّ ݢ ينا  وال حس ا وال حسنا  فجعلت ال أسمع عليًّ  ،بالشام

سقه يا افقال:  ،معاوية، يزيد، الوليد، فمررت برجل عىل بابه، فاستقيته

فقال: أوالدي حسن وحسني وجعفر، فإن  ؟يت حسنا  فقلت: أسمّ ، حسن

بأسامء خلفاء اهلل، وال يزال أحدهم يلعن ولده  ون أوالدهمأهل الشام يسمّ 

هم خلفاء اهلل ألعن إن لعنتهم بذلك لئاّل ويشتمه، فلم أسمّ 
(3)

. 
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ني وتبنّي حقيقة الشاميّ  ،وهذه القصة جتعل الصورة لنا أكثر وضوحا  

 ،ورضعوا من ثدي الناصبة ،ݠالذين تربّوا عىل بغض أمري املؤمنني 

 فصدرت منهم هذه األمور.

وبعد هذه الشواهد املختلفة نختم بذكر كالم شمس الدين الذهبي 

إذ أهل الشام، نّي للناس حقيقة مذهب الذي سّلم هبذه احلقيقة املّرة، وب

ا قد لونه، إمّ ويتغالون فيه، ويفّض  ،ونهوخلف معاوية خلق كثري حيبّ قال: 

ى ه، وتربّ لدوا يف الشام عىل حبّ ا قد وُ ملكهم بالكرم واحللم والعطاء، وإمّ 

وفيهم مجاعة يسرية من الصحابة، وعدد كثري من  ،أوالدهم عىل ذلك

نعوذ  ،ربوا معه أهل العراق، ونشؤوا عىل النصبالتابعني والفضالء، وحا

باهلل من اهلوى
(1)

. 
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 ݠاحلرب على فضائل أمري املؤمنني 
 

بل توّسعت لتشمل فضائل  ،مل تنته احلرب عند الصور التي ذكرناها

ومتّيز هبا عىل  ،ݕومناقبه التي تّوجه هبا النبي املصطفى  ݠأمري املؤمنني 

 ة الصحابة.بقيّ 

 :ة احلرب على الفضائلبداي
نقل لنا التاريخ البذرة األوىل هلذه احلرب التي بدأت مع عرص بني 

 تباعه منهجا  الذي جعل أل ،وبالتحديد مع معاوية بن أيب سفيان ،أمية

 . ݠملحاربة فضائل عيل بن أيب طالب  حمّددا  

روى أبو احلسن عيل بن ابن أيب احلديد يف رشحه عىل النهج:  قال

كتب معاوية نسخة  :قال (،األحداث)أيب سيف املدائني يف كتاب حممد بن 

من فضل  ن روى شيئا  برئت الذمة ممّ  أن   :له بعد عام اجلامعةواحدة إىل عاّم 

كورة وعىل كل منرب يلعنون  فقامت اخلطباء يف كّل  .أيب تراب وأهل بيته

بالء الناس  كان أشدّ و ،ون فيه ويف أهل بيتهويقع ،ون منهؤيربو ،اعليًّ 

فاستعمل عليهم ،  ݠلكثرة من هبا من شيعة عيل  ؛حينئذ أهل الكوفة

ه ألنّ  ؛هو هبم عارفع الشيعة وفكان يتتبّ  ،البرصةإليه  وضمّ  ،ةبن سميّ زياد 

وقطع  ،وأخافهم ،فقتلهم حتت كل حجر ومدر ،ݠام عيل كان منهم أيّ 

 همدطرو ،وصلبهم عىل جذوع النخل ،سمل العيونو ،األيدي واألرجل

له كتب معاوية إىل عاّم و .فلم يبق هبا معروف منهم ،دهم عن العراقورّش 
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كتب و .أهل بيته شهادةو من شيعة عيلّ  جييزوا ألحد أاّل  :يف مجيع اآلفاق

يه وأهل واليته والذين أن انظروا من قبلكم من شيعة عثامن وحمبّ  :إليهم

اكتبوا ل و ،همأكرموو ،بوهموقرّ  ،ا جمالسهمفادنو ،مناقبهيروون فضائله و

ففعلوا ذلك  ؛عشريتهواسمه واسم أبيه و ،رجل منهم ما يروي كلر  بكّل 

ملا كان يبعثه إليهم معاوية من  ؛مناقبهى أكثروا يف فضائل عثامن وحتّ 

 ،ويفيضه يف العرب منهم واملوال ،الت والكساء واحلباء والقطائعالصِّ 

ء أحد فليس جيي ،ياوتنافسوا يف املنازل والدن ،فكثر ذلك يف كل مرص

عثامن فضيلة أو منقبة فريوي يف  ،ل معاويةمن عاّم  مردود من الناس عامال  

 نّ إ :لهثم كتب إىل عاّم  ؛فلبثوا بذلك حينا   ،عهشفّ به وقرّ و ، كتب اسمهإاّل 

فإذا  ،وفشا يف كل مرص ويف كل وجه وناحية ،احلديث يف عثامن قد كثر

لرواية يف فضائل الصحابة واخللفاء إىل ا جاءكم كتايب هذا فادعوا الناس

تأتون  ويرويه أحد من املسلمني يف أيب تراب إاّل  ال ترتكوا خربا  و ،األولني

ة وأدحض حلجّ  ،لعيني أقرّ و ،إل هذا أحّب  فإنّ  ،بمناقض له يف الصحابة

رئت كتبه عىل فقُ  .عليهم من مناقب عثامن وفضله أشدّ و ،أيب تراب وشيعته

 وجد   ،ر كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة هلافرويت أخبا ،الناس

 ،ى أشادوا بذكر ذلك عىل املنابرحتّ  ،الناس يف رواية ما جيري هذا املجرى

موا صبياهنم وغلامهنم من ذلك الكثري فعلّ  ،مي الكتاتيبألقي إىل معلّ و

موه بناهتم ى علّ حتّ و ،مون القرآنموه كام يتعلّ ه وتعلّ ى رووحتّ  ،الواسع

له ثم كتب إىل عاّم  ؛فلبثوا بذلك ما شاء اهلل ،حشمهمنساءهم وخدمهم وو

ا عليًّ  ه حيّب نة أنّ انظروا من قامت عليه البيّ  :نسخة واحدة إىل مجيع البلدان

شفع ذلك بنسخة و .رزقهوأسقطوا عطاءه و ،وأهل بيته فاحموه من الديوان
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فلم  .هدموا دارهاو ،لوا بهفنكّ  :هؤالء القوم ةالامتموه بمومن اهّت  :أخرى

الرجل من  نّ إى حتّ  ،بالكوفةسيام الوال أكثر منه بالعراق و يكن البالء أشدّ 

وخياف من  ،هفيلقي إليه ّس  ،فيدخل بيته ،ليأتيه من يثق به ݠشيعة عيل 

 ،عليه ليكتمنّ ثه حتى يأخذ عليه األيامن الغليظة ال حيدّ و ،خادمه ومملوكه

ومىض عىل ذلك الفقهاء  ،نترشهبتان مفظهر حديث كثري موضوع و

...والقضاة والوالة
 (1)

  . 

الكتاب يمكننا تلخيص احلرب عىل فضائل أمري  امن خالل هذ

 يف هذه النقاط: ݠاملؤمنني 

بالقتل  ،ويروي يف فضائله ،ݠا التضييق عىل كّل من حيّب عليًّ  -1

 أو احلبس أو قطع األرزاق.

ووضع اجلوائز  ،الثالثةاحلّث عىل الرواية يف فضائل اخللفاء  -2

 العظيمة لذلك.

 ݠابني عىل مقابلة فضائل عيل دعم حركة الوضع بحّث الكذ   -3

 بمثلها يف حّق اخللفاء.

 ݠكانت املنهج الذي سار عليه أعداء عيل  وهذه اخلطوات الثالث

 منذ ذلك اليوم وإىل يومنا هذا.

 :من التنظري إىل التطبيق
يف كتبه عاّمله ية بن أيب سفيان معاو أمر بهطّبق األمويون ما 

برتهيب  ،ݠه، فشنّوا محلة هوجاء عىل فضائل أمري املؤمنني ريبحذاف

                                                           
 . 11/29رشح هنج البالغة  (1)
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باجلوائز  ،الرواة والتضييق عليهم، وترغيب كّل من يروي يف فضائل غريه

 !والعطاء والتقريب وغري ذلك

قل عن األوزاعي وأفضل شاهد يبنّي لنا احلالة يف زمن بني أمية، ما نُ 

نا العطاء حتى شهدنا عىل ما أخذ  كان فقيه أهل الشام، حيث قال: الذي 

خذ علينا بذلك الطالق والعتاق وأيامن أنا منه، وأُ عيل بالنفاق، وتربّ 

البيعة
(1)

  . 

اإلنسان العادي ال يأخذ عطاءه إاّل بعد أن يترّبأ من عيل كان  ذافإ

رف ذي عُ ل الذي حيّبه؟ أو العام  ويشهد عليه بالنفاق، فكيف يُ  ،ݠ

 ؟ݜبالرواية يف فضله وفضل أهل بيته 

 ،ݠة من ذكر فضائل أمري املؤمنني ومن هنا فقد توّلدت حساسيّ 

عراض عن إامتّدت حتى ما بعد زمن بني أمية، وأصبح عند املحّدثني 

كثر منها ، بل كان الراوي الذي يذكر فضائله ويُ ݠرواية فضائل عيل 

 ديل، إذ أّنه يكفيه أن يروي حديثا  للتهمة بني أئمة اجلرح والتع معرضا  

 سّقط حديثه!ويُ  ،مى بالتشيعلرُي  ݠيف فضل األمري  واحدا  

وهذه بعض الشواهد التي تبنّي لنا كيف تعاملوا مع رواة فضائل 

 :ݠ عيل

عن أيب األزهر، روى احلاكم يف مستدركه بسنده  الشاهد األول:

عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن قال: ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن 

د يف يا عيل، أنت سيّ »فقال:   عيلإىل ݠقال: نظر النبي  ݡابن عباس 

ك د يف اآلخرة، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب اهلل، وعدوّ الدنيا، سيّ 
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ط صحيح عىل رش .«اهلل، والويل ملن أبغضك بعدي ي عدوّ ي، وعدوّ عدوّ 

الثقة بحديث فهو عىل  دوأبو األزهر بإمجاعهم ثقة، وإذا تفرّ  الشيخني،

أصلهم صحيح
(1)

. 

سمعت أبا عبد اهلل القريش ثم أردف هذا احلديث بقّصة، قال:  

 ،يقول: سمعت أمحد بن حييى احللوان يقول: ملا ورد أبو األزهر من صنعاء

 كان يوم جملسه، أنكره حييى بن معني، فلاّم  ،وذاكر أهل بغداد هبذا احلديث

اب النيسابوري الذي يذكر عن عبد هذا الكذّ قال يف آخر املجلس: أين 

الرزاق هذا احلديث؟ فقام أبو األزهر، فقال: هو ذا أنا، فضحك حييى بن 

به وأدناهفقرّ  ،معني من قوله وقيامه يف املجلس
(2)

. 

والسؤال هنا: ملاذا كّذب حييى بن معني أبا األزهر النيسابوري دون 

لراوي إذا كان املتن منكرا  يصح تكذيب ا؟ وهل أن يكون قد عرفه أصال  

 مثال  بنظره؟

كبار حمّدثي  عندس األموي هذه القصة تدّل برصاحة عىل بقاء النف  

منقبة لعيل بن الذين كان الرجل منهم ال يطيق سامع  ،أهل السنة واجلامعة

 دون أن يعرتض عليها أو يّتهم رواهتا. ݠأيب طالب 

نرص بن  تارخيه بسنده عن ما رواه اخلطيب البغدادي يف الشاهد الثاين:

عيل، قال: أخربن عيل بن جعفر بن حممد بن عيل بن حسني بن عيل، قال: 

ثني أخي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل بن حدّ 

أخذ بيد حسن وحسني، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أنّ  :هحسني، عن أبيه، عن جدّ 
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كان معي يف درجتي يوم القيامة ،امههذين وأبامها وأمّ  ني وأحّب من أحبّ 
(1)

. 

ا قال أبو عبد الرمحن عبد اهلل: ملّ ة: ثّم ذكر بعد هذا احلديث هذه القّص 

مه ل برضبه ألف سوط، فكلّ ث هبذا احلديث نرص بن عيل، أمر املتوكِّ حدّ 

ة، ومل يزل وجعل يقول له: هذا الرجل من أهل السنّ  ،جعفر بن عبد الواحد

ل ام أمر املتوكِّ رها عليه موسى، قلت: إنّ فوفّ  ،ه أرزاقبه حتى تركه، وكان ل

ه من أهل السنة تركه علم أنّ ا، فلاّم ه رافضيًّ ه ظنّ برضبه ألنّ 
(2)

. 

الذي  هذه القّصة تدّل عىل أّن خلفاء بني العباس ساروا عىل نفس النهج

أيب  فكان العقاب نصيب كّل من يذكر عيل بن ،سّطره معاوية بن أيب سفيان

 .ݠم بالرفض ملجّرد روايته منقبة له تّهبخري، إذ أّنه كان يُ  ݠطالب 

ما نقله الذهبي يف تذكرة احلفاظ، يف ترمجة احلافظ  الشاهد الثالث:

فوثبوا  ،فلم حتتمله نفوسهم ،ه أمىل حديث الطريواتفق أنّ ا، قال: ابن السقّ 

من  ا  ث أحدفكان ال حيدّ  ،فمىض ولزم بيته ،وغسلوا موضعه ،وأقاموه ،به

حديثه عندهم الواسطيني؛ فلهذا قّل 
(3)

. 

هذه القّصة تبنّي لنا كيف ترّسخ النصب يف نفوس عاّمة الناس، 

بحيث نجد أّن  ،وأصبح النهج األموي هو السائد يف أوساط املسلمني

هّنم إ، حّتى ݠعامة الناس ال يطيقون سامع منقبة لعيل بن أيب طالب 

 ا!أنزلوا عاملهم من عىل منربه بسبب هذ

إىل  ݠومن هنا يتبنّي كيف حتّولت رواية فضائل أمري املؤمنني 
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ب عليها، وبالتال أعرض كثري من الناس هم هبا صاحبها ويعاق  تّ جريمة يُ 

خلفاء اجلور، ولقد أحسن من  ةمن سطو عن رواية مناقبه العظيمة خوفا  

اقبه وأخفى أعداؤه من ،قال: ماذا أقول يف رجل أخفى أولياؤه مناقبه خوفا  

 وظهر منها ما مأل اخلافقني. ،حسدا  

 :ݠمقابلة فضائل األمري 

كام تقّدم يف كتاب معاوية إىل عاّمله أّنه أمر أتباعه وشيعته بمقابلة 

 ،معاوية ميرتضيهصحابة آخرين بأخرى يف حّق  ݠفضائل أمري املؤمنني 

ّن ، ومن هنا نجد أاملسلمنيهلم مكانة عظيمة يف قلوب  أن يبني ويريد

 يفرواة السلطة  اجتهدحيث  ،جتاهحركة الوضع قد نشطت يف هذا اال

يف حّق أمري  ݕعىل نمط ما قاله رسول اهلل  اختالق األحاديث املكذوبة

 ، والشواهد عىل ذلك كثرية، منها:ݠاملؤمنني 

  األول: الشاهد
: أنت ، وهو قولهݕالنبي  عن ةالرواية الصحيحة املتواترقابلوا 

ون من موسى إاّل أّنه ال نبي بعديمنّي بمنزلة هار
(1)

.  

بحديث: أبو بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من موسى
(2)

، وجعلوا 

  .ية أيب بكر وعمرلعىل أفض اخلرب املكذوب دليال  هذا 

 ،وروي يف مقابلته أليب بكر وعمر ما هو أوىل منهقال القرطبي: 

له: أال تنفذ أبا  قيل ،ملا أنفذ معاذ بن جبل إىل اليمن ملسو هيلع هللا ىلصوروي أن النبي 
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ي بمنزلة السمع منزلتهام منّ  إنّ  ،ام ال غنى يب عنهامبكر وعمر؟ فقال: )إهّن 

وروي عنه  ،وقال: )مها وزيراي يف أهل األرض(، والبرص من الرأس(

وهذا اخلرب ورد  ؛ه قال: )أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى(أنّ  ݠ

أبو بكر أوىل منه  ابتداء، وخرب عيل ورد عىل سبب، فوجب أن يكون

باإلمامة، واهلل أعلم
(1)

. 

كيف عمد األمويون ومن تابعهم من النواصب إىل حتريف  بل ذكروا

، فقد نقل ابن حجر يف كتابه هتذيب ݠعله مثلبة لعيل جل ،احلديث األصل

 بن حريز سمعت عياش، بن سامعيلإ :التهذيب يف ترمجة حريز بن عثامن عن

 يمنّ  أنت :لعيل قال هأنّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الناس هيروي الذي هذا :يقول عثامن

 :فقال ؟هو فام :قلت ،السامع أخطأ ولكن ،حّق  موسى، من هارون بمنزلة

 :قال ؟ترويه نعمّ : قلت ،موسى من قارون بمنزلة مني أنت :هو امإنّ 

يقوله وهو عىل املنرب امللك عبد بن الوليد سمعت
(2)

. 

  الثاين: الشاهد
 اهلل رسول آخى:  قال عمر ابن : عنݠيل لع ݕقابلوا قول النبي 

 بني اهلل، آخيت رسول يا فقال: عيناه، عيل تدمع فجاء أصحابه، بني ݕ

 يف أخي : أنتݕ رسول اهلل له فقال أحد، وبني بيني تؤاخ ومل أصحابك

واآلخرة الدنيا
(3)

.  

 ݤ عباس ابن : عنݕبحديث يف فضل أيب بكر منسوب للنبي 
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 ولكن ،بكر أبا الختذت خليال   أمتي من متخذا   لوكنت قال: ݕ النبي عن

وصاحبي أخي
(1)

. 

  الثالث: الشاهد
 باب عيل ݠوا هذه األبواب، إاّل سدّ : ݕقابلوا قول النبي 

(2)
. 

بسّد كّل األبواب إاّل باب أيب بكر:  ݠبحديث آخر يأمر فيه النبي 

بكر أيب باب إاّل  ،دّ إاّل ُس  باب املسجد يبقنّي يف ال
(3)

. 

 وحديث سدّ  ،ب أهّنم جعلوا خرب اخلوخة هو األصلوالعجي

  .املوضوع األبواب هو املقابل

 ،« باب عيلها إاّل األبواب كلّ  وسدّ » وكذلك قوله:قال ابن تيمية: 

الذي يف الصحيح عن  ا وضعته الشيعة عىل طريق املقابلة، فإنّ هذا ممّ  فإنّ 

الناس  أمن   إنّ »ه قال يف مرضه الذي مات فيه: أنّ  ملسو هيلع هللا ىلصأيب سعيد عن النبي 

 الختذت أبا غري ريّب  خليال   خذا  يف ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متّ  عيل  

 يف املسجد خوخة إاّل  اإلسالم ومودته، ال يبقنيّ ة ولكن أخوّ  ،بكر خليال  

يف الصحيحني ورواه ابن عباس أيضا   .« خوخة أيب بكرت إاّل دّ ُس 
(4)

. 

  الرابع: الشاهد
عيل من وأنا ي: عيل منّ ݕ قابلوا قول رسول اهلل

(5)
وقوله لعيل  ، 
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«أنت مني وأنا منك»: ݠ
(1)

 من رأيس بمنزلة يمنّ  وقوله: عيل، 

جسدي
(2)

.  

 والبرص السمع بمنزلة مني وعمر بكر مضمونه: أبو ،بحديث مشابه

الرأس من
(3)

 ؛ وغريه من املكذوبات الكثرية املشاهبة.

  اخلامس: الشاهد
فمن أراد  ،: أنا مدينة العلم وعيّل باهباݕأضافوا لقول رسول اهلل 

املدينة فليأت الباب
(4)

، فصار جاؤوا فيه بذكر بقية الصحابة كامال   ، مقطعا  

 ،وعمر حيطاهنا ،أساسها بكر وأبو ،العلم مدينة : أنااحلديث هبذا النحو

باهبا وعيل ،سقفها وعثامن
(5)

. 

حرصها،  والشواهد عىل هذا كثرية جّدا بحيث يعجز الباحث عن

إاّل وقابلوها  ݠّنه مل تبق منقبة أو فضيلة ألمري املؤمنني إ :وال نبالغ إذا قلنا

، وقد ألف السيد حامد حسني اللكهنوي كتابا  بأخرى يف حّق فالن وفالن

كامال ، أسامه: )شوارق النصوص يف تكذيب فضائل اللصوص(، مجع فيه 

وال حول ء السابقني، العرشات من أحاديث الفضائل التي افتعلت للخلفا

 وال قوة إاّل باهلل العيل العظيم.
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سناد، احلاكم بقوله: هذا حديث صحيح اإل ؛ عّلق3/126املستدرك عىل الصحيحني  (4)

، وحّسنه ابن حجر 11/50تاريخ بغداد  كام يف كام صّحح احلديث حييى بن معني

 وغريهم... 2/123العسقالن يف لسان امليزان 

 .9/20تاريخ دمشق  (5)



 

 تاريخ التشكيك يف خرب املبيت
 

املعروفة واملشهورة بني املسلمني  ݠمن مناقب عيل بن أيب طالب 

وقاية  ݕبعد جيل، قضية مبيته يف ليلة اهلجرة عىل فراش رسول اهلل  جيال  

 وافتداء له. ݕألخيه املصطفى 

قبة جرى عليها ما جرى عىل غريها من مناقب أمري إاّل أّن هذه املن

فضائل  منبل ومقابلة بأخرى  ،من حماولة تشكيك وتكذيب ݠاملؤمنني 

لنهج  تطبيقا   ،ݠخصوصية لإلمام  لكي ال يبقوا أّي  ؛بعض الصحابة

 يرويه أحد من املسلمني يف أيب تراب إاّل  وال ترتكوا خربا  معاوية الذي قال: 

و أدحض  ،لعيني وأقرّ  ،إلّ  هذا أحّب  فإنّ  ،يف الصحابة وتأتون بمناقض له

عليهم من مناقب عثامن وفضله وأشدّ  ،ة أيب تراب وشيعتهحلجّ 
(1)

.  

 :ݠتكذيب فضيلة مبيت علي 

فيه املحاوالت ا يثبت ا تارخييًّ ينقل لنا ابن أيب احلديد املعتزل نصًّ 

لنبي املصطفى عىل فراش ا ݠعيل اإلمام سقاط فضيلة مبيت املختلفة إل

 جندب بن لسمرة بذل معاوية أنّ  روي ليلة اهلجرة، حيث قال: وقد ݕ

  ٍّٱُّٱ: طالب أيب بن عيل يف نزلت هذه اآلية أنّ  حتى يروي درهم ألف مائة
 نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب
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 :عاىلت قوله وهي ملجم، ابن يف نزلت الثانية اآلية وأن ،َّيق ىق يف  ىف

، َّهئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰىُّٱ

 فلم ألف ثالثامئة له فبذل يقبل، فلم درهم ألف مائتي له فبذل يقبل، فلم

ألف أربعامئة له فبذل  يقبل،
(1)

  . 

، فكانت هذه بدايات حماوالت تكذيب هذه الواقعة والطعن فيها

رسول اهلل ليلة مبيته يف فراش  ݠبإنكار نزول اآلية الثانية يف أمري املؤمنني 

عبد  يفهذه اآلية املباركة  حتى لو كان ذلك ال يتم إال بنسبة نزول ،ݕ

الذي ال ُيعدر يف الصحابة  ݠالرمحن بن ملجم قاتل أمري املؤمنني عيل 

  !أصال  

 :مقابلتها بأخرى
قّصة ، فإّن بني أمية مل يكتفوا بمجّرد التشكيك يف كام قّدمنا سابقا  

بل حاولوا  ،ليلة اهلجرة ݕاش النبي عىل فر ݠعيل اإلمام مبيت 

عىل  ݠأي خصوصية ألمري املؤمنني  ىلكي ال تبق ،مقابلتها بشّتى الطرق

 .غريه من الصحابة

لذلك نجد أّنه قد وقع تضخيم شديد يف كتب السري والتاريخ لقّصة 

قّصة املبيت عىل فراش النبي عىل كي تغطي  ،الغار يف ليلة اهلجرة يف املبيت

 !ݠأليب بكر ال لعيل بن أيب طالب بذلك الفضل وينسب  ،ݕ

فزعموا أّنه كان حيمي النبي  أليب بكر،ا بطوليًّ  اختلقوا دورا    فمثال  

، يف طريق اهلجرة، كام روى ذلك احلاكم بسنده عن عمر بن اخلطاب ݕ
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لينطلق إىل الغار ومعه أبو بكر، فجعل يم ي  ملسو هيلع هللا ىلصلقد خرج رسول اهلل : قال

يا أبا »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصحتى فطن له رسول اهلل  ،عة خلفهساعة بني يديه، وسا

، فقال: يا رسول اهلل« بكر، ما لك مت ي ساعة بني يدي وساعة خلفي؟

يا »أذكر الطلب فأم ي خلفك، ثم أذكر الرصد، فأم ي بني يديك، فقال: 

قال: نعم، والذي بعثك « أبا بكر، لو كان يشء أحببت أن يكون بك دون؟

 أن تكون يب دونكة إاّل ون من ملمّ باحلق، ما كانت لتك
(1)

.  

فحمله أبو بكر  ،أدميت قدماه من امل يقد  ݕوزعموا أّن النبي 

روى البيهقي يف دالئل النبوة  ، فقدعىل ظهره حّتى أوصله إىل غار ثور

 عىل ليلته ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ...فمشى بسنده عن عمر بن اخلطاب، قال:

 محله حفيت، قد أهّنا بكر أبو هرآ ملا رجاله، حفيت حّتى أصابعه أطراف

فأنزله ،الغار فم به أتى حّتى به يشتدّ  وجعل كاهله، عىل
(2)

. 

ات ليقيه من احلي   ݕدخل الغار قبل رسول اهلل  أّن أبا بكروذكروا 

، فقد روى احلاكم يف املستدرك يف احلديث السابق عن واألفاعي والعقارب

ل أبو بكر: مكانك يا رسول اهلل، حتى فلام انتهيا إىل الغار، قا... :عمر قوله 

حتى إذا كان يف أعاله ذكر أنه مل  ،أستربئ لك الغار، فدخل واستربأه

يستربئ احلجرة، فقال: مكانك يا رسول اهلل، حتى أستربئ احلجرة، 

 فدخل واستربأ، ثم قال: انزل يا رسول اهلل، فنزل
(3)

. 
                                                           

وتبعه الذهبي  ،؛ وقد حكم احلاكم عىل اخلرب باإلرسال3/7يحني املستدرك عىل الصح (1)

 يف ذلك.

؛ حكم الذهبي عىل هذا اخلرب بالنكارة يف تاريخ اإلسالم 2/477دالئل النبوة  (2)

 .3/1367وضعفه احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء  ،1/322

 .3/7املستدرك عىل الصحيحني  (3)
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يف الغار، واستطاع  ات واألفاعي قد لسعت أبا بكر بل نقلوا أّن احليّ 

روى البيهقي بسنده  ، فقدݕلرسول اهلل  الصمود وحتّمل سمومها وقاية  

اع   اتحي   فيه ق  ر  خ   الغار يف ...وكان :أنه قال عن عمر بن اخلطاب  ،وأ ف 

 قدمه، ، فألقمهملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يؤذي يشء منهنّ  خيرج أن بكر أبو فخ ي

 ،تنحدر دموعه صارتو ،وتلدغه رضبهت فجعلت احليات واألفاعي

 سكينته اهلل فأنزل معنا، اهلل إنّ  حتزن ال بكر أبا يا له: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسول

ليلته فهذه ،بكر أليب أي الطمأنينة
(1)

. 

وقد اعرتف مجلة من علامء احلديث عند أهل السنة واجلامعة بكثرة 

املوضوعات يف باب مناقب أيب بكر، بل اعتربه بعضهم أكثر األبواب التي 

 :مواشتهرت بني الناس، نذكر منه ،ت فيها أحاديثضعوُ 

 بكر أيب فضل يف ابن اجلوزي يف املوضوعات حتت عنوان )باب -1

 ،ةنّ بالسر  كالتمّس  عونيد   هلم خالق ال قوم بتعّص  : قد، قالالصديق(

 وضعت بام الرافضة معارضة قصد من وفيهم ،فضائل بكر يبأل فوضعوا

ݠ لعيل
(2)

. 

 : وباب فضائل أيب بكر الصديق أشهر، قالبادياملجد الفريوزآ -2

 بطالهنا املعلوم وأمثال هذا من املفرتيات ...، املشهورات من املوضوعات

العقل ببدهية
(3)

. 

                                                           
 1/322حكم الذهبي عىل هذا اخلرب بالنكارة يف تاريخ اإلسالم ؛ 2/477دالئل النبوة  (1)

 .3/1367وضعفه احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء 

 .1/304املوضوعات  (2)

 .643سفر السعادة:  (3)



 43 ...............................................................  تاريخ التشكيك يف خرب املبيت

 
 

 بكر أيب فضائل : وباب، قالالعجلون يف كتابه كشف اخلفاء -3

املوضوعات من أشهراملشهورات يقالصدّ 
(1)

. 

 ملاذا التركيز على قصة املبيت؟
هذا السؤال: ملاذا يرّكز القوم عىل نفي هذه  ئيتبادر إىل ذهن القارقد 

رغم أّن هذه  ،زمن دولة بني أمية وإىل يومنا هذامنذ  الفضيلة والطعن فيها

أو لبيان  ،ݠالفضيلة مل يستدل هبا الشيعة إلثبات اإلمامة ألمري املؤمنني 

 أفضلّيته عىل غريه من األصحاب؟!

فهموا أّن الزم هذه املنقبة هو ثبوت  واجلواب هو: أّن القوم

عىل غريه من الصحابة، ويف املقابل  ݠاألفضلية لعيل بن أيب طالب 

بالنظر إىل تزامن احلادثتني مع بعض: املبيت  ،التعريض بمكانة أيب بكر

 والغار.

 مني عليها عىل أصحابه املقدّ فيام يوجب ترجيحهم عليّ  قال الّدوان:

قلنا: ؛ النوم يف الفراش حني هّم قريش بهمنها  :أمجعني ونفعنا هبم ݤ

أحدها  ة الغار أليب بكر، بل الغار أرجح من النوم من وجوه:مقابل بقّص 

ا جاءت جميء السري والتواريخ، لو ألهّن  ،ة النوم مظنونة املتنقّص  أنّ 

ألنه نزل به القرآن، ولو جحده  ؛جحدها أحد مل يكفر، والغار مقطوع املتن

أحد كفر
(2)

! 

                                                           
 2/419كشف اخلفاء  (1)

تكفري الناس بزعم أّن ؛ والعجب من هذا الرجل كيف استحّل 209 :احلجج الباهرة (2)

لغار مقطوع هبا؛ ألّن قرآنا  نزل فيها، واحلال أّن اآلية مل تذكر أبا بكر من قريب قّصة ا

  ݛ  بل وجوده يف الغار يثبت من خالل كتب التاريخ والسري، وكذلك قضّية وال من بعيد،
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 ا  املبيت والتشكيك فيها سندضعاف حادثة إولذلك عمد القوم إىل 

أيب بكر وأعظم وجعلها من غرر مناقب  ،وتضخيم حادثة الغار ،وداللة

  حتى حكموا بكفر من أنكرها:  ،فضائله

 بكر أبو»تعليقه عىل احلديث املعروف عندهم قال املناوي عند  -1

 كام ،اهلجرة حني ثور جبلب الذي الكهف أي :«الغار يف ومؤنيس صاحبي

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خبُّٱ:  اهلل تعاىل قال
 النّص  إلنكاره ؛ركفّ  يقالصدّ  أنكر صحبة من:  قالوا َّجخ مح جح

اجليل
(1)

. 

ومن أنكر أن يكون : قول بعض العلامء نقل القرطبي يف تفسريه -2

القرآن نّص  رد  ه ألنّ  ؛فهو كافر ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر صاحب رسول اهلل 
(2)

. 

أمجع املسلمون  ال ابن حجر اهليتمي عند تعّرضه آلية الغار:ق -3

من أنكر صحبته كفر  ومن ثمّ  ،عىل أن املراد بالصاحب هنا أبو بكر

إمجاعا  
(3)

. 

، رغم أهّنم ا عىل إمامة أيب بكرا إهليًّ نصًّ  ا هذه اآلية املباركةجعلوكام 

 تتمّ  ݕيرّصون طيلة أكثر من ألف سنة عىل أّن اخلالفة بعد النبي 

بالشورى
(4)

 :وليست بالنّص كام يّدعي الشيعة 

                                                           
إاّل أن تشخيص املقصود من اآلية وبيان سبب نزوهلا  ،فإّنه قد نزل فيها قرآن ،املبيت ݚ

 فحال القضيتني واحد.، فسري واحلديث والتاريخيكون بالرجوع لكتب الت

 .1/119فيض القدير  (1)

 .8/146تفسري القرطبي  (2)

 .1/190الصواعق املحرقة  (3)

  ݛ      ما رواه - عن آراء املحّدثني واملتكّلمني املضطربة بعيدا   -ومن أهّم ما يثبت هذا  (4)
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 -ية نّ ا السر أهّي  -ولو مل يكن معكم : القايض ابن العريب املالكيقال  -1

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خبُّٱ:  قوله تعاىلإاّل 
وقام  ،فجعلها  يف نصيف، وجعل أبا بكر يف نصيف آخر، َّجخ مح جح

معه مجيع الصحابة
(1)

. 

قلت: وهلذا قال بعض العلامء: يف قوله ريه: القرطبي يف تفسقال  -2

 ملسو هيلع هللا ىلصاخلليفة بعد النبي  عىل أنّ  ما يدّل  َّخت حت جت هب مب خبُّٱٱتعاىل:

 . ثانيا  إاّل  اخلليفة ال يكون أبدا   ألنّ  ؛أبو بكر الصديق

الفضيلة التي  املنتقى: وال ريب أنّ شمس الدين الذهبي يف قال  -3

فتكون هذه األفضلية ثابتة له  ،انفرد هباحصلت أليب بكر يف الغار واهلجرة 

فهذا هو  ،فيكون هو اإلمام ،وغريهم من الصحابة دون عمر وعثامن وعيلّ 

 حت جت هب مب خبُّٱقال اهلل تعاىل  ،الدليل الصدق الذي ال كذب فيه
فأين مثل هذه ، َّجخ مح جح مج حج مث هت مت خت

؟القرآن يق بنّص اخلصيصة لغري الصدّ 
(2)

.
 

ن اخلطاب الذي استدّل هبذه هذا الباب هو عمر بولعّل الذي فتح 

وضوع أليب بكر بحسب ما اآلية يوم السقيفة، وكانت هي التي حسمت امل

 ...قالت :عن سامل بن عبيد يف حديث طول قال رواه النسائي بسنده

 ال إذا   واحد غمد يف عمر: سيفان قال أمري، ومنكم أمري منّا األنصار:

                                                           
 ؟تستخلف الأ :رلعم قيل بسنده عن عبد اهلل بن عمر: 8/126البخاري يف صحيحه  ݚ

 هو من ترك فقد أترك وإن بكر، أبو خري مني هو من استخلف فقد ستخلفأ إن :قال

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مني خري

 .190 :العواصم من القواصم (1)

 .436 :املنتقى من منهاج االعتدال (2)
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 هت متُّ :الثالث ذهه له من: فقال ،بكر أيب بيد أخذ ثم ،يصلحان
 مع َّجخ مح جحُّ؟ مها منٱَّخت حت جت هبُّ ؟صاحبه من َّمث

وأمجلها بيعة أحسن الناس فبايع ،بايعوا :قال ثم ،بايعه ثم ؟من
(1)

. 

 وخرب املبيت:  بني قّصة الغار
 ݠعيل اإلمام قّصة الغار وخرب مبيت مقارنة سيعة بني  لو عقدنا

سننتهي فإننا  ،يف املوقفنيليلة اهلجرة، ودّققنا النظر  ݕعىل فراش النبي 

 إىل النتائج التالية:

كان بأمر من اهلل عّز وجل ورسوله  ݠعيل اإلمام أّن مبيت  :لا أو  

، وممّا يدّل عىل هذا وقدرته عىل القيام هبا ،أهلّيته هلذه املهّمةد ، ممّا يؤكّ ݕ

 ما رواه:

يبيت  أن علّيا -ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  – ...وأمر ابن سعد يف الطبقات: -1

كان  احرضميّ  أمحر ردا  بُ  وتغّشى ،عيل فيه فبات الليلة، تلك مضجعه يف

فيه ينام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
(2)

.  

 كان ملا قال: ݠ عيلّ  احلاكم النيسابوري يف املستدرك: عن -2

 مكة من وخرج ،فراشه عىل أبيت أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أمرن التي الليلة

...مهاجرا  
 (3) 

ي عنه أمانته ووصايا ره أن يؤدّ وأمابن عساكر يف تاريخ دمشق:  -3

                                                           
 . 4/264السنن الكربى  (1)

 . 1/228الطبقات الكربى  (2)

ومل  ،سناداحلاكم بقوله: هذا حديث صحيح اإل عّقب؛ 3/5املستدرك عىل الصحيحني  (3)

 خيرجاه.
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وأمره  ،هاى أمانته كلّ فأدّ  ،وما كان يؤمتن عليه من مال ،من كان يوص إليه

 ،ن ما رأوكولن يفقد قريشا   إنّ  :وقال ،أن يضطجع عىل فراشه ليلة خرج

عىل فراشه فاضطجع عيلي 
(1)

. 

كانت  ݕا يثبت أّن مصاحبة أبا بكر للنبي ويف املقابل ال نجد نصًّ 

 :، بل الدليل قام عىل خالفهاݕبأمر من اهلل عّز وجل أو من رسوله 

تثبت أّن أبا بكر هو من بادر فرواية أيب بلج التي سيأيت الكالم فيها 

روى أمحد  ، فقد، ومل يكن من املقّرر أن يرافقه يف هجرتهݕبلحاق النبي 

هلل وكان املرشكون يرمون رسول ا: ، قالابن عباسبن حنبل يف مسنده عن 

ه نبي اهلل، قال: ، فجاء أبو بكر، وعيل نائم، قال: وأبو بكر حيسب أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص

قد انطلق نحو بئر  ملسو هيلع هللا ىلصنبي اهلل  فقال: يا نبي اهلل. قال: فقال له عيل: إنّ 

...قال: فانطلق أبو بكر، فدخل معه الغار ،ميمون، فأدركه
 (2)

.
 

 ،عن ابن عباس ݤوذكر السيوطي رواية أخرى تثبت نفس املعنى: 

 ،قال: وتبعه أبو بكر ،من الليل حلق بغار ثور ملسو هيلع هللا ىلصقال: ملا خرج رسول اهلل 

 رأى فلاّم  ،خاف أن يكون الطلب ،ه خلفهحّس  ملسو هيلع هللا ىلص  سمع رسول اهللفلاّم 

ى عرفه فقام له حتّ  ملسو هيلع هللا ىلص  سمع ذلك رسول اهللفلاّم  ،ذلك أبو بكر تنحنح

فأتيا الغار ،تبعه
(3)

. 

مل تذكر أّن النبي ، دة هذا الباببل حتى رواية البخاري وهي عم

قد اختار أبا بكر للصحبة، بل نجدها ترّصح أّن الرجل طلب ذلك  ݕ

                                                           
 .42/68تاريخ مدينة دمشق  (1)

 .؛ وسيأيت الكالم يف صّحة هذه الرواية الحقا  5/180مسند أمحد بن حنبل  (2)

 .3/340الدر املنثور  (3)
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 ،له فأذن فاستأذن، ݕ النبي فجاء، فأجابه بالقبول:...ݕمن رسول اهلل 

 أهلك هم امإنّ  :قال ،عندك من خرجأ :بكر أليب دخل حني فقال فدخل

 بأيب فالصحبة :قال ،جاخلرو يف ل ذنأ قد ّن إف :قال ،اهلل رسول يا أنت بأيب

نعم :قال ،اهلل رسول يا أنت
(1)

. 

 خن  حن  ُّٱالذي ال  ݕوشّتان بني األمرين: بني من خيتاره رسول اهلل 
 ݕوبني من يعرض نفسه عىل رسول اهلل   َّيه ىه مه جه ين ىن من

 .ويسعى هلذا املوضوع بنفسه

يف هذه الليلة رغم خطورة املوقف وعزم  ݠثبات عيل  :ثانياا 

، بل رغم ما تعّرض له من ݕ التصفية اجلسدية لرسول اهلل األعداء عىل

وجعل : أمحد بن حنبل املتقّدمةعىل ذلك رواية  تاألذى من قبلهم، كام دلّ 

رأسه يف  ر، قد لف  ى نبي اهلل، وهو يتضوّ رم  ى باحلجارة كام كان يُ رم  عيل يُ 

كشف عن رأسه ى أصبح، ثمّ رجه حتّ الثوب، ال خُي 
(2)

. 

 فلام ،فراشه عن ݠ عيل وقام ،الدار فدخلواربي: ويف رواية الط

 كنت رقيبا   أو ي،أدر ال :قال ؟صاحبك أين :له فقالوا ،عرفوه منه دنوا

 ،املسجد إىل وأخرجوه ،ورضبوه فانتهروه ،فخرج باخلروج أمرمتوه ؟عليه

مكرهم من رسوله اهلل ىونجّ  ،تركوه ثم ،ساعة فحبسوه
(3)

. 

ات عند أيب بكر رغم التطمينات اإلهلّية نجد هذا الثبويف املقابل مل 

روي عن عروة بن الزبري من كيد األعداء، وقد  سينجونوالنبوّية عىل أهّنم 

                                                           
 .7/39صحيح البخاري  (1)

 .5/180مسند أمحد بن حنبل  (2)

 .2/374تاريخ الطربي  (3)
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 فيه الذي فيه الغار الذي اجلبل عىل املرشكون ما يؤّكد هذا املعنى: وأتى

 اهلمّ  عليه قبلأف ،أصواهتم بكر أبو وسمع فوقه، طلعوا حّتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي

واخلوف
(1)

 . 

 كام تدّل  وحزنا   يق خائفا  دِّ وقد كان الصِّ حممد رشيد رضا:  قالا وهلذ

وكان صاحبه فيه قد ساوره  ...طبع اإلنسانعليه الروايات، وهو مقتىض 

احلزن واجلزع يف ذلك الوقت الذي كان يقول له وهو آمن مطمئن بوعد 

ةومعّيته اخلاّص  هاهلل وتأييد
(2)

. 

يف ليلة  ݠأمري املؤمنني  : نزول آية ُصحية يف مدح موقفثالثاا 

 ىي ني مي زي ري ٰىُّٱاهلجرة، وهي قوله تعاىل: 
كام نّص عىل ذلك مجلة من املفرّسين  َّهئ مئ  خئ جئحئ يي

واملحّدثني
(3)

. 

                                                           
 .7/10فتح الباري  (1)

ه هذا ؛ والطريف يف األمر أّن حمّقق الكتاب قد استفزّ 2/43رسائل السنة والشيعة  (2)

ال خيلو من مبالغة قد تكون  -أعني باجلزع  -هذا الوصف فعّلق عليه بقوله:  ،الكالم

وضعف املرء عن حتمل ما ينزل  ،اجلزع يف اللغة هو انعدام الصرب غري مقصودة؛ إذ أنّ 

هو، بل ويعيش  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ذلك مل يكن، وأبو بكر كان ال يرىض بأن ُيقتل رسول  وكّل  به،

  .يه بنفسه وأهله ومالهكان خيتار مسارعا  أن يفدّ 

ل أوّ  إنّ  :قال عن عيل بن احلسنيبسنده  3/4روى احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني  (3)

متاع األسامع إملقريزي يف ؛ وقال امن رشى نفسه ابتغاء رضوان اهلل عيل بن أيب طالب

وفيه  ،ل من رشى نفسهوغطي بربد أخرض، فكان أوّ  ،ݠفقام عيّل مقامه : 1/57

 مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّ: نزلت
؛ وقد نّص كثري منهم عىل نزول اآلية يف صهيب الرومي، ومل يرو ذلك بنقل َّهئ

 صحيح.
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قد باهى  بل ذكر علامء أهل السنة عّدة روايات تذكر أّن اهلل عّز وجّل 

 تلك الليلة، ولعّل أشهرها ما رواه ابن األثري يف أسد الغابة: ݠبعيل 

 رم  عُ  وجعلت ،بينكام آخيت إّن  :ݜ وميكائيل جربيل إىل اهلل أوحى

 كالمها فاختارا ؟باحلياة صاحبه يؤثر كامفأيّ  ،اآلخر عمر من أطول أحدكام

 ؟طالب أيب بن عيل مثل كنتام أفال :إليهام وجّل  عزّ  اهلل فأوحى، احلياة

 ،باحلياة يؤثرهو ،بنفسه يفديه ،فراشه عىل فبات ،حممد نبيي وبني بينه آخيت

 ،عيل رأس عند جربيل فكان ،فنزال .هعدوّ  من فاحفظاه األرض إىل اهبطا

 طالب أيب يابن مثلك من ،بخ بخ :ينادي وجربيل، رجليه عند وميكائيل

 همتوّج  وهو رسوله عىل وجّل  عزّ  اهلل فأنزل؟ املالئكة به وجّل  عزّ  اهلل يباهي

 يي ىي ني مي زي ري  ٰىُّٱ: عيل شأن يف املدينة إىل
 .(1)َّهئ مئ  خئ جئحئ

ويف املقابل ال يوجد أي مدح إهلي أو نبوي ملوقف أيب بكر مع النبي 

يف الغار سوى متّسكهم بآية الغار املعروفة، وال تدّل ال من قريب وال  ݕ

 من بعيد عىل مدح للرجل، بل هي أقرب للذم كام سيأتينا.

 

                                                           
ية يف كتابه سلسلة ؛ والعجب من األلبان حيث أورد هذه الروا4/25أسد الغابة  (1)

وحكم عليها بالكذب  ،وشّن عليها هجمة رشسة ،10/650األحاديث الضعيفة 

ان يف منهاج رغم أّنه مل يورد أّي عّلة يف متنها، وقد سبقه لذلك ابن تيمية احلرّ  ،والوضع

مل  رغم أّن  ،حيث قال: )كذب باتفاق أهل العلم باحلديث والسرية( 7/112السنة 

 من السابقني له قد طعن يف صّحة النقل. أحدا  أجد 



 

 يف امليزان الغار  قصة
 

، وصّححوا ا عىل أفضلية أيب بكرالتي استدّلوا هبمن أشهر اآليات 

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ُّٱوهي قوله تعاىل:  هبا خالفته )آية الغار(،
 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
 حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح
 حق مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض

 [.40التوبة: ] َّ

تشييد االستدالل هبذه اآلية ناقش ما ذكروه يف أارتأيت أن ولذلك 

 :عىل مّدعاهم

 أخرجه الذين كفرواالوجه األول: 
هم الكفّار،  ݕالنبي  اأخرجو نذكرت أّن الذي: إّن اآلية قالوا

بّد أن يكونوا مسلمني مؤمنني،  وعليه فالذين خرجوا معه ونرصوه ال

  .وهبذا يثبت إيامن أيب بكر

 خب ُّوقوله: : قالإذ  ،وقد متّسك هبذا الوجه ابن تيمية احلّران
ا ، أي: أخرجوه يف حال كونه نبيًّ  َّ  هئ ٱٱُّ يف حال من الضمري  َّمب

 ،ثنان خمرجني مجيعا  فيكون اإل ،ثننيه أحد اإلثان اثنني، فهو موصوف بأنّ 

يكن قد نه لو أخرج دونه مل فإّ  ، مع اآلخره يمتنع أن خيرج ثان اثنني إاّل فإنّ 

فأخرجوه  ،ار أخرجوه ثان اثننيالكفّ  عىل أنّ  فدّل  ،أخرج ثان اثنني

وذلك هو ؛ أخرجومها فلزم أن يكونوا ،يف حال كونه معه لقرينه مصاحبا  
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 جتُّٱ هم كام قال تعاىل:ار أخرجوا املهاجرين كلّ الكفّ  الواقع، فإنّ 
 ،َّمخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

 حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱوقال تعاىل: 
 اكُّوقال: ، َّخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك
يمكنهم  م منعوهم أن يقيموا بمكة مع اإليامن، وهم الوذلك أهّن ، َّين

ار الكفّ  عىل أنّ  وهذا يدّل  ،إذا كانوا مؤمنني فقد أخرجوهم ،ترك اإليامن

ال من كان  ،ام أخرجوا أعداءهمار إنّ كام أخرجوه، والكفّ أخرجوا صاحبه 

 ، اإليامنوموافقة عىل ،صحبته صحبة مواالة عىل أنّ  فهذا يدّل ، منهم كافرا  

ال صحبة مع الكفر
(1)

  . 

 واجلواب:

لا  املقّدمة التي بنى عليها ابن تيمية استدالله، هي أّن الكّفار أّن  :أو 

كتب السرية أّن  يفإذ ال يوجد أّي دليل  ،كر، وهذا باطلب قد أخرجوا أبا

غريه من  واأو أخرجوه من دياره كام أخرج ،الكّفار قد طلبوا أبا بكر

 ݕبل كّل األخبار التارخيية تدّل عىل أهّنم كانوا يطلبون النبي املسلمني، 

 مؤّرخ أهّنم سعوا لطلب أيب  بكر أو قتله. ويسعون الغتياله، ومل ينقل أّي 

، وأّن النبي ݕبل ما نقلوه هو أّن أبا بكر قد جّهز الراحلة للنبي 

دّل عىل قد جاء بيته يف نحر الظهرية كام تقّدم، وهذا إن دّل عىل يشء في ݕ

مل ، وأن قريشا  يمكنه فعل أّي يشء أي أنه كان ،بكر كان آمنا   أّن بيت أيب

 أنّ  ابن تيمية ، فكيف يّدعيتكن تريد إخراج أيب بكر أو تريد به سوءا  

                                                           
 . 8/472منهاج السنة  (1)
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 ؟ا أبا بكر أو أخرجوهاملرشكني طلبو

ثبات اإليامن إلزم ست، ال يݕخرج النبي ثبات الكفر ملن أ  إّن أ:   ثانيا

ال يعني نفيه عاّم سواه، فلو قلت: سق ه، فإثبات يشء ل يء ملن كان مع

، وقد تقّرر يف مال فاسق، فال يعني هذا أّن كّل من مل يرسق مال فهو عادل

 علم األصول أّنه ال مفهوم للوصف.

يف رحلة اهلجرة  ݕأّنه قد رافق النبي  تذكركتب السرية  : أنّ ثالثاا 

ذي كان دليل هذه الرحلة، ومل خيتلف وهو عبد اهلل بن أريقط ال ،رجل آخر

 عىل دين قريش! مرشكا   الرجل كان كافرا  هذا أّن يف خني اثنان من املؤرِّ 

من بني  ستأجر أبو بكر رجال  وا فقد روى ابن سعد يف الطبقات:

 ،وهو عىل دين الكفر ،اهلل بن أريقطيقال له: عبد  ،يتا  خرِّ  الديل هاديا  

معهام عامر بن فهريةفارحتال، و ،هام أمناهولكنّ 
(1)

 . 

باهلجرة  ملسو هيلع هللا ىلصوعال رسوله  جّل ملا أمر اهلل ان البستي: وقال ابن حبّ 

 هاديا   ،وهو من بني عدي ،من بني الديل رجال   ملسو هيلع هللا ىلصاستأجر رسول اهلل 

العاص بن وائل يف آل  قد غمس حلفا   - يت: املاهر باهلدايةواخلرّ  - يتا  خرّ 

وأوعداه  ،ودفعا إليه راحلتيهام ،هار قريش، فأمناوهو عىل دين كفّ  ،السهمي

بغار ثور بعد ثالث
(2)

. 

قال ابن هشام: ويقال  ،فاستأجرا عبد اهلل بن أرقط: قال ابن كثريو

 ه من بني سهم بنمن بني الديل بن بكر، وكانت أمّ  رجال   ،عبد اهلل بن أريقط

عنده ام عىل الطريق، ودفعا إليه راحلتيهام، فكانتا ، يدهلّ عمرو، وكان مرشكا  

                                                           
 . 1/228الطبقات الكربى  (1)

 .1/129السرية النبوية البن حّبان  (2)
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يرعامها مليعادمها
(1)

. 

فعىل ما قاله ابن تيمية فإن آية الغار تثبت إيامن ابن أريقط، وعليه، 

بأقوال مجيع املؤّرخني الذين قالوا: إّن ابن أريقط كافر؛ ألن مجيع  فال يعتدّ 

 أقواهلم تعارض داللة القرآن الكريم، وهذا ال يقوله من حيرتم عقله.

ن الوجوه التي ذكرها الفخر الرازي عند ثالثة م وهبذا يندفع أيضا  

 من وجوه: ت هذه اآلية عىل فضيلة أيب بكردلّ استدالله باآلية، حيث قال: 

ن أن ار م  ه كان خياف الكفّ ا ذهب إىل الغار ألجل أنّ ملّ  ه ݠأنّ  األول:

ه من عىل باطن أيب بكر، بأنّ  كان قاطعا   ه ݠيقدموا عىل قتله، فلوال أنّ 

 ملا أصحبه نفسه يف ذلك يقني، وإاّل ني الصادقني الصدّ قاملؤمنني املحقّ 

 ز أن يكون باطنه بخالف ظاهره، خلافه من أن يدّل ه لو جوّ املوضع، ألنّ 

 استخلصه لنفسه يف فلاّم  ،خلافه من أن يقدم عىل قتله أعداءه عليه، وأيضا  

باطنه عىل وفق ظاهره بأنّ  كان قاطعا   ه ݠعىل أنّ  تلك احلالة، دّل 
(2)

. 

أبا بكر من  أبا بكر معه ال يدل عىل أنّ  ݕاصطحاب النبي  ت:قل

املؤمنني املحّققني الصادقني الصّديقني كام زعم الفخر الرازي بأي نحو، 

 لكانت نفس هذه الفضائل ثابتة لعبد اهلل بن أريقط، وهذا ال يقوله وإاّل 

 الفخر الرازي وال غريه. 

كانت بإذن اهلل تعاىل، وكان جرة اهل وهو أنّ  الثاين: ثم قال الفخر الرازي:

النسب إىل شجرة مجاعة من املخلصني، وكانوا يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف خدمة رسول اهلل 

اهلل تعاىل أمره بأن يستصحب أبا بكر يف  رسول اهلل أقرب من أيب بكر، فلوال أنّ 

                                                           
 .2/234السرية النبوية البن كثري  (1)

 .6/50 مفاتيح الغيب (2)
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ه هبذه الصحبة،  لكان الظاهر أن ال خيّص تلك الواقعة الصعبة اهلائلة، وإاّل 

عىل منصب عال له يف الدين اه هبذا الترشيف دّل وختصيص اهلل إيّ 
(1)

. 

إذا كان اهلل تعاىل أمر نبّيه بأن يستصحب معه أبا  هذا ربام يصّح  قلت:

 ݕأبا بكر حلق بالنبي  عليه دليل، والذي ثبت أنّ  ذلك مل يدّل  بكر، ولكنّ 

ليه به عاهلل أبا بكر هبذه الصحبة، وعليه فام رتّ  ا سابقا ، فلم خيّص كام بّينّ 

أليب بكر منصبا  عاليا  يف الدين غري  عىل أنّ  هذا يدّل  الفخر الرازي من أنّ 

 صحيح. 

عىل فضيلة  هذه الصحبة تدّل  قال يف بيان الدليل الثالث عىل أنّ  ثمّ 

  عظيمة أليب بكر:

ا هو فام أمّ ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل من سوى أيب بكر فارقوا رسول  كّل  أنّ  الثالث:

عىل مؤانسته ومالزمته وخدمته عند هذا سبق رسول اهلل كغريه، بل صرب 

اخلوف الشديد الذي مل يبق معه أحد، وذلك يوجب الفضل العظيم
(2)

. 

ه يريد اهلجرة، ويريد قد أخرب املسلمني بأنّ  ݕلو كان النبي  قلت:

 أبا بكر، ألمكن لنا أن نقول: منهم من يصاحبه وخيدمه ويعينه فخذلوه إاّل 

ة الكتامن، ن سواه، ولكن األمر تّم مع شدّ هذه فضيلة أليب بكر دون م إنّ 

باقي املسلمني  إنّ »وعدم علم سائر املسلمني بذلك، فقول الفخر الرازي: 

 م مل يعلموا باهلجرة أصال .غري صحيح، ألهّن  ملسو هيلع هللا ىلص«فارقوا رسول اهلل 

ݕ ومالزمته ة النبي صرب عىل مؤانسأبا بكر  والغريب زعمه أنّ 

فإن قريشا  مل تكن  ي مل يبق معه أحد،وخدمته عند هذا اخلوف الشديد الذ
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واستطاعوا قتله، لقتلوه،  ݕتطلب أبا بكر ب يء، ولو ظفروا بالنبي 

وتركوا أبا بكر، فأي خوف شديد هذا الذي زعمه الفخر الرازي، ويدل 

 حجُّٱله كام جاء يف اآلية املباركة:  ݕعىل أن أبا بكر مل يكن خائفا  قول النبي 
: ال ݕخائفا  لكان املناسب أن يقول له النبي  ، ولو كان أبو بكر َّ مج

 ختف.

ملا كان يف الغار كان معه صاحب  ݕاآلية دلت عىل أن النبي  إنّ  ثمّ 

صابرا  عىل ، وأنه كان ݕله، وأما أن هذا الصاحب كان يف خدمة النبي 

 مؤانسته ومالزمته وخدمته فلم يدل عىل ذلك دليل صحيح.

ن رشفا  وتدل عىل فضيلة إذا وصحبته إنام تكو ݕوخدمة النبي 

كانت خالصة لوجه اهلل تعاىل، ومرضّية عنده سبحانه، وأما إذا كانت 

عىل أي فضيلة،  وية أخرى كخدمة عبد اهلل بن أريقط فال تدّل يألغراض دن

ا ال  أهّن عىل فضيلة، فعليه أن يثبت أوّ  صحبة أيب بكر تدّل  ومن يّدعي أنّ 

   أصال .  له ا فضيلةم بأهّن ال نسلّ  فمرضية عند اهلل سبحانه، وإاّل 

 الوجه الثاين: ثاين اثنني
 ݕأّن أبا بكر هو الثان بعد النبي  عنيكشف  التعبري: إّن هذا قالوا

بال فصل، ومن كانت هذه صفته وجب أن يكون اخلليفة بعد الرسول 

 . مبارشة ݕاألعظم 

ن حممد ݠ عل ثافجُ  ،ه ثان اثننيه تعاىل ساّم نّ إقال الفخر الرازي: 

كان ثان حممد يف أكثر املناصب  هحال كوهنام يف الغار، والعلامء أثبتوا أنّ 

عىل أيب بكر آمن أبو ا أرسل إىل اخللق وعرض اإلسالم ملّ  ملسو هيلع هللا ىلصه الدينية، فإنّ 

وعرض اإلسالم عىل طلحة والزبري وعثامن بن عفان بكر، ثم ذهب 



 57 .........................................................................  قصة الغار يف امليزان

 
 

ه جاء هبم يديه، ثم إنّ  آمنوا عىل لة الصحابة، والكّل ومجاعة آخرين من أّج 

 ،بعد أيام قالئل، فكان هو ثان اثنني يف الدعوة إىل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهلل 

يقف يف خدمته وال  يف غزوة، كان أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصام وقف رسول اهلل كلّ  وأيضا  

قام مقامه يف  ملسو هيلع هللا ىلصا مرض رسول اهلل يفارقه، فكان ثان اثنني يف جملسه، وملّ 

 دفن بجنبه، فكان ثان ثان اثنني، وملا تويّف  الناس يف الصالة فكان إمامة

ختصيصه هبذه  َّ مب خب ُّٱفاملراد بقوله تعاىل:  ...اثنني هناك أيضا  

يمالصفة يف معرض التعظ
 (1)

. 

 واجلواب:

ل ( يف اآلية   أو  ج وهو النبي خ  املباركة هو حال للمُ : ال شّك أّن )ثان  ر 

كّل هذا يفسد ، وأبا بكروليس  ݕ، فاملراد من ثان اثنني هو النبي ݕ

 وليس كذلك كام تبنّي. ،أّن املراد من الثان هو أبو بكرعىل استدالله 

 ،تعبري القرآنكّل البعد عن ما استظهره الفخر الرازي بعيد  نّ أ: ثانياا 

ومثل هذا ال سوى اإلخبار عن العدد،  َّ مب خب ُّٱ :ال داللة لقولهإذ أّنه 

أو النوع، أّما وحدة الدين أو املعتقد  شرتط فيه وحدة إاّل وحدة اجلنسيُ 

يقل أحد باشرتاطها، لذلك يطلق عىل املسلم الذي يرافقه مسلم )ثان  مفل

 عىل املسلم الذي يرافقه كافر. ويطلق أيضا   ،اثنني(

يف حّق الباري عّز  مشاهبا   تعبريا  ومن هنا نجد أّن القرآن استخدم 

 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خنُّٱ وجل:
ّن املراد من الثالثة أو إ :ومل يقل أحد، َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 اخلمسة هم خصوص املؤمنني!
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ال ولذلك نجد أّن اآللويس قد اعرتف هبذا األمر، فقال يف تفسريه: 

ن بمعونة املقام ام يداّل إنّ   َّخت حت جت هبُّوكذا  َّمب خبُّ أنّ  خيفى

 ،نار عىل علم ومعونة املقام أظهر من ،عي داللتهام مطلقا  وال ندّ  ،عىل فضل

باختياره آلخر وال معه  الرجل ال يكون ثانيا   وال يكاد ينتطح كبشان يف أنّ 

سيام ال ،صدقه لديه قا  عليه متحقّ  ال  ما مل يكن معوّ  من عدوّ  يف مكان إذا فرّ 

 ،ت عنه هبا متائمهوحلّ  ،ت فيها قوابلهحلّ  وقد ترك اآلخر ألجله أرضا  

وتقرص  ،به القطا طى غارب سبسب يضّل وامت ،وجفا أترابه ،وفارق أحبابه

فيه اخلطا
(1)

. 

وكالمه ُصيح أّن التعظيم ال يستفاد من حاّق اللفظ بل هو مستفاد 

أليب بكر دون غريه، وقد  ݕمن القرائن اخلارجية كاصطحاب النبي 

ذكرنا جواب ذلك يف اإلشكال األّول وبينّا أهّنا حمض دعاوى مل تقم بحجة 

 .بل الدليل عىل خالفها

ما ادعاه الفخر الرازي من أن أبا بكر ثان اثنني يف الدعوة فرية كام أّن 

وا أحباهبم وأقرباءمل ختطر ببال أيب بكر؛ ألن أك ع  هم لإلسالم، ثر املسلمني د 

ا حتى انترش اإلسالم يف مكة، ولو  وكان الرجل املسلم يدعو غريه سًّ

 فإنّ  فان ومجاعة آخرينطلحة والزبري وعثامن بن عسّلمنا أن أبا بكر دعا 

 هذا مل يكن خمصوصا  بأيب بكر حتى يكون ثان اثنني يف الدعوة.

 ام وقف يف غزوة، كان أبو بكركلّ  ݕالنبي  والغريب ما قاله من أنّ 

فهو ثان اثنني يف جملسه، وهذا ذّم أليب بكر  يقف يف خدمته وال يفارقه،

مل ينل من املرشكني نيال ، ه مل يسل سيفا  يف سبيل اهلل، ووليس بمدح، فإنّ 
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 فكيف يكون ذلك مدحا  له؟!

 يف إمامة ݕوأما زعمه أن أبا بكر ثان اثنني ألنه قام مقام رسول اهلل 

، فهذا فيه كالم طويل، ونحن ال ݕالنبي ا مرض الناس يف الصالة ملّ 

أمره بأن يصيل بالناس، ويف رواية عائشة يف صحيح  ݕنسلم أن النبي 

فوجد النبي  ،فخرج أبو بكر فصىّل عىل ذلك، وهو قوهلا:  البخاري ما يدل

ان من لني، كأن أنظر رجليه ختطّ ُج من نفسه خفة، فخرج هيادى بني ر  ملسو هيلع هللا ىلص 

أن مكانك، ثم أيت به ملسو هيلع هللا ىلص ر، فأومأ إليه النبي الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأّخ 

...حتى جلس إىل جنبه
 (1)

. 

ملا خرج بعد ذلك أمر أبا بكر أن يصيل بالناس  ݕولو كان النبي 

هيادى بني رجلني، مع شدة وجعه، حتى إن رجليه ختطان باألرض، وهذا 

  أراد أن يبني للناس أنه مل يأمره بالصالة أصال . ݕيدل عىل أن النبي 

فن بجنبه،  دُ وملا تويّف »والذي يضحك الثكىل قول الفخر الرازي:  

مل يكن  ݕنب النبي ، مع أن دفن أيب بكر بجا«فكان ثان اثنني هناك أيضا  

، ومل يكن باختيار أيب بكر، مع أنه بعد ݕبأمر اهلل تعاىل وال بأمر رسوله 

  دفن عمر معهم صار أبو بكر ثالث ثالثة، ومل يبق ثان اثنني!! 

 االجتماع يف الغارالوجه الثالث: 
يف الغار،  ݕباالجتامع مع رسول اهلل اختصاص أيب بكر : إّن قالوا

فضيلة له، إذ  عّز وجّل هبذا االجتامع وإخبار اهلل الصعبة، ويف هذه الظروف

 أّنه يف مثل هذه املواقف ال يبقى مع اإلنسان إاّل أقرب الناس إليه.

هذا الوجه يف مناظرته املعروفة  ݤالشيخ املفيد خصم وقد ذكر 
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 بينهام تأليفا   واحد مكان يف باالجتامع وصفهام إّنهحول آية الغار، قال: 

 .(1)َّخت حت جت هب ُّٱ فقال:
 واجلواب:

لا  فضيلة باالجتامع يف مكان واحد، فال العقل وال  : ال توجد أّي أو 

الرشع والعرف يعترب جمّرد االجتامع يف ظرف مكان أو حتى زمان واحد 

ا جيتمع يف املحاكم القايض والظامل واملظلوم فضيلة أو منقبة، وإاّل فيوميًّ 

يعترب أحد أّن مثل هذا االجتامع فيه والشهود العدول وشهود الزور، ومل 

 تزكية للظامل أو لشهود الزور.

، الركيك االستداللهذا عىل  ݤالشيخ املفيد وهذا ما أجاب به 

 ألنّ  كاألول، فإّنه املكان يف باالجتامع وصفهام قولك حيث قال: وأّما

 ،والكفار للمؤمنني العدد جيتمع كام ،والكفار املؤمنون فيه جيتمع املكان

 واملنافقني املؤمنني مجع وقد ،الغار من أرشف ݕ النبي مسجد فإنّ  وأيضا  

 حن جن مم خم حم جم هل ملُّٱ :تعاىل قوله ذلك ويف ،والكفار
 والشيطان النبي مجعت قد ݠ نوح سفينة نّ إف وأيضا  ،  َّهن من خن

 من عيتادّ  ما عىل يدّل  ال املكان يف االجتامع أنّ  لك فبان ،والبهيمة

الفضل
(2)

. 

أليب  ݕالنبي ّن مرّد االستدالل هبذا األمر هو توّهم اختيار أ: ثانياا 

وباب  ،بكر يف هذه الرحلة اخلطرة، واحلال أّن هذا مل يثبت كام قّدمنا

قد احتاج إليه يف رعاية الرواحل كام  ݕاالحتامالت واسع، فلعّل النبي 
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 احتاج البن أريقط يف معرفة الطريق املناسب للوصول إىل يثرب.

  يمكن التمّسك هبذا الوجه بأّي حال من األحوال.وعليه فال

 طالق الصحبةإالوجه الرابع: 
وأضافه للنبي  ،إّن القرآن الكريم قد شهد بصحبة أيب بكر: قالوا

  .فضل ال يدانيه فضلّن مثل هذا األمر أ، وال شّك ݕ

 للرسول، وذلك صاحبا   بكونه بكر أبا وصف تعاىل ّنهإالرازي: قال 

 يكون أن أنكر من: البجيل فضيل بن احلسني قال الفضل،  لكام عىل يدّل 

 املراد أنّ  عىل جممعة األمة ألنّ  ،كافرا   كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صاحب بكر أبو

 وصفه تعاىل اهلل أنّ  عىل يدّل  وذلك بكر، أبو هو  َّمث هت متُّٱ من

له صاحبا   بكونه
(1)

. 

 واجلواب:

ليه فعند النزاع يف القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب، وعال شّك أّن 

بّد من الرجوع إىل االستعامل العريب هلا يف زمن  فيه ال كلمةأي عبارة أو 

 لنعلم حقيقة املراد منها. ،النّص 

 داللة الصاحب: هل تدّل عىل الفضل أم ال؟ النازعنا يف توبام أّننا 

بّد أن نجعل القول الفصل يف هذه املسألة كالم العرب يف الشعر والنثر، 

 ،ستعامالت الرشعية هلذه املفردة يف اآليات القرآنية واألحاديث النبويةواال

 .عىل حقيقة األمر ونقطع النزاعقف لن

اللغة نجد أهّنم ذكروا أّن األصل )ص ح  علامءبالرجوع إىل كلامت و
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أو بتعبري آخر يدّل عىل نحو من  ،ومقاربتهء ب( موضوع ملقارنة ال ي

 يدّل  واحد أصل والباء واحلاء فارس: الصاداملالزمة بني شيئني، قال ابن 

 كام ،الصحب واجلمع ،الصاحب ذلك: يشء ومقاربته، من مقارنة عىل

 انقاد، وأصحب إذا فالن أصحب :الباب وركب، ومن راكب :يقال

 إذا لألديم استصحبه، ويقال فقد شيئا   الءم يشء ابنه، وكل بلغ إذا الرجل

الطحلب عاله إذا املاء أصحب :مصحب، ويقال :شعره عليه ترك
(1)

. 

رشط يف املتقارنني وأي داللة عىل جهة احتاد  ومن هنا فال يوجد أّي 

 ،املالزم :بينهام سوى جمّرد املعية العامة، قال الراغب األصفهان: الصاحب

 مصاحبته أن تكون بني فرق وال ،زمانا   أو مكانا   أو كان أو حيوانا   إنسانا  

واهلمة بالعناية أو ،واألكثر األصل وهو بالبدن
(2)

. 

إذ أّنه بالرجوع إىل استعامالت العرب  ،وكالم الراغب متني جّدا

ملفردة )صاحب( نجد أهّنم ال يشرتطوا حّتى وحدة اجلنس، فاستعملوها 

 ملن الزم احليوان، فقالوا:

 م   ري   م  احل   ع  م   ر  ام  إّن احل  
 ة  ي  ط 

. 
 ب   ت  و  ل  ا خ  ذ  إ  ف   

 ُب ح  االص    س  ئ  ب  ف    ه 

 :، فقالواالزم مجادا   واستعملوها ملن

  ُت ر  زُ 
ُ غ   اك  ذ  و   دا  ن  ه   اخ   ري 

 ي  ت 
 ان 

. 
 م  و   

 ص   ي ع 
 س  اللِّ   ومُ تُ ك    ب  اح 

 ان 

 ه صاحبا  مع أنه مجاد.ويريد بالصاحب الكتوم اللسان: سيفه، فساّم 

القرآن الكريم نجد أّنه قد جرى عىل االستعامل العريب، وإذا عدنا إىل 
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 ىت نت متُّ: كام يف قوله تعاىل ،صاحب عىل من الزم حيوانا  اللق فأط
ٱٱ،َّيت ، وأطلق ݠإذ أّن املراد هنا من صاحب احلوت هو النبي يونس ٱ

 رث يت  ىت نت ُّٱفقال:  ،عىل من الزم مجادا   أيضا   الصاحب
 نب مب زبُّٱ، ويف قوله تعاىل: َّىف يث ىث نث مث زث
ي ك، ،َّيب ىب ة: هي الشجر امللتف، ومجعها: أ  ويف قوله  واأل ي ك 

كام يف ، بل استعمل حتى يف الظرف الزمان َّخي حي جيُّٱتعاىل:

 .َّزن رن مم ام يل ىلُّٱقوله تعاىل: 

س بني الصاحب واملصحوب بحسب نوع من التجان فال يشرتط أّي 

ى عىل الكافر، كقوله طالق القرآن، ولذلك نجد أّن القرآن قد أطلقه حتّ اإل

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱتعاىل: 
 .َّرب يئ ىئ نئ

فإّننا نجد أّن القرآن الكريم قد عرّب  ݕبل حّتى لو جئنا إىل النبي  

 حم جمُّٱفقد قال عّز من قائل:  ،عن العالقة بينه وبني كّفار قريش بالصحبة
ومل يّدع ، َّخت حت جتُّٱ، وقال يف آية أخرى: َّىم مم خم

 عاقل أّن هذا االطالق يلزم منه الرشف لقريش!

لة لفظ الصاحب عىل املّدعى دون اآللويس بعدم دال وهلذا اعرتف

بنفسها  اللغوية وإن مل تدّل والصحبة االرتكاز عىل القرائن اخلارجية، قال: 

فإضافة صاحب إىل  ،عليه بمعونة املقام أيضا   لكنها تدّل  ،عىعىل املدّ 

أي صاحبه الذي كان معه يف وقت جيفو فيه اخلليل خليله  ،الضمري للعهد

ه أهله وقبيلهورفيقه الذي فارق ملرافقت
(1)

. 
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 وصفه وإن هناك نّ إبقوله: رازي عىل هذا وقد اعرتض الفخر ال

 وهو واإلذالل، اإلهانة عىل يدل بام أردفه هأنّ  إاّل  ذكرا   له صاحبا   بكونه

 يدّل  ما ذكر له، صاحبا   بكونه وصفه أن فبعد ههنا ، أّما َّ َُّّٱ: قوله

 مناسبة فأّي ، َّجخ مح جح مج حجُّٱ: قوله وهو ،والتعظيم جاللاإل عىل

العداوة فرط لوال البابني بني
(1)

 ؟

له، إذ أّنه عليه ال : إّن ما ذكره الرازي نقول عىل اعرتاضه وللجواب

بعدم داللة لفظ الصحبة عىل  سّلم ضمنا  حيث وافق اآللويس يف النتيجة، 

اّل باالستعانة بالقرائن األخرى، وقد ذكر الرازي أّن القرينة إ ،أّي فضيلة

،  َّجخ مح جح مج حج ُّٱ ، وهو قوله تعاىل:ء الالحق من اآليةهي اجلز

 .عىل املدح واإلجالل ال داللة فيه وسيأتيك أّن هذا التعبري أيضا  

 املعّية اإلهليةالوجه اخلامس: 
: إّن أعظم منقبة يف اآلية أليب بكر هي أّن اهلل عّز وجل )معه(، قالوا

  .لصحابةوهذه املعّية هي خصوصية له انفرد هبا عن بقية ا

 جح مج حج ُّٱ :قوله بكر، أيب فضل عىل اآلية هذه داللة يفقال الرازي: 
 والنرصة باحلفظ ةاملعيّ  :ةاملعيّ  هذه من املراد أنّ  شّك  وال،  َّجخ مح

 نفسه بني رشك والسالم الصالة عليه فالرسول وباجلملة واملعونة، واحلراسة

 لزمهم فاسد، وجه عىل املعية هذه محلوا فإن .املعيّة هذه يف بكر أيب وبني

 أيب إدخال لزمهم رشيف، رفيع حممل عىل محلوها وإن فيه، الرسول إدخال

 وكّل  معه، اهلل كان بكر أبا أنّ  عىل اآلية دّلت أخرى: بعبارة ونقول فيه، بكر

 حم جم هلُّٱ :تعاىل لقوله املحسنني، املتقني من يكون فإّنه معه اهلل كان من
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 مع اهلل إنّ : واملعنى ،احلرص منه واملراد، َّخن حن جن مم خم

املحسنني قنياملتّ  من بكر أبا أن عىل يدّل  وذلك غريهم، مع ال ،قوااتّ  الذين
(1)

. 

 واجلواب:

، إذ أّنه يمكن أليب بكرفضيلة  أّي  عىل إن هذه الفقرة من اآلية ال تدّل 

 ة عىل وجوه:محل هذه املعيّ 

حاطته جّل إوهي ة، ة هي املعّية العامّ ّن هذه املعيّ إ :أن يقال األول:

كرت يف مجلة من آيات شأنه بكّل املوجودات وعلمه هبا، وهي التي ذُ 

، َّنئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ القرآن، منها قوله تعاىل:
 ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ وقوله تعاىل:

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 ٱَّمت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ة.التي أشارت إىل هذا النوع من املعيّ  األخرىات ا من اآليوغريمه

ة يف هذا املورد اخلاص إذا كان ما فائدة هذه املعّية العامّ  فإن قيل:

 حكخك جك  مق حق مف ُّٱ ،يشرتك فيها كّل البرش والشجر واحلجر واملدر
 ؟ َّ من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك

ت اخلوف من قد ظهرت عليه عالما أبا بكرّن ذكر املفرّسون أ قلنا:

، ومن هنا ذّكره النبي يدهم، وبالتال التعّرض لكاطالع قريش عىل أمرمها

بّد من الصرب عىل ما  بأّن كّل يشء جيري بعني اهلل جّل جالله، فال ݕ

 من باب التسليم لقضاء اهلل وقدره. ،سيقع وإن كان مكروها  

من قبيل  وهي معّية تأييد ونرصة، ،ّن املعية خاّصةإ :يقالأن  الثاين:
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، إاّل أّن َّ مص خص حص مس حسخس جس مخ ُّٱ :معّية موسى وهارون

ا ݕهو النبي  املقصود منها ومن  ݠأمري املؤمنني ك ومن آمن معه حقًّ

 .بقي معه بمّكة

وهم  ،وبقية مسلمي مّكة باملوضوع ݠما عالقة عيل  فإن قيل:

 ؟ شاهدأبو بكر حارض وو ،بي  غُ 

وهو قد بقي يف مكة  ،اهلجرةرشيك يف قضية  ݠأمري املؤمنني  :قلنا

وال شك يف أن اهلل تعاىل كان مع النبي  املكّرمة مع جمموعة من املسلمني،

  والذين آمنوا يف ليلة اهلجرة وأيامها بالتأييد والنرص.  ݕ

فمن الواضح أنه كان عىل رّش وقع به، أو عىل خري  أيب بكرحزن  اوأمّ 

أّن اآلية عرّبت  خصوصا   مرين،ألن احلزن ال يكون إال عىل هذين األ ،فاته

نّص أهل اللغة عىل وجود فرق بينهام، إذ أّن  باحلزن ومل تعرّب باخلوف، وقد

ل من ستقب  فيكون ملا يُ أّما اخلوف و ،احلزن يكون عىل ما فات وانقىض

 األحداث.

القلبي الذي يسّببه التفكري يف ما سيحصل من فاالضطراب 

وصاحبه يف الغار هو خوف، بخالف  ݕاملرشكني لو عرفوا بوجود النبي 

أليب بكر من فوات نفع أو حصول االضطراب الذي يسّببه التفكري يف ما 

 يب.فإّنه حزن بال ر رضر

مع  ݕالنبي ة عىل محل املعّية اخلاّص ومن هنا نعلم أّنه ال مانع من 

معارش املسلمني املؤمنني الذين بقوا يف مّكة وعىل رأسهم أمري املؤمنني 

 نق اآلية.عل من التكّلف أو لّ  يكون هذا رضبا   وال، ݠ

ة اخلاصة كام تقّدم ّن املقصود يف هذه اآلية املعيّ إ :: أن يقالالثالث
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وال تشمل غريه من الناس حّتى  ݕخاّصة بالنبي املصطفى ا بيانه، إاّل أهّن 

 ه يف الغار.الذي كان مع أيب بكر

ية وردت بصيغة كيف يصار إىل مثل هذا واحلال أّن اآل :فإن قيل

 ؟َّجخ  مح جح ُّٱاجلمع: 
، إذ ال مانع أن رفا  وال عُ  وال رشعا   ال يمتنع ذلك عقال   :قلنا

كام هو معروف عند  اجلمع تفخيام  عن ذاته بصيغة  ݕالنبي  يعرّب 

قال: حيث عن هذه اجلزئية،  ݤاملفيد الشيخ اللغة، وهذا هو جواب  أهل

 معه اهلل أنّ  أعلمه ݕ النبي فإنّ  ، َّجخ  مح جح ُّٱ قال: ّنهإ :قولك وأّما

 من زن رن مم ام يل ُّٱ فقال ،اجلمع بلفظ نفسه عن وعرّب  ة،خاّص 
َّ نن

(1)
. 

األقرب لآلية واملناسب ملقتيض السياق، إذ أّن بل هذا هو الوجه 

 -أي خوفه  - أيب بكراملّدعى عند مفرّسي أهل السنة واجلامعة أّن حزن 

عىل نفسه وعىل حاله،  خوفه كون إنكارواستامتوا يف  ،ݕكان ألجل النبي 

بجواب يرفع عنه هذا  ݕالنبي  يبهاملناسب أن جُي من  هومن هنا فإنّ 

فال حتمل هّم  ،إّن اهلل ناُصي ،أي ال ختف ،َّجخ مح جح ُّٱفقال:  ،اخلوف

 التفكري يف نجايت من األعادي.

، كام يف قوله يف القرآن الكريم بلفظ اجلامعة ݕوقد ورد ذكر النبي 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّٱتعاىل: 
 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن
 جي ﴿فاملراد من  ،َّزئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
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التحّدي يف اآلية  بقرينة ݕهو الرسول املصطفى  ﴾خي حي

 السابقة.

د ذهب مجلة من فق ،َّجم يل ىل مل خلُّيف قوله تعاىل:  وكذا

، يمالتفخهو من باب إنام بصيغة اجلمع  َّ يل ُّ جميءاملفرّسين إىل أّن 

 تعظيام   اجلامعة بلفظ ، خوطبملسو هيلع هللا ىلص للنبي قال القرطبي: اخلطاب

وتفخيام  
(1)

. 

وهبذه الوجوه الثالثة يتبنّي أّن دعوى اختصاص أيب بكر باملعّية 

لوجود هذه  ،ستدالل باآلية عىل هذا الزعم غري تاماإلهلية بعيد جّدا، واال

 ستدالل.الحتامل بطل احتامالت الثالثة، وكام يقال: إذا ورد االاال

 الوجه السادس: نزول السكينة
، وهذا إّن اهلل عّز وجل قد خّص أبا بكر بنزول السكينة عليه: قالوا

إذ أّن هذا األمر يدّل عىل عناية إهلية خاّصة به مل تعهد  ،ما بعده فضل فضل

 يف بقّية الصحابة.

 واجلواب:

ل وال متّيز له عىل أيب بكر، فإّنه ال فض: لو سّلمنا بنزول السكينة لا أو  

قد أن اهلل تعاىل عّدة موارد يف عىل بقية املسلمني، إذ أّن القرآن قد نقل لنا 

 :املؤمننيسكينته عىل أنزل فيها 

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يقُّٱقوله تعاىل:  :منها
، وال شّك َّري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل
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غ إذا يف الفضل بني الذين بايعوا حتت الشجرة، بل ال نبال ا  أّن هناك تفاوت

ّنه ال يمكن احلكم بإيامن كّل من شهد تلك البيعة، إذ أّن القرآن قد إ :قلنا

، حيث قال واردا   أمرا   جعل احتامل النكوص وعدم االلتزام هبذه البيعة

 مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حنُّ: سبحانه
 وا هذهشهدالذين  بعضأّن  ، بل ثبت يف التاريخَّٰذ يي ىي

 !دوها أيضا  ممن شه آخربعضا  البيعة قتل 

 ،ادية يسار ابن سبع السلميغقتله أبو ال ݤر وعاّم قال ابن حزم: 

وأنزل  ،ه علم ما يف قلبهفهو من شهداء اهلل له بأنّ  ،بيعة الرضوانشهد 

 ،باغ عليه ،فيهئ خمط ،ل جمتهدادية متأوّ غفأبو ال ،السكينة عليه وريض عنه

واحدا   جرا  أمأجور 
 (1)

. 

 مخ جخ مح جح مج حج مثُّٱتعاىل: قوله  :ومنها
، َّحط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس

 ،جيش املسلمنياملؤمنني الذين كانوا يف ضمن فإّن السكينة نزلت عىل 

قد وىّل الدبر،  من اجليش  كبريا   واحلال أّن اهلل عّز وجل قد أخربنا أّن قسام  

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱقال تعاىل: 
 حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
ين قد ، ومن غري املستبَّمت خت عد أن يكون بعض هؤالء الفارِّ

ّدعى هلؤالء فهل يمكن أن تُ  أنزلت عليهم السكينة يف غري هذا اليوم،

ين   والدرجة الرفيعة؟املكانة العالية الفارِّ

 فإّن ذلك ال يضيف له أّي  أيب بكرالسكينة عىل لو سّلمنا بنزول : ثانياا 

                                                           
 .4/125الفصل يف امللل والنحل  (1)



 خرب املبيت   .................................................................................  70

 ،وبالعرض بل ثانيا   ،لذاتوبا أّوال   ّنه مل يكن مقصودا  إ :قد يقالفضل، إذ 

وأن يوّفر  ،وبيانه أّن اهلل عّز وجل أراد لنبّيه السالمة يف هذه الرحلة الطويلة

 احلاممة والعنكبوت!فسّخر كّل يشء خلدمته حّتى  ،له كّل سبل احلامية

ظهر عليه حتى  ،نواملفرّس  ما ذكرهبحسب  كان خائفا   أبا بكروبام أّن 

لكي ال  ،لتسكينه تدعو ݕحة حفظ النبي مصلاالضطراب، فإّن مقتىض 

ثار اخلوف آ، إذ أّن من ݕإىل النبي ني كرشاد املرشإيف  سببا  خوفه يكون 

وتفقد  ،وتتسارع أنفاسه حّتى يسمعها البعيد ،أن يرتعش جسم اإلنسان

 .حركاته طابع االّتزان

محاية  أيب بكروعليه فنزول السكينة يف حقيقة األمر هي شّد لقلب 

فيها، أال ترى أهّنم نقلوا  أليب بكروال منقبة  ،له وحفظا   ݕاهلل لرسول 

 ،ومجل األنصار الذي سجد له ،تذّلل الدواب له كجمل ساقة ليلة اهلجرة

بل  ،فضيلة للدوابالكثرية، ومل يّدع أحد فيها  املعجزاتا من وغريمه

 .ݕجعلوها من كرامات املصطفى 

ف فيه بني املفرّسين، إذ أمر خمتل   رأيب بكّن نزول السكينة عىل أ: ثالثاا 

ال  ،ݕأّن السكينة قد نزلت عىل رسول اهلل عىل منهم قد نّص  أّن كثريا  

أن املفرّسين قد ذهبوا إىل  أكثرّن إ :قلت اعىل أيب بكر، بل ال أبالغ إذ

 !ݕفى عىل النبي املصط السكينة نزلت

 فمن الذين نّصوا عىل ذلك:

 : يقول، حيث قالمد بن جرير الطربيحم أهل السنة: شيخ مفرسي -1

بكر أيب عىل: قيل وقد ،رسوله عىل وسكونه طمأنينته اهلل فأنزل: ذكره تعاىل
(1)

. 
                                                           

وهو مشعر بالتوهني  ،«قيل» ؛ وعرّب عن القول الثان بـ10/177تفسري الطربي  (1)

 والتضعيف كام ال خيفى.
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 عىل عائد َّمسٱُّ يف : والضمري، قالان األندليسأبو حيّ  -2

اجلمهور قاله ،الرسول عىل أو ثابت، أيب بن حبيب قاله صاحبه،
(1)

. 

 حس جس ُّٱ :تعاىل الق : وهلذا، قالابن كثري الدمشقي -3
 أشهر يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عىل أي ،عليه ونرصه تأييده ، أي َّ مس خس

القولني
(2)

.
 
 

أن القول املشهور عند أهل السنة هو نزول السكينة عىل ومع 

، كيف يمكن جعل هذا األمر فضيلة دون أيب بكر ݕخصوص النبي 

 ؟هنارا  و والصدح هبا ليال   أليب بكرظاهرة 

ثبات جمّرد إلصلح يمن وجوه يف هذه اآلية ال كر ما ذُ والنتيجة أن 

ثبات أفضليته عىل بقّية الصحابة، إ عن فضال   ،يف الغار أليب بكرالفضل 

 !عىل اخلالفة ُصحيا   أن تكون دليال   عن فضال  

 خالصة القول يف )السكينة(
الكالم بني املفرّسين يف من نزلت عليه السكينة يف آية الغار، كثر 

هل  ،َّمسٱُّ :يف مرجع الضمري يف قولهاالختالف  وه والسبب يف ذلك

 أو الصاحب يف الغار؟ ،ݕاملصطفى هو النبي 

ثبات أّن السكينة ، إلن بجملة من األمورياملفرّس بعض وقد متّسك 

 نذكر منها: ،قد نزلت عىل أيب بكر

: قّرر علامء اللغة العربية أّن الضمري ال بّد أن يرجع عىل أقرب أولا 
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رجوع بّد من  ام أّن أقرب مذكور يف اآلية هو الصاحب، فالاملذكورات، وب

  .الضمري عليه

 وأقرب املذكورات، أقرب إىل عوده جيب الضمري نّ قال الرازي: إ

 هت  متُّٱ: قال تعاىل هألنّ  بكر، أبو هو اآلية هذه يف مةاملتقدّ  املذكورات
 وعىل ،َّ مج حجُّٱ :بكر أيب لصاحبه دحممّ  يقول إذ: والتقدير ،َّمث

 الضمري عود فوجب بكر، أبو هو السابقة املذكورات فأقرب: التقدير هذا

إليه
(1)

. 

الضمري إىل  عودوهو وجوب  -إليه الرازي ّن ما استند أ :واجلواب

إذا مل يكن يف الكالم أي قرينة تدل عىل عود  إنام يصّح  - أقرب املذكورات

الضمري فال  وأما مع وجود القرينة الدالة عىل عود، الضمري عىل اسم بعينه

يمكن األخذ هبذه القاعدة وطرح القرينة، ويمكن معرفة عود الضمري يف 

لو قرأنا السياق من أّوله لوجدنا أّن  األنّ  بسياق اآلية، ،َّمسٱُّقوله تعاىل: 

، وهذا الضمري واحد من ݕالنبي  عودها عىلالضامئر كّلها تشرتك يف 

 .تلك الضامئر، فحاله حاهلا

وال شّك أّن ٱ،َّخئ حئ جئ يي ىيُّٱفاآلية تبدأ بقوله: 

 ،  ثمّ ݕعىل النبي  يعودان َّحئٱُّٱويف  َّ يي ُّٱيف  ينالضمري

وال خالف أّن املقصود هبا رسول ، َّ حب جب  هئ مئ ُّٱقال: 

واهلاء كام هو ، َّمث هت  متُّ، حتى نصل إىل قوله تعاىل: ݕاهلل 

 حس  جس  ُّٱ :وبعدها مبارشة جاء، ݕللنبي  معروف ترجع أيضا  
عىل الضمري فيها سياق جيعلنا نحكم بأّن ومقتىض ال، َّ مس خس
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 .ݕنسق الضامئر املتقّدمة يرجع إىل النبي حممد 

 ،َّجض مص خص حص ُّٱ :التي تليهاد هذا أّن اآلية والذي يؤكّ 
املصطفى يعود عىل  َّحصُّقوله:  أّن الضمري يفعىل قد أمجع املفرّسون و

نه ال أيب بكر مضافا  إىل أعىل  َّمسٱُّيف  رجاع الضمريإ، وبالتال فݕ

وتفكيك يف  ،مقتىض السياق الكالم عنيلزم منه خروج  دليل عليه، فإنه

 .الضامئر وهذا بعيد

 هت متُّيف قوله:  «صاحبه»بل يمكن أن نقول: إن كلمة: 
مضاف ومضاف إليه، واملراد باملضاف وهو الصاحب: أبو  َّمث

ال شك يف أن املضاف إليه ، وݕبكر، واملراد باملضاف إليه هو رسول اهلل 

أقرب من املضاف، ومقتىض عود الضمري عىل األقرب، هو عوده عىل 

يعود ٱَّمسٱُّمعنى املضاف إليه، وهبذا نخلص إىل أن الضمري يف قوله: 

    ، ال عىل أيب بكر.ݕ عىل رسول اهلل

ّن التفكيك بني إ: أجاب بعضهم عىل هذا االعرتاض بقولهوقد هذا 

 القرآن الكريم، كام يف قوله عمل يفواستُ  ،مع يف كالم العربالضامئر قد ُس 

 مض خض جضحض مص  خص حص مسُّٱتعاىل: 
يف ، والضمري ملسو هيلع هللا ىلصروه وتوّقروه( راجع للنبي ، فالضمري يف )تعزّ َّحط

خيفىتسّبحوه راجع هلل عّز وجل كام ال 
(1)

. 

ننكر أساس إمكانية  يف املقام، إذ أّننا الض ال يصلح وهذا االعرتا

بل غاية ما أنكرناه أّن املقام ال  التفكيك بني الضامئر لكي حيتّج بمثل هذا،

قرينة قطعية متنع  حتتوي عىلفاآلية التي ذكرها  ،يساعد عىل هذه الدعوى
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وال يمكن أن  ،وهي أّن التسبيح ال يليق إاّل هلل عّز وجّل  ،اللبس يف املعنى

، وقد قّرر علامء النحو أّنه يف حال وضوح املعنى وأمن ݕيراد به النبي 

عىل جواز نصب هّنم نّصوا إا ال جيوز يف غريه، حتى اللبس جيوز فيه م

الزجاُج  رس   ك  »و ،«املسامر   الثوُب  ق  ر  خ  » :الفاعل ورفع املفعول يف نحو

«احلجر  
(1)

. 

إذ أّن كال أّما يف مقامنا هذا فدعوى التفكيك بني الضامئر غري تاّمة، 

، وال يوجد حماّل للسكينة النازلة من اهلل عّز وجّل  الطرفني يمكن أن يكون

 ختالف بيننا يف من نزلت عليه السكينة!أدّل عىل هذا من وقوع اال

شكال الذي يرد عىل أصحاب هذا وقد التفت الرازي إىل هذا اإل

فلم يرش إليه من قريب وال من بعيد، بل ذهب إىل قول آخر لعّله  ،القول

 من أعجب ما قيل يف هذه اآلية!

 مص خص حص ُّٱقوله تعاىل: شكال زعم أّن من هذا اإل فللتهّرب
، ٱَّ مس خس حس  جس  ُّٱليست معطوفة عىل قوله تعاىل:  ٱَّ  جض

 يي ىي ُّٱوهي قوله عّز من قائل:  ،ل اآليةبل هي معطوفة عىل أوّ 
 عن قّصة الغار! ال ،عن موقعة بدر وكلتا اآليتني تتحّدث، َّ خئ حئ جئ

 خس حس  جسُّفإن قيل: وجب أن يكون قوله:  قال الرازي:
ه ه أنزل سكينته عىل قلب الرسول، والدليل عليه أنّ املراد منه أنّ ٱَّ مس

 بالرسول، يليق إاّل  وهذا ال، َّجض مص خص حص ُّٱ عطف عليه قوله:

                                                           
فاعل، لكن ُرفع املفعول هنا، وُنصب  «املسامر»مفعول به، وكلمة  «الثوب»كلمة:  (1)

 .«احلجر»فإهنا مفعول به، والفاعل هو  «الزجاج»الفاعل عىل غري القياس، وكذا كلمة 

ظ وال يقاس عليه.  وهذا حُيف 
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 كان هذا املعطوف للمعطوف عليه، فلاّم  واملعطوف جيب كونه مشاركا  

إىل الرسول؛  إىل الرسول وجب يف املعطوف عليه أن يكون عائدا   عائدا  

ة إشارة إىل قّص  َّجض مص خص حص ُّٱ: قوله قلنا: هذا ضعيف، ألنّ 

 ىيُّٱوتقدير اآلية ، َّ خئ حئ جئُّٱوهو معطوف عىل قوله:  ،بدر
 جح مج حج مث هت  متُّٱيف واقعة الغار  َّ خئ حئ جئ يي
يف واقعة  َّجض مص خص حصٱمس خس حس  جس جخمخ مح

بدر، وإذا كان األمر كذلك فقد سقط هذا السؤال
(1)

! 

سياق واحد،  آخرها نازلة يفومن يقرأ اآلية يعلم أهّنا من أّوهلا إىل 

هذا املعنى، والظاهر أّن  ومل تنقل كتب التفسري والقراءات وعلوم القرآن

تعّصب الرازي جلّده
(2)

 .املضحكة أيب بكر جعله يأيت هبذه العجائب 

باستثناء الضمري يف  ݕوعليه فإّن دعوى رجوع كّل الضامئر للنبي 

، يب بكرأالقرائن التي ترصفه إىل لعدم وجود  ،أمر بعيد جّداٱَّمسٱُّ

لوجود القرينة  ،واملثال الذي قاسوا عليه املسألة خمتلف عن موردنا

 يها.الواضحة فيه التي يمكن االرتكاز عل

نزول السكينة عىل قرينة متنع من  بوجود وقد أشكل الفخر الرازي

 ،القلب قوّي  ،كان ثابت اجلأش ݕإذ أّنه ، وهي مقتىض احلال ،ݕالنبي 

اجة لنزول السكينة عليه، ويف املقابل نجد أّن البال، فلم يكن يف ح ئهاد
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به أليب بكر، ومن يقرأ تفسريه جيد فيه ذكرت كتب الرتاجم أّن الفخر الرازي يرجع بنس (2)

عىل صّحة إمامة  ، حّتى وصل به األمر أن جيعل جمموعة من اآليات دليال  شديدا   تعّصبا  

 أيب بكر!
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 .سكينة عليهفهو أوىل بنزول ال ،جزعا   خائفا   كان حزينا   أبا بكر

 للرسول ال ،بكر أليب حاصال   كان واخلوف احلزن نّ إ: تفسريهيف  قال

 قريش، عىل ينرصه أن اهلل وعده بام القلب ساكن ،آمنا   كان ݠ فإّنه ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،بكر أيب إىل السكينة ُف فرص   ،آمنا   صار «حتزن ال» :بكر أليب قال فلاّم 

 أّنه مع ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إىل ُصفها من أوىل خوفه، لزوال سببا   ذلك ليصري

 املراد كان لو أّنه: الثالث النفس؛ والوجه قوي القلب ساكن ذلك قبل

 ذلك قبل كان الرسول إنّ : يقال أن لوجب الرسول عىل السكينة إنزال

 مح جح مج حج ُّٱ: بكر أليب يقول أن أمكنه ملا كذلك مراأل كان ولو ،خائفا  
 ولو غريه؟ قلب عن اخلوف يزيل أن يمكنه كيف خائفا   كان فمن،  َّجخ

 فقال عليه، سكينته اهلل فأنزل: يقال أن لوجب قالوه ما عىل األمر كان

 الصالة عليه هأنّ  أوال   ذكر بل كذلك، يكن مل وملا حتزن، ال :لصاحبه

 وهو السكينة، نزول التعقيب بفاء ذكر ثم حتزن، ال :بهلصاح قال والسالم

 مسبوق السكينة هذه نزول أنّ  علمنا، َّ مس خس حس  جسُّٱ: قوله

 األمر كان ومتى والسالم، الصالة عليه الرسول قلب يف السكينة بحصول

بكر أيب قلب عىل نازلة السكينة هذه تكون أن وجب كذلك
(1)

. 

اإلجابة ويمكننا ع بسهولة، هذا االعرتاض يندفجياب عليه بأّن و

 :حاّل ونقضا   عليه

من نزول السكينة عىل ثابت اجلأش، إذ أّن نزوهلا فال مانع  :أّما حاّل 

الستمرار هذه  أخرىتارة ويكون تارة لرفع اخلوف واالضطراب، يكون 

من ذنبه مع أّن اهلل قد غفر له ما تقّدم  ݕوهذا نظري استغفار النبي  ،احلالة
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 ، فاستغفاره ليس طلبا   َّ ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ :وما تأخر

 :الستمرارها؛ وكذلك عندما يقرأ يف الفاحتة بل طلبا   ،حلدوث املغفرة

حداث إال يريد  ݕن عليها فإّنه ؤمّ يُ ، وَّ ىي مي  خيُّٱ

 بل يريد استمرارها. ،إذ ال شّك يف كونه يف أعىل درجات اهلداية ،اهلداية

خبار من باب اإل ݕالسكينة عليه خبار بنزول ، فإّن اإلوكذلك هنا

ي املصطفى بوالتأييد الرمحان للنباستمرار املدد اإلهلي والفيض الرّبان 

 ٰى ٰرُّٱ، وممّا يؤّكد هذا املعنى قوله تعاىل: يف أخطر رحلة يف حياته ݕ
  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
ه اآلية عىل املؤمنني نزال السكينة يف هذإّن فإ، َّرت يب ىب نب زبمب

 .بل لتثبيته وزيادته يف قلوهبم ،تحقيق أصل اإليامنليس ل

ّن القرآن نقل لنا موارد نزلت فيها السكينة عىل إ :فنقول أّما نقضا  و

 : خائفا  مضطرب القلبرغم أّنه مل يكن  ݕرسول اهلل 

 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ: قوله تعاىل :منها
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب

 مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس
 ،وعىل املؤمنني ݕنزل سكينته عىل الرسول فإن اهلل تعاىل أ، َّحط

 وبالتال ،الدبر ، ومل يولِّ يف القتال مجاع أهل السري ثابتا  كان بإ ݕرغم أّنه 

وتركوا  ،الصحابة الذين هربواة للسكينة، بخالف بقيّ  مل يكن حمتاجا   فإنه

 .املؤمنني مع عدد قليل مناألعداء  جيابههم نبيّ 

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مكُّٱقوله تعاىل:  :ومنها
 مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
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، فإن كتب َّ خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني

يف ذلك  أو كان خائفا   ،طربا  كان مض ݕمل تنقل لنا أّن رسول اهلل السرية 

  السكينة. لكي تنزل عليه الوقت،

عىل و ݕيرجع عىل الرسول  َّمسٱُّ ّن الضمري يفإ :: قالوا  ثانيا

رادة إن بضمري الغائب املفرد واتيصاحبه يف الغار، إذ أّنه ال مانع من اإل

 وهلذا أشباه ونظائر يف اللغة العربية. ،املثنّى

أّن اهلاء ها هنا يف معنى تثنية، والتقدير:  :الثالثقال ابن اجلوزي: 

ك  إزل اهلل سكينته عليهام، فاكتفى بفأن ر عىل أحدمها من إعادته عادة الذِّ

َّ ىم مم  خم حم جم ُّٱعليهام، كقوله تعاىل: 
(1)

. 

 واجلواب:

يف غري ما وضع له، وهو  للفظ استعاملإّن رجوع املفرد عىل املثنى 

قرينة ب وكل ما خالف األصل ال يصار إليه إالخمالف لألصل كام ال خيفى، 

 البني.وهي مفقودة يف  تدل عليه،

رجوع ضمري املفرد عىل أّما املثال الذي ذكروه فال ينفعهم هنا، إذ أّن 

هلل عّز  ݕة الرسول ثبات تبعيّ إوهي  ،اهلل ورسوله إّنام هو لنكتة بالغية

العزيز  ئالبار ألّنه اخلالق ،وبالذات واجب أّوال   رضاء اهللإوجل، إذ أّن 

األمر ف ،فلكونه تلّبس بالرسالة والنبّوة ݕرضاء الرسول إالقّهار، أّما 

 بذاته. الطاعة الواجب من اهلل رسوال   هه لكونرضائبإ

شارة إىل عدم لإل هنا جيء به مفردا  ّن الضمري إ :كام يمكن أن يقال

فال يمكن إرضاء اهلل مكانية التفكيك بني طاعة اهلل وبني طاعة الرسول، إ
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من دون إرضاء الرسول، كام ال يمكن إرضاء الرسول من دون إرضاء اهلل 

ٱ سبحانه كام يف قوله تعاىل: تعاىل، وإرضاء الرسول كاشف عن إرضاء اهلل

، ومن هنا نجد أّن أغلب آيات القرآن عطفت َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 مح جح ُّٱكقوله تعاىل: اهلل تعاىل، عىل طاعة  ݕرسول اهلل فيها طاعة 
 .َّ مب زب رب يئ ُّٱوقوله تعاىل:  َّ  مخ جخ

إاّل  ݕول اهلل : ذهب بعضهم إىل أّن السكينة قد نزلت عىل رسثالثاا 

لكونه ال يمكن أن  ،عىل سبيل االنعكاس ىل أيب بكر أيضا  أهّنا نزلت ع

هو الواسطة يف  ݕحيتمل قلبه مثل هذا املدد اإلهلي، فكان رسول اهلل 

 الفيض.

لصالة وقال بعض األكابر: أنزلت السكينة عليه عليه اقال اآللويس: 

ريق االنعكاس ذهاب احلزن عنه بطإو، يقوالسالم لتسكني قلب الصدِّ 

 ،هاتيق بغري واسطة لذاب هلا ولعظمولو أنزلت عىل الصدِّ  ،رشاقواإل

ه قيل: أنزل سكينة صاحبه عليهفكأنّ 
(1)

. 

 واجلواب:

يمكننا قوله يف هذا الكالم هو أّنه رضب من هذيان إّن غاية ما 

املحموم أو عربدة السكران
(2)

يأت صاحبها عليها ، فهو جمّرد دعوى مل 

 .عىل خالفهال  د، بل الدليل الصحيح الرصيح بدليل

فراد الضمري بام إ وتوجيه أيب بكر،نزلت عىل فاحلكم بأّن السكينة 

                                                           
 .5/297روح املعان  (1)

ية، فعاملناه باملثل، العبارة استعملها اآللويس مسّفها  رأي الشيعة يف هذه اآلهذه  (2)

 [.65يوسف: ] َّيي ىي ميُّٱ
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نزلت عىل هل تقّدم مصادرة عىل املطلوب، إذ أّن نزاعنا هو يف أّن السكينة 

؟ واالختالف وقع بني العلامء يف داللة اآلية عىل ذلك، وال أم ال أيب بكر

 .االّدعاءعىل هذا  يدّل مكن أن يدليل خارجي  يوجد أّي 

، أيب بكرفيد لو ثبت أّن السكينة نزلت عىل ي ربامالكالم نعم هذا 

اختلفنا يف أصل أّما وقد واختلفنا يف ختريح اآلية عىل هذه احلقيقة الثابتة، 

مصادرة عىل عن أن يكون مثل هذا الكالم  خيرجفال  ،أيب بكرنزوهلا عىل 

 املطلوب.

لقرآن الكريم، أّن اآليات هذا الكالم بنّص ا ومما يدّل عىل بطالن

عىل الصحابة الذين هم يف املعتقد السنّي  السكينةالقرآنية ذكرت نزول 

من قريب وال من بعيد إىل توّسط اآلية ، ومل ترش دون أيب بكر يف الفضل

 :نزول السكينة عىل أولئك الصحابةيف  ݕالنبي 

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱقوله تعاىل:  :منها
وال ، َّرت يب ىب نب زبمب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ

 وجود يف اآلية هلذا االنعكاس املّدعى.

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّٱقوله تعاىل:  :ومنها
وال ، َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل

فكيف  ،ݕوال تشمل النبي  ،شّك أّن اآلية ناظرة إىل خصوص املباي عني

 ومل يذوبوا ،بغري واسطة السكينة عىل هذا العدد اجلّم من الصحابةأنزلت 

 !؟هاتلعظمهلا و

، أيب بكر: اّدعى بعضهم أّن السكينة يف اآلية نزلت عىل رابعاا 

 يف مصحف حفصة! جدت  ستدّل بقراءة أخرى وُ وا
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السكينة نزلت  ويف اآلية قول ثالث: أنّ قال السمعان يف تفسريه:  

 س   اهلُل ل  ز  ن  أ  ف  » :عليهام؛ ونقل يف مصحف حفصة
ا مُه  د  ي  أ   و  ام  ه  ي  ل  ع   هُ ت  ن  ي  ك 

 و  نُ جُ ب  
«اه  و  ر  ت   مل    د 

(1)
.    

 واجلواب:

إّن القوم قد اختلفوا عىل عّدة آراء يف جواز االحتجاج بالقراءة 

 ، واألغلب عىل منع االحتجاج هبا:ةالشاذّ 

ة إىل ا ليست بحجّ اآلمدي نسب القول بأهّن  اعلم أنّ الزرك ي:  قال 

شهور من مذهب ه املأنّ  عى اإلبياري يف رشح الربهانادّ الشافعي، وكذا 

وكذلك النووي، فقال يف رشح  ،وتبعه ابن احلاجب ،مالك والشافعي

هبا، وال يكون هلا حكم اخلرب عن  تّج ة ال حُي القراءة الشاذّ  مذهبنا أنّ  :مسلم

 ا قرآن، والقرآن ال يثبت إاّل  عىل أهّن ناقلها مل ينقلها إاّل  ألنّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

واملوقع هلم يف ذلك دعوى إمام  ؛يثبت خرب مل بالتواتر، وإذا مل يثبت قرآنا  

ذلك ظاهر مذهب الشافعي، وتبعه أبو نرص بن  احلرمني يف الربهان: أنّ 

السمعان ، وابن الطربي يف التلويحإلكيا و ،والغزال يف املنخول ،القشريي

ثباهتا يف إال جيوز  ،ة مردودةالشاذّ وغريهم، فقال إلكيا: القراءة  يف القواطع

وهذا ال خالف فيه بني العلامءاملصحف، 
(2)

. 

موافقتها  :منها ،خاّصة لذلك هباوضع رشوطا  ومن جّوز االحتجاج 

ثبوهتا بسند صحيح، بل جعلوا هذه الرشوط ضمن للغة العربية بوجه، و

 .حّد القراءة الشاذة
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يف تعريف القراءة الشاّذة التي تصلح  قال بعض املعاُصين

وافقت اللغة ولو من وجه، وخالفت و ،سندها ما صّح : لالحتجاج هبا

رسم املصحف العثامن
(1)

. 

لوقوع االختالف  ،تّج هبذه القراءةّنه ال جيوز أن حُي إ :ومن هنا نقول

يف جواز ذلك من أساسه، ولو قلنا بجوازه فإّن خصوص هذه القراءة ال 

فلم  ،ّن قد بحثت يف كتب القراءات والتفاسريأل ،يصّح االحتجاج هبا

فكيف  ،ة عن مصحف حفصةنقل إاّل مرسلد هلذه القراءة، ومل تُ أظفر بسن

 ؟تّج هباحُي 

ثبات ك هبا إلالنبيه أّن اآلية ال يمكن التمّس  ئتبنّي للقاروهبذا 

، وال تصلح كّل الوجوه املذكورة غري تاّمةألن ة للصاحب يف الغار، لفضي

 هاىل القدح منثبات مّدعاهم، بل احلّق الذي ال مرية فيه أّن اآلية أقرب إإل

 ح.املدإىل 
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 حادثة املبيت والرد عليه أمحد الغامديإنكار 
 

بعد هذه اإلملامة حول اجلنايات التي حصلت عىل أكثر فضائل أمري 

عىل فراش  ݠ، ومنها حديث مبيته ݠاملؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب 

يس نذكر ما كتبه الشيخ أمحد الغامدي الرئ ،ليلة اهلجرة ݕرسول اهلل 

السابق هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمكة املكرمة حول حادثة 

املبيت، حيث أنكر وقوع هذه احلادثة يف مقال كتبه يف صحيفة اليوم 

ة السعودية، وما كتبته يف الرد عليه، وما كتبه يف الدفاع عن رأيه، وهي عدّ 

    مقاالت فيها فوائد كثرية. 

 

 





 

 

 ديللغام املقال األول
 

يوم  السعودية، يف جريدة )اليوم( الدكتور أمحد الغامدي مقاال  كتب 

 ،15499العدد  ،2015نوفمرب  21املوافق  ،هـ1437صفر  8السبت 

)ضعف خرب مبيت عيل يف فراش رسول اهلل( :حتت عنوان
(1)

ض فيه تعرّ ، 

يف قصة اهلجرة  عىل فراش املصطفى ݕ  إىل تضعيف قصة مبيت عيل ݠ

 املقال: هذا نّص ، واملعروفة

 :يف فراش رسول اهللݠضعف خرب مبيت علي 

: اآلية، قال  َّ يك  ىك مك لك اك ُّٱعن ابن عباس يف قوله تعاىل: 

، إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق :بمكة، فقال بعضهمتشاورت قريش ليلة 

وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، ، يريدون النبي

يف تلك الليلة،  ملسو هيلع هللا ىلصفبات عيل عىل فراش النبي  ،ه عىل ذلكفأطلع اهلل نبيّ 

ا حيسبونه وخرج النبي حتى حلق بالغار، وبات املرشكون حيرسون عليّ 

 عليه، فلاّم فقوا فيفعلون به ما اتّ  ،يعني ينتظرونه حتى يقوم، النبي ݠ

: ال فقال ؟فقالوا: أين صاحبك هذا ،اهلل مكرهم ا ردّ أصبحوا ورأوا عليًّ 

وا  بلغوا اجلبل اختلط عليهم، فصعدوا اجلبل فمرّ فلاّم  ،فاقتفوا أثره .أدري

فقالوا: لو دخل ههنا مل يكن نسج  ،بالغار فرأوا عىل بابه نسج العنكبوت

 ...العنكبوت عىل بابه، فمكث فيه ثالث ليال

                                                           
 http://www.alyaum.com/article/4101681 : الرابط من املوقع الرسمي للصحيفة (1)
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أخرجه عبدالرزاق 
(1)

وأمحد 
(2)

وابن جرير الطربي 
(3)

والطربان يف  

معجمه الكبري
(4)

امن اجلزري، وعثامن اجلزري قال وغريهم من حديث عث 

ه ذهب كتابهزعموا أنّ  ،فيه أمحد: روى أحاديث مناكري
(5)

. 

ني جلالس إىل وأخرج أمحد يف املسند عن عمرو بن ميمون، قال: إنّ 

ا أن ختلونا ا أن تقوم معنا وإمّ : إمّ فقالوا ،اس إذ أتاه تسعة رهطابن عبّ 

ورشى عيل   :إىل أن قال كم...هؤالء، قال: فقال ابن عباس: بل أقوم مع

قال: وكان املرشكون يرمون رسول  ،ثم نام مكانه ،لبس ثوب النبي ،نفسه

فقال: يا  ،ه نبي اهلل: وأبو بكر حيسب أنّ قال ،فجاء أبو بكر وعيل نائم ،اهلل

 ،نبي اهلل قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه قال: فقال له عيل: إنّ  ،نبي اهلل

باحلجارة  ىرمقال: وجعل عيل يُ  ،خل معه الغارفد ،قال: فانطلق أبو بكر

ى حتّ  ،رأسه يف الثوب ال خيرجه ر قد لّف وهو يتضوّ  ،رمى نبي اهللكام كان يُ 

ميه فال كان صاحبك نر ،ك للئيم: إنّ فقالوا ،ثم كشف عن رأسه ،أصبح

...وقد استنكرنا ذلك ،رر وأنت تتضوّ يتضوّ 
 (6)

. 

ه السياقة، أبو بلج أعدل شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذقال 

فيام ال ينفرد بهقبل حديثه نه يُ إ :ما قيل فيه
(7)

.
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رويت يف كتب السري  ملسو هيلع هللا ىلصفراش رسول اهلل وقصة نوم عيل يف 

 ملسو هيلع هللا ىلصر خروج أيب بكر إىل رسول اهلل ة تأّخ وغريها ليس هلا إسناد قائم، وقّص 

، يب بكرمن بيت أ ام خرجا معا  يف اهلجرة خمالفة ملا ثبت يف البخاري من أهّن 

 :د ضعف هذه الرواياتوما رواه البخاري يؤكّ 

ز إىل احلبشة من املسلمني، وجتهّ ه ملا هاجر ناس فقد جاء يف روايته أنّ  

فقال (،  أرجو أن يؤذن ل، فقال النبي: )عىل رسلك، فإّن أبو بكر مهاجرا  

(، فحبس أبو بكر نفسه عىل النبي أبو بكر: أو ترجوه بأيب أنت؟ قال: )نعم

حبته، وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر، قال عروة: لص

نحر الظهرية، فقال قائل جلوس يف بيتنا يف  قالت عائشة: فبينام نحن يوما  

، يف ساعة مل يكن يأتينا فيها، قال أبو عا  متقنّ  : هذا رسول اهلل مقبال  أليب بكر

ساعة ألمر، فجاء النبي بكر: فدى له بأيب وأمي، واهلل إن جاء به يف هذه ال

فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حني دخل أليب بكر: )أخرج من عندك(، 

 قد أذن ل يف ام هم أهلك بأيب أنت يا رسول اهلل، قال: )فإّن قال: إنّ 

قال:  ،؟ قال: )نعم(صحبة بأيب أنت وأمي يا رسول اهللاخلروج(. قال: فال

، قال النبي: )بالثمن(، اتنياحلتي هفخذ بأيب أنت يا رسول اهلل إحدى ر

زنامها أحدث اجلهاز، وضعنا هلام سفرة يف جراب، فقطعت فجهّ قالت: 

أسامء بنت أيب بكر قطعة من نطاقها، فأوكت به اجلراب، لذلك كانت 

بكر بغار يف جبل يقال له ثور، وأبو  ملسو هيلع هللا ىلصى ذات النطاقني، ثم حلق النبي تسمّ 

فمكث فيه ثالث ليال
(1)

. 
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 لألمحدياألول الرّد 
 

 مقاال   2015نوفمرب  23نرش الشيخ أمحد سلامن يف موقعه بتاريخ 

)ضعف خرب  :الدكتور الغامدي حتت عنوانيف الرّد عىل ما كتبه  طويال  

 املقال: . وهذا نّص مبيت عيل عىل فراش رسول اهلل(

 أزمة منهج:
داخل املدرسة السنية يف التعامل مع  ال شّك أّن هناك اختالفا  

ويظهر هذا االختالف بالنظر ، رية النبوية واألخبار التارخييةسنصوص ال

، لوا بنقلهاتكفّ  الذينوالرواة  ،يف منهج املتقّدمني الذين مل هيتموا باألسانيد

رين وباخلصوص املعاُصين يرّصون عىل يف حني نجد أّن بعض املتأّخ 

 منه يلزم ممّا ،ثني عىل نصوص السرية واملغازي والفتوحتطبيق طريقة املحدّ 

بحث يُ  األمر جعل، وهذا ما النهار رابعة يف الشمس ثبوت ثبت ما نكارإ

 كتب فيه عرشات املقاالت والكتب.وتُ  ،يف اجلامعات واملراكز العلمية

أّن أئّمة احلديث والرجال قد ُّصحوا يف كتبهم بالتفريق يف  علام  

 ،لنبويةوبني األحاديث ا ،التارخيية وما شاهبهانصوص الالتعامل بني 

 ووّضحوا بام ال حيتاج مزيد بيان طريقة التعامل مع الطرفني:

اد هّ ا أخبار الصاحلني وحكايات الزّ اخلطيب البغدادي: وأمّ  قال

وليست  فاألسانيد زينة هلا، واملتعبِّدين ومواعظ البلغاء وحكم األدباء

رشطا  يف تأديتها
(1)

. 
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مصاديق ما ذكره  وال شّك أّن أخبار السرية والفتوح واملغازي من

 .بل هي بحسب تعبريه )زينة( ،سنادإاخلطيب البغدادي فال يشرتط فيها 

ة الفن املتقّدمني وهذا املعنى استفاده اخلطيب البغدادي من أئمّ 

الذين روي عنهم باألسانيد الصحيحة قوهلم: إذا روينا يف الثواب 

ا روينا يف وإذ ،تساهلنا يف األسانيد والرجال والعقاب وفضائل األعامل

دنا يف الرجالاحلالل واحلرام واألحكام تشدّ 
(1)

.  

ابن )هذا التساهل والتشديد منقول عن : والسخاوي ُّصح كام

كأمحد بن حنبل وابن معني  :ةمن األئمّ  (وغري واحد)عبد الرمحن  (مهدي

مله وابن املبارك والسفيانني، بحيث عقد أبو أمحد بن عدي يف مقدمة كا

أحاديث الفضائل ال  ، وقال ابن عبد الرب:يته لذلك بابا  واخلطيب يف كفا

به، وقال احلاكم: سمعت أبا زكريا الغربي  نحتاج فيها إىل من حيتّج 

، وكان ومل يوجب حكام   ،ومل حيل حراما   ،م حالال  اخلرب إذا ورد مل حيرّ  يقول:

يف ترغيب أو ترهيب، أغمض عنه، وتسهل يف رواته
(2)

. 

زوا وقال الصنعان: األ  - أي أئمة احلديث -حاديث الواهية جو 

إذا كان واردا  يف غري األحكام،  التساهل فيه، وروايته من غري بيان ل ضعفه

والقصص والوعظ وسائر فنون الرتغيب والرتهيب وذلك كالفضائل
(3)

. 

تربون املرجع عبل حتى لو نظرنا إىل أصحاب كتب الرتاجم الذين يُ 

هّنم أشاروا ضمن كالمهم إىل هذا الفرق بني نجد أ، األسايس هلذا الفن
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 األمرين:

ما ذكره ابن حجر العسقالن عند ترمجته لسيف بن عمر  -1

التميمي، قال: سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب الرّدة، ويقال له: 

ضعيف احلديث، عمدة يف  الضبي، ويقال غري ذلك، الكويف،

نة، مات يف زمن الرشيدالقول فيه، من الثامأفحش ابن حبان  التاريخ،
(1)

. 

أي أّن رواياته لألخبار عن النبي « ضعيف احلديث»فاملراد من قوله: 

التي حتوي ترشيعا  غري مقبولة، لكّن رواياته لألخبار التارخيية يعتمد  ݕ

 عليها، ويركن هلا.

ة حممد بن إسحاق صاحب السرية ما ذكره الذهبي يف ترمج -2

ر  أّن ابن إسحاق إليه املرجع يف  عليه العملاملعروف، قال: والذي تقر 

املغازي واأليام النبوية، مع أنه يشّذ بأشياء، وأّنه ليس بحجة يف احلالل 

نعم وال بالواهي، بل يستشهد به واحلرام،
(2)

. 

ا، إذ أّنه ضّعف ابن اسحاق يف جانب  وتفصيل الذهبي واضح جدًّ

 فيه. خ، واعتربه مرجعا  يف جانب التاري احلالل واحلرام، إاّل أّنه قّواه

ما ذكره ابن كثري الدمشقي عند تعّرضه ملحمد بن عمر املعروف  -3

ر غالبا  والواقدي عنده زبالواقدي، قال:  فإّنه  ،يادات حسنة، وتاريخ حمر 

صدوق يف نفسه مكثار كام بسطنا القول يف وهو  من أئمة هذا الشأن الكبار،

كميل يف معرفة الثقات والضعفاء عدالته وجرحه يف كتابنا املوسوم بالت

واملجاهيل، وهلل احلمد واملنّة
(3)

. 
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لواقدي، ووسمه بالصدق، رغم أّن أغلب أئمة امدح ابن كثري 

 اجلرح والتعديل قد طعنوا فيه ويف صدقه.

من خالل هذه األمثلة الثالثة نعلم أّن تضعيفات املحّدثني املوجودة 

انب حديثهم، أي الروايات املنقولة يف كتب الرتاجم إناّم هي منصّبة عىل ج

 عن النبي املصطفى ݕ، وال تشمل املروّيات التارخيية.

أّما اشرتاط  :وبناء عىل هذا يقول الدكتور أكرم ضياء العمري

الصّحة احلديثية يف قبول األخبار التارخيية التي ال متّس العقيدة والرشيعة 

الروايات التارخيية التي  ألنّ  ففيه تعّسف كثري، واخلطر الناجم عنه كبري؛

دّوهنا أسالفنا املؤّرخون مل ُتعامل معاملة األحاديث، بل تّم التساهل فيها، 

وإذا رفضنا منهجهم فإّن احللقات الفارغة يف تارخينا ستمثل هّوة سحيقة 

بيننا وبني ماضينا، مما يوّلد احلرية والضياع والتمّزق واالنقطاع
(1)

. 

سم منهج النقد احلديثي باملرونة يف اتّ لقد ويقول يف مورد آخر: 

ق منها بالعقيدة أو الرشيعة فام يتعلّ  ،التعامل مع الروايات واألحاديث

ف املنهج من رشوطه أمام أحاديث الرقاق ض لنقد شديد، يف حني خيفّ تعرّ 

أصحاب املنهج  إنّ ؛ يب والروايات التارخيية واألدبيةوالرتغيب والرته

األخبار التارخيية ة وات األدبيّ طبيقه يف نطاق املرويّ احلديثي مل يسعوا إىل ت

إبراهيم بن  ، فالفنون األدبية هلا ضوابطها هي األخرى، قالتطبيقا حرفيا

فقال:  ،سألت حييى بن معني عن حممد بن مناذر الشاعر عبد اهلل بن اجلنيد:

وغري  ي من البرصة، وذكر منه جمونامل يكن بثقة وال مأمون، رجل سوء نف

وحكايات عن اخلليل ابن أمحد  ام يكتب عنه شعرلك، قلت: إنّ ذ
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؛ ه مل ير هبذا بأسا، ومل يره موضعا للحديثكأنّ  ،الفراهيدي، فقال: هذا نعم

 وإذا درسنا تاريخ تطبيق املنهج باستعراض املؤلفات التي التزمت به فإنّ 

كتب احلديث وال سيام صحيحي البخاري ومسلم والسنن األربع وموطأ 

ا الكتب التارخيية فإن ابن أمّ  ،بقواعد هذا املنهج التزاما   لك، تبدو أدّق ما

خني املعنيني سعد وخليفة بن خياط والفسوي يقفون يف مقدمة املؤرّ 

ثني يف الرواية بالتزام ذكر األسانيد مع انتخاب بتطبيق قواعد منهج املحدّ 

ق ت التي ال تتعلّ الروايات واملرونة يف التعامل مع املنهج بالنسبة للروايا

مستوى الرواة يف العدالة ودرجتهم يف الضبط باجلملة  بالدين؛ ولذلك فإنّ 

ة عدد ال ترقى إىل مصاف رواة الصحيحني والكتب الستة، وإن كان ثمّ 

التارخيية واألدبية حتمالوأداءكبري يشرتكون يف الرواية احلديثية و
(1)

. 

عىل فراش النبي  ݠ وعليه فالتعامل مع قضية مبيت أمري املؤمنني

إذ أهّنا تندرج حتت أخبار السرية أو  ،بطريقة املحّدثني أمر غري صحيح ݕ

 حتت أخبار املناقب وكليهام ممّا يتساهل يف نقله بتعبري أئمة احلديث.

فليتحفنا ببحث ، خ الغامدي عىل اتباع هذا املنهجولو أُّص الشي

 :حول

 !سالم عمر بن اخلطاب املشهورةإة صّحة قص 

  !ݕ له بالفاروقة تسمية النبي وقّص  

 وقّصة هجرته العلنية!

  !فنمت( ،فأمنت   ،)عدلت   :ول رسول كرسىة قوقّص 

  !لنهر النيلة رسالته وقّص 
                                                           

 .33مرويات السرية  (1)
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 !يا سارية اجلبلندائه: ة قّص و

عاة اظ والدر باء والوعّ ما نسمع اخلط كثريا   وغريها من القضايا التي 

ملا بقي  ج الذي يطرحه فضيلة الدكتورقنا عليها املنهولو طبّ ، يصدحون هبا

 يشء من هذه القصص.

ونناقش  ،يف طريقته الدكتور الغامدي سنجاري ما تقّدم ذكرهورغم 

واملنهج الذي أراد تطبيقه عىل قضية  للصناعة احلديثية معه القضية طبقا  

 املبيت:

 مناقشة رواية )مقسم(:
بدالرزاق وأمحد أخرجه ع»عىل رواية )مقسم(:  الدكتور معّلقا  قال 

وابن جرير الطربي والطربان يف معجمه الكبري وغريهم من حديث عثامن 

زعموا أنه  ،اجلزري، وعثامن اجلزري قال فيه أمحد: روى أحاديث مناكري

 .«ذهب كتابه

 :واجلواب

 ،ربعن املنهج العلمي عند مناقشته هلذا اخلإّن الدكتور قد حاد 

يف حني أّن مقتىض الصناعة احلديثية هي  ،يف هذا السند واكتفى بنقد راو  

 صدار حكم عنها:إمجع كّل ما يتعّلق هبذه الرواية قبل 

ما وهو  ،بّد من الرجوع لألصل وعند البحث يف رواية )مقسم(، ال

إذ أّن كّل من جاء بعده نقل عنه كابن جرير  ،رواه عبد الرزاق الصنعان

 الطربي وأمحد بن حنبل والطربان وغريهم...

 بالرجوع إىل كتب عبد الرزاق نقف عىل أمرين مهّمني:و
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ل إذ أّن عبد ، أّن هناك من تابع )عثامن اجلزري( يف روايته للخرب:   أو 

عن قتادة وعن عثامن  الرزاق نقل اخلرب يف تفسريه هبذا السند: عن معمر

  ىك مك لك اك ُّٱعن مقسم موىل ابن عباس يف قوله تعاىل:  اجلزري

...َّيك
 (1)

. 

أّن قتادة السدويس ثقة عند أهل السنة واجلامعة، بل هو من  وال شّك 

احلديث والتفسري عندهم، ولذلك ترجم له الذهبي بقوله: حافظ كبار أئمة 

العرص، قدوة املفرّسين واملحّدثني 
(2)

. 

سمعت  وهو قوله: ،ذكره عبد الرزاق صحيحا   : أّن هناك شاهدا  ثانياا 

قال: ملا ،  َّ يك  ىك مك لك اك ُّٱ: يف قوله تعاىل ث عن عكرمةأيب حيدّ 

 ،أمر عيل بن أيب طالب فنام يف مضجعه ،وأبو بكر إىل الغار ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي 

 فلاّم  ،فرتكوه ملسو هيلع هللا ىلصه النبي حسبوا أنّ  فإن رأوه نائام   ،وبات املرشكون حيرسونه

أين  :فقالوا ،فإذا هم بعيل ،ملسو هيلع هللا ىلصه أصبحوا وثبوا إليه وهم حيسبون أنّ 

يف طلبهفركبوا الصعب والذلول  :قال .ال أدري :صاحبك؟ قال
(3)

. 

م يف الطبقة متقدّ كام أّنه  ،وتلميذه ݤوعكرمة هو موىل البن عباس 

تكون رواية عكرمة ، فلو قبلنا طعنهم فيه كشخص، عثامن اجلزري ىلع

عىل أّن الرواية ليست من مناكري عثامن اجلزري وال من  صحيحا   شاهدا  

 .قبله، إذ أّن هناك من حّدث هبا خمتلقاته

م غبذاته رأّن علامء أهل السنة واجلامعة قد حّسنوا خرب مقسم  علام  

                                                           
 .1/121تفسري عبد الرزاق  (1)

 .5/270سري أعالم النبالء  (2)

 ، السند صحيح إىل عكرمة بال خالف.1/121اق تفسري عبد الرز (3)
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 وجود عثامن اجلزري يف سنده، نذكر عىل سبيل املثال:

: وذكر أمحد ، قالأمري املؤمنني يف احلديث ابن حجر العسقالن -1

  ىك مك لك اك ُّٱ: يف قوله تعاىل بإسناد حسن من حديث ابن عباس

...ت قريش ليلة بمكةتشاور :قال ،اآلية  َّيك
 (1)

.  

هذا  ابن كثري الدمشقي قال: ،خاملؤرّ ، املفرّس، املحّدث، اإلمام -2

وهو من أجود ما روي يف قصة نسج العنكبوت عىل فم  ،إسناد حسن

ملسو هيلع هللا ىلصالغار، وذلك من محاية اهلل رسوله 
(2)

.   

تشاورت  :روى أمحد بإسناد حسنالزرقان املالكي، قال:  -3

فبات عيل عىل فراشه،  ،ه عىل ذلكوفيه: فأطلع اهلل نبيّ  ،قريش...احلديث

حتى حلق بالغار ملسو هيلع هللا ىلصوخرج النبي 
(3)

. 

قتادة لعثامن اجلزري، والشاهد من متابعة  فلو أضفنا له ما تقّدم

ة عند صحّ لدرجة الء اخلرب فال يبعد ارتقا ،الصحيح من رواية عكرمة

 مة له.هلذا الطريق ال قي الدكتوروعليه فتضعيف ، املحّدثني

 (:بلج رواية )أيبمناقشة 
 إسناده: األرنؤوط شعيب قال»: الرواية عىل معّلقا   (الدكتور) قال

 ال فيام حديثه قبليُ  نهإ :فيه قيل ما أعدل بلج أبو السياقة، هبذه ضعيف

 .«به ينفرد

 واجلواب:
                                                           

 .7/184فتح الباري  (1)

 .2/239السرية النبوية  (2)

 . 2/98رشح الزرقان عىل املواهب  (3)
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 ،( املعاُصشعيب األرنؤوط)كالم الشيخ ال ندري ملاذا نقل  :لا أو  

ة قوله فال واكتشف صحّ  ،فإن كان قد حّقق يف املسألة، غريه ومل ينقل كالم

وال يعترب من  ،إذ أّنه رجل من املعاُصين ،(األرنؤوط)قيمة للنقل عن 

وإن كانت املسألة جمّرد ، حيث يكون ملوافقته ذلك االعتبارب ،ة الفنأئمّ 

اذا : ملتقليد له يف حكمه عىل هذه الرواية دون بحث وحتقيق فالسؤال املحرّي 

ومل خيرت قول غريه من الذين  ،الذي ضّعف الرواية (األرنؤوط)اختار قول 

 صّححوها؟!

إذ أّن الرواية قد صّححها جمموعة من كبار العلامء واملحّققني الذين 

 ال خيتلف اثنان يف تضّلعهم بعلم احلديث، نذكر منهم: 

وعّقب  ،احلاكم النيسابوري: أورد هذا احلديث يف مستدركه -1

هبذه السياقة ومل خيرجاه ،سنادهذا حديث صحيح اإل ه بقوله:علي
(1)

. 

احلافظ العراقي: وقد ورد عن ابن عباس أّن خدجية أسلمت قبل  -2

عيل، رواه أمحد والطربان من رواية أيب بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن 

فذكر فضائل لعيل ثم قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد  ،عباس

فيه نظر، فقد وّثقه  :وأبو بلج وإن قال البخاري ،سناد جّيدإ خدجية، وهذا

والدارقطني ،وابن سعد ،والنسائي ،وأبو حاتم ،ابن معني
(2)

. 

 شمس الدين الذهبي: قال يف تلخيصه ملستدرك احلاكم تعليقا   -3

صحيح عىل هذا احلديث:
(3)

. 

                                                           
 .3/134املستدرك عىل الصحيحني  (1)

 .311 :التقييد واإليضاح (2)

 .3/134املستدرك عىل الصحيحني  (3)
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ّر السحابة  احلديثاإلمام الشوكان: ذكر  -4 يف كتابه د 

ثقات أمحد رجالو وقال:
(1)

. 

: قال بعد أن ساق قطعة من احلديث: هذا األندليس ابن عبد الرب -4

ته وثقة نقلهلصحّ  ،إسناد ال مطعن فيه ألحد
(2)

. 

نه يف كتابه ظالل اجلنة يف ختريج : حّس األلبانالدين ناُص حممد  -5

السنة البن أيب عاصم أحاديث
(3)

. 

بن  يف حتقيقه عىل مسند أمحدشاكر: عّلق عىل احلديث حممد أمحد  -6

سناده صحيحإ بقوله: حنبل
(4)

. 

سحاق احلويني: حّسن اخلرب يف هتذيبه خلصائص اإلمام إأبو  -7

ݠ عيل
(5)

. 

وص اهلل عباس: حّسن اخلرب يف حتقيقه لكتاب فضائل الصحابة  -8

ألمحد بن حنبل
(6)

. 

فال ندري ملاذا أعرض الدكتور الغامدي عن كّل هؤالء الفطاحل 

شعيب )قول  يف املقابل واختار ،نوا احلديثحوا وحّس الذين صحّ 

من أئمة  مل يوافقه عليه أحدو ،انفرد هبذا احلكم عىل اخلربالذي  (األرنؤوط

 !الفن املتقّدمني؟
                                                           

 .216 :دّر الصحابة (1)

 .3/1092االستيعاب  (2)

 .2/337ظالل اجلنة  (3)

 .3/323مسند أمحد  (4)

 .34هتذيب خصائص اإلمام عيل  (5)

 .2/682فضائل الصحابة  (6)
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 نأيت اآلن ملناقشة دعوى )شعيب األنؤوط( فنقول: إّن كالمه: ثانياا 

بلج )أعدل ما قيل فيه أّنه  عى أّن أباإذ أّنه ادّ ،بعيد كّل البعد عن احلقيقة

حيث أّن مجلة من أئمة  ،يقبل حديثه فيام ال ينفرد به( وهذا جمانب للصواب

نذكر ، بل لعّل األكثر عىل ذلك، عىل توثيق أيب بلجُصحياوا احلديث قد نّص 

 منهم:

ثقة( بو بلجحيي بن معني: )أ-1
 (1)

. 

صالح ال بأس به( أبو حاتم الرازي: )هو -2
 (2)

.  

ثقة( دارقطني: )واسطيال -3
 (3)

.  

ثقة إن شاء اهلل( ابن سعد: )كان -4
 (4)

.  

النسائي: )ثقة( -5
 (5)

.  

الفسوي: كويّف ال بأس به -6
(6)

. 

                                                           
: وابن معني وأبو 3/53؛ قال ابن تيمية يف الفتاوى الكربى 9/153اجلرح والتعديل  (1)

 حاتم من أصعب الناس تزكية.

: وابن معني وأبو 3/53تاوى الكربى ؛ قال ابن تيمية يف الف9/153اجلرح والتعديل  (2)

 حاتم من أصعب الناس تزكية.

 .70 :سؤاالت الربقان (3)

 .7/311الطبقات الكربى  (4)

؛ قد اشتهر بني علامء اجلرح والتعديل تشّدد النسائي يف 12/41هتذيب التهذيب  (5)

جال فقد : والنسائي مع تعنّته يف الر1/437التوثيق، قال الذهبي يف ميزان االعتدال 

: وحسبك بالنسائي وتعنّته يف النقد حيث 9/228احتّج به وقّوى أمره، وقال يف السري 

 .وابن وهب ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا   :يقول

 .3/106املعرفة والتاريخ  (6)
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ابن عدي: ال بأس بحديثه -7
(1)

. 

 فأين )األرنؤوط( من هؤالء اجلاهبذة الفطاحل؟ 

ومل يذكرها للقّراء؟وملاذا أخفى أقواهلم 
(2)

 

حديثه فيام ال ينفرد به( فإهّنا مضمون ما ذكره ابن )يقبل  :أّما لفظة

)فأرى أن ال حيتج بام انفرد من الرواية وهو ممن  قال: ،حبان يف املجروحني

أستخري اهلل فيه(
 (3)

. 

 واجلواب عىل هذا اجلرح من وجوه:

تني يف اجلرح واملترسعني يف القدح كام أّن ابن حبان من املتعنّ  -1

ان وكلامت القوم يف ذلك متضافرة ويكفينا من يعلم بذلك القاص والد

ابن  باب املثال نقل كالم شمس الدين الذهبي يف ابن حبان حيث يقول:

حبان ربام قصب الثقة حتى كأنه ال يدرى ما خيرج من رأسه
(4)

وقال يف ، 

                                                           
ى عن أيب ور ؛ وقد أشار ابن عدي يف كالمه إىل أّن شعبة قد9/81الكامل يف الضعفاء  (1)

رف بالتحّرز يف الرواية فال يروي إاّل عن هذا يف نفسه توثيق له، إذ أّن شعبة قد عُ بلج و

ف من ر: من عُ 1/210من ثبتت وثاقته، ويف ذلك يقول ابن حجر يف لسان امليزان 

حاله أّنه ال يروي إاّل عن ثقة فإّنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كاملك 

 من بعدهم.وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة 

جتد اإلشارة أّن مجلة من املعاُصين قد مالوا إىل توثيقه منهم األلبان الذي قال يف حّقه  (2)

أبو : 11/638: ثقة عىل األرجح، وقال يف مورد آخر 10/622يف السلسلة الضعيفة 

 ؛فمثله حسن احلديث «صدوق ربام أخطأ»بلج: هذا اسمه حييى بن سليم؛ قال احلافظ: 

وهو  ،ى بن أيب األسود الفزاريحيي :: حييى بن سليم ويقال3/331شاكر  وكذلك أمحد

 ؛ وغريهم.ثقة

 .3/113املجروحني  (3)

 .1/274ميزان االعتدال  (4)
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، فأين رص الذي مل يأت بعد النسائي مثلهمورد آخر: فهذا قول حافظ الع

يف عارم حبان اخلساف املتهور ابن هذا القول من قول
(1)

فال قيمة ؛ 

 .بعدما عرفته لتضعيف ابن حبان

وقد تقّرر أّنه يف ، معارضته لتعديل كبار أئمة اجلرح والتعديل -2

حال التعارض بني اجلرح والتعديل فإّنه ال يقبل اجلرح إاّل إذا كان مفرّسا 

إاّل أّنه مل ، اخلطأ بلجيب وابن حبان نسب أل، أّما إذا كان جممال فال يعتّد به

اوي أو يسق دليال عىل ذلك كام يفعل كبار أئمة احلديث من ذكر مناكري الر

 لتفسري جرحهم له، وهذا هو مذهب أئمة الفن. األحاديث التي أخطأ فيها

 بن اهلل عبد بن طاهر الطيب أبا القايض سمعتقال اخلطيب البغدادي: 

ا ، إاّل  ُيقبل اجلرح ال يقول: الطربي طاهر  أصحاب قول وليس مفرس 

 وردّ  جرحه يوجب مما« ليس ب يء فالن»و« ضعيف فالن» احلديث:

 ذكر من بدّ  به، فال ُيفّسق فيام اختلفوا الناس ألنّ  كذلك كان وإّنام خربه،

 شهد رجالن إذا» أصحابنا: قال وكذلك ال؟ أم فسق هو هل لينظر سببه؛

الناس  فإنّ  ،«النجاسة سبب يبّينا ىحت شهادهتام تقبل مل نجس املاء هذا بأنّ 

 هو القول وهذا :فيه. قلت الواقع ويف نجاسة املاء به ينجس فيام اختلفوا

 بن حممد مثل ونّقاده، حّفاظ احلديث من األئمة ذهب وإليه عندنا، الصواب

 البخاري فإنّ  النيسابوري وغريمها، احلجاج بن ومسلم البخاري إسامعيل

 بن موىل هلم، كعكرمة واجلرح فيهم الطعن غريه نم سبق بجامعة احتّج  قد

 بن عيل، وعمرو بن وعاصم أويس، أيب بن وكاسامعيل التابعني، يف عباس

 بن احتّج بسويد فإّنه احلجاج، بن مسلم فعل وهكذا املتأخرين، يف مرزوق
                                                           

 .4/8ميزان االعتدال  (1)
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عليهم،  الطعن الرواة حال يف ينظر عّمن واشتهر غريه، ومجاعة سيد

ذلك  فدّل  بعده، ممن واحد وغري الطريق هذه ستانالسج داود وأبو وسلك

موجبه وُذكر سببه ُفرّس  إذا إاّل  يثبت ال اجلرح أنّ  إىل ذهبوا أهنّم عىل
(1)

. 

انلو قبلنا كالم ابن حبّ  -3
(2)

ألّن غاية ما يف  ،فإّنه ال يسقط احلديث 

يف  ،األمر أّن هذه العبارة تقتيض التليني وعدم قبول متفردات )أيب بلج(

حني قد تقّدم أّن هذه الرواية قد رواها غريه عن ابن عباس مثل )مقسم( 

 كام سيأيت.بل وردت من عّدة طرق أخرى 

فام ذكره األرنؤوط يف حّق أيب بلج ال يعترب علة قادحة تسقط هذه 

 الرواية عن االعتبار.

قد ناقض نفسه يف  (شعيب األرنؤوط)أّن  : املضحك املبكي  ثالثا

لج الفزاري يف نفس حتقيقه عىل مسند اإلمام أمحد بن حكمه عىل أيب ب

 حنبل!!

ففي مجلة من الروايات األخرى التي احتوى سندها عىل )أيب بلج( 

ّص ُصحيا عىل قبول نجد أّنه قد صّحح بعضها وحّسن البعض بل ن

 وهذه بعض األمثلة:، حديث أيب بلج

أيب بلج،  عن ثنا عبد اهلل بن بكر، قال حاتم بن أيب صغرية:حدّ  -1

: ما ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن عمرو، قال: قال رسول اهلل  عن عمرو بن ميمون،

عىل األرض رجل يقول: ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، وسبحان اهلل، واحلمد 

                                                           
 .136الكفاية يف علم الرواية:  (1)

مل يفحش من يتأّمل يف كالم ابن حّبان يصل إىل هذه النتيجة إذ يقول: كان ممّن خيطىء  (2)

 خطؤه حّتى استحّق الرتك وال أتى منه ما ال ينفّك البرش عنه فيسلك به مسلك العدول.
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رت عنه ذنوبه، ولو كانت أكثر من هلل، وال حول وال قوة إال باهلل، إال كفّ 

 .زبد البحر

نه اختلف يف رفعه  أّ إاّل  ن،إسناده حس بقوله: (األرنؤوط)عّلق 

وهو حييي بن سليم، ويقال: ابن أيب -أبو بلج  ،ووقفه، واملوقوف أصّح 

خمتلف  -سليم، ويقال: ابن أيب األسود الفزاري الواسطي الكويف الكبري

فيه
(1)

! 

 بلج خمتلف اأب ح بأنّ ويرّص  ،حيّسن احلديث يف هذا الشاهد نجد أّنه

 السابق. اخلربومل جيزم بضعفه مثل  ،فيه

حدثنا حممد بن جعفر، وهاشم، قاال: حدثنا شعبة، عن أيب بلج  -2

قال هاشم:أخربن حييى بن أيب سليم قال: سمعت عمرو بن ميمون، قال: 

: هاشم قال - مكأعلّ  أال ه قال:أنّ  ملسو هيلع هللا ىلصث عن النبي سمعت أبا هريرة، حيدّ 

 باهلل، يقول: ة إاّل مة من كنز اجلنة من حتت العرش: ال قوّ كل عىل أدّلك  أفال

 .واستسلمأسلم عبدي 

، «من حتت العرش»دون قوله:  صحيح بقوله: (األرنؤوط)عّلق  

وباقي رجاله ثقات رجال  أبو بلج هذا حسن احلديث، وهذا إسناد حسن،

الشيخني
(2)

. 

 فضال   حسن احلديثيف هذه التعليقة حتّول أبو بلج من خمتلف فيه إىل 

 قبل منه ما انفرد به.عن اهتامه األول له بأّنه ال ي

حدثنا حممد يعني ابن جعفر، وهاشم، قاال: حدثنا شعبة، قال  -3
                                                           

 .11/15مسند أمحد  (1)

 .13/345مسند أمحد  (2)
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هاشم: أخربن حييى بن أيب سليم، سمعت عمرو بن ميمون وقال 

، ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، عن النبي  عن أيب بلج، عن عمرو بن ميمون، حممد:

فليحب  أن جيد طعم اإليامن، -ه وقال هاشم: من ّس  - من أحّب  ه قال:أنّ 

 املرء ال حيبه إال هلل عز وجل.

كسابقه إسناده حسن بقوله: (األرنؤوط)عّلق 
(1)

. 

عمرو بن  أبو بلج، أنّ  ثناثنا زهري، حدّ حدثنا حسن، حدّ  -4

يا أبا هريرة،  ݕ:حدثه، قال: قال ل أبو هريرة: قال ل رسول اهلل  ميمون،

داك أيب وأمي، قال: نعم، ف قال: قلت: ك عىل كلمة من كنز اجلنة؟أال أدلّ 

 .ال قوة إال باهلل تقول:

سناد حسنإوهذا  ،عّلق األرنؤوط بقوله: حديث صحيح
(2)

. 

عن أيب بلج، قال: سمعت  ثنا سليامن بن داود، أخربنا شعبة،حدّ  -5

 أال :ملسو هيلع هللا ىلصث عن أيب هريرة، قال: قال ل رسول اهلل حيدّ  عمرو بن ميمون،

 .باهلل إال ةقوّ  ال: شالعر  حتت اجلنة كنز من كلمة عىل كأدلّ 

، «حتت العرش»بقوله: صحيح دون قوله:  (األرنؤوط)عّلق 

واسمه  -غري أيب بلج  إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخني وهذا

، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق حسن - حييى بن أيب سليم

احلديث
(3)

. 

ومل  ،بصدق أيب بلج وحسن حديثه يف هذا الشاهد جيزم )األرنؤوط(

                                                           
 .14/346مسند أمحد  (1)

 .14/297مسند أمحد  (2)

 .14/363مسند أمحد  (3)
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 يذكر أّي مطعن فيه.

ا لكن ملّ  ،فهذه مخسة موارد حيّسن فيها األرنؤوط حديث أيب بلج

وأصبح  ،ت األمورتغرّي  ݠوصلت النوبة لفضائل عيل بن أيب طالب 

 !الرجل ضعيفا  

الذهبي: ولكن  ث الغامري يف حّق بام قاله املحدِّ حاله هذا وقد ذّكرن 

 ،وبباطل ادر إىل إنكاره بحّق ب ݠيف فضل عيل  الذهبي إذا رأى حديثا  

ساحمه اهلل ،ه ال يدري ما خيرج من رأسهكأنّ  حتى
(1)

. 

، وجعلنا حمّبني ملن مما ابتىل به غريناوعافانا الذي شافانا فاحلمد هلل 

 حّبه ميزان اإليامن والنفاق.

 ،ومن هنا تعلم أهيا القارئ اللبيب أّن خرب أيب بلج صحيح سندا  

بل ، مكن تصحيحه بالشواهد واملتابعاتي وخرب مقسم عن ابن عباس

يمكن  الدكتور )الغامدي(باجلمع بني اخلربين حتى مع التسليم بام ذكره 

غاية ما طعن هبام بل  ،اباع أو كذّ وّض  أّي  سندهيام إذ ليس يف ،حتسني اخلرب

ومن  مدحا وقدحا، راويني اختلفت كلامت أئمة احلديث فيهامهو وجود 

 خر فريتقي إىل مرتبة احلسن.هنا يقوي كّل طريق اآل

حيث قال ، م الطحاوي يف كتابه مشكل اآلثاروهذا عني ما ذكره اإلما

ا يف كتابنا هذا حديث أيب م منّ بعد ذكره خلرب مقسم املتقّدم: وقد ذكرنا فيام تقدّ 

عىل فراش النبي  ݤبلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس يف نوم عيل 

فذلك احلديث شّد ما يف هذا احلديث ، اه لباسه بردةإيّ  البسا   ݠ
 (2)

. 

                                                           
 .50فتح امللك العيل:  (1)

 .15/5رشح مشكل اآلثار  (2)
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 :السرياحلادثة يف كتب أسانيد 
وقّصة ... ؤوط( وهي قوله:نقل الدكتور حرفّيا عبارة )شعيب األرن

رويت يف كتب السري وغريها ليس هلا  ملسو هيلع هللا ىلصنوم عيل عىل فراش رسول اهلل 

 إسناد قائم.

 واجلواب:

أم جمرد  ،وتتّبع ال أدري أكان نقله هلذا الكالم عن بحث وحتقيق

 قّص ولصق ملا ذكره حمّقق كتاب مسند أمحد؟!

فمن ينظر يف كتب السري جيد أهّنا تطفح بذكر هذه القصة بأسانيد 

 متضافرة ال تكاد جتد قضية متاثلها من جهة كثرة النقل وجودة اإلسناد:

فقد ذكر احلادثة عروة بن الزبري صاحب أول تصنيف يف املغازي -1

والسري
(1)

ال ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة قال: ومكث رسول : وق

مرشكي قريش  بعد احلج بقية ذي احلجة، واملحرم، وصفر، وإنّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ا أن يقتلوه أو ، فإمّ ملسو هيلع هللا ىلصأمجعوا أمرهم ومكرهم عىل أن يأخذوا رسول اهلل 

  ىك مك لك اك ُّٱحيبسوه أو خيرجوه، فأخربه اهلل بمكرهم يف قوله: 

وأبو بكر من حتت الليل قبل الغار  ملسو هيلع هللا ىلص ، فخرج رسول اهلل َّيك

يواري عنه العيون ملسو هيلع هللا ىلصوعمد عيل فرقد عىل فراش رسول اهلل  بثور،
(2)

. 

                                                           
 .1/28 يف الوفيات الوايف (1)

، وقد يعرتض أحدهم بأّن يف سند هذا اخلرب ابن هليعة وهو قد 1/667تاريخ اإلسالم  (2)

اختلط كام هو معروف، واجلواب: أّن رواية ابن هليعة ملغازي عروة برواية أيب األسود 

مشهورة قد سمعها القاص والدان، بل شهد بصّحتها وأضبطيتها، وقد نقل الفسوي 

قال: وسمعت أمحد بن  :2/184تدّل عىل صحة ما ذكرناه، قال يف املعرفة والتاريخ قّصة 

 ݛ     عن أيب األسود يف الرق قال: كنت أكتب عن أصحابنا بت حديث ابن هليعةصالح يقول: كت
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 بن يزيد فحّدثني :مسندة، قال سريته يف وذكر احلادثة ابن اسحاق  -2

 بن جهل أبو وفيهم ، له اجتمعوا املّ : قال القرظي، كعب بن حممد عن زياد

 أمره عىل تابعتموه إن كمأنّ  يزعم ا  حممد إنّ :  بابه عىل وهم فقال هشام،

 جنان لكم علتفجُ  موتكم، بعد من عثتمبُ  ثم والعجم، العرب ملوك كنتم

عثتم من بعد موتكم، فيكم ذبح، ثم بُ ، وإن مل تفعلوا كان له ان األردنكجن

، فأخذ ملسو هيلع هللا ىلصقال: وخرج عليهم رسول اهلل ، علت لكم نار حترقون فيهاثم ُج 

وأخذ اهلل ، يده، ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم حفنة من تراب يف

، فجعل ينثر ذلك الرتاب عىل رؤوسهم تعاىل عىل أبصارهم عنه، فال يرونه

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱوهو يتلو هؤالء اآليات من يس: 
ى حتّ  ، َّني مي زي ري ُّٱإىل قوله:   َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

 وقد وضع إاّل  ، ومل يبق منهم رجلمن هؤالء اآليات ݕفرغ رسول اهلل 

، فأتاهم آت ممن مل ثم انرصف إىل حيث أراد أن يذهب ،عىل رأسه ترابا  

بكم اهلل! قد : خيّ يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: حممدا، قال

 وقد وضع عىل رأسه إاّل  ، ثم ما ترك منكم رجال  واهلل خرج عليكم حممد

رجل منهم يده  فوضع كّل  ؟ قال:ترون ما بكمتراب ، وانطلق حلاجته، أفام 

ا عىل الفراش عون فريون عليّ ثم جعلوا يتطلّ  ،ىل رأسه، فإذا عليه ترابع

                                                           
يف القراطيس وأستخري اهلل فيه، فكتبت حديث ابن هليعة عن النرض يف الرق، فذكرت له سامع  ݚ

كان ابن هليعة طالبا للعلم صحيح الكتاب وكان أمىل عليهم حديثه من كتابه  احلديث. فقال:

قديام فكتب عنه قوم يعقلون احلديث وآخرون ال يضبطون، وقوم حرضوا فلم يكتبوا وكتبوا 

بعد سامعهم فوقع علمه عىل هذا إىل الناس، ثم مل خترج كتبه وكان يقرأ من كتب الناس فوقع 

هذا، فمن كتب بأخره من كتاب صحيح قرأ عليه عىل الصحة ومن  يف حديثه إىل الناس عىل

...؛ أقول: كتب من كتاب من كان ال يضبط وال يصحح كتابه وقع عنده عىل فساد األصل

 شهادة أمحد بن صالح نّص يف صحة الرواية.
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رده، ، عليه بُ هذا ملحمد نائام   : واهلل إنّ ، فيقولونملسو هيلع هللا ىلصا بربد رسول اهلل متسجيّ 

: واهلل ، فقالواعن الفراش ݤ ، فقام عيلفلم يربحوا كذلك حتى أصبحوا

ثنالذي حدّ لقد كان صدقنا ا
(1)

.  

وحممد بن كعب القرظي كان من أئمة التفسري بحسب تعبري 

الذهبي
(2)

 ب نزول اآليات األوىل من سورة يسوقد ساق هذا اخلرب يف سب 

 وليس حكاية عن جمّرد خرب تارخيي.

صلح أن يكون شاهدا عىل ما ونقلها ابن اسحاق بسند آخر ي -3

اهلل بن أيب نجيح ،  م من أصحابنا ، عن عبدثني من ال أهّت قال: فحدّ ، تقّدم

 عباس بن اهلل عبد عن م ن ال أهّت احلجاج وغريه ممّ   أيبعن جماهد بن جبري

:...قال ݤ
 (3)

 . 

بن جرب إمام من كبار أئمة التفسري وأصحاب ابن عّباسوجماهد 
(4)

 

بل فّضل عىل كافة تالميذ ابن عّباس يف التفسري واعترب األول
(5)

. 

النبوة بعّدة أسانيد عن موسى بن  كام رواها البيهقي يف دالئل -4

قال: وأخربنا أبو احلسني بن الفضل ، عقبة صاحب املغازي املشهورة

                                                           
، والسند ال بأس به: فـ )ابن اسحاق( عليه املعّول يف 2/334السرية النبوية البن هشام  (1)

أخبار السري واملغازي، ويزيد بن زياد املذكور يف السند هو القرظي وهو ثقة بال خالف، 

 وحممد بن كعب إمام من أئّمة التفسري.

 .5/167سري أعالم النبالء  (2)

، السند ظاهره اإلرسال إاّل أّنه يمكن وصله بالطريق 2/331السرية النبوية البن هشام  (3)

 ارخيه، وهبذا يكون صحيحا .الذي سنذكره عن الطربي يف ت

 (.8/319ذكر جماهد أّنه عرض القرآن عىل ابن عّباس ثالثني مرة. )اجلرح والتعديل  (4)

 (.10/43قال خصيف: كان أعلمهم بالتفسري جماهد. )هتذيب التهذيب  (5)
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 :قال ،أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن عتاب العبدي :قال ،القطان

 ،أخربنا إسامعيل بن أيب أويس :قال ،ثنا القاسم بن عبد اهلل بن املغريةحدّ 

، عن عمه موسى بن عقبة ،اهيم بن عقبةثنا إسامعيل بن إبرحدّ  :قال

أخربن إسامعيل بن حممد بن الفضل  :قال ،وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ

ثنا حدّ  :قال ،ثنا إبراهيم بن املنذرحدّ  :قال ،يثنا جدّ حدّ  :قال ،الشعران

وهذا لفظ  ،عن ابن شهاب الزهري ،عن موسى بن عقبة ،حممد بن فليح

ة ذي احلجة بعد احلج بقيّ  ݕرسول اهلل ومكث  :قال ،حديث إسامعيل

مرشكي قريش اجتمعوا أن يقتلوه أو خيرجوه حني  ثم إنّ  ،واملحرم وصفر

قد جعل له مأوى ومنعة  وجّل  اهلل عزّ  وعلموا أنّ  ،ه خارجظنوا أنّ 

ورأوا من خيرج إليهم من  ،وبلغهم إسالم من أسلم ،وألصحابه

فقال اهلل عز وجل  ،أو يثبتوه ݕفأمجعوا أن يقتلوا رسول اهلل  ،املهاجرين

 ين ىننن  من زن رنمم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ُّٱ
م مبيتوه إذا وبلغه يف ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا بكر أهّن ،  َّ ري ٰى

وأبو بكر يف جوف الليل قبل  ݕفخرج رسول اهلل  ،أمسى عىل فراشه

وعمد عيل  ،وهو الغار الذي ذكر اهلل عز وجل يف الكتاب -غار ثور-الغار 

وباتت قريش  ،يواري عنه ݕبن أيب طالب فرقد عىل فراش رسول اهلل 

فكان ذلك  ؟م جيثم عىل صاحب الفراش فيوثقه: أهّي خيتلفون ويأمترون

 فسألوه عن النبي ،ݤى أصبحوا فإذا هم بعيل بن أيب طالب أمرهم حتّ 

 ،منهم اه قد خرج فارًّ فعلموا عند ذلك أنّ  ،ه ال علم له بهفأخربهم أنّ ، ݕ

كبوا يف كل وجه يطلبونهفر
(1)

. 

قال: وذكر موسى بن عقبة ، إليه الرواية ابن حجر يف الفتح ونسب
                                                           

  3/101، علام  أّن البيهقي قد عّلق عىل مغازي ابن عقبة يف كتابه 2/456دالئل النبّوة  (1)

 بقوله: فإهّنا فيام قال أهل العلم أصّح املغازي.
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 ،عنه ييور ݕفرقد عيل عىل فراش رسول اهلل  :قال ،عن ابن شهاب

م هيجم عىل صاحب الفراش فيوثقه حتى وباتت قريش ختتلف وتأمتر أهّي 

وا أنه فّر منهمفعلم ،ال علم ل :فسألوه فقال ،فإذا هم بعيل ،أصبحوا
(1)

. 

عن الزهري الذي أّلف يف موسى بن عقبة نقلها  وهذه الرواية

املغازي
(2)

 !فتنّبه ،بن الزبري أّول من كتب يف السريوتتلمذ عىل يد عروة ، 

قال: أخربنا حممد بن ، ة أسانيدابن سعد يف الطبقات بعدّ ورواها  -5

 :قال ،ائشةعن ع ،عن عروة ،عن الزهري، ثني معمرحدّ  :قال ،عمر

بن اعن  ،عن داود بن احلصني بن أيب غطفان ،وحدثني بن أيب حبيبة

 :قال ،عن عائشة بنت قدامة ،ثني قدامة بن موسىوحدّ  :قال ،عباس

عن  ،عن أبيه ،ثني عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالبوحدّ 

ن عبد ع ،عن الزهري ،ثني معمروحدّ  :قال ،عن عيل ،عبيد اهلل بن أيب رافع

دخل حديث بعضهم  ،عن ساقة بن جعشم ،الرمحن بن مالك بن جعشم

 اخلرب فأخربه ݕ اهلل رسول جربيل وأتى :...قالوا ،يف حديث بعض

، بكر أيب إىل ݕ اهلل رسول وجاء ،الليلة تلك مضجعه يف ينام ال أن وأمره

ا الصحابة ي :فقال أبو بكر ،وجل قد أذن ل يف اخلروج عز اهلل إنّ  :فقال

فخذ بأيب أنت وأمي  :قال أبو بكر ،نعم: ݕفقال رسول اهلل  ،رسول اهلل

                                                           
 .7/184فتح الباري  (1)

بعد أن نقل تصحيح وثناء العلامء عىل مغازي ابن عقبة:  6/114قال الذهبي يف السري  (2)

ا )مغازي موسى بن عقبة( : فهي يف جملد ليس بالكبري، سمعناها، وغالبها صحيح، وأمّ 

وقد أحسن يف عمل ذلك ؛ ج إىل زيادة بيان، وتتمةومرسل جيد، لكنها خمترصة، حتتا

وقد خلصت أنا الرتمجة ؛ احلافظ أبو بكر البيهقي يف تأليفه املسمى بكتاب )دالئل النبوة(

   .النبوية، واملغازي املدنية، يف أول )تارخيي الكبري( ، وهو كامل يف معناه إن شاء اهلل
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وكان أبو بكر  ،بالثمن: ݕفقال رسول اهلل  ،إحدى راحلتي هاتني

فأخذ إحدامها وهي  ،اشرتامها بثامنامئة درهم من نعم بني قشري

فبات فيه عيل  ،ا أن يبيت يف مضجعه تلك الليلةوأمر عليّ  ،القصواء

اجتمع أولئك و ،ينام فيه ݕا كان رسول اهلل أمحر حرضميّ  ى برداوتغّش 

عون من صري الباب ويرصدونه يريدون ثيابه...النفر من قريش يتطلّ 
 (1)

. 

 ثنافحدّ  قال: ، ر الطربي بعدة أسانيد يف تارخيهورواها ابن جري -6

 ثنيحدّ  :قال ،إسحاق بن حممد ثنيحدّ  :قال ،سلمة ثناحدّ  قال ،محيد ابن

 :قال ،عباس ابن عن ،احلجاج أيب جرب بن جماهد عن ،نجيح أيب بن اهلل عبد

 عن ،عامرة بن واحلسن ،عباس ابن عن ،صالح أيب عن ،الكلبي ثنيوحدّ 

...:عباس ابن عن ،مقسم عن ،عتيبة بن احلكم
 (2)

. 

قال: أخربنا ه، أكثر من طريق يف تارخياحلادثة بابن عساكر  وروى -7

 ،أنا أبو عمر بن مهدي ،أنا عاصم بن احلسن ،أبو القاسم بن السمرقندي

 ،نا أيب ،نا احلسني بن عبد الرمحن بن حممد األزدي ،أنا أبو العباس بن عقدة

عن إبراهيم بن عبد  ،عن حممد بن املغرية القريش ،نا عبد النور بن عبد اهلل

إىل  ݕبات عيل ليلة خرج رسول اهلل  :قال ،عن ابن عباس ،اهلل بن معبد

  ٰى  ُّٱ :وفيه نزلت هذه اآلية ،عىل فراشه ليعمي عىل قريش املرشكني

َّ هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري
(3)

.  

                                                           
ف املعروف يف الواقدي، واعتربناه حّجة ، إذا جتاوزنا اخلال1/228الطبقات الكربى  (1)

يف املغازي، فإّن بعض الطرق التي ذكرها ابن سعد ال بأس هبا لذاهتا، فكيف إذا نظرنا 

 إىل جمموعها؟!

 .2/98تاريخ الطربي  (2)

 .42/67تاريخ دمشق  (3)
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قال: أخربنا أبو األعز قراتكني بن ، بسند آخر عن ابن عباسورواها 

نا  ،أنا أبو حفص عمر بن أمحد بن عثامن ،أنا أبو حممد اجلوهري ،األسعد

 بد الرمحن بن ساج وحممد بننا أمحد بن ع ،أمحد بن حممد بن سعيد اهلمدان

حدثني  ،ثني سليامن بن قحدّ  ،نا عباد بن ثابت ،أمحد بن احلسن القطوان

عن عبد اهلل بن عباس أّنه  ،ثني أيبحدّ  ،عبد الرمحن بن ميمون أبو عبد اهلل

علّيا عىل فراشه ليلة انطلق إىل  ݕأنام رسول اهلل  سمعه يقول:

 ،انطلق قد هأنّ  عيلّ  فأخربه، ݕ يطلب رسول اهللفجاء أبو بكر  ،الغار

 أصبحوا إذا وجعلوا يرمونه فلاّم  ،لياع تنظر قريش وباتت بكر أبو تبعهأف

 ،ركقد أنكرنا ترّض  :فقالوا ،ال علم ل به :قال ؟أين حممد :فقالوا ،هم بعيلّ 

  ٰى  ُّٱ :وفيه نزلت هذه اآلية ،رر وأنت ترّض فال يترّض  كنا نرمي حممدا  

 . (1)َّجئ يي ىي ني مي زي ري

، ݠأمري املؤمنني عيل عن أيب رافع كاتب  بأسانيد متصلةكام رواها 

 ،نا أمحد بن يوسف ،نا أمحد بن حممد بن سعيد اهلمدان ،ابن شاهني ناقال: 

 ثني معاوية بن عبد اهلل بنحدّ  ،نا عبيد اهلل بن احلسن ،نا حممد بن يزيد النخعي

 :قال عبيد اهلل بن احلسن ،ه رافععن جدّ  ،عن أبيه ،عبيد اهلل بن أيب رافع

عن أيب  ،هعن جدّ  ،عن أبيه ،ثني حممد بن عبيد اهلل بن عيل بن أيب رافعوحدّ 

ثني حممد بن عبيد اهلل بن عيل بن أيب وحدّ  ،عبيد اهلل بن احلسن :قال ،رافع

حني  ݕز النبي أّن عليا كان جيهّ  :عن أيب رافع ،هعن جدّ  ،عن أبيه ،رافع

وأليب  ݕواستأجر له ثالث رواحل للنبي  ،لطعامويأتيه با ،كان بالغار

وأمره  ،فخرج إليه أهله فخرج، ݕفه النبي وخلّ  ،بكر ودليلهم ابن أريقط

                                                           
 .42/67تاريخ دمشق  (1)
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ي عنه أمانته ووصايا من كان يوص إليه وما كان يؤمتن عليه من أن يؤدّ 

 إنّ  :وقال ،وأمره أن يضطجع عىل فراشه ليلة خرج ،هاى أمانته كلّ فأدّ  ،مال

فكانت قريش تنظر  ،عىل فراشه فاضطجع عيلّ  ،قدن ما رأوكلن يف قريشا  

...ݕيظنونه النبي  فريون عليه رجال   ،ݕإىل فراش النبي 
(1)

. 

أّن الدكتور قد غفل أو تغافل عن طرق أخرى للحادثة ذكرت  علام  

 ي شواهد قوية تفيد يف هذا الباب:وه ،يف كتب احلديث

حه: أبو بكر تدركه وصحّ يسابوري يف مسالن احلاكم رواه ما منها: 

ثنا  ،ثنا عبد اهلل بن داود ،أنبأ حممد بن موسى القريش ،حممد بن إسحاق

ا كان الليلة ملّ  :قال، ݤعن عيل  ،ثنا أبو مريم األسدي ،نعيم بن حكيم

وخرج من مكة  ن أبيت عىل فراشهأ ݕمرن رسول اهلل أالتي 

...مهاجرا  
(2)

 . 

يفتخر فيها بام  ݠأمري املؤمنني وما نقله أيضا من أبيات مسندة عن 

ثنا  ،ثنا بكر بن حممد الصرييف بمروقال: وقد حدّ  ،صنعه يف ليلة اهلجرة

ثنا  ،ثنا قيس بن الربيع ،ثنا حييى بن عبد احلميد احلامن ،عبيد بن قنفذ البزار

ل من رشى نفسه ابتغاء أوّ  إنّ  :قال ،عن عيل بن احلسني ،حكيم بن جبري

عند مبيته عىل فراش رسول  وقال عيلّ  ،أيب طالب رضوان اهلل عيل بن

 ݕ: اهلل

 و   ن  م   ري    خ  يس  ف  ن  ب   يُت ق  و  
 اص  احل   ئ  ط 

 ه  وا ب  رُ كُ م  ي   ن  أ   اف  خ   ه  ل  إ   ول  ُس ر  

 ي  ب  ال  ب   اف  ط   ن  م  و   
 الع   ت 

 ب  و   ق  ي  ت 
 ر  ج  احل 

 و  الط   و  ذُ  اهُ ج  ن  ف  
 ر  ك  امل   ن  م   هُ ل  اإل   ل 

                                                           
 .42/68تاريخ دمشق  (1)

 .3/5املستدرك عىل الصحيحني  (2)



 خرب املبيت   ................................................................................ 114

 ان  آم   ار   الغ  اهلل يف   ُل و  ُس ر   ات  ب  و  

 ر  أُ  تر وب  
 ت  ي   مل   و   م  ه  ي  اع 

 ون  مُ ه 
 ين 

. 

 و   ى  ق  و  مُ 
  يف  و   ه  ل  اإل   ظ  ف  ح   يف 

 رت   س 

س   األ  و   ل  ت   الق  ىل   ع  يس  ف  ن   ت  ن  طِّ وُ  د  ق  و  
(1)

 

ولو تتّبعنا كتب السرية  ، أوردت ما وسعني مجعه يف هذه العجالةامإنّ 

قال ابن ناُص  ة، ومن هناحلادثذه اأخرى هل قا  تاريخ لوجدنا طروكتب ال

فق عىل معناها بني ة مشهورة معروفة متّ الدين الدمشقي: وهذه القّص 

ينثني واألخباريني واملفرّس املحدّ 
(2)

. 

 ݕفأمر النبي ... يراده لقّصة اهلجرة:إوقال القرطبي يف تفسريه بعد 

جل أن يعمي عليهم عيل بن أيب طالب أن ينام عىل فراشه، ودعا اهلل عز و

أثره، فطمس اهلل عىل أبصارهم، فخرج وقد غشيهم النوم، فوضع عىل 

فأخربهم أن ليس  ، أصبحوا خرج عليهم عيلفلاّم  ،وهنض رؤوسهم ترابا  

اخلرب مشهور يف  ،قد فات ونجا ݕيف الدار أحد، فعلموا أن رسول اهلل 

السرية وغريها
(3)

. 

ر اإلسكايف يف تواتر قصة فولعّل كثرة طرقها يؤّكد دعوى أيب جع

، فال فرق بينه قد ثبت بالتواتر حديث الفراش ...ألّنه حيث قال:، املبيت

الكتاب، وال جيحده إاّل جمنون أو غري خمالط ألهل  وبني ما ذكر يف نّص 

امللة
(4)

. 

 ولذلك فإّن ثبوت هذه احلادثة من املسّلامت التارخيية، وال يعّد جمازفا  

                                                           
 .4/3ملستدرك عىل الصحيحني ا (1)

 .4/1799جامع اآلثار  (2)

 .3/397تفسري القرطبي  (3)

 .13/62رشح هنج البالغة  (4)
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 ،وغزوة أحد ،ّن شهرة هذه احلادثة تدان هجرة احلبشةإ :من قال أو مبالغا  

 واأليام املشهورة يف السرية النبوية.

 خمالفة ما يف الصحيح:
ر خروج أيب ة تأّخ وقّص نؤوط(: رعن )شعيب األ قال الدكتور نقال  

ام خرجا يف اهلجرة خمالفة ملا ثبت يف البخاري من أهّن  ملسو هيلع هللا ىلصبكر إىل رسول اهلل 

 .د ضعف هذه الرواياتوما رواه البخاري يؤكّ ، كرمن بيت أيب ب معا  

 واجلواب:

ضلقد : لا أو   مكانية اجلمع ، وُّصحوا بإاملحّققون هلذه الروايات تعر 

بينها وبني رواية الصحيح، قال الشيخ العرجون: وال نرّد الروايات 

يتعاىص عىل التأويل ممّا ذكره املفرّسون  املشهورة التي ال تتعارض تعارضا  

 ممرن ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ُّٱتفسري قوله تعاىل:  يف
ممّا ذكره رواة أحداث السرية   َّ ري ٰى ين ننىن  من زن

وموسى بن عقبة، والبيهقي  ،سحاقإالنبوية من احلّفاظ املتخّصصني كابن 

وشارحها  ،والقسطالن يف مواهبه ،يف الدالئل، وأيب نعيم، والدمياطي

يف تفسريه وتارخيه البداية والنهاية،  الزرقان، واحلافظ يف الفتح، وابن كثري

أئمة املحدثني من أصحاب السنن واملسانيد كاإلمام أمحد والرتمذي  ةمرزو

وابن مردويه وابن حّبان وابن أيب حاتم وأرضاهبم
(1)

. 

عىل هذا اإلشكال الدكتور املحقق أكرم ضياء العمري يف  كام أجاب

، ة لتطبيق قواعد املحّدثني(حماولم )السرية النبوية الصحيحة كتابه القيّ 

                                                           
 .2/511حممد رسول اهلل  (1)
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يراده الرواية وحتسينها: وال تقوى هذه الرواية عىل إحيث قال بعد 

رواية الصحيح  معارضة ما يف الصحيح، ولكن يمكن التوفيق بينهام، ألنّ 

اصطحاهبام  فإذا افرتضنا أنّ ، يقُصحية يف ركوهبام من بيت الصدّ  ليست

ني الروايتنيأمكن التوفيق ب ،جرى من بئر ميمون معا  
(1)

 . 

وهو أّن رواية ، لجمع بني الروايتنيل آخر أن نضيف وجها   نيمكو

 ݠبقرينة نوم عيل  ليال   ݕأيب بلج ذكرت دخول أيب بكر إىل بيت النبي 

قد جاء لبيت  ݕأّما رواية الصحيح فذكرت أن رسول اهلل ، عىل فراشه

ا بكر جاء لبيت ومن هنا يمكن القول بأّن أب ،أيب بكر يف )نحر الظهرية(

وانتظر قدوم النبي  ،فرجع إىل بيته، ݠ ايًّ فلم جيده ووجد عل ݕالنبي 

ومنها إىل بئر ميمون نقطة االنطالق يف رحلة  ،إليه ألخذ الراحلة ݕ

 اهلجرة.

فال  ،العسريبوعليه فاجلمع بني الروايتني ليس باألمر املمتنع أو حتى 

 يبقى هلذا اإلشكال عني وال أثر.

لو سّلمنا بوجود معارضة بني الروايتني فال يوجد مرّبر : ثانياا 

فإّنه من ، د وجود معارضها يف صحيح البخاريإلسقاط هذه الرواية ملجرّ 

املعلوم بالرضورة يف علم احلديث اشتامل الصحيحني عىل كثري من 

 .يث التي احتوت أخطاء يف ألفاظهااألحاد

ضات ككتاب )تأويل قد ُأّلفت عّدة كتب يف دفع مثل هذه التناقو 

خمتلف احلديث( البن قتيبة الدينوري، وكتاب )رشح مشكل اآلثار( أليب 

الكتب التي تعّرضت لرشح أحاديث الدكتور قرأ  جعفر الطحاوي، بل لو
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وا فيها عىل الصحيحني سيجد عرشات إن مل تكن مئات املوارد التي نّص 

 .باه املؤلف أو الرواة أو النساخاشت

)مكانة  :ور الغامدي قد انتقد يف مقال سابق له بعنوانأّن الدكت علام  

الصحيحني مع النقد العلمي(
 (1)

حرف  واعتبار كّل  ،الغلو يف الصحيحني 

علامء األمة  أنّ  واحلّق  ،ويف هذا مبالغة»قال: ، منهام صحيح غري قابل للنقد

هذا ما نقله  ،بالقبول يف اجلملة ال التفصيل اتفقوا عىل تلقي الصحيحني

فجاء بعدهم فبالغ يف مقالتهم، وأطلق القول بأن  حلفاظ الكبار وتداولوه،ا

هذا اإلمجاع شامل  لكل حرف  أخرجه البخاري ومسلم بال استثناء، 

يف الصحيحني  لوا من خالفهم يف ذلك، وهو كالم مردود، ألنّ وضلّ 

: أمحد بن حنبل وعيل بن مون كثر، منهمثون متقدّ فها حمدّ أحاديث ضعّ 

ف ي وحييى بن معني وأبو داود السجستان والبخاري نفسه )ضعّ املدين

حديثا  عند مسلم( وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو عيسى الرتمذي 

والعقييل والنسائي وأبو عيل النيسابوري وأبو بكر اإلسامعييل وأبو نعيم 

األصبهان وأبو احلسن الدارقطني وابن مندة والبيهقي والعطار والغسان 

جليان وأبو الفضل اهلروي وابن اجلوزي وابن حزم وابن عبد الرب وابن ا

ذلك اإلمجاع املحكي  تيمية وابن القيم واأللبان وآخرون، وهذا يقطع بأنّ 

ر حممول عىل تلقيهام بالقبول يف اجلملة وليس عىل التفصيل، وهذا ال يؤثّ 

مة البخاري وال ة وال يقدح بإماعىل مكانة البخاري ومسلم عند علامء األمّ 

فلامذا نراه اآلن  ،«ز... كتابه العزيإاّل  سلم، لكن اهلل يأبى العصمة لكتابم

 حياول اسقاط رواية ملجّرد دعوى خمالفتها ألخرى يف الصحيح؟
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ني هو خصوص زيارة أيب بكر ّن مورد املعارضة بني النّص أ:   ثالثا

التعارض رفعنا فإذا استحكم ، يف بيته وليس عموم حادثة املبيت ݕللنبي 

 اليد عن خصوص هذه اجلزئية ال أصل اخلرب.

الذي اعتمد الدكتور الغامدي عىل  (شعيب األرنؤوط)أّن  علام  

يف حتقيقه عىل املسند حيث يصّحح  قد استخدم هذا األسلوب كثريا  كالمه، 

تثني كلمة بل يف بعض املوارد يس، ويستثني منه فقرة أو مجلة ،حلديثا

 نذكر عىل سبيل املثال:، ينافيهالوجود ما  ةواحد

احلجر األسود  قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس، عن النبي احلديث املروي:  -1

دته خطايا أهل الرشكمن الثلج، حتى سوّ  بياضا   ة، وكان أشدّ من اجلنّ 
(1)

. 

من  وكان أشّد بياضا   :بقوله: صحيح دون قوله)األرنؤوط( عّلق 

الثلج
(2)

. 

ن بن يزيد، قال: رأيت عبد اهلل، عبد الرمحاخلرب املروي: عن  -2

استبطن الوادي، فجعل اجلمرة عن حاجبه األيمن، واستقبل البيت، ثم 

هذا والذي ال إله غريه  : دبر كل حصاة، ثم قالات، يكرّب رماها بسبع حصيّ 

مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
(3)

. 

واستقبل البيت :بقوله: صحيح دون قوله)األرنؤوط( عّلق 
(4)

. 

عن أيب الدرداء، قال: أوصان خلييل أبو القاسم احلديث الوارد:  -3
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أيام من كل شهر، وأن ال  أوصان بصيام ثالثة ل يء: دعهنّ بثالث ال أ ملسو هيلع هللا ىلص

 عىل وتر، وسبحة الضحى يف احلرض، والسفرأنام إاّل 
(1)

. 

يف احلرض والسفر :عّلق بقوله: حديث صحيح دون قوله
(2)

. 

 ،قد دأب عليه )األرنؤوط( حّدثني،وهذا املنهج معروف عند امل

 ؟سقاط اخلرب كامال  إوعمد إىل  يف هذا املورد،فلامذا مل يستخدم هذا املنهج 

أضف إىل هذا أّن رواية مقسم التي تقّدم احلديث فيها والروايات 

 فهي ساملة من املعارضة.، تي نقلناها مل تنقل هذه اجلزئيةاألخرى ال

فتح املجال لعّدة تساؤالت يف السرية : إّن رواية البخاري ت  رابعا

 نتمنى من الدكتور أن جييبنا عليها باألسانيد الصحيحة:

وعيل وأبا بكر هم آخر من هاجر من  ݕأّن النبي  نعلم مجيعا  

املدينة: والسؤال هنا: كيف يرتك أبو بكر أهله يف مكة مع علمه بعزم قريش 

 عىل الفتك باملسلمني وتعذيبهم؟

لد يف املدينة هو عبد اهلل بن الزبري وابن أسامء ل مولود وُ ال شّك أّن أوّ 

ونفست بقباء: والسؤال هنا  ، أهّنا هاجرت وهي حبىلري  التي روت السِّ 

عي كيف ينسجم هذا مع هجرة الزبري للحبشة ومنها إىل املدينة؟ وإذا ادّ 

هلذا بسند صحيح بناء عىل رشط الشيخ  نريد إثباتا   ،رجوعه إىل مكة

 ي؟الغامد

ومن هنا نعلم أّن دعوى خمالفة هذه الرواية ملا يف الصحيح ال يقدح 

 .وال يسقطها عن االعتبار ،يف أصل الرواية
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بل لعّل املشكلة األساسية هي رواية البخاري، إذ أهّنا ختالف كّل 

من بيته ليال بعد أن  ݕالروايات التي نّصت عىل خروج رسول اهلل 

يف نحر الظهرية  ݕول أن خيرج النبي حاُصه املرشكون، وهل من املعق

 مع علمه بطلب املرشكني له؟

شكاالت عىل رواية إمن هنا نجد أّن بعض املعاُصين قد طرح عّدة 

ال تتالقى أطرافه  عريضا   وقد اختلفت الروايات اختالفا  الصحيح، قال: 

بعد خروجه  ݕإاّل بنظر موفق يرّد بعضها إىل بعض يف معرفة أين ذهب 

وهو نائم  املرتبصني يف خيبتهم وخرساهنم يرصدون عليا   تاركا   ليال  من بيته 

وهم يف سكرة اخلزي الكسيح  ݕ يتومهونه حممدا   ݕعىل فراش النبي 

يعمهون، ورواية البخاري وهي أصح ما روي يف بدء اهلجرة تقول: إّن 

إاّل يف  مل يذهب إىل بيت أيب بكر الصديق ومنه خرجا إىل غار ثور ݕالنبي 

 ݕ، فأين قىض ݕحر الظهرية من اليوم الذي أعقب ليلة خروجه ن

عىل فراشه ونصف اليوم الذي  عليا   الليلة التي خرج فيها من بيته تاركا  

بعدها قبل أن يذهب إىل بيت صديقه أيب بكر يف وقت مل جتر به عادته يف 

هو  الذهاب إليه، مع أّنه كان دائم الذهاب إليه يف كّل يوم بكرة وعشية كام

وهذا االختالف يف الروايات  ُصيح حديث عائشة عند البخاري؟؟

من الغموض يتطلب يف الكشف عنه  املتعّددة يسدل عىل املوضوع ستارا  

تتّبع الروايات بالنظر واملوازنة واملقاربة، ليجعل منها صورة متوافقة خلط 

ىل وهو عازم ع بعد خروجه من بيته ليال   ݕالسري الذي سلكه رسول اهلل 

اهلجرة التي أذن اهلل تعاىل له فيها
(1)

. 

فالقضية ليست هبذه السهولة التي يتصورها الدكتور الغامدي 
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شكال بمجرد انكار الرواية أو تضعيف بعض بحيث يمكنه رفع اإل

 طرقها.

 احللقة املفقودة:
ثبات وقوع هذه إعن األحاديث واألخبار والسري يمكن  بعيدا  

ة التارخيي ألحداث اهلجرة النبوية من مكّ احلادثة من خالل التحليل 

 مة إىل املدينة املنورة:املكرّ 

 لك اك ُّٱ :ݖفقد ذكر القرآن الكريم تآمر قريش عىل قتل النبي 
 ٰى ين ىننن  من زن رنمم ام يل ىل مل يك  ىك مك

وهذا ما يؤّكد صّحة خرب اجتامعهم يف دار الندوة وخروجهم ، َّ ري

 .ݕباتفاق عىل قتل املصطفى 

من بيته باستخدام املعجزة اإلهلية  ݕإىل خروج النبي  وأشار القرآن

 مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّٱ :كام يف سورة يس
 بحيث مل يالحظ كفار قريش خروجه من بيته.،  َّ ني

تبقى احللقة املفقودة هنا: ما هو ال يء الذي عّطل كفار قريش 

ون مإىل بيت أيب بكر ومنها إىل بئر مي ݕبحيث استطاع أن خيرج النبي 

رغم أّن هناك حالة استنفار يف مكة ضده ، فغار ثور دون أن يالحظوا ذلك

 يطلبه؟ والكّل  ݕ

 ݕزوا انتباههم عليه بحيث استطاع النبي إذا مل يكن هناك يشء ركّ 

ن نستطيع اجلواب عىل هذا فل ،ة دون أن يالحظوا ذلكل بحريّ التنقّ 

أن يقال أّن قريش مل  إاّل ، ة خروجه من مكة منطقيةولن تكون قّص ، السؤال

 وهذا ممّا ال يقول به عاقل. ،تتعّرض له أساسا  
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ݕ يف فراش النبي  ݠومن هنا فإّن قصة مبيت أمري املؤمنني 

وال يكتمل مشهد اهلجرة النبوية إاّل بإثبات ، رضورة من رضورات السرية

 هذه احلادثة.

 كتب السرية احملّققة:
وساقها مساق ، بال استثناء يف كّل كتب السرية قد ذكرت هذه احلادثة

 حاولوا تطبيق قواعد املحّدثني، ومل نالذي املسّلامت أعالم السري واملغازي

 :ينكرها أو يغمز فيها أحد منهم

بل  ،كر احلادثة يف رّده عىل العالمة احليلمل ينابن تيمية احلران:  -1

أصل قضية املبيتبوأقّر  ،اكتفى بنقد بعض ألفاظها وطرقها
(1)

.  

: نقل رواية (السرية النبوية) :يف كتابه احلافظ ابن كثري الدمشقي -2

وهو من  وهذا إسناد حسن، مقسم عن ابن عباس وعّقب عليها بقوله:

أجود ما روى يف قصة نسج العنكبوت عىل فم الغار، وذلك من محاية اهلل 

ݕورسوله 
(2)

. 

خمترص سرية ) :يف كتابه حممد بن عبد الوهاب النجدي -3

واجتمع أولئك النّفر ، أن يبيت تلك الّليلة عىل فراشه وأمر علّيا :(لالرسو

ري الباب، ويرصدونه يريدون بي ون منعلّ يتط اته، ويأمترون أهّيم يكون ص 

نة من البطحاء، ݕأشقاها؟ فخرج رسول اهلل  ف  ها عىل فذرّ  ،فأخذ ح 

وسهم...رؤ
(3)

. 
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نبوية السرية ال) :أكرم ضياء العمري يف كتابهالدكتور  -4

: نقل رواية املبيت من عّدة طرق وُّصح بتحسني رواية أيب بلج (الصحيحة

التي ناقشناها سابقا  
(1)

. 

من الدكاترة  مجعفه الذي ألّ  (صحيح األثر ومجيل العرب)كتاب  -5

أن يبيت يف مضجعه  اوأمر عليّ  فيه احلادثة: تيف التاريخ اإلسالمي ذكر

عون من صري الباب، قريش يتطلّ  تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من

ويرصدونه، ويريدون بياته، ويأمترون أهّيم يكون أشقاها، فخرج رسول 

اهلل عليهم، فأخذ حفنة من البطحاء، فجعل يذره عىل رؤوسهم، وهم ال 

..يرونه.
(2)

. 

السالم من سبل ) :الشيخ صالح بن طه عبد الواحد يف كتابه -6

 ݕحلادثة بقوله: ويف الليل خرج نقل فيه ا، (صحيح سرية خري األنام

...أن ينام يف فراشه تلك الليلة عليا   ݕوأمر النبي  وأبو بكر،
 (3)

. 

الصحيح من أحاديث ) :األستاذ حممد بن محد الصويان يف كتابه -7

ة ثم عّلق عىل سندها بقوله: : نقل رواية تاريخ الطربي املتقّدم(السرية

ي من طريق ابن إسحاق يف عدا ذكر إبليس، رواه الطرب حديث حسن

فقد سمعه من  حديث  حسن  بطرقه، (، هذا السند:566 - 1التاريخ )

الكلبي عن أيب صالح عن ابن عباس، وهذا الطريق ال يفرح به ألن فيه 

الكلبي وهو تالف، أما الطريق الثانية: احلسن بن عامرة عن احلكم بن 
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أما الطريق الثالثة  عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، واحلسن هذا مرتوك،

: حدثني عبد اهلل بن أيب نجيح، عن جماهد بن جبري عن ابن فرجاهلا ثقات

عباس، وجماهد إمام تابعي ثقة معروف وعبد اهلل بن أيب نجيح ثقة، لكنه 

ربام دلس أي أنه قليل التدليس، وللحديث شواهد تقويه ال شك، فقد 

( مرسال  389 - 5)رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة 

وهذا شاهد يكفي، كذلك له شاهد آخر من طريق الواقدي: عدة أسانيد 

(9عن عيل وعائشة وساقة. والواقدي مرتوك، وانظر إىل حديث رقم)
(1)

 . 

رين يف قصة املبيت هو نتيجة عدم وعليه فإن طعن بعض املتأّخ 

وإاّل  ،واالكتفاء فقط بام ورد يف كتب احلديث ،استقصاء طرق احلادثة

السري والتاريخ والتفسري فقضية املبيت يوم اهلجرة قد تعّرضت هلا كتب 

 .وغريها
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 املقال الثاين للغامدي
 

عّقب الدكتور الغامدي عىل مقاله األول بآخر يف نفس الصحيفة، 

15506العدد  2015نوفمرب  28هـ املوافق 1437صفر  15بتاريخ 
(1)

 ،

دي عليه، ال سيام طعن األخري يف منهجه يف ناقش فيه اعرتاض الشيخ األمح

 :، وهذا نّص املقالالتعامل مع النصوص التارخيية عىل طريقة املحّدثني

 العمل باحلديث الضعيف:
اء مع مقال السابق )ضعف خرب مبيت عيل يف تفاعل بعض القرّ 

ك بجواز العمل باحلديث ومنها التمّس  ،فراش رسول اهلل( باعرتاضات

اضات أخرى ربام أتناوهلا يف مقاالت أخرى، ولألمهية واعرت ،الضعيف

 :فأقول ،مت احلديث عنهاملنهجية يف هذا االعرتاض قدّ 

ز فجوّ  ،لقد اختلف العلامء يف جواز العمل باحلديث الضعيف 

 يكون بعضهم العمل به يف فضائل األعامل ال احلالل واحلرام، عىل أاّل 

 يعتقد ثبوته الرشيعة، وأاّل  شديد الضعف، وأن يندرج حتت أصل عام من

ق بصفات اهلل تعاىل وال بالعقيدة، وال يعارض حديثا عن النبي، وال يتعلّ 

من الرشع أو   يشتهر لئال يعدّ صحيحا أو أصال من أصول الرشيعة، وأاّل 

 ينسب إىل النبي ما  ضعفه عند روايته لئاّل ة، وأن يبنّي ه بعض العوام سنّ يظنّ 

 .مل يقله

                                                           
 http://www.alyaum.com/article/4103049الرابط من املوقع الرسمي للصحيفة:  (1)

http://www.alyaum.com/article/4103049
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دم جواز العمل بالضعيف مطلقا، ذكر القاسمي وقال آخرون بع

ال يف األحكام وال يف  ه ال يعمل به مطلقا  ذلك يف قواعد التحديث، وأنّ 

الفضائل، وعزا ذلك ليحيى بن معني، وأليب بكر بن العريب، والبخاري، 

ومسلم، وإىل ابن حزم القائل يف امللل والنحل: ما نقله أهل املرشق 

ن يف الطريق رجال  أّ افة أو ثقة حتى يبلغ إىل النبي إاّل ة عن كواملغرب أو كافّ 

جمروحا بكذب أو غفلة أو جمهول احلال فهذا يقول به بعض املسلمني، وال 

عندنا القول به، وال تصديقه وال األخذ ب يء حيّل 
(1)

. 

وقد سوغ بعض أهل العلم العمل  وقال الشوكان يف وبل الغامم:

ة منع من العمل بام مل تقم به احلجّ  بالضعيف يف ذلك مطلقا، وبعضهم

، وهو احلق...مطلقا  
 (2)

. 

ال فرق بني األحكام وبني أمحد شاكر يف رشح ألفية السيوطي:وقال 

ة فضائل األعامل ونحوها يف عدم األخذ بالرواية الضعيفة، بل ال حجّ 

عن رسول اهلل من حديث صحيح أو حسن ألحد إال بام صح  
(3)

. 

مني واملتأخرين، ملا روى أبو قني من املتقدّ حه أكثر املحقّ هذا ما رّج 

ثونكم بام مل ه قال: )سيكون يف آخر أمتي أناس حيدّ أنّ  هريرة عن رسول اهلل

ماكم وإياهم( أخرجه مسلتسمعوا أنتم وال آباؤكم فإيّ 
(4)

. 

 عن موثوق بصدقه ويف هذا إشارة إىل أن احلديث ينبغي أال ينقل إاّل 
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 .به يف الفضائل أو السرية وغريهاوحفظه وما سوى ذلك ال يؤخذ 

ي بحديث يرى أنه ث عنّ وملا روى املغرية عن النبي قال: )من حدّ 

مكذب فهو أحد الكاذبني( أخرجه مسل
(1)

. 

ه ه يشمله هذا الوعيد، ألنّ ه كذب فإنّ أنّ  ث بام يرى أي يظنّ فمن حدّ 

ه ا أنّ إمّ  :لوا العمل به يف الفضائل فال خي، أمّ ما مل يثبت بالظنّ  نسب إىل النبّي 

ة أخرى صحيحة ا ملا يعضده من أدلّ ه عن النبي وهذا مل يثبت، وإمّ يعتقد أنّ 

الذي  م ألنّ ا من عند نفسه، وهذا أمر حمرّ فال عربة إذا بالضعيف، وإمّ 

 .األمور الرشعية الشارع فقط ستحّب ي  

ال يغني من احلق  املرجوح، والظنّ  الضعيف ال يفيد إال الظنّ  إنّ 

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث ُّٱه اهلل بقوله: ذمّ  شيئا، وقد
 مي خي حي يهجي ىه مه جه ىنين من خن حن جن ُّٱ، وبقوله:  َّ ام يل ىل  مل يك
 فإنّ  ،هريرة عن النبي قال: )إ ياكم والظنّ ، وبام روي أبو  َّ ٰر ٰذ  يي ىي

عليه متفق( …أكذب احلديث الظنّ 
(2)

. 

 .هبذه النصوص داخل يف الذمّ  فالعمل بالضعيف ظنّ 

عليه أصل من  راجح إذا دّل  العمل بالضعيف ظنّ  نّ فإن قيل: إ

العمل إذا كان ألصل يف الرشيعة فال حاجة للضعيف،  بأنّ  دّ الرشيعة، رُ 

 .مرجوح مذموم ه ظنّ وإن كان ألجل الضعيف فإنّ 

فضائل األعامل والسرية كغريها تدخل يف األحكام  إنّ  واحلّق 

ستحباب أمر لورود ة اخلمسة، والعمل بالضعيف فيها يعني االتكليفيّ 
                                                           

 .1/8صحيح مسلم  (1)

 .4/1985صحيح مسلم  (2)



 خرب املبيت   ................................................................................ 128

هذا االستحباب حكم رشعي ال  أنّ  فضله يف حديث ضعيف، وال شّك 

ه غري ثابت صحيح، فال جيوز العمل بالضعيف ألنّ   بنّص جيوز إثباته إاّل 

 .ى ال ينسب للرشع ما ليس منهرشعا، وحتّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الرّد الثاين لألمحدي

 

 مقاال   2015نوفمرب  30نرش الشيخ أمحد سلامن يف موقعه بتاريخ 

 ، وهذا نّص عىل رّد الدكتور الغامدي عليه املتقّدم ذكره تعقيبا   طويال  

 :املقال

 زاع:ـحترير حمّل الن
ختم الدكتور مقاله بطرح رأيه يف مسألة العمل باحلديث الضعيف 

فضائل األعامل والسرية كغريها تدخل يف األحكام  نّ أ بقوله: واحلّق 

العمل بالضعيف فيها يعني استحباب أمر لورود التكليفية اخلمسة، و

أن هذا االستحباب حكم رشعي ال  فضله يف حديث ضعيف، وال شّك 

ألنه غري ثابت  ،جيوز إثباته إال بنّص صحيح، فال جيوز العمل بالضعيف

 ، وحتى ال ينسب للرشع ما ليس منه.رشعا  

 واجلواب:

النبوية  بار السريةبني أمرين: بني أخ شنيعا   إّن الدكتور خلط خلطا  

فاألخرية هي األقوال واألفعال والتقريرات ، وبني األحاديث النبوية

، افتها له ترشيع ونسبة يشء للدينوالتي يلزم من اض ݕاملضافة للنبي 

، )يف األحكام التكليفية اخلمسة( وهي التي تدخل بحسب تعبري الدكتور

 فيها أم ال؟وهي التي وقع البحث فيها هل جيوز العمل بالضعيف 

أّما أخبار السرية وهي التي ال عالقة هلا بالترشيع وال يستنبط منها 
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فال دخل هلا هبذا البحث ألّنه ال يلزم من  ،حكم فقهي أو دليل عقدي

ثباهتا أو نفيها نسبة يشء للرشع بل هي تاريخ حمض: فتارة نتحّدث عن إ

مع  ݕل النبي مفردة يف السرية يستفاد منها يف الفقه مثل كيفية تعام

ث عن تفاصيل غزوة من وتارة نتحدّ ، األسى أو كيفية تقسيمه للغنائم

غزواته كاإلطار الزمان واملكان وعدد املقاتلني يف الطرفني وأحداث 

 .املعركة..

فكالم الشيخ ينطبق عىل املثال األول ألهّنا وإن كانت أخبار سرية إاّل 

أّما املثال الثان فال ينازع أحد يف و ،أّن هلا ارتباطا وثيقا بالدين والترشيع

 .ثبات مثل هذه األمور يعّد ترشيعا  إ ومل يّدع أحد أنّ  ،عدم ارتباطه بالدين

يف  ݠّن قضية مبيت اإلمام عيل بن أيب طالب إ :ومن هنا نقول

وهو )جواز  ،خارجة عن اإلطار الذي بحثه الشيخ ݕفراش رسول اهلل 

وال نسبة يشء  ،ألمر رشعي ثباتا  إليست  ألهّنا ،العمل باحلديث الضعيف(

 .ݕغري معلوم الثبوت للنبي 

 مناقشة أدّلة الدكتور على خمتاره:
استدّل الدكتور الغامدي يف طيات كالمه بحديثني اعترب أهّنام دليل 

 :اومه ،عىل صّحة ما ذهب إليه من عدم جواز العمل بالضعيف

ال: )سيكون يف آخر ه قملا روى أبو هريرة عن رسول اهلل أنّ  قال:

اهم( اكم وإيّ فإيّ  ،ثونكم بام مل تسمعوا أنتم وال آباؤكمتي أناس حيدّ أمّ 

أخرجه مسلم
(1)

. 

 واجلواب:
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أّن هذا احلديث فيه حتذير من الكّذابني الذين خيتلقون األحاديث 

جوهنا بني الناس بقرينة لفظه اآلخر املروي أيضا عن الباطلة ويروّ 

الون كذابون، يأتونكم من ر الزمان دّج هريرة: )يكون يف آخ أيب

األحاديث(
(1)

ضه للحديث: وهذا ما أشار إليه ابن اجلوزي عند تعرّ ، 

يف بعض ألفاظ احلديث )يكون يف  اإلشارة هبذا إىل الكذابني ويوضحه أنّ 

ويف  ،ابون يأتونكم من األحاديث بام مل تسمعوا(الون كذّ آخر الزمان دّج 

اب من نقلة احلديث بالبحث ام يعرف الكذّ إنّ و ،هذا حتذير من أهل الكذب

عنه والنظر فيام قيل فيه من قدح
(2)

. 

واملبتدعة يف الّدين بل محله بعضهم عىل األقوال واألفكار املحدثة 

 :املكذوبة وليس خصوص األحاديث النبوية

يف هذا احلديث من الفقه تشديد النهي عن  حييى الشيباين: :منهم

ه اإلنسان أهل البدع، واحلض عىل االتباع، وهو ينبّ االبتداع والتحذير من 

ملن يثق بسالمة ناحيته؛ وكونه ممن  أال يكون يف يشء من أمره إال متبعا  

يصلح اتباعه عىل سبيل سنة وحال رواية
(3)

. 

ثني فيكون وجيوز محله عىل املشهورين املحدّ  احلسني الطيبي: :ومنهم

ثوهم بام مل و بني الناس أي حيدّ وأن يراد به ما ه ،املراد هبا املوضوعات

موا فيهم مل يتكلّ يسمعوا عن السلف من علم الكالم ونحوه فإهّن 
(4)

. 
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املوسوم بـ )ذّم الكالم  ولذلك أورد اهلروي هذا احلديث يف كتابه

وأهله(
 (1)

 .قراره هلذا املعنىإممّا يدّل عىل  

 استدّل به عىل عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا   ومل نجد أحدا  

وهذه كتب احلديث واملصطلح  ،رينمني أو املتأّخ سواء يف كتب املتقدّ 

والدراسات اجلامعية املعاُصة التي مل ترتك شاردة وال واردة إاّل أوردهتا 

 خالية من االستدالل هبذا احلديث عىل خصوص نقطة بحثنا.

ث عني بحديث يرى : وملا روى املغرية عن النبي قال: )من حدّ قال

أحد الكاذبني( أخرجه مسلمأنه كذب فهو 
(2)

. 

 واجلواب:

بل أجنبي حّتى عىل موضوع ، إّن هذا احلديث أجنبي عىل بحثنا

إىل ألّن هذا احلديث ناظر  ،لشيخ وهو )العمل باحلديث الضعيف(ا

واحلال أّنه ال خالف بني املسلمني ، احلديث املوضوع وليس الضعيف

ىل حرمة روايته دون بيان ى عقاطبة عىل حرمة االحتجاج باملوضوع بل حتّ 

 كذبه.

لضعف  ،هّنا ضعيفة سندا  إ :واحلال أّن أسوأ ما قيل يف رواية املبيت

بل ال يوجد يف  ،وليست موضوعة ،عى الشيخ الغامديبعض رواهتا كام ادّ 

 .طالقا  إ صف بالكذب أو الوضع أو االختالقرواهتا من وُ 

هو احلديث ني علام أّن الدكتور قد اعرتف بأّن موضوع احلديث

ه ه كذب فإنّ أنّ  قال: فمن حّدث بام يرى أي يظنّ ، املوضوع ال الضعيف
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ا العمل به يف ه نسب إىل النبي ما مل يثبت بالظن، أمّ يشمله هذا الوعيد، ألنّ 

ا ملا يعضده ه عن النبي وهذا مل يثبت، وإمّ ا أنه يعتقد أنّ الفضائل فال خيلو إمّ 

ا من عند نفسه، وهذا بالضعيف، وإمّ لة أخرى صحيحة فال عربة إذا من أدّ 

 األمور الرشعية الشارع فقط. الذي يستحّب  م ألنّ أمر حمرّ 

 وكالمه ال حيتاج إىل مزيد بيان..

 حترير معىن التساهل:
املشكلة األساسية هي أّن الدكتور الغامدي مل يستوعب معنى 

ل بكّل التساهل املذكور عند القدماء فتوّهم أّن املراد منه هو جواز العم

ة التي فأورد األدلّ  ،ى موضوعا  أو حتّ  أو ضعيفا   خرب سواء كان صحيحا  

 !سقناها وناقشناها سابقا  

 واحلال أّن قد أرشت يف مقال األول إىل مقصدهم من التساهل:

ّن من ذكر التساهل يف روايات السرية إ :فأقول واهلل املستعان

 واة بمن فيهمودّب من الرّ  واملغازي مل يعن بذلك الرواية عن كّل من هّب 

بل مرادهم أّن روايات السرية واملغازي ، الكّذابني والوضاعني والدجالني

بام أّنه ال يوجد فيها نسبة يشء للرشع سواء حكم فقهي أو مسألة عقدية 

واة الدرجة العالية من العدالة والضبط وإن كان يراعى فال يشرتط يف الرّ 

رجة التي تطلب يف القسم س بالدّ فيها صدق الراوي وضبطه لكن لي

 األول.

ل مرويات السرية بالنسبة للراوي ليست نفسها بالنسبة فرشوط حتمّ 

وهذا يّتضح جلّيا ، أخبار األسامء والصفات والعقائدللحالل واحلرام و

من كتب الرتاجم التي اعتنت برتمجة رواة احلديث وقد ذكرنا أمثلة عىل 
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 ذلك ال بأس بإعادهتا:

عند ترمجته لسيف بن عمر التميمي، قال:  :جر العسقالينابن ح -1

ي، ويقال غري سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب الرّدة، ويقال له: الضبّ 

ابن حبان القول أفحش  ضعيف احلديث، عمدة يف التاريخ، ذلك، الكويف،

فيه، من الثامنة، مات يف زمن الرشيد
(1)

. 

ُصاحة يفّصل عندهم، ديث : هنا ابن حجر أمري املؤمنني يف احلأقول

وبني رشوط قبول رواية  ،بني رشوط قبول احلديث أي احلالل واحلرام

 التاريخ.

حممد بن إسحاق صاحب السرية يف ترمجة  :الذهبيشمس الدين  -2

ر عليه العمل أّن ابن إسحاق إليه املرجع يف  املعروف، قال: والذي تقر 

ياء، وأّنه ليس بحجة يف احلالل املغازي واأليام النبوية، مع أنه يشّذ بأش

نعم وال بالواهي، بل يستشهد به واحلرام،
(2)

. 

: كالم الذهبي ُصيح يف أّنه قد يستشهد بالراوي يف التاريخ أقول

 واملغازي و السري وال يستشهد به يف احلالل واحلرام

عند تعّرضه ملحمد بن عمر املعروف  :ابن كثري الدمشقي -3

ر غالبا ،دي عنده بالواقدي، قال: والواق فإّنه  زيادات حسنة، وتاريخ حمر 

نفسه مكثار كام بسطنا القول يف وهو صدوق يف ،من أئمة هذا الشأن الكبار

عدالته وجرحه يف كتابنا املوسوم بالتكميل يف معرفة الثقات والضعفاء 

واملجاهيل، وهلل احلمد واملنّة
(3)

. 
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 القدح يف الواقدي فقت كلمة علامء اجلرح والتعديل عىل: اتّ أقول

 .نا نجد احلافظ ابن كثري يقبل مروياته يف السرية والتاريخلكنّ 

 وسنذكر أمثلة أخرى تبنّي املراد لنقّر عني دكتورنا الغامدي:

سئل أمحد بن حنبل ما ورد عن أمحد بن حنبل إمام هذا الفن:  -1

ا تقول يف م ،يا أبا عبد اهلل :فقيل له ،وهو عىل باب النرض هاشم بن القاسم

ا موسى بن عبيدة فلم يكن أمّ  :فقال ؟موسى بن عبيدة وحممد بن إسحاق

ا حممد بن وأمّ  ،بن دينار ث بأحاديث مناكري عن عبد اهللولكن حدّ  ،به بأس

ا إذا فأمّ  ،إسحاق فرجل تكتب عنه هذه األحاديث يعني املغازي ونحوها

األربع جاء احلالل واحلرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه
(1)

. 

: كالم أمحد بن حنبل ُصيح يف التفصيل بني روايات املغازي أقول

 .وأّن ميزان توثيق الرواة خمتلف بينهام وبني روايات احلالل واحلرام

معني وهو من جهابذة اجلرح والتعديل: ما ورد عن حييى بن  -2

يف غريه  اوأمّ  ،ال بأس به يف املغازي فقال: ،أعني زيادا ،وسألته عن البكائي

فال
(2)

. 

 ، والعجيب أنّ املطلوب ال حيتاج إىل مزيد بيان : كالمه نّص يفأقول

 !الدكتور جعله من الذين منعوا االحتجاج بالضعيف مطلقا  

حديثه عن حكم املراسيل: واآلخر ما ذكره احلافظ البيهقي عند  -3

 ّل ري التابعني الذين يعرفون باألخذ عن كأن يكون الذي أرسله من متأّخ 

فهذا النوع  ،وظهر ألهل العلم باحلديث ضعف خمارج ما أرسلوه ،أحد

                                                           
 .381النكت عىل مقّدمة ابن الصالح:  (1)

 .114تاريخ ابن معني:  (2)
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من املراسيل ال يقبل يف األحكام ويقبل يف ما ال يتعلق به حكم من 

الدعوات وفضائل األعامل واملغازي وما أشبهها
(1)

. 

: كالمه يدّل عىل أّن املراسيل التي ال حيتّج هبا يف الفقه والعقائد أقول

 هبا يف املغازي. تنفع لالحتجاج

 ،مشهور عند أهل السري وهو كتاب... ما ذكره ابن عبد الرب: -4

نه ألّ  ،معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرهتا عن اإلسناد

أشبه التواتر يف جميئه لتلقي الناس له بالقبول واملعرفة
(2)

. 

 : كالمه يفيد أّن مشهورات كتب السري مستغنية عن اإلسنادأقول

 ألهّنا يف حكم املتواتر.

ا ومثل هذا ممّ  ما ذكره ابن تيمية احلران امللقب بشيخ اإلسالم: -5

يشتهر عند هؤالء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي 

ه مرسل واملرسل إذا روي من ما فيه أنّ  وأكثرهم ،واألموي وغريهم

بل  كان كاملسندو، له بع جهات خمتلفة وال سيام ممّن له عناية هبذا األمر و يت

بعض ما يشتهر عند أهل املغازي و يستفيض أقوى مما يروى باإلسناد 

الواحد
(3)

. 

: كالم ابن تيمية ُصيح يف قبول ما تناقله علامء السرية واملغازي أقول

بل نّص عىل أّن بعضه  ،صل صحيح عىل مبان املحّدثنينقل بسند متّ وإن مل يُ 

 واحد! بإسناد يورُ  امقّدم عىل م

                                                           
 .1/40دالئل النبوة  (1)

 .17/339التمهيد  (2)

 .1/147الصارم املسلول  (3)
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...فإن  ما ذكره ابن قيم اجلوزيه عند تعرضه لقصة أم حبيبة: -6

ن احلديث الذي رواه مسلم  أن يكون نكاحها بعد الفتح ألّ بل يتعنّي  :قيل

صحيح وإسناده ثقات حفاظ وحديث نكاحها وهي بأرض احلبشة من 

رواية حممد بن إسحاق مرسال والناس خمتلفون يف االحتجاج بمسانيد ابن 

فكيف هبا إذا خالفت املسانيد الثانية وهذه  ؟اق فكيف بمراسيلهإسح

طريقة لبعض املتأخرين يف تصحيح حديث ابن عباس هذا؟ فاجلواب من 

وجوه: أحدها أّن ما ذكره هذا القائل إناّم يمكن عند تساوي النقلني 

وأّما مع حتقيق بطالن أحد النقلني وتيّقنه فال يلتفت إليه  ،فريجح بام ذكره

إّنه ال يعلم نزاع بني اثنني من أهل العلم بالسري واملغازي وأحوال رسول ف

ولو  ،ر إىل بعد الفتح ومل يقله أحد منهم قطّ ن نكاح أم حبيبة مل يتأّخ اهلل أّ 

قاله قائل لعلموا بطالن قوله ومل يشكوا فيه؛ الثان: أّن قوله إّن مراسيل ابن 

فجوابه أّن اإلعتامد يف هذا  هتعارضإسحاق ال تقاوم الصحيح املسند وال 

ليس عىل رواية ابن إسحاق وحده ال مّتصله وال مرسله بل عىل النقل 

املتواتر عند أهل املغازي والسري وذكرها أهل العلم
(1)

. 

: هنا نجد ابن القيم يقّدم قول أهل السري واملغازي رغم أهّنا أقول

عىل حديث غري مسندة ومل ترد بطرق صحيحة عىل طريقة املحّدثني 

 صحيح رواه مسلم بن احلجاج!

ومن خالل هذه الشواهد الكثرية يتبنّي أّن التساهل يف مرويات 

السرية باملعنى الذي حّررناه كان دأب علامء احلديث والتاريخ والسري بل 

 حّتى الفقهاء واألصوليون منهم.

                                                           
 .1/244جالء األفهام  (1)
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 ملاذا  التساهل يف أخبار السرية؟
في مل تكن باألمر اخلرة، العطوسريته  ݕإّن مغازي رسول اهلل 

بل كانت أحداثا ، ق بحيث ينقله واحد أو اثننيالذي حصل يف إطار ضيّ 

ان وتتداول يف املجالس والبلدان لوجود عظيمة يسمع هبا القاص والدّ 

ام العرب املعروفة شهرة من أيّ  أقّل  توليس، لنقلها وارتفاع املوانع فعالدوا

فلو سألت أي شخص يف  ،اكداحس والغرباء وحرب البسوس وغريه

لكن لو ، العامل من العرب وغريهم عن أيام العرب لذكرها لك بالتفصيل

 بحثت هلا عن اسناد رجل عن رجل فسيعييك ذلك.

قّرره ابن تيمية احلران حيث قال:...فهذه الغزاة من جنس وهذا ما 

 املعروفة عند أهل هذه احلكايات مل يعرف يف يشء من كتب املغازي والسري

ومل يذكرها أئمة هذا الفن فيه كموسى بن عقبة  ،العلم ذكر هذه الغزاة

وعروة بن الزبري والزهري وابن إسحاق وشيوخه والواقدي وحييى بن 

وال هلا ذكر يف  ،سعيد األموي والوليد بن مسلم وحممد بن عائذ وغريهم

 ݕوباجلملة مغازي رسول اهلل  ،من القرآن ءاحلديث وال نزل فيها يش

معروفة مشهورة مضبوطة متواترة عند أهل العلم  يام غزوات القتالالس

بأحواله مذكورة يف كتب أهل احلديث والفقه والتفسري واملغازي والسري 

ونحو ذلك وهي مما تتوفر الدواعي عىل نقلها
(1)

. 

أّما مفهومه فهو أّن ما ذكر يف كتب  ،: هذا منطوق كالمهأقول

 ،سحاق ثابت بالتواتر والشهرةإبن بن عقبة والزهري وعروة وا موسى

 فيه. وال نقاش

                                                           
 .8/116منهاج السنة  (1)
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 مالحظة:
مل أكتف بمناقشة منهج الشيخ يف مقاله )ضعف خرب مبيت عيل عىل 

وناقشت  ،ة طرق اخلربصحّ  وأثبتر  ،بل جاريته يف منهجه ،فراش النبي(

فلذلك نأمل من الشيخ أن يناقش بقية النقاط  ،تضعيفات الشيخ لألسانيد

 رّدي عليه لتتّم الفائدة.التي طرحتها يف 

 :خالصة ما تقّدم
خلط الدكتور الغامدي بني أخبار السرية وبني أحاديث احلالل  .1

 واحلرام والعقائد كام تّم بيانه.

 ،عىل صلب املوضوع ومل يردّ  ،ة عن بحثناة أجنبيّ جاء الشيخ بأدلّ  .2

 لذلك اضطررت إىل حترير حمّل النزاع.

وجئت  ،منيكلامت املتقدّ معنى التساهل املقصود يف  حُت وّض  .3

بشواهد عىل قبوهلم ما روي يف كتب السرية دون تطبيق طريقة 

 ثني.املحدّ 

 

 

 

 

 

 

 





 

 املقال الثالث للغامدي
 

 ،هـ1437صفر  22الغامدي يف جريدة اليوم السبت نرش الدكتور 

جديدا   تعقيبا   ،15513عدد ال ،م2015ديسمرب  5املوافق 
(1)

 قالاملعىل  

لرواية أيب بلج التي قد سبق  همناقشت رّد فيه عىل ،سلامن دمحللشيخ أاألول 

  :ل الذي كان بعنواناألوّ  لقااملله أن ضّعفها يف 

  .رب مبيت عيل عىل فراش رسول اهلل()ضعف خ

 وهذا نّص مقاله:

 :(2) ضعف خرب مبيت علي يف فراش رسول اهلل
 عىل ما اعرتض به عىل تضعيف خرب مبيت عيل يف فراش تعقيبا  

 بتوثيق أيب بلج، أقول: اخلرب يف مسند أمحد عن أيب عوانة عن ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ىل ابن عباس إذ أتاه تسعة  جلالس إإّن أيب بلج عن عمرو بن ميمون قال: 

رهط...
 (2)

 .د بهفمداره عىل أيب بلج وقد تفرّ ؛ 

قال البخاري: فيه نظر
(3)

. 

وقال اجلوزجان: غري ثقة
(4)

. 

                                                           
 http://www.alyaum.com/article/4104689الرابط من املوقع الرسمي للصحيفة:  (1)

 . 5/180مسند أمحد  (2)

 .198 :أحوال الرجال (3)

 .12/47هتذيب التهذيب  (4)

http://www.alyaum.com/article/4104689
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طئان: كان خيوقال ابن حبّ 
(1)

. 

«وا األبوابسدّ » :منكرا   وقال أمحد: روى أبو بلج حديثا   
(2)

. 

ونحو ذلك قال الرتمذي 
(3)

وابن عدي 
(4)

والذهبي 
(5)

ابن  ، وقد عدّ 

اجلوزي هذا اخلرب يف املوضوعات
(6)

 .وحكى عن العراقي نحوه، 

: إذا اجلرح فيه مفرّس  ،قال مقبل الوادعي يف أيب بلج: الراجح ضعفه

ري: فيه نظر، وهي من أردى عبارات التجريح عند البخاريقال البخا
(7)

. 

وقال األرنؤوط: إسناده ضعيف هبذه السياقة، أبو بلج أعدل ما قيل 

فيه أنه يقبل حديثه فيام ال ينفرد به، ويف متن حديثه هذا ألفاظ منكرة، بل 

باطلة ملنافرهتا ما يف الصحيح
(8)

. 

أبا بلج ذكره عن  ر وهو: أنّ آخ يف سند هذا اخلرب إشكاال   كام أنّ 

                                                           
 .3/113حني املجرو (1)

 .1/366املوضوعات  (2)

: هذا حديث غريب من هذا الوجه ال نعرفه من حديث شعبة عن 5/411قال يف سننه  (3)

أيب بلج إاّل من حديث حممد بن محيد، وأبو بلج اسمه حيي بن أيب سليم..؛ أقول: هذا 

بل غاية ما  الكالم ال خيدم الدكتور إذ أّن الرتمذي مل يضّعف أبا بلج ومل يستنكر حديثه

 يف األمر أّنه عرّب عنه بالغريب، والغرابة صفة للسند ال املتن.

؛ أقول: من الواضح أّن الدكتور جمّرد ناقل وليس بباحث، 9/81الكامل يف الضعفاء  (4)

إذ أّنه من يقرأ ترمجة أيب بلج عند ابن عدي جيد أّنه قد حكم يف آخرها بوثاقته، قال: وقد 

 ة الناس مثل شعبة وأبو عوانة وهشيم وال بأس بحديثه.روى عن أيب بلج أجلّ 

 .4/384ميزان االعتدال  (5)

 .1/366املوضوعات  (6)

 .3/155تتّبع أوهام احلاكم  (7)

  .5/181مسند أمحد  (8)
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عمرو بن ميمون عن ابن عباس، وقد قال احلافظ عبدالغني بن سعيد 

 أخطأ يف اسم عمرو بن ميمون هذا، وليس هو عمرو بن« أبا بلج»املرصي: 

 هو ميمون أبو عبداهلل موىل عبدالرمحن بن سمرة، ميمون املشهور، وإناّم 

، وقال: وهذا ليس ببعيد، ذكر هذا ابن رجب يف رشح العلل؛ وهو ضعيف

وساق إنكار اإلمام أمحد أنكر له، وأنه قيل له: عمرو بن ميمون يروي عن 

ابن عباس ؟ قال: ما أدري ما أعلمه
(1)

. 

أبا بكر  نة ملخالفته ما ثبتت صحته، وهو أنّ أما نكارة املتن فبيّ 

يف اهلجرة، وهذا خمالف ملا وقع يف  ملسو هيلع هللا ىلصتأخر عن رسول اهلل  الصديق

ويف هذا اخلرب ؛ ام خرجا معا من بيت أيب بكرلبخاري، والثابت أهّن صحيح ا

عليه الصالة والسالم يف هجرته،  إخفاء فضيلة صحبة أيب بكر لرسول اهلل

ه حلق برسول اهلل جمرد حلاق دون إذن منه، وهذا كذب والطعن فيه بأنّ 

 .ملخالفته ما يف الصحيح من الصحبة يف اهلجرة

: وقد حكى ابن جرير عن بعضهم: (ة النبويةالسري)قال ابن كثري يف 

سبق الصديق يف الذهاب إىل غار ثور، وأمر عليا بأن  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

ا، وخالف يُدل ه عىل مسريه ليلحقه، فلحقه أثناء الطريق، وهذا غريب جدّ 

املشهور أهنام خرجا معا
(2)

. 

، وهو خالف ل من أسلم من الناس بعد خدجيةا أوّ عليّ  يف اخلرب أنّ  كام أنّ 

ذكر عمرو بن  أول من أسلم أبو بكر، ذكر الرتمذي ذلك فقال: املشهور من أنّ 

ل من أسلم أبو بكرأوّ  :مرة ذلك إلبراهيم النخعي فأنكره، وقال
(3)

. 

                                                           
 .2/822رشح علل الرتمذي  (1)

 .2/235السرية النبوية  (2)

 .4/411سنن الرتمذي  (3)
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ة نوم عيل هذه ليس قّص  وقد أشار ابن تيمية يف منهاج السنة إىل أنّ 

فيها إسناد قائم
(1)

فاظ هي : فيه أل، وقال يف موضع آخر عن هذا اخلرب

؛ فقد ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتيكقوله:  ،كذب عىل رسول اهلل

ة وخليفته عىل املدينة غري عيلغري مرّ  ملسو هيلع هللا ىلصذهب النبي 
(2)

. 

ف هذا اخلرب يستلزم قد أّن تضعيفاخلرب ضعيف منكر، وهناك من يعت

من مكانته وفضائله، وهذا باطل قطعا، ففضائل  الطعن يف عيل أو الغّض 

معلومة وهو  ملسو هيلع هللا ىلصها، ومكانته بني صحابة رسول اهلل الثابتة ال كالم في عيلّ 

 .رابع اخللفاء

وقد ضّعف العلامء أحاديث كثرية يف فضائل رسول اهلل، ومل يقل 

عليه أفضل يستلزم الغض من مكانة رسول اهلل  يف ذلك ما د للحق أنّ متجرّ 

 بطريق صحيح، إاّل الصالة والسالم، والفضائل واملناقب كغريها ال تثبت 

                                                           
 .7/112منهاج السنة  (1)

؛ أقول: اعتمد ابن تيمية عىل أسلوب املغالطة يف رّده عىل العالمة 5/34ج السنة منها (2)

، إذ أّن العالمة مل يستدّل باحلديث )ال ينبغي أن أذهب إاّل وأنت خليفتي( عىل ݥاحليّل 

، بل إّنه يريد اثبات أّن النبي ݠمل يكن يرتك خليفة يف املدينة إاّل علّيا  ݕأّن النبي 

هبذا النّص، فاحلديث هو اخبار عن املستقبل  ݠفة أخيه عيل قد ُّصح بخال ݕ

وليس حكاية عن املايض، وقد التفت األلبان إىل هذا املعنى فحاول دفعه من وجه آخر، 

 ا ما يذكره الشيعة يف هذا احلديث وغريه أنّ أمّ :  3/343قال يف السلسلة الصحيحة 

 بوجه من الوجوه، بل هو  يصّح فال «ه خليفتي من بعديإنّ »عيل ݤ:  قال يفملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص ه لو فرض أن النبيالواقع التارخيي عىل كذهبا ألنّ  من أباطيلهم الكثرية التي دّل 

..؛ أقول: ويف هذا خيلف وعده ه )وحي يوحى( واهلل سبحانه ال، لوقع كام قال ألنّ قاله

كوينية وهي خيرب عن إرادة اهلل الترشيعية ال الت ݕالكالم مغالطة أخرى إذ أّن النبي 

 )أمحد سلامن(. التي يتوّقف حتّققها عىل امتثال الناس ألمره.
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ثني أخبار السرية والفضائل ال تستلزم النقد عىل منهج املحدّ  ودعوى أنّ 

عن  دون متحيص هلا، فضال   دعوى باطلة، إذ ال يصح قبول األخبار مطلقا  

 .نسب إىل الدينأن يكون فيها ما يُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 الرّد الثالث لألمحدي

 

املوافق  ،هـ1437صفر  23اريخ الشيخ أمحد سلامن يف موقعه بتنرش 

 ،رّدا عىل املقال الثالث واألخري للدكتور الغامدي ،2015ديسمرب  6

 :الّردّ  ، وهذا نّص تناول فيه العلل التي أوردها يف رّده األخري

 بلج(: وثاقة )أيب
أقول: اخلرب يف مسند أمحد عن أيب عوانة عن أيب بلج  قال الدكتور:

 جلالس إىل ابن عباس إذ أتاه تسعة عن عمرو بن ميمون قال: )إن

د به؛ قال البخاري: فيه نظر، وقال وقد تفرّ  ،فمداره عىل أيب بلج ،رهط...(

اجلوزجان: غري ثقة، وقال ابن حبان: كان خيطئ، وقال أمحد: روى أبو 

، ونحو ذلك قال الرتمذي وابن عدي «سدوا األبواب» منكرا   بلج حديثا  

وحكى عن  ،ذا اخلرب يف املوضوعاتوالذهبي، وقد عّد ابن اجلوزي ه

العراقي نحوه؛ قال مقبل الوادعي يف أيب بلج: الراجح ضعفه؛ إذا اجلرح 

فيه مفرّس، قال البخاري: فيه نظر، وهي من أردى عبارات التجريح عند 

البخاري؛ وقال األرنؤوط: إسناده ضعيف هبذه السياقة، أبو بلج أعدل ما 

ينفرد به، ويف متن حديثه هذا ألفاظ منكرة،  قبل حديثه فيام القيل فيه أنه يُ 

 بل باطلة ملنافرهتا ما يف الصحيح...

 أقول:

ان ويف كالم شعيب األرنؤوط يف رّدي تقّدم الكالم يف طعن ابن حبّ 
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( بام ال يفتقر إىل مزيد 1األول )مع الدكتور الغامدي يف تضعيفه خلرب املبيت

ال أن يعيد نفس  ،رحته هناكبيان، وقد كان عىل الدكتور أن يناقش ما ط

وسقم  ،وذكرنا مواضع اخللل فيه ،الكالم الذي تّم الرّد عليه سابقا  

 االستدالل به.

وهو  ،وعليه فسأقترص يف الرّد عىل ما أضافه الدكتور يف مقاله اجلديد

طعن البخاري صاحب الصحيح واجلوزجان واإلمام أمحد بن حنبل يف 

 أيب بلج.

 ظر(:)فيه ن :قول البخاري
)فيه نظر(  :اعتمد الدكتور يف تضعيفه عىل ما نسب للبخاري أّنه قال

يف حّق أيب بلج الفزاري، وعّقبه بقول مقبل الوادعي الذي اعترب أّن هذه 

 املفردة هي من أقسى عبارات اجلرح عند البخاري!

 واجلواب:

: من القواعد األساسية يف علم اجلرح والتعديل هي ثبوت أولا 

رح عن اإلمام الناقد، إذ أّنه ال يمكن االعتامد عىل قول يف مقام مفردة اجل

وقد شّدد املحّققون من علامء اجلرح تضعيف أحد الرواة مل يثبت لصاحبه، 

 والتعديل عىل هذه النقطة:

مي اليامن هذه القاعدة يف بحث عقده حتت عنوان )كيف املعلّ  قال

 الرتمجة كلمة جرح أو جد يفالبحث عن أحوال الرواة؟( قال فيه: إذا و

منسوبة إىل بعض األئمة فلينظر أثابتة هي عن ذاك اإلمام أم ال؟ تعديل
(1)

. 

يتثّبتون من صحة نسبة لفظة اجلرح لصاحبها قبل م ومن هنا نجد أهّن 
                                                           

 .1/62التنكيل  (1)
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وابن  ،بوا عليها األثر، ومن قرأ صنع الذهبي يف سري أعالم النبالءأن يرتّ 

قني م أّن هذا األمر كان دأب املحقّ عل ،حجر العسقالن يف مقدمة الفتح

 عىل مّر العصور.

)فيه نظر( هو حمّل شّك  :ّن قول البخاريإ :من هذا املنطلق نقول

بالنسبة إلينا: إذ أّن البخاري قد ترجم أليب بلج يف تارخيه الكبري
(1)

ومل ، 

ّية كتبه ككتاب التاريخ يذكر يف حّقه هذه العبارة، ومل يرتجم له يف بق

ومل تنقل عنه هذه اللفظة بسند صحيح معتّد به،  ،كتاب الضعفاءوالصغري 

 عىل ضعف أيب بلج مع عدم ثبوهتا عن حممد بن فال جمال لقبوهلا وجعلها دليال  

 سامعيل البخاري.إ

أّن املحّقق أمحد شاكر قد سّجل استغرابه لنسبة هذه العبارة  علام  

التهذيب أن البخاري للبخاري حيث قال يف حتقيقه عىل مسند أمحد: ويف 

/ 2/ 4! وما أدري أين قال هذا؟، فإنه ترمجه يف الكبري «فيه نظر»قال: 

ومل يذكر فيه جرحا ، ومل يرتمجه يف الصغري، وال ذكره هو  280 - 279

والنسائي يف الضعفاء، وقد روى عنه شعبة، وهو ال يروي إال عن ثقة
(2)

. 

اظ ليها بعض احلفّ : إّن هذه الدعوى معارضة بأخرى نّص ع  ثانيا

من الرواة يف  وهي اعتبار سكوت البخاري عن راو   ،قني للرجالواملحقّ 

 :تارخيه هو توثيق له

 ق كتاب الضعفاء الصغري للبخاري: قد ذهب قوم إىل أنّ حمقّ قال 

له، فقد قال  توثيقا   سكوت البخاري، وابن أيب حاتم عن الراوي يعدّ 

                                                           
  .8/279التاريخ الكبري  (1)

 .3/331مسند أمحد  (2)
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كل من »: (قواعد يف علوم احلديث)الشيخ ظفر أمحد التهانوي يف كتابه 

عادته ذكر اجلرح  ، ومل يطعن فيه فهو ثقة، فإنّ (توارخيه)ذكره البخاري يف 

؛ وقال: سكوت ابن أيب حاتم، أو البخاري عن اجلرح يف «واملجروحني

 الراوي توثيق له؛ وتبعه عىل ذلك مجاعة من املعاُصين، وقد مجع جّل 

يف بحث نرشه يف جملة كلية أصول الدين  أقواهلم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

يف جامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض بعنوان: سكوت املتكلمني يف 

له، ثم  توثيقا   الرجال عن الراوي الذي مل جيرح، ومل يأت بمتن منكر يعدّ 

مثل  ه، اتضحت وجاهة ما أثبته من أنّ ختم البحث بقوله: فإذا علم هذا كلّ 

رعة، أو أيب حاتم، أو ابنه، أو ابن يونس املرصي البخاري، أو أيب ز

الصديف، أو ابن حبان، أو ابن عدي، أو احلاكم الكبري أيب أمحد، أو ابن 

ف يف الرجال إذا سكتوا عىل م أو صنّ النجار البغدادي أو غريهم ممن تكلّ 

سكوهتم عنه من باب  الراوي الذي مل جيرح، ومل يأت بمتن منكر يعدّ 

من باب التجريح والتجهيل، ويكون حديثه  يل، وال يعدّ التوثيق والتعد

أو ال ينزل عن درجة احلسن إذا سلم من املغامز، واهلل  أو حسنا   صحيحا  

أعلم
(1)

 . 

ستشعر من كالم ابن القيم يف زاد املعاد بل لعّل مثل هذا الرأي يُ 

  بن الزبري، وعبد اهلل(مسنده)حيث قال: رواه اإلمام أمحد رمحه اهلل يف 

 ، وقد أعّله البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه عكرمة بنأيضا   (مسنده)احلميدي يف 

 بن تيمية: ويمكن املطالبة بسبب الضعف، فإنّ اإبراهيم. قال أبو الربكات 

ومل يطعن فيه، وعادته ذكر اجلرح  (تارخيه)البخاري ذكره يف 

                                                           
 .6 :الضعفاء الصغري (1)
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واملجروحني
(1)

. 

خاري يف أيب ومع وجود هذه الدعوى يصبح عندنا شّك يف رأي الب

بلج ممّا جيعل الباحث املنصف يتوّقف يف نسبة التضعيف أو التوثيق 

 للبخاري.

)فيه نظر( فإّننا ال نسّلم  :: لو سّلمنا بثبوت هذا اللفظ للبخاري  ثالثا

عاه مقبل الوادعي من أّن هذه العبارة هي )من أردى عبارات بام ادّ 

ّل خالف بني علامء اجلرح إذ أّن هذه العبارة حم ،التجريح عند البخاري(

 والتعديل:

من اعتربها أقسى ما يمكن أن يقال من البخاري يف مقام  :فمنهم

ى هذا الرأي مجلة من املتأخرين مثل تضعيف راو من الرواة: وقد تبنّ 

شمس الدين الذهبي
(2)

وابن كثري الدمشقي ، 
(3)

وجالل الدين ، 

السيوطي
(4)

. 

ولذلك مل يعبأ به  ،إاّل أّنه غري مفرّس  ،من اعتربها جرحا   :ومنهم

قال: ال ينقيض  ،ق حبيب الرمحن األعظمياألئمة: وعىل رأس هؤالء املحقّ 

عجبي حني أقرأ كالم العراقي هذا وكالم الذهبي: إّن البخاري ال يقول 

 ،؛ ثم أرى أئّمة هذا الشأن ال يعبأون هبذاإاّل يف من يتهمه غالبا   «فيه نظر»

أو يدخلونه يف الّصحيح، ال فيه البخاري: فيه نظرفيوثقون من ق
(5)

. 

                                                           
 .1/435زاد املعاد  (1)

 .2/416ميزان االعتدال  (2)

 .106 :اختصار علوم احلديث (3)

 .410 :تدريب الراوي (4)

 .)يف اهلامش( 390: الرفع والتكميل (5)



 خرب املبيت   ................................................................................ 152

عبد اهلل بن يوسف اجلديع منهم  ،من املعاُصينمجلة وتبعه عىل ذلك 

يف كتابه
(1)

. 

من اعتربها جمّرد تليني للراوي: وعىل رأس هؤالء احلافظ  :ومنهم

وهذه عبارته فيمن يكون  ،«فيه نظر» :ابن حجر العسقالن: وقال البخاري

وسطا  
(2)

. 

م العون يف كتابه الرشيف حات :وتبعه عىل ذلك من املعاُصين

()املرسل اخلفي
(3) 

وانتهى لنفس نتيجة ،بعد أن حّقق املسألة
 

احلافظ ابن 

 حجر.

 وحتقيق املسألة:

عند البخاري هي أقسى عبارات  «فيه نظر»أّن الذين قالوا بأّن عبارة 

ا عىل كالم الذهبي يف السري قد اعتمدو :حماورنا الدكتور موتابعه ،اجلرح

حيث قال: ومن نظر يف كالمه يف اجلرح والتعديل علم ورعه يف الكالم يف 

فه، فإنه أكثر ما يقول: منكر احلديث، سكتوا الناس، وإنصافه فيمن يضعّ 

اب، أو كان يضع وقّل أن يكون: فالن كذّ  ،عنه، فيه نظر، ونحو هذا

.احلديث..
(4)

 . 

قلت نُ  عبارةاعتمد عىل  يظهر من كالمه كام وشمس الدين الذهبي

، «فالن يف حديثه نظر» :وهي: إذا قلت ،البخاريسامعيل إحممد بن عن 

                                                           
 .603 :حترير علوم احلديث (1)

 .117 :بذل املاعون (2)

 .440 :املرسل اخلفي (3)

 .12/441سري أعالم النبالء  (4)
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هم واهفهو متّ 
(1)

. 

 ،ةبل مل تسند البتّ  ،واحلّق أّن هذه العبارة مل تثبت عنه بسند معترب

 !س قاعدة كاملة عليها؟فكيف تؤس  

الشبييل حيث قال: وأّما عن احلافظ ا مشاهبا   ي كالما  نعم نقل املزّ 

ه عنده عىل االحتامل، ألنه قد أنّ  فدّل  ،ه من أمره عىل يشءالبخاري، فلم ينبّ 

: كل من مل أبنّي فيه جرحه فهو عىل االحتامل، وإذا قلت: (التاريخ)قال يف 

فيه نظر، فال حيتمل
(2)

.  

 ،املطبوع واملتداول اآلن خال من هذه العبارة (التاريخ)إاّل أّن كتاب 

بل ال نعلم صّحة نسبة ، عليها اإلشبييل يف النقل داعتم وال نعلم أي نسخة

 ،إذ أّن صاحب هتذيب الكامل مل ينقل لنا سنده لإلشبييل، هيلإهذا الكالم 

 .ممّا جيعلنا نتوّقف يف هذا النقل أيضا  

وعىل هذا فال يمكننا أن نخرج عن أصل استعامل هذه العبارة يف 

ّن البخاري كان له استعامل خاص إ :تعديل لنقولأوساط أئمة اجلرح وال

 .«فيه نظر» :عند اطالقه لعبارة

اجلرح سواء كان مطلق بل حتى القول أّن هذه العبارة تدّل عىل 

أهّنا تدّل عىل أّن البخاري  بل غاية ما يمكن قولهحمّل تأمل،  أو جممال   ا  مفرس  

 العلل الكبري عند ف يف الراوي، وهو ما يظهر من قول الرتمذي يفمتوقّ 

ومل يعزم  ،نظر: وحكيم بن جبري لنا فيه إذ يقول ،تعليقه عىل كالم البخاري

فيه عىل يشء
(3)

. 

                                                           
 .12/441سري أعالم النبالء  (1)

 .18/265هتذيب الكامل  (2)

 .419 :علل الرتمذي (3)
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ف يف حال هذا ظاهر يف أّنه متوقّ  «مل يعزم فيه عىل يشء» :فقوله

ة اجلرح والتعديل يف الرواة الذي قال الراوي، وهذا ما يفرّس اختالف أئمّ 

فبحثوا عن قرائن أخرى  ،فه فيهمم فهموا توقّ إذ أهّن  ،فيهم هذا اللفظ

 لتضعيفهم أو توثيقهم.

أّن ابن عدي الذي أكثر من النقل عن البخاري يف  :د هذاوممّا يؤكّ 

الكامل مثل هذه العبارة قد اختلفت كلمته يف مجلة من الرواة الذين قيل 

 ةبل نجده مرّ ، م بضعفهم باملعنى الذي يرّوجلم يسلّ ف ،«فيه نظر» :فيه

، ومرة يعتربه منكرا   يستغرب هذا االطالق، ومّرة حيمله عىل روايته حديثا  

 :يف السامع توقفا  

براهيم بن عيل الرافعي قول البخاري يف حّقه إفقد نقل يف ترمجة  -1

)فيه نظر(، ثّم ختم كالمه بقوله: وهو وسط
(1)

. 

ظر(، ونقل يف ترمجة عبد اهلل بن داود التاّمر قول البخاري )فيه ن -2

ثّم ختم ترمجته بقوله: وهو كام قال أبو موسى صاحب سنة ويروي يف 

السنة أحاديث وهو ممّن ال بأس به إن شاء اهلل
(2)

. 

ويف ترمجة قيس أبو عامرة الفاريس، ذكر قول البخاري )فيه  -3

نظر(، ثّم عّقب عليه بقوله: وهذا الذي أشار إليه البخاري إّنام هو حديث 

بني من الضعف يف الرجل وصدقه إذا كان له حديث واحد وليس الذي ي

واحد
(3)

. 

                                                           
 .1/418الكامل يف الضعفاء  (1)

 .5/401مل يف الضعفاء الكا (2)

 .7/171الكامل يف الضعفاء  (3)



 155....................................................................... الرد الثالث لألمحدي

 
 

حيث نجد  ،الذهبي مرّوج هذه الدعوى مل يلتزم هبا جتدر اإلشارة أنّ 

الكاشففلو رجعنا إىل كتابه : «فيه نظر» :ّثق من قال فيه البخاريأّنه و
(1)

 

تابه يف ترمجته يف كمع أّنه قد نقل عن البخاري  ،قيس أبو عامرة وّثقنجد أّنه 

قوله: فيه النظرامليزان 
(2)

. 

وعليه فإّن أقىص ما يمكن قوله يف هذه العبارة هي أهّنا توقف من 

وهذا التوقف قد يكون ، اوي لعدم وضوح حاله عندهالبخاري يف الرّ 

منشؤه الوثاقة وقد يكون الضبط وقد يكون السامع؛ ويف كّل األحوال فإّنه 

ه ال يعترب من اجلرح القادح يف الراوي فظ للبخاري فإنّ لو سّلمنا بثبوت اللّ 

 خصوصا مع ما مّر من توثيقه من قبل كبار أئمة اجلرح والتعديل.

 «فيه نظر» :وقد قّدم األلبان قول املعّدلني عىل من قال فيه البخاري

 - ويقال: ابن زياد - عبد الرمحن بن أيب زيادكام يف سلسلته الضعيفة قال: 

فيه » قه ابن معني والعجيل، وقال البخاري:وثّ روى عنه األعمش أيضا ، و

قلت: فهو حسن احلديث إن شاء اهلل تعاىل ؛«نظر
(3)

. 

أبو بلج: هذا اسمه بل طّبق هذه القاعدة عند تعّرضه أليب بلج، قال: 

فمثله حسن احلديث؛ «صدوق ربام أخطأ»حييى بن سليم؛ قال احلافظ: 
(4)

. 

 )غري ثقة(: :قول اجلوزجاين
براهيم بن يعقوب اجلوزجان( إ)ـ ر الغامدي ما ُنسب لنقل الدكتو

                                                           
 .2/142الكاشف  (1)

 .3/398ميزان االعتدال  (2)
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 وهذا ُصيح يف الطعن. ،«ليس بثقة» :أّنه قال يف حّق أيب بلج

 واجلواب:

لا  : قد قّرر علامء اجلرح والتعديل أّنه من أهم خطوات البحث عن أو 

سواء من  ،وثاقة الرواة التأّكد من األمور املنقولة عن أئمة اجلرح والتعديل

ّنه ال شّك وال إحيث  ،صّحة السند كام تقّدم أو من جهة ثبوت النقلجهة 

بتصحيفات وحتريفات ال ليت من كتب الرتاجم قد ابتُ  ريب أّن كثريا  

 .وجّل  اهلل عزّ  يعلمها إاّل 

وهلذا قال ذهبي العرص املعلمي عند تعداده للخطوات التي يسلكها 

ولرياجع غريها  ،ةالباحث عن أحوال الرجال: ليستوثق من صحة النسخ

ف الكتابليتحقق أّن ما فيها ثابت عن مؤلّ  ،إن تيرّس له
(1)

. 

وملّا نبحث عن رأي اجلوزجان يف أيب بلج الفزاري نجد أّنه قد طعن 

. كام نسب إليه الدكتور بقوله: ليس بثقة)أحوال الرجال( فيه يف كتابه 

الغامدي
(2)

. 

للحافظ ابن حجر  (هتذيب التهذيب)إاّل أّنه بالرجوع إىل كتاب 

وقال إبراهيم بن  :، قالالعسقالن نجد أّنه نقل توثيق اجلوزجان أليب بلج

كان ثقة :يعقوب اجلوزجان وأبو الفتح األزدي
(3)

. 

جيعلنا يف حالة شّك: هل الثابت هو طعن اجلوزجان يف أيب  وهذا ما 

لك ابن بلج كام يف كتاب أحوال الرجال؟ أو الثابت هو توثيقه كام نقل ذ
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 حجر العسقالن؟

وال يفرح بام ذكره حمّقق كتاب )أحوال الرجال( من أّن ما وقع يف 

«خطأ مطبعي فاحش» :كتاب )هتذيب التهذيب( هو
(1)

قد  إذ أّنني، 

طبعات للتهذيب بتحقيقات خمتلفة راجعت أكثر من ثالث
(2)

ووجدهتا قد  

أّن املخطوطات ال ممّا يؤكد  ،أثبتت توثيق اجلوزجان أليب بلج ال تضعيفه

 ختتلف يف هذا.

 يمكن وال ،اقويّ  ومن هنا فإّن ترجيح أحد اخليارين حيتاج دليال  

 ،(العسقالن)يف كتاب  وردوال بام  (اجلوزجان)التمّسك بام ورد يف كتاب 

وكام قالوا: إذا ورد االحتامل بطل  ،فيسقط عىل هذا االحتجاج هبذا اللفظ

 االستدالل.

ليس » :ا قول اجلوزجان يف حّق أيب بلج الفزاري: لو سّلمن  ثانيا

يف الراوي، ألّنه قد تقّرر يف  ، فإّنه من باب اجلرح بام ال يوجب قدحا  «بثقة

علم املصطلح أّن اجلرح إذا كان ل يء ال يرّض بصدق هلجة الراوي فإّنه يرّد 

 وال يعبأ به.

باب ذكر ) :يف كتابه الكفاية أسامه وقد جعل اخلطيب البغدادي بابا  

ذكر فيه  (،بعض أخبار من استفرس يف اجلرح فذكر ما ال يسقط العدالة

بعض الذين كانوا يضّعفون الرواة ألسباب غري قادحة كمن ترك حديثه 
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ومن  ،ألّنه شوهد يركض عىل برذون، ومن طعنوا فيه ألّنه كثري الكالم...

أراد االستزادة فلرياجع املصدر املذكور
(1)

. 

 ه ال يقبل إاّل ا اجلرح فإنّ بن الصالح يف مقدمته: وأمّ ومن هنا قال ا

اس خيتلفون فيام جيرح وما ال جيرح، فيطلق النّ  ألنّ  ،مبنّي السبب ا  مفرس  

 وليس بجرح يف نفس األمر، فال ،أحدهم اجلرح بناء عىل أمر اعتقده جرحا  

قه ر يف الفبّد من بيان سببه، لينظر فيه أهو جرح أم ال، وهذا ظاهر مقر  

وأصوله
(2)

. 

نجد أّنه قال: أبو بلج يعني يف كتابه   (اجلوزجان)وعندما قرأنا كالم 

ليس بثقة ،ج الفواختحييى بن أيب سليم الواسطي كان يزوّ 
(3)

وهو ظاهر ؛ 

 .يف أّن منشأ تضعيفه هو تربية أيب بلج للحامم

: قال يزيد بن وممّا يؤّكد هذا نقل بعض احلّفاظ ذلك يف ترمجته

يستأنس  ،وكان يتخذ احلامم ،لنا قد رأيت أبا بلج وكان جارا   :هارون

هبن
(4)

وال جيعله يف مصاف  ،ياوومثل هذا األمر ال يسقط رواية الر؛ 

 ،عب باحلامم أّنه خارم من خوارم املروءةألّن غاية ما قيل يف اللّ  ،الضعفاء

ب فليس بكبرية وال صغرية، وقد اختلفوا يف أصل اشرتاط املنع من ارتكا

هل يصدق عليه ذلك  ،عن مناقشة أصل اللعب باحلامم خارم املروءة فضال  

 أم ال؟!
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 ،هبذا نعلم أّنه ال يمكن قبول جرح اجلوزجان عىل فرض ثبوتهو

ومها  ،بسبب غري قادح يف صدق هلجة الراوي وال يف ضبطه لكونه مفرّسا  

 .ما يشرتطان يف الراوي

ألّن  ،آخر فإّنه ال قيمة له أيضا   : ولو سّلمنا أّن جرحه كان لسببثالثاا 

رف بتعنّته وترّسعه يف الطعن يف الرواة الكوفيني، وقد قّرر اجلوزجان قد عُ 

ُّصح  ولذلكرّتب عليه األثر، وال يُ  ،توّقف فيهاحلّفاظ أّن مثل هذا اجلرح يُ 

له عىل ذلك:  سحاق اجلوزجان مثاال  إ اوجعل أب ،هبذا األمرابن حجر 

ف يف قبول قوله يف اجلرح: من كان بينه وبني من جرحه توقّ ن يُ وممّن ينبغي أ

ل ثلب أيب فإّن احلاذق إذا تأمّ  ،عتقادسببها االختالف يف اإل ،عداوة

ة انحرافه يف وذلك لشدّ  ،إسحاق اجلوزجان ألهل الكوفة رأى العجب

ف يف جرح من ذكره منهم فرتاه ال يتوقّ  ،عوشهرة أهلها بالتشيّ  ،صبالن  

أيب نعيم و مثل األعمش، ه أخذ يلنّي ى إنّ حتّ  ،ذلق وعبارة طلقة بلسان

فهذا إذا عارضه  ،وعبيد اهلل بن موسى وأساطني احلديث وأركان الرواية

بل التوثيقضعفه: قُ  فوثق رجال   ،مثله، أو أكرب منه
(1)

. 

سقاط فضائل عيل ارة إلجبّ  وهذا الرجل من الذين بذلوا جهودا  

ى وضع تلك القاعدة املشؤومة حول رّد رواية حتّ  ،وأهل بيته األطهار ݠ

بأّن  (مي اليامناملعلّ )املبتدع الثقة يف ما يوافق بدعته، حيث اعرتف 

ل من نسب قال: هذا وأوّ  اجلوزجان وضعها للتخّلص من فضائل العرتة،

 وكان هو نفسه مبتدعا   ،ب اجلوزجانإليه هذا القول إبراهيم بن يعقو

يف الطعن عىل املتشيعني كام يأيت يف  دا  متشدّ  ،ؤمنني عيلعن أمري امل منحرفا  
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 ه قد نّص إنّ  :بل قال شيخنا» :142القاعدة اآلتية، ففي )فتح املغيث( ص

هذا القيد يف املسألة احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجان 

مة كتابه يف اجلرح والتعديل: ومنهم زائغ عن فقال يف مقدّ  ،شيخ النسائي

ه خمذول يف بدعته، ق، وصدوق اللهجة، قد جرى يف الناس حديثه، لكنّ احل

 أن يؤخذ من حديثهم ما مأمون يف روايته، فهؤالء ليس فيهم حيلة إاّل 

؛ واجلوزجان «إذا مل تقو به بدعتهم فيتهمونه بذلك ،وليس بمنكر ،يعرف

 يرمي امه إنّ ، ويظهر أنّ عني كام مرّ فيه نصب، وهو مولع بالطعن يف املتشيّ 

فق ة اتّ يف الكوفيني املنسوبني إىل التشيع مجاعة أجلّ  بكالمه هذا إليهم، فإنّ 

ة عىل توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول روايتهم وتفضيلهم ة السنّ أئمّ 

حتى قيل لشعبة: حدثنا  ،ععىل كثري من الثقات الذين مل ينسبوا إىل التشيّ 

ام أحدثكم أصحايب فإنّ  ثتكم عن ثقات، فقال: إن حدّ كأصحابعن ثقات 

عن نفر يسري من هذه الشيعة، احلكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن 

 فكأنّ  ،«هتذيب التهذيب»أيب ثابت ومنصور. راجع تراجم هؤالء يف 

حاول   الطعن يف هؤالء وأمثاهلم مطلقا  ه ال سبيل إىلا علم أنّ اجلوزجان ملّ 

ما يتعلق بفضائل أهل البيت،  وهو ،ا يكرهه من مروياهتمص ممّ أن يتخلّ 

املبتدع الصادق اللهجة املأمون يف الرواية  وعبارته املذكورة تعطي أنّ 

غري  ،عند أهل السنة معروفا   السنة إذا روى حديثا  املقبول حديثه عند أهل 

همه يتّ وأنّ  ،ه ال يؤخذفإنّ  ،ا قد تقوى به بدعتهنه ممّ  أّ إاّل  ،منكر عندهم
(1)

. 

ص مما يكرهه من حاول أن يتخلّ » :يف قوله ئفدّقق أخي القار

لتعلم حقيقة هذا الشخص  ،«ق بفضائل أهل البيتمروياهتم وهو ما يتعلّ 
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ختّص فضائل أمري  التيأيب بلج رواية الطعن يف  يراد قولهإمن الذي يراد 

 !ݠد املوحدين املؤمنني وسيّ 

له وقد نقل لنا ابن حجر عّدة أخبار حتكي لنا نصب هذا الرجل ومح

 ،كان حروري املذهب»: وقال ابن حبان يف الثقات: ݠعىل أمري املؤمنني 

من صالبته ه إاّل أنّ  ،للحديث حافظا   ،يف السنة وكان صلبا   ،ومل يكن بداعية

كان شديد امليل إىل مذهب أهل »وقال ابن عدي: ، «ربام كان يتعدى طوره

د أن ذكر توثيقه: وقال السلمي عن الدارقطني بع ،«دمشق يف امليل عىل عيل

فأخرجت  ،اجتمع عىل بابه أصحاب احلديث، «لكن فيه انحراف عن عيل»

وجة سبحان اهلل فرّ  :فقال ،فلم جتد من يذبحها ،وجة لتذبحهاجارية له فرّ 

 ؛وعرشين ألف مسلم ال يوجد من يذبحها وعيل يذبح يف ضحوة نيفا  

من كتاب ابن ورأيت يف نسخة  ،ح مقالتهقلت: وكتابه يف الضعفاء يوّض 

وهو بفتح احلاء املهملة وكرس الراء وبعد الياء  -ان حريزي املذهب حبّ 

وكالم ابن عدي يؤيد  ،نسبة إىل حريز بن عثامن املعروف بالنصب - زاي

هذا
(1)

. 

 ؟ݜفهل مثل هذا يؤمتن عىل روايات فضائل آل حممد 

لة فإّنه معارض بتوثيق مج : ولو سّلمنا بقول هذا اجلرح أيضا    رابعا

فيكون هذا املورد  ،ة الكبار يف هذا الشأن كام تقّدم يف أول البحثمن األئمّ 

من موارد تعارض اجلرح والتعديل، ومن يرّجح ضعف الراوي عليه أن 

وأّنه مقّدم  ،ويثبت لنا أّن اجلرح الوارد فيه مفرس   ،يشّمر عن ساعدي اجلدّ 

 عىل التعديل الثابت عن فطاحل هذا العلم.
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ذه أربع أجوبة عىل من متّسك بتضعيف اجلوزجان أليب وعليه فه

 ل.فتأمّ  ،سقاط االحتجاج بكالمهوالواحد منها يكفي إل ،بلج الفزاري

 (:منكرًا )روى حديثًا :قول أمحد
من األمور التي متّسك هبا الدكتور للطعن يف وثاقة أيب بلج الفزاري 

أّن مقصوده من  بل نقل الشيخ ،«روى حديثا منكرا  » :قول اإلمام أمحد

احلديث املنكر هو حديث سّد األبواب الذي هو فقرة من فقرات حديث 

 أيب بلج الطويل الذي نحن اآلن بصدد مناقشته.

 واجلواب:

، : ال بّد من تنقيح معنى النكارة عند قدماء أئّمة اجلرح والتعديل  لأو  

عندهم:  إذ أّننا بالرجوع إىل كتب علم املصطلح نجد أّن للمنكر إطالقني

كذلك نجدهم يطلقونه عىل  ،فكام يطلق عىل ما انفرد به الراوي الضعيف

وهو ما انفرد الراوي  :بعض تفّردات الثقة، ويف هذا يقول الذهبي: املنكر

وقد يعّد مفرد الصدوق منكرا   ،الضعيف به
(1)

. 

لذلك نجد أّن الذهبي قد استعمل هذا املعنى للنكارة يف كتبه كام بنّي 

 ة أحاديث يف مسندل الدين السيوطي: ووصف يف امليزان عدّ ذلك جال

ا منكرة، بل ويف أمحد وسنن أيب داود وغريمها من الكتب املعتمدة بأهّن 

النكارة ترجع  وهو أنّ  ،اظ ملعنى يعرفه احلفّ ، وما ذاك إاّل الصحيحني أيضا  

عن بطالنه إىل الفردية، وال يلزم من الفردية ضعف متن احلديث فضال  
(2)

 . 

 وقد جزم ابن حجر العسقالن هبذا اإلطالق عند أمحد بن حنبل
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حيث قال: املنكر أطلقه أمحد بن حنبل ومجاعة عىل احلديث الفرد الذي ال 

وقد احتّج به اجلامعة ،فيحمل هذا عىل ذلك ،متابع له
(1)

. 

 روى حديثا  » :وعليه فإّن غاية ما يريده أمحد بن حنبل من قوله

وال داللة يف  ،ا بلج قد تفّرد برواية خرب ال أكثر من هذاهو أّن أب «منكرا  

بل لعّلها تكون قرينة عىل  ،ال من قريب وال من بعيد ،العبارة عىل اجلرح

فبحسب كالم الذهبي أّن هذه العبارة تطلق عىل  توثيق أمحد بن حنبل له،

 .كام تقّدم «مفرد الصدوق»

لط الذي يقع فيه بعض هوا عىل هذا اخلأّن كبار احلفاظ قد نبّ  علام  

قال: وال تظنّن  الذي نذكر منهم احلافظ اللنكوي ،املبتدئني يف هذا العلم

ما يطلقون النكارة  فكثريا   ،أّن راويه غري ثقة «هذا حديث منكر» :من قوهلم

رون عىل أّن املنكر هو احلديث الذي وإن اصطلح املتأّخ  ،دعىل جمرد التفرّ 

ّما إذا خالف الثقة غريه من الثقات فهو شاذّ وأ ،لثقة رواه ضعيف خمالفا  
(2)

 . 

: لو قبلنا املعنى املعروف للنكارة فلن يرّض أبا بلج شيئا، إذ أّن ثانياا 

 ،«حديثه منكر»أو  «يروي املناكري»القوم قد فّرقوا بني وصف الراوي بأّنه 

 وذلك أّن العبارات األوىل تدّل عىل أنّ  ،«له حديث منكر»وبني وصفه بأّن 

أّما الثانية فتدّل عىل أّنه روى بعض  ،دأب الراوي ذكر املناكري والغرائب

 وال كتاب! األحاديث املنكرة، وهذا ممّا مل يسلم منه راو  

...ألّن  وضوح: وقد فّصل الزيلعي القول يف هذه املسألة وبّينها بكّل 

روى أحاديث »فيه  :ليس كمن يقال «منكر احلديث» :من يقال فيه
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 ،به الرتك حلديثه وصف يف الرجل يستحّق  «منكر احلديث»ألّن ، «منكرة

وقد قال أمحد بن  ،والعبارة األخرى تقتيض أّنه وقع له يف حني ال دائام  

وقد اتفق عليه  ،«يروي أحاديث منكرة» :حنبل يف حممد بن إبراهيم التيمي

ذلك وك ،«اتإناّم األعامل بالنيّ » :وإليه املرجع يف حديث ،البخاري ومسلم

به  ن احتّج وهو ممّ  ،«ةيف بعض حديثه نكار» :قال يف زيد بن أيب أنيسة

ومها العمدة يف ذلك ،البخاري ومسلم
(1)

. 

، ة يف كتبهوهلذا نجد أّن احلافظ ابن حجر قد نّبه إىل هذا أكثر من مرّ 

أن يذكر  استحّق  منكرا   من روى شيئا   ما يف لسان امليزان: فلو كان كّل  :منها

ال سيام املكثر منهم ،ثني أحدء ملا سلم من املحدّ يف الضعفا
(2)

. 

ليس  «منكرا   روى حديثا  » :ومن هنا نعلم أّن قول اإلمام أمحد

 ،أساسا   بل ال يعترب جرحا   ،باجلرح الذي يقتيض ترك حديث من جرح به

بخالف من كان دأبه  ،ةألّنه قّل من سلم من رواية املناكري حتى كبار األئمّ 

 ث اللنكوي حني قال:كري وغلبت عىل حديثه، وقد صدق املحدّ رواية املنا

، «يروي املناكري»و ،«منكر احلديث»و ،«حديث منكر»يف الفرق بني قوهلم: 

هذا الراوي منكر »وبني قوهلم:  ،«هذا حديث منكر» :وبني قوهلم

ومن مل يّطلع عليه زّل  ،فرق «يروي املناكري» :وبني قوهلم ،«احلديث

بالغرق وابتيل ،وأضّل 
(3)

! 

من ألفاظ اجلرح فإهّنا  «منكرا   روى حديثا  » :: لو سّلمنا أّن قولهثالثا
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ة آخرين وّثقوه بألفاظ ُصحية ال جمال للتشكيك فيها، معارضة بأقول أئمّ 

وال جمال لقبول اجلرح  ،وعىل هذا فنحن يف مورد تعارض جرح مع تعديل

لكي يقوى عىل معارضة  ،بّد من النظر فيه ويف أسبابه بل ال ،بكّل سهولة

 التوثيق الذي سقناه.

 ،وال شّك أّنه يف مثل هذا التعبري ننظر يف احلديث الذي رواه املّتهم

هل احلمل فيه عليه أم عىل  ،منكر أم ال؟ ثم ننظر يف سنده هل هو فعال  

 ،ويوجد يف السند كّذاب أو وّضاع ،غريه؟ فلعّله هو جمّرد راو للخرب

 وهكذا... ،همفيكون هو املتّ 

عارض أّما قبول اجلرح دون مقايسة مع التعديل وإعامل أدوات الت

بل اتباع  ،مبل هو جمّرد تقليد مذمو ،فهذا ليس من التحقيق يف يشء

 نسأل اهلل السالمة. ،لألهواء

وما ذهب إليه البعض من أّن احلديث الذي استنكره أمحد بن حنبل 

صدرها ابن اجلوزي يف هو حديثنا غري صحيح، إذ أّن هذه الدعوى م

وا سدّ » :منكرا   حديثا  قال أمحد: روى أبو بلج حيث قال:  ،موضوعاته

«األبواب
(1)

. 

 وال أثرا   وبالرجوع إىل كتب أمحد بن حنبل املتداولة، ال نجد عينا  

 ،«سّدوا األبواب» :هلذه العبارة، بل نجد أّن هناك من نقلها جمّردة عن قوله

بكام يف كتاب هتذيب التهذي
(2)

البن حجر، وميزان االعتدال 
(3)

 للذهبي! 
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واألعظم من هذا أهّنم نقلوا عنه أكثر من حديث اعتربوه من 

ومن بالياه: الفسوي يف تارخيه، حدثنا بندار، عن أيب مناكريه، قال الذهبي: 

داود، عن شعبة، عن أيب بلج، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اهلل بن عمرو 

؛ وهذا منكر، «زمان ختفق أبواهبا ليس فيها أحد مهنّ عىل ج ليأتنيّ »أنه قال: 

قال ثابت البنان: سألت احلسن عن هذا فأنكره
(1)

. 

ومن هنا نجد أّن بعض املعاُصين
(2)

نكارهم إل قد سّجل استغرابا   

ا أمّ عىل أيب بلج هذا احلديث واهتامه بناء عىل روايته هلذا اخلرب، قال: 

أن  إاّل  ،ا  رح شديد، ال أرى له مسوغوهذا ج ،«فيه نظر»البخاري فقال: 

بن ميمون، عن عبد اهلل بن مرو عن ع ا  لكونه روى حديث ،يكون قاله فيه

م أنكروا فإهّن  ،«ختفق أبواهبا ليس فيها أحد ليأتنّي عىل جهنم زمان»مرو: ع

ث هبذاعىل أيب بلج أن حيدّ 
(3)

. 

 من هو عمرو بن ميمون؟
هو أّن عمرو بن  : مقاله األخريمن اإلشكاالت التي أثارها الدكتور يف

ليس  ،والذي يروي عنه أبو بلج الفزاري ،ميمون املذكور يف هذا السند

ونقل عبارة احلافظ عبد  بل هو رجل آخر ضعيف جّدا، ،الثقة املعروف

وهو: أّن أبا بلج  ،آخر قال: كام أّن يف سند هذا اخلرب إشكاال   ،الغني املرصي

ابن عباس، وقد قال احلافظ عبدالغني بن ذكره عن عمرو بن ميمون عن 

أخطأ يف اسم عمرو بن ميمون هذا، وليس هو « أبا بلج»سعيد املرصي: 
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عمرو بن ميمون املشهور، )و( إنام هو ميمون أبو عبداهلل موىل عبدالرمحن 

ذكر هذا ابن رجب يف رشح العلل، وقال: وهذا . بن سمرة، وهو ضعيف

أمحد أنكر له، وأنه قيل له: عمرو بن ليس ببعيد، وساق إنكار اإلمام 

  .«ميمون يروي عن ابن عباس؟ قال: ما أدري ما أعلمه

 واجلواب:

ّن ما ذكره احلافظ عبد الغني بن سعيد املرصي املتوىف سنة أ: أولا 

ومل يسبقه أحد أئمة هذا الفّن إليه، فهو قول  ،مل يقم عليه دليال   هـ 409

ن نقبله ما مل يشّمر صاحبه عىل ساعدي وال يمكن أ فيه،ع ال حّجة خمرت  

 عىل صّحة ما ذهب إليه. ويستدّل  ،اجلدّ 

عي اخلطأ عليه البينة: قال وقد تقّرر يف علم احلديث أّن من يدّ 

فإن  ،أّن الثقة الثبت قد خيطئ املعلمي اليامن: واملقّرر عند أهل العلم مجيعا  

روايته فهي عىل  فأما بقية ،ثبت خطؤه يف يشء فإنام يرتك ذاك ال يء

ومن اّدعى اخلطأ يف يشء فعليه البيان ،الصواب
(1)

. 

ه يعلم أن حتديث احلافظ الثقة ...فإنّ  وأفضل منه ما قاله األلبان:

د بل هو فخر له، وأّن ختطئة الثقة بمجرّ  ،كابن عيينة من حفظه ليس بعّلة

ة؛ نسأل اإلحتامل ليس من شأن العلامء املنصفني، ولكنها العصبية املذهبي

اهلل السالمة
(2)

! 

وهلذا نجد أّن احلافظ ابن رجب الذي استشهد بكالمه الدكتور مل 

ليس » بل غاية ما يف األمر أّنه مل يستبعده وقال: ،جيزم بصحة هذا القول

                                                           
 .1/246التنكيل  (1)

 .13/212سلسلة األحاديث الضعيفة  (2)



 خرب املبيت   ................................................................................ 168

احلافظ ابن حجر العسقالن قد جعل كالم عبد الغني  بل نجد أنّ  ،«ببعيد

 أنّ  شكالاإل يضاحإ يف سعيد بن الغني عبد وزعماملرصي جمّرد زعم، قال: 

 ميمون بن عمرو عن عيل فضل يف حديثا   عباس ابن عن عنه روى بلج أبا

فيه غلط
(1)

. 

وضياع  ،ومع بعد الفاصلة الزمانية ،يف حني نجد أّن يف هذا العرص 

من جيزم بكالم عبد الغني  ،رة عند القدماءالكتب احلديثية التي كانت متوفّ 

 !يف تضعيف األحاديث ثرا  ب عليه أاملرصي ويرتّ 

: إّن مجلة من احلفاظ الذين ترمجوا لعمرو بن ميمون األودي ثانياا 

 ، نذكر منهم:الثقة قد نّصوا عىل أّن أبا بلج الفزاري من الرواة عنه

أدرك  ،سكن الكوفة :يودابن أيب حاتم: عمرو بن ميمون األ -1

وأبو  ،هلمدانروى عنه أبو إسحاق ا ،روى عن معاذ بن جبل ،اجلاهلية

سمعت أيب يقول ذلك ،وحصني ،بلج
(2)

. 

 ،اخلطيب البغدادي: عمرو بن ميمون األودي أدرك اجلاهلية -2

ث عن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن مسعود وحدّ  ،وسكن الكوفة ،وأسلم

وأبو إسحاق اهلمدان  ،روى عنه يزيد بن رشيك التيمي ،ومعاذ بن جبل

يف ترمجة إبراهيم  وقد ذكرت له حديثا   ،نوحصني بن عبد الرمح ،وأبو بلج

بن يزيد أول الكتاب
(3)

. 

ّي )ت ق(،  احلافظ املزي: -3 يد الت ي م  ز  ...روى عنه: إبراهيم بن ي 
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ّي )ق(، وحصني بن عبد الرمحن )خ س(،  واحلارث بن سويد الت ي م 

ن خثيم )خ م ت واحلكم بن عتيبة، وربعي بن حراش )س(، والربيع ب

 )خ(، ن جبريد بن اجلراح )س(، وزياد بن عالقة، وسعيد بس(، وزيا

ود ّي )يس ق(، و قيس عبد الرمحن بن ثروان األ  وعامر الشعبي )م س(، وأب

ري )خ ت س(، وعبدة بن  وعبد الرمحن بن سابط )د(، وعبد امللك بن ُعم 

يسى بن ن مرة )د س(، وعأ يب لبابة، وعطاء بن السائب )ت(، وعمرو ب

ن سوقة، ئب بن بركة املكي )يس(، وحممد بن الساد بحطان، وحممّ 

اف )خت س(، ويزيد بن رشيك مهاجر أبو احلسن )بخ(، وهالل بو ن يس 

ّي )ق و بلج الفزاري (، وأبو إسحاق السبيعي )ع(، وأبوالد إبراهيم الت ي م 

)ت س(
(1)

. 

، وإاّل جّل من ترجم لعمرو بن من فيض ا  غيضوما ذكرناه ليس إاّل 

 ألودي نّص عىل أّن أبا بلج الفزاري من الرواة عنه.ميمون ا

: إّن البخاري صاحب الصحيح قد أثبت رواية أيب بلج عن ثالثاا 

 ،عمرو بن ميمون األودي املعروف، حيث روى رواية القردة يف تارخيه

وعطف اسم أيب بلج عىل اسم راويتها يف الصحيح، قال يف ترمجته: قال 

عن أيب بلج، وحصني، عن عمرو بن ميمون:  نعيم بن محاد: حدثنا هشيم،

رأيت يف اجلاهلية قردة اجتمع عليها قرود، فرمجوها، فرمجتها معهم
(2)

. 

ويكفينا هذا اخلرب إلثبات أّن عمرو بن ميمون الذي يروي عنه أبو 

 ال املختلف فيه. ،بلج الفزاري هو املخرضم الثقة
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 طعن ابن اجلوزي يف اخلرب:
الدكتور: هي طعن عبد الرمحن بن اجلوزي يف  من األمور التي ذكرها

وحكى عن  ،وقد عّد ابن اجلوزي هذا اخلرب يف املوضوعات»هذا احلديث: 

 .«العراقي نحوه

وكالم ابن اجلوزي مذكور يف كتابه املوضوعات عند مناقشته 

وأما حديث ابن عباس ففي الطريق األول أبو بلج حلديث سّد األبواب: 

سّدوا » :منكرا   قال أمحد: روى أبو بلج حديثا   واسمه حييى بن سليم؛

وقال ابن حبان: كان أبو بلج خيطئ ،«األبواب
(1)

. 

 واجلواب:

: من املعروف بني طلبة العلوم الرشعية وكّل من له باع يف علم   لأو  

احلديث والرجال أّن أبا الفرج بن اجلوزي قد ترّسع يف كتابه 

ألحاديث التي ال تستحق هذا من ا وأدخل فيه كثريا   ،)املوضوعات(

ى جمموعة من األحاديث املوجودة يف الوصف، بل أدخل فيه حتّ 

 الصحيحني!

ولذلك نجد علامء أهل السنة واجلامعة قد نّصوا عىل ترّسعه يف 

وعدم مراعاة األسلوب العلمي الرصني،  ،احلكم عىل األحاديث بالوضع

 نذكر منهم:

 أبو الفرج بن اجلوزي كتابا   الشيخف وقد صنّ  كثري:احلافظ ابن  -1

يف املوضوعات، غري أّنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج عنه ما كان  حافال  
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ومل هيتد إليه ،يلزمه ذكره، فسقط عليه
(1)

. 

وقد توّسع ابن اجلوزي ىف إيراد كثري من  احلافظ السخاوي: -2

بعضها ما هو صحيح  ال ترتقى إىل الوضع، بل ويف يالت األحاديث

، بل أغرب من هذا إدخاله لكثري مما حكم عليه بالوضع ىف تصانيفه ونحوه

الطريق عىل سنن واحد مع  عليه، فلم يمش يف الوعظية وغريها، ساكتا  

جاللته وإمامته
(2)

. 

وقد مجع يف ذلك احلافظ أبو الفرج ابن  جالل الدين السيوطي: -3

إىل رتبة فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي مل ينحط  ،اجلوزي كتابا  

 ،اظة احلفّ بل ومن احلسن ومن الصحيح كام نّبه عىل ذلك األئمّ  ،الوضع

ومنهم ابن الصالح يف علوم احلديث وأتباعه
(3)

. 

وهو أّن  ،بل نجد أّن ابن حجر العسقالن قد أعلنها ُصاحة يف كتبه

ة عىل ت هذه القّص : ودلّ قال ،ابن اجلوزي ال يعتمد عليه يف علم احلديث

ث بهال ينقد ما حيدّ  ،وزي حاطب ليلأّن ابن اجل
(4)

. 

 ومن هنا نعلم أّنه ال قيمة لرأي ابن اجلوزي ودعواه وضع احلديث

 .ما مل يوافقه أئمة هذا الفّن وجهابذة العلم

: إّن دعوى ابن اجلوزي بوضع هذا احلديث هي دعوى جمّردة   ثانيا

مقّررة  ،ف هباعر  عن أّي دليل، واحلال أّن احلديث املوضوع له طرق حمّددة يُ 
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 .يف كتب علم احلديث واملصطلح

عىل ابن  وهلذا نجد أّن ابن حجر العسقالن قد سّجل اعرتاضا   

سّدوا األبواب » :حديثة عليها، قال: اجلوزي بأّن دعواه الوضع ال حجّ 

قول ابن اجلوزي  ،رواية ابن عمرذكره من رواية سعد ومن  «إاّل باب عيل

عليها إاّل بمخالفة احلديث الذي  دعوى مل يستدّل إّنه باطل وإّنه موضوع 

 ،موهذا إقدام عىل رّد األحاديث الصحيحة بمجرد التوهّ  ،يف الصحيحني

وال يلزم  ، عند عدم إمكان اجلمعوال ينبغي اإلقدام عىل احلكم بالوضع إاّل 

 ،ذي علم عليم إذ فوق كّل  ،ر اجلمع يف احلال أن ال يمكن بعد ذلكمن تعذّ 

ف بل يتوقّ  ،ورع يف مثل هذا أن ال حيكم عىل احلديث بالبطالنوطريق ال

فيه إىل أن يظهر لغريه ما مل يظهره له
(1)

. 

: يف معرض الرّد عىل دعوى الوضع من ابن اجلوزي وقال الشوكان

كالم ، عوال ينبغي اإلقدام عىل احلكم بالوضع إاّل عند عدم إمكان اجلم

حيّل ألحد أن حيكم بوضع املوضوع،  فإّنه إذا تعّذر اجلمع ال :غري صحيح

 ،بال خالف ا  ال يستلزم كونه موضوعوذلك  ،بل غاية ما يلزم الراجح عليه

اخلوخ  أمر بسدّ  ݕأنه »وقد مجع أهل العلم بني هذا احلديث، وحديث: 

 اخلوخ غري سدّ  الثابت يف الصحيح، بأّن سدّ  «خوخة أيب بكر يف املسجد إاّل 

وله  ،سلم أن حيكم ببطالنهال حيّل مل ،ديث ثابتوباجلملة: فاحل ، األبواب

ح حديث زيد بن وقد صحّ ، الآلىلءا قد أوردها صاحب طرق كثرية جدّ 

وإعالله بميمون غري ، وكذلك الضياء يف املختارة ،أرقم يف املستدرك

ا حديث ابن عمر: وأمّ  ،ح له الرتمذيواحد، وصحّ قه غري فقد وثّ  ،صحيح
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 ،وليس فيه هشام بن سعد ،بإسناد رجاله ثقات فقد رواه أمحد يف املسند

والكالم عىل رّد ما قاله ابن اجلوزي يطول، وفيام ذكرناه كفاية إن شاء اهلل 

تعاىل
(1)

. 

وليس مدارها عىل أيب  ،: إّن خرب املبيت كام تقّدم له طرق أخرى  ثالثا

انيد وقد سقنا يف الرّد األول والثان أس ،بل خمارجه متعّددة ،بلج أو غريه

بل وصّححنا بعض طرقه، وهذا ما يدفع دعوى وضعه التي مل  ،هذا اخلرب

 يقل هبا أحد قبل الدكتور!

ال خرب  «سّد األبواب» :وابن اجلوزي إّنام اّدعى وضع حديث

ابن حجر ورّد عليه  وقد تعّقبه ،بدعوى أّنه خمالف ملا يف الصحيحني ،املبيت

فهذه  لنكتة حديثية رائعة: ال  صِّ سانيد حديث سّد األبواب وطرقه مؤأبذكر 

احلديث صحيح داللة  عىل أنّ  رة من روايات الثقات تدّل فالطرق املتظا

للمتن الثابت يف  وأما كون املتن معارضا   ،ثوهذه غاية نظر املحدّ  ،قوية

وال معارضة  ،الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري فليس كذلك

ث سد اخلوخغري حدي «سد األبواب» :بل حديث ،بينهام
(2)

. 

وهذا عني ما قلناه يف خرب املبيت، فإّن طرقه كثرية ومتظافرة بحيث 

 بتواتره كام قّدمنا. حيكميطمئّن املحّدث بصدور هذا اخلرب إن مل 

 حقيقة رأي ابن تيمية:
واية املبيت ليس هلا ّن رإ :ذكر الشيخ أّن ابن تيمية احلران قد قال

 ة نوم عيلّ قّص  تيمية يف منهاج السنة إىل أنّ وقد أشار ابن قال: ، سناد قائمإ
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هذه ليس فيها إسناد قائم، وقال يف موضع آخر عن هذا اخلرب: فيه ألفاظ 

 ،« وأنت خليفتيال ينبغي أن أذهب إاّل »كقوله:  ،هي كذب عىل رسول اهلل

 .ة وخليفته عىل املدينة غري عيلغري مرّ  ملسو هيلع هللا ىلصفقد ذهب النبي 

 واجلواب:

وعدم  جة الترّسع يف الردّ يتزّلة علمية خطرية ن م الشيخ فيهإّن كال

الرتّوي، إذ أّن ابن تيمية طعن يف خصوص رواية الثعلبي التي استدّل هبا 

اجلواب وليس يف مطلق احلادثة، لذلك قال يف أّول جوابه:  ،العالمة احليّل 

من وجوه: أحدها: املطالبة بصّحة هذا النقل، وجمّرد نقل الثعلبي وأمثاله 

، بل روايتهم، ليس بحجة باتفاق طوائف السنة والشيعة، ألّن هذا لذلك

مرسل متأّخر، ومل يذكر إسناده، ويف نقله من  هذا اجلنس لإلسائيليات 

د  الكذب؛ ثانيها: ا باطلة، وإن كان هو مل يتعمّ واإلسالميات أمور يعلم أهّن 

ث أّن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق أهل العلم باحلدي

والسرية، واملرجع إليهم يف هذا الباب
(1)

. 

 :ولذلك قال ،وكالمه ُصيح يف أّنه أنكر خصوص رواية الثعلبي

ومن يقرأ بقية كالمه جيد أّنه يقّر ّن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب(، إ)

ملّا هاجر هو وأبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلصّن النبي إبأصل احلادثة وال ينفيها، إذ أّنه يقول: 

 ملسو هيلع هللا ىلصام كان مطلوهبم النبي ، وإنّ  يكن للقوم غرض يف طلب عيلّ إىل املدينة مل

ته ملن جاء به، كام ثبت ذلك يف واحد منهام ديّ  وأبا بكر، وجعلوا يف كّل 

ا يف فراشه ته، وترك عليّ الصحيح الذي ال يسرتيب أهل العلم يف صحّ 

ا يف البيت فال يطلبوه، فلام أصبحوا وجدوا عليّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وا أنّ ليظنّ 
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ه ال ، فأخربهم أنّ ملسو هيلع هللا ىلصا، بل سألوه عن النبي خيبتهم، ومل يؤذوا عليًّ  فظهرت

ام كان اخلوف عىل علم له به، ومل يكن هناك خوف عىل عيل من أحد، وإنّ 

 ا وجدوه، فلاّم وصديقه، ولو كان هلم يف عيّل غرض لتعرضوا له ملّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ضوا له دّل عىل أهّنم ال غرض هلم فيهمل يتعرّ 
(1)

. 

نكار هذه احلادثة من إي مورد ُّصح فيه ابن تيمية بجد أوال يو

 فال ندري من أين جاء الشيخ الغامدي هبذا الكالم؟!! ،أساسها

 نكارة املنت:
واشتامله عىل  ،ُّصح الدكتور بأّنه من علل هذا اخلرب نكارة متنه

ا أمّ »، قال: ملخالفتها ملا ثبت عنده ،بعض املضامني التي ال يمكن أن تقبل

أبا بكر الصديق تأخر  ته، وهو أنّ ملخالفته ما ثبتت صحّ  ،نةملتن فبيّ نكارة ا

يف اهلجرة، وهذا خمالف ملا وقع يف صحيح البخاري،  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل 

من بيت أيب بكر؛ ويف هذا اخلرب إخفاء فضيلة  ام خرجا معا  والثابت أهّن 

فيه  صحبة أيب بكر لرسول اهلل )عليه الصالة والسالم( يف هجرته، والطعن

ملخالفته ما يف  ،د حلاق دون إذن منه، وهذا كذبه حلق برسول اهلل جمرّ بأنّ 

 .«.الصحيح من الصحبة يف اهلجرة..

 واجلواب:

عىل ذكر ما قاله ابن حجر العسقالن رّدا عىل ابن اجلوزي: نقترص 

دعوى مل يستدل عليها إاّل  «إّنه باطل وإّنه موضوع» :قول ابن اجلوزي

وهذا إقدام عىل رّد األحاديث  ،الذي يف الصحيحني بمخالفة احلديث

 عند وال ينبغي اإلقدام عىل احلكم بالوضع إاّل  ،مد التوهّ الصحيحة بمجرّ 
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ر اجلمع يف احلال أن ال يمكن بعد وال يلزم من تعذّ  ،عدم إمكان اجلمع

أن ال حيكم وطريق الورع يف مثل هذا  ،ذي علم عليم إذ فوق كّل  ،ذلك

ف فيه إىل أن يظهر لغريه ما مل يظهره لهبل يتوقّ  ،لبطالنعىل احلديث با
(1)

. 

وبّيناها بام  فإّن دعوى خمالفة ما يف الصحيحني قد رددنا عليها سابقا  

فال أدري ملاذا  ،وذكرنا وجوه اجلمع بني اخلربين ،ال حيتاج مزيد إيضاح

 التكرار؟ 

 لع عىل ردودي السابقة؟ هل الدكتور مل يطّ 

 عليها؟ واضحا   تلك جوابا  أم أّنه ال يم

 :وأخرى ال جتّر باء جتّر 
من األمور التي ذكرها الدكتور ضمن رّده السابق ودعواه نكارة 

كام أّن يف اخلرب أّن علّيا أّول من أسلم من »املتن ملخالفته الصحيح، قوله: 

الناس بعد خدجية، وهو خالف املشهور من أّن أول من أسلم أبو بكر، ذكر 

لك فقال: ذكر عمرو بن مرة ذلك إلبراهيم النخعي فأنكره، الرتمذي ذ

 .«أّول من أسلم أبو بكر :وقال

ّنه رّد اخلرب ملخالفته )املشهور( من إوهذا من العجب العجاب حيث 

يف حني أّنه قد أنكر يف السابق قضية املشهورات  ،أّن أبا بكر أول من أسلم

 ! حاديث الصحيحة سندا  وأُّص عىل رضورة اإلعتامد عىل األ ،التارخيية

وهنا من حّقنا أن نطالب الدكتور بحديث مسند صحيح متصل، 

لكي  ،ل من أسلمخال  من العلل، ذو داللة ُصحية عىل أّن أبا بكر هو أوّ 
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 .ݠويكون قد طّبق منهجه عىل الكّل ال عىل خصوص عيل  ،يثبت مقالته

أمري املؤمنني لية إسالم أّن ابن عبد الرب قد صّحح أحاديث أوّ  علام  

وقّدمها عىل روايات إسالم أيب بكر، فقال يف رواية أيب بلج التي مل  ،ݠ

تعجب دكتورنا: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن 

أصبغ، قال: حدثنا أمحد بن زهري بن حرب، قال: حدثنا احلسن بن محاد، 

بن عباس، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أيب بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ا

؛ قال أبو ݣل من آمن من الناس بعد خدجية كان عيل بن أيب طالب أوّ 

ته وثقة نقلته، وهو لصحّ  ،عمر رمحه اهلل: هذا إسناد ال مطعن فيه ألحد

 والصحيح يف أمر أيب ،بكر ما ذكرناه عن ابن عباس يف باب أيبيعارض 

ل من أظهر إسالمهه أوّ بكر أنّ 
(1)

. 

ة روايات سبق إسالم عيل بن أيب طالب وكالمه ُصيح يف صحّ 

 بل إمكانية مجعها بيرس مع الروايات التي ذكرت ذلك أليب بكر. ،ݠ

 أسبقيةة األقوال تنّص عىل أّن غالبيّ  (مرقاة املفاتيح)صاحب وذكر 

ݠ: هو أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب القريش،  عيل إسالم أمري املؤمنني

ل من أسلم من الذكور يف أكثر أوّ  يكنى أبا احلسن وأبا تراب، وهو

األقوال
(2)

. 

لية إسالم خني عىل أوّ احلاكم النيسابوري ينقل تسامل املؤرّ  بل نجد أنّ 

هلم بني أصحاب التواريخ أّن عيل بن أيب طالب أوّ  : ال أعلم خالفا  ݠعيل 

إسالما  
(3)

. 
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 !فال ندري عن أي شهرة يتحّدث الدكتور؟

لرتمذي الذي أورد الدكتور اعرتاضه مع األخذ بعني االعتبار أّن ا

ورضب بالشهرة  ،عىل الرواية قد نقل اختالف العلامء يف هذه املسألة

 :املّدعاة عرض احلائط، قال: وقد اختلف أهل العلم يف هذا، فقال بعضهم

أّول من أسلم أبو بكر الصديق، وقال بعضهم: أّول من أسلم عيل، وقال 

وأسلم عيل  ،الرجال أبو بكر الصّديق بعض أهل العلم: أّول من أسلم من

وهو غالم ابن ثامن سنني، وأّول من أسلم من النساء خدجية
(1)

. 

 خامتة املطاف:
ختم الشيخ الغامدي مقاله بكالم عاطفي حول فضائل اإلمام عيل 

وهناك »: ݠفها من هتمة الطعن والنصب لعيل وتربئة الذي يضعّ ، ݠ

من  أو الغّض  ،زم الطعن يف عيلّ تضعيف هذا اخلرب يستل من يعتقد أنّ 

، ففضائل عيل الثابتة ال كالم فيها، مكانته وفضائله، وهذا باطل قطعا  

وهو رابع اخللفاء؛ وقد  ،معلومة ملسو هيلع هللا ىلصومكانته بني صحابة رسول اهلل 

د للحق ضّعف العلامء أحاديث كثرية يف فضائل رسول اهلل، ومل يقل متجرّ 

رسول اهلل )عليه أفضل الصالة  يف ذلك ما يستلزم الغض من مكانة أنّ 

 .«والسالم(...

 ال أريد أن أفتح هذا امللف حول تعامل أهل السنة واحلقيقة أّن 

ألّن احلديث  ،ݜام املحّدثني منهم مع فضائل أهل البيت واجلامعة السيّ 

ولعّله سيكون مصدر إزعاج لكثري من الناس، وأنا عىل يقني  ،ذو شجون

 ئودي السابقة قد فهم منها القاريف طوايا رد إلشارات التي ذكرهتاأّن ا
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 السيام عند حديثي عن احلافظ اجلوزجان. ،اللبيب حقيقة األمر

 خالصة ما تقّدم:
تّم الرّد عىل كّل ما طرحه الدكتور الغامدي وما أورده من علل حول 

 ويف املقابل: ،رواية أيب بلج الفزاري

 .ابن عباس ݤ مل يتم التعقيب عىل تصحيحي لرواية مقسم عن -1

 .مل يعّلق عىل األسانيد األخرى التي أوردهتا للحديث -2

مل يعّرج الدكتور عىل قضية التصحيح بمجموع الطرق التي  -3

 .قّررهتا سابقا  

 .مل أجد رّدا عىل بحثي حول مرويات السرية -4





 

 مصادر خرب املبيت
 

إىل وقوع االلتباس يف هذا اخلرب وظهور املشّككني فيه، ارتأيت  نظرا  

من كتب احلديث والتاريخ والسرية واألدب،  أن أمجع مصادر هذه احلادثة

 لكي يسهل عىل الباحث الرجوع إليها متى ما أراد:

 أسانيد خرب املبيت:
احلديث والتاريخ والرتاجم قضية املبيت بعّدة أسانيد ذكرت كتب 

بل ال يبعد احلكم بتواترها املعنوي، وقد روى  ،صلة متكّثرة مستفيضةمتّ 

احلديث مجع من الصحابة والتابعني، ثم تناقلتها الكثرة عن الكثرة إىل أن 

 وصلت إىل جيلنا املعاُص.

 :ݤرواية ابن عباس  -1

لعّل أكثر من روى خرب املبيت هو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن 

 حيث نقل مجع من التابعني عنه هذا اخلرب، وهم: ،ݤعباس 

ه اخلرب أمحد بن حنبل يف نقل عن الصحايب عمرو بن ميمون: -1

 أبو ثنا عوانة أبو ثنا محاد بن حييى ثنا أيب حدثني اهلل عبد مسنده، قال: حدثنا

(1) قال:... ميمون بن عمرو بلج ثنا
. 

 :طرق ةبثالثروي عنه اخلرب  :بن بجرةمقسم  -2

موىل ابن عباس  مقسام   قال معمر: وأخربن عثامن اجلزري أنّ  األول:
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.:..أخربه يف قوله
 (1)

. 

عن مقسم موىل ابن عباس يف قوله ...عن قتادة عن معمر: والثان

...َّيك  ىك مك لك اك ُّٱتعاىل: 
 (2)

. 

 قال محيد، ابن فحّدثناأخرجه الطربي يف تارخيه، قال: ما  والثالث:

 عن عامرة، بن إسحاق،...واحلسن بن حممد حّدثني قال: سلمة، حّدثنا

...:عباس ابن عن مقسم، عن عتيبة، بن احلكم
 (3)

. 

 نقل عنه الطربي يف تارخيه اخلرب، قال: فحّدثنا جماهد بن جرب: -3

 حّدثني قال: إسحاق، بن حممد حّدثني قال: سلمة، حّدثنا قال محيد، ابن

 ،عباس ابن عن ،احلجاج أيب جرب بن دجماه عن نجيح، أيب بن اهلل عبد

..:.قال
(4)

. 

: ، قاليف تفسريهنقله ابن أيب حاتم بسند آخر  ورويت عنه أيضا  

حدثنا عيل بن احلسني ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا حييى بن سعيد 

األموي عن حممد بن إسحاق عن ابن أيب ليىل عن جماهد عن ابن 

عباس:...
 (5)

. 

الطبقات، قال: نقل عنه اخلرب ابن سعد يف  داود بن احلصني: -4

ن داود بن احلصني بن ع ،ثني بن أيب حبيبةحدّ : قال ،حممد بن عمرأخربنا 

                                                           
 .5/384مصنّف عبد الرزاق  (1)

 .1/121رزاق تفسري عبد ال (2)

 .2/98تاريخ الطربي  (3)

 .2/98تاريخ الطربي  (4)

 .5/1687تفسري ابن أيب حاتم  (5)
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...:قال ،بن عباساعن  ،أيب غطفان
 (1)

. 

نقل اخلرب عنه ابن جرير الطربي يف تارخيه،  أبو صالح باذام: -5

 إسحاق، بن حممد حّدثني قال: سلمة، حّدثنا قال محيد، ابن فحّدثنا قال:

...:عباس ابن صالح، عن أيب عن الكلبي، وحّدثني قال:
 (2)

. 

يف  احلادثة عنهابن عساكر نقل  اهلل بن معبد: براهيم بن عبدإ -6

أنا  ،أنا عاصم بن احلسن ،قال: أخربنا أبو القاسم بن السمرقنديه، تارخي

نا احلسني بن عبد الرمحن بن  ،أنا أبو العباس بن عقدة ،أبو عمر بن مهدي

 ،عن حممد بن املغرية القريش ،نا عبد النور بن عبد اهلل ،نا أيب ،حممد األزدي

:...قال ،عن ابن عباس ،إبراهيم بن عبد اهلل بن معبد عن
(3)

. 

قال: نقل اخلرب عنه ابن عساكر،  ميمون أبو عبد اهلل البرصي: -7

أنا أبو حفص  ،أنا أبو حممد اجلوهري ،أخربنا أبو األعز قراتكني بن األسعد

نا أمحد بن عبد  ،بن سعيد اهلمداننا أمحد بن حممد  ،عمر بن أمحد بن عثامن

 ،نا عباد بن ثابت ،الرمحن بن ساج وحممد بن أمحد بن احلسن القطوان

ثني حدّ  ،حدثني عبد الرمحن بن ميمون أبو عبد اهلل ،قثني سليامن بن حدّ 

...عن عبد اهلل بن عباس أّنه سمعه يقول: ،أيب
 (4)

 . 

 :ݠرواية أمري املؤمنني علي  -2

بأكثر من  ݠعن اإلمام عيل بن أيب طالب  قصة املبيت ُرويت

                                                           
 .1/228الطبقات الكربى  (1)

 .2/98تاريخ الطربي  (2)

 .42/67تاريخ دمشق  (3)

 .42/67تاريخ دمشق  (4)



 خرب املبيت   ................................................................................ 184

 :، منهمطريق، ورواها عنه أكثر من راو

روى اخلرب عنه ابن سعد يف الطبقات،  :ݤعبيد اهلل بن أيب رافع  -1

 ثني عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل بنوحدّ  :قال ،قال: أخربنا حممد بن عمر

:...عن عيل ،عن عبيد اهلل بن أيب رافع ،عن أبيه ،أيب طالب
 (1)

. 

 قال العقييل يف الضعفاء: وهذا :ݤامر بن واثلة أبو الطفيل ع -2

 بن املغرية حييى حّدثنا قال: الوراميني، أمحد بن حممد احلديث حّدثناه

 الطفيل أيب عن حممد بن احلارث عن رجل عن زافر حّدثنا قال: الرازي،

 الشورى يوم الباب عىل كنت :الطفيل أبو قال الكنان: واثلة عامر بن

 كان أحد أفيكم :يقول: قال اعليًّ  فسمعت ،بينهم األصوات فارتفعت

 ،بنفيس ووقيته ،فراشه عىل اضطجعت حني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يف شيئا   أعظم

ال اللهم :قالوا ؟يدم مهجة له وبذلت
(2)

. 

روى اخلرب عنه احلاكم النيسابوري  :ݠاإلمام عيل بن احلسني  -3

ثنا عبيد بن  ،روثنا بكر بن حممد الصرييف بموقد حدّ : ، قاليف املستدرك

 ثنا حكيم بن ،ثنا قيس بن الربيع ،ثنا حييى بن عبد احلميد احلامن ،قنفذ البزار

ل من رشى نفسه ابتغاء رضوان اهلل أوّ  إنّ  :قال ،عن عيل بن احلسني ،جبري

...ݕ عند مبيته عىل فراش رسول اهلل وقال عيلّ  ،عيل بن أيب طالب
(3)

. 

، يسابوري يف مستدركهالن اكماحلنقل خربه  أبو مريم األسدي: -4

ثنا عبد اهلل بن  ،أنبأ حممد بن موسى القريش ،: أبو بكر حممد بن إسحاققال

                                                           
 .1/228الطبقات الكربى  (1)

 .1/212الضعفاء الكبري  (2)

 .4/3حني املستدرك عىل الصحي (3)
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...:قال، ݤعن عيل  ،ثنا أبو مريم األسدي ،ثنا نعيم بن حكيم ،داود
(1)

. 

 :ݤرواية أيب رافع  -3

بعّدة أسانيد  ݤأبو رافع  عن الصحايب اجلليل احلادثةهذه  ُرويت

نا أمحد بن حممد بن سعيد  ،ابن شاهني عساكر يف تارخيه، قال: ناذكرها ابن 

نا عبيد اهلل بن  ،نا حممد بن يزيد النخعي ،نا أمحد بن يوسف ،اهلمدان

عن  ،عن أبيه ،ثني معاوية بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب رافعحدّ  ،احلسن

 بن عيل بن ثني حممد بن عبيد اهللوحدّ  :قال عبيد اهلل بن احلسن ،ه رافعجدّ 

 ،عبيد اهلل بن احلسن :قال ،عن أيب رافع ،هعن جدّ  ،عن أبيه ،أيب رافع

عن أيب  ،هعن جدّ  ،عن أبيه ،ثني حممد بن عبيد اهلل بن عيل بن أيب رافعوحدّ 

...:رافع
(2)

. 

 رواية عائشة بنت أيب بكر: -4
، كام ذكر ݕعائشة زوج النبي  :من الذين رويت عنهم القصة أيضا  

، ثني معمرحدّ  :قال ،أخربنا حممد بن عمرن سعد يف طبقاته، قال: ذلك اب

:...عن عائشة ،عن عروة ،عن الزهري
 (3)

. 

 رواية سراقة بن مالك: -5
عن ساقة بن مالك بن جشعم الذي كان  أيضا   ُرويت هذه احلادثة

من املشاركني يف أحداث ليلة اهلجرة، وقد نقل عنه ابن سعد قصة املبيت، 

عن عبد  ،عن الزهري ،ثني معمروحدّ  :قالن حممد بن عمر، قال: أخرب
                                                           

 .3/5املستدرك عىل الصحيحني  (1)

 .42/68تاريخ دمشق  (2)

 .1/228الطبقات الكربى  (3)
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:...عن ساقة بن جعشم ،الرمحن بن مالك بن جعشم
 (1)

. 

 رواية املسور بن خمرمة: -6
 ،أخربن حممد بن عمريف طبقاته، قال:  دة  عنه مسن  ابن سعد رواها 

ة بنت رقيق أنّ  :عن أبيها ،عن أم بكر بنت املسور ،ثنا عبد اهلل بن جعفرحدّ 

رت رسول حذّ  ،وهي أم خمرمة بن نوفل ،صيفي بن هاشم بن عبد مناف

قال املسور:  ،قد اجتمعت تريد بياتك الليلة قريشا  إّن فقالت:  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ݠ عليه عيل بن أيب طالبوبات  ،عن فراشه ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل فتحوّ 
(2)

. 

 :والفضائل وغريها السرية والتاريخ كتباملبيت يف خرب 
مبيت أمري  والتاريخ والفضائل وغريها حادثةسرية ذكرت كتب ال

بال خالف فيها، بل نكاد نجزم أّنه  ݕيف فراش رسول اهلل  ݠاملؤمنني 

 فقوما اتّ إاّل ورويت فيه هذه احلادثة،  من أمثال هذه الكتبال يوجد كتاب 

، وهذا يدّل عىل تساملهم حادثة كام اّتفقوا عىل هذه احلادثة عىل ري  رواة السِّ 

 ىل ثبوت هذه احلادثة وصّحتها عندهم.ع

 :يف كتبهم حادثة املبيت واذكراملشاهري الذين ومن 

 هـ(:94)تويف  عروة بن الزبري -1
 عن مغازي عروة بن ݕخرب املبيت يف فراش رسول اهلل نقل الذهبي 

بعد احلج بقية ذي احلجة،  ملسو هيلع هللا ىلصومكث رسول اهلل ، وهذا لفظه: الزبري

كي قريش أمجعوا أمرهم ومكرهم عىل أن مرش واملحرم، وصفر، وإنّ 

                                                           
 .1/228الطبقات الكربى  (1)
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رجوه، فأخربه اهلل ا أن يقتلوه أو حيبسوه أو خُي ، فإمّ ملسو هيلع هللا ىلصيأخذوا رسول اهلل 

وأبو  ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج رسول اهلل  َّيك  ىك مك لك اك ُّٱبمكرهم يف قوله: 

وعمد عيل فرقد عىل فراش رسول اهلل  بكر من حتت الليل قبل الغار بثور،

يواري عنه العيون ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

. 

 :هـ(124)تويف  شهاب الزهريابن  -2
، نقلت كتب السري عّدة طرق للحادثة تنتهي إىل ابن شهاب الزهري 

 غار -وأبو بكر يف جوف الليل قبل الغار  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اهلل : وهذا لفظه

وعمد عيل بن أيب  ،يف الكتاب وجّل  وهو الغار الذي ذكر اهلل عزّ  -ثور

وباتت قريش خيتلفون  ،ي عنهيوار ملسو هيلع هللا ىلصعىل فراش رسول اهلل  د  ق  ر  طالب ف  

ى فكان ذلك أمرهم حتّ  ،م جيثم عىل صاحب الفراش فيوثقهويأمترون: أهّي 

فأخربهم ،  ملسو هيلع هللا ىلصفسألوه عن النبي  ،فإذا هم بعيل بن أيب طالب ݤ ،أصبحوا

 فركبوا يف كّل  ،ا منهمه قد خرج فارًّ فعلموا عند ذلك أنّ  ،ه ال علم له بهأنّ 

وجه يطلبونه
(2)

. 

 : هـ(141)تويف  قبةموسى بن ع -3
نقلها عنه البيهقي يف دالئل النبوة
(3)

بعّدة أسانيد، وكذلك ابن حجر  

فتح البارييف 
(4)

 بنفس اللفظ املتقّدم.وقد حّدث هبا عن الزهري ، 

                                                           
، نقل الذهبي اخلرب من مغازي عروة، بقرينة رواية أيب األسود 1/667تاريخ اإلسالم  (1)

: نزل أبو األسود مرص، 6/150م النبالء عنه، وقد قال الذهبي يف كتاب سري أعال

 وحّدث هبا بكتاب املغازي لعروة بن الزبري عنه. 

 .1/228البن سعد ، وكذلك رويت عنه يف الطبقات الكربى 2/456دالئل النبّوة  (2)

 .2/456دالئل النبّوة  (3)

 .7/184فتح الباري  (4)
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 :هـ(151)تويف  سحاقإبن حممد  -4
، فأخذ ملسو هيلع هللا ىلصوخرج عليهم رسول اهلل هبذا اللفظ: نقل اخلرب يف سريته، 

أنا أقول ذلك، أنت أحدهم، وأخذ  ،ه، ثم قال: نعمحفنة من تراب يف يد

اهلل تعاىل عىل أبصارهم عنه، فال يرونه، فجعل ينثر ذلك الرتاب عىل 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱرؤوسهم وهو يتلو هؤالء اآليات من يس: 
 ، َّني مي زي ري ُّٱإىل قوله:   َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
 وقد إاّل من هؤالء اآليات، ومل يبق منهم رجل  ملسو هيلع هللا ىلصى فرغ رسول اهلل حتّ 

ممن  ، ثم انرصف إىل حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت  وضع عىل رأسه ترابا  

بكم اهلل! قد : خيّ ، قالفقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: حممدا   ،مل يكن معهم

 وقد وضع عىل رأسه إاّل  ، ثم ما ترك منكم رجال  واهلل خرج عليكم حممد

رجل منهم يده  ل: فوضع كّل حلاجته، أفام ترون ما بكم؟ قاتراب ، وانطلق 

ا عىل الفراش عون فريون عليًّ جعلوا يتطلّ  ثمّ  عىل رأسه، فإذا عليه تراب،

رده، ، عليه بُ هذا ملحمد نائام   ، فيقولون: واهلل إنّ ملسو هيلع هللا ىلصد رسول اهلل ا برُب متسجيًّ 

: واهلل ، فقالواعن الفراش ݤ ، فقام عيلفلم يربحوا كذلك حتى أصبحوا

ثنالذي حدّ لقد كان صدقنا ا
(1)

 . 

 :هـ(207الواقدي )تويف حممد بن عمر  -5
وهذا لفظه:  ،بعّدة أسانيد نقل عنه احلادثة ابن سعد يف الطبقات

 مضجعه يف ينام ال أن وأمره ،اخلرب فأخربه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جربيل وأتى

قد أذن  وجّل  عزّ  اهلل إنّ  بكر، فقال: أيب إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وجاء الليلة، تلك

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،الصحابة يا رسول اهلل :فقال أبو بكر ،ل يف اخلروج
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فقال رسول  ،فخذ بأيب أنت وأمي إحدى راحلتي هاتني :قال أبو بكر ،نعم

 ،وكان أبو بكر اشرتامها بثامنامئة درهم من نعم بني قشري ،بالثمن: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ،ا أن يبيت يف مضجعه تلك الليلةوأمر عليّ  ،فأخذ إحدامها وهي القصواء

ينام  ملسو هيلع هللا ىلصا كان رسول اهلل أمحر حرضميًّ  ردا  ى بُ وتغّش  ،بات فيه عيلف

من صري الباب ويرصدونه عون واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلّ  ،فيه

يريدون ثيابه...
(1)

. 

 :هـ(213بن هشام )تويف عبد امللك  -6
، فقال: ال تبت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فأتى جربيل ݠ... قال يف سريته:

قال: فلام كانت عتمة من  ،الذي كنت تبيت عليه هذه الليلة عىل فراشك

الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه متى ينام، فيثبون عليه، فلام رأى رسول 

بربدي  ىوتسجّ  ،مكاهنم، قال لعيل بن أيب طالب: نم عىل فرايش ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ه لن خيلص إليك يشء تكرهه منهم، هذا احلرضمي األخرض، فنم فيه، فإنّ 

نامرده ذلك إذا ينام يف بُ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل 
(2)

. 

 (:310الطربي )تويف حممد بن جرير  -7
، فقال: ال تبت هذه الليلة ملسو هيلع هللا ىلصفأتى جربيل رسول اهلل قال يف تارخيه: 

قال: فلام كان العتمة من الليل،  ،عىل فراشك الذي كنت تبيت عليه

 ملسو هيلع هللا ىلص  رأى رسول اهللفلاّم  ،فيثبون عليه دوه متى يناماجتمعوا عىل بابه فرتّص 

دي احلرضمي شح برُب قال لعيل بن أيب طالب: نم عىل فرايش، واتّ  مكاهنم،

  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل  ،ه ال خيلص إليك يشء تكرهه منهماألخرض، فنم فإنّ 
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ينام يف برده ذلك إذا نام
(1)

. 

 : هـ(354 )تويفالبسيتان ابن حّب -8
 وأمره أن ال يبيت يف ،وأتاه جربيليف سريته:... ابن حّبان قال

 ،اعليّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأخربه بمكر القوم، فأمر النبي  ،مضجعه الذي كان يبيت فيه

فبات يف مضجعه، واجتمعت قريش لرسول  ،اأمحر حرضميًّ  له ردا  بُ  ىفتغّش 

يف يده حفنة من  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عند باب بيته يرصدونه، فخرج ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ا ، فباتوملسو هيلع هللا ىلصفرماها يف وجوههم، فأخذ اهلل بأعينهم عن رسول اهلل  ،تراب

حلاجته، فخرج عليهم من الدار  ملسو هيلع هللا ىلصوانطلق رسول اهلل  ،عىل بابه رصدا  

، قال: قد خرج عليكم، فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر حممدا   ،خارج

واحد منهم الرتاب عن رأسه فوا يائسني ينفض كّل فانرص  
(2)

. 

 :هـ(355)تويف  ابن طاهر املقدسي -9
وأحاطوا به يرصدونه  ،رهفأتوا دا ...قال يف كتابه )البدء والتاريخ(:

ثم اضطجع  ،فثبت حتى أمسى ،السامءوأتاه اخلرب من  ،حتى ينام فيبيتون به

ويرتقبون  ،والرصد يرون ما صنعه ،ل ريطة له خرضاءوجتل   ،عىل فراشه

 ،ه ال خيلص إليك يشء تكرههفإنّ  ،فرايشنم عىل  :وقال ،افدعا عليّ  ،نومه

وهو غار بأسفل  - رجت إىل ثور أطحل قد خخربه أّن أوإن أتاك أبو بكر ف

وقد أخذ حفنة من  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج رسول اهلل  ،فليلحق يب هومر، -مكة

 ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :سهم وهو يتلو هذه اآلياتؤوفجعل ينثر عىل ر ،الرتاب
 مي زي ري ُّٱ :إىل قوله  َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
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فأتاهم  ،أبصارهم عنه وجّل  إىل الغار وقد أخذ اهلل عزّ  ومرّ ،  َّ ني

 حممدا   إنّ  :قال ،ننتظر نوم حممد لنثور عليه :قالوا ؟ما مقامكم :قالف ،آت

فها هو  :فقالوا ،منكم إاّل وضع الرتاب عىل رأسه وما ترك أحدا   ،قد مرّ 

فإذا هو  ،ةونصوا احللّ  ،فاقتحموا الدار ،ذاك عيل بن أيب طالب :قال ،نائم

فسقط يف أيدهيم ،عيل
(1)

. 

  :هـ(430)تويف األصفهايننعيم  وأب -10
، يف كتابه دالئل النبوة عني رواية ابن اسحاق يف سريتهأبو نعيم نقل 

فقال: ال تبت هذه الليلة عىل فراشك الذي كنت  ،فأتاه جربيل :حيث قال

 كان عتمة من الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه حتى ينام فلاّم  ،تبيت عليه

 ،: نم عىل فرايشمكاهنم قال لعيل ملسو هيلع هللا ىلصفلام رأى رسول اهلل  ،فيثبون عليه

ه ال خيلص إليك يشء تكرهه فإنّ  ،بربدي هذا األخرض احلرضمي وتسّج 

...ذلكرده ينام يف بُ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل  -منهم 
 (2)

. 

 هـ(:456)تويف  الظاهري ابن حزم -11
وأراغتيف سريته: ابن حزم قال  

(3)
، ملسو هيلع هللا ىلصقريش قتل رسول اهلل  

 بن أيب عيل ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل فأمر رسو ،ورصدوه عىل باب منزله طول ليلهم

، وطمس اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوخرج رسول اهلل  ،أن يضطجع عىل فراشه طالب ݤ

وهنض، فلام  ،سهم ترابا  ؤوتعاىل عىل أبصارهم فلم يروه، ووضع عىل ر

قد فاهتم ملسو هيلع هللا ىلص يفعلموا أن النب ،ݤ أصبحوا خرج إليهم عيل
(4)

. 

                                                           
 .528البدء والتاريخ:  (1)

 .1/200دالئل النبوة  (2)

 أراغ: أي طلب وأراد. (3)

 .69جوامع السرية:  (4)



 خرب املبيت   ................................................................................ 192

  (:458البيهقي )تويف أمحد بن احلسني  -12
وبلغه يف ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا نبوة: قال البيهقي يف دالئل ال

وأبو بكر يف  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اهلل  ،م مبيتوه إذا أمسى عىل فراشهبكر أهّن 

يف  وجّل  وهو الغار الذي ذكر اهلل عزّ ، - غار ثور -جوف الليل قبل الغار 

يواري  ملسو هيلع هللا ىلصعىل فراش رسول اهلل  د  ق  ر  وعمد عيل بن أيب طالب ف   ،الكتاب

م جيثم عىل صاحب الفراش ش خيتلفون ويأمترون: أهّي وباتت قري ،عنه

 ،فإذا هم بعيل بن أيب طالب ݤ ،ى أصبحوافكان ذلك أمرهم حتّ  ؟فيوثقه

ه قد فعلموا عند ذلك أنّ  ،ه ال علم له بهفأخربهم أنّ ، ملسو هيلع هللا ىلصفسألوه عن النبي 

فركبوا يف كل وجه يطلبونه ،ا منهمخرج فارًّ 
(1)

. 

 هـ(:535)تويف صفهايناألمساعيل إ -13
عىل فراش  فبات عيل ݤنقل رواية )مقسم( املتقدمة والتي فيها: 

وبات املرشكون  ،بالغارى حلق حتّ  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج النبي  ،تلك الليلة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 رأوا فلاّم  ، أصبحوا ثاروا إليهفلاّم  ،ملسو هيلع هللا ىلصه نبي اهلل حيسبون أنّ  ،احيرسون عليًّ 

ال أدري :قال ؟أين صاحبك :فقالوا ،اهلل مكرهم ا ردّ عليًّ 
(2)

. 

 : هـ(597ابن اجلوزي )تويف عبد الرمحن  -14
بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح  تشاورت قريش ليلة  يف تارخيه:  قال

وقال بعضهم: بل أخرجوه،  - ملسو هيلع هللا ىلصيريدون رسول اهلل  -فأثبتوه بالوثاق 

 ملسو هيلع هللا ىلصعىل فراش النبي  ݤعىل ذلك، فبات عيل  ملسو هيلع هللا ىلصه نبيّ  وجّل  فأطلع اهلل عزّ 

حتى حلق بالغار، فبات املرشكون حيرسون  ملسو هيلع هللا ىلصتلك الليلة، وخرج النبي 
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اهلل  ا ردّ ، فلام أصبحوا ثاروا إليه، فلام رأوا عليّ ملسو هيلع هللا ىلصا، حيسبونه النبي عليّ 

؟ قال: ال أدريمكرهم، فقالوا: أين صاحبك
(1)

. 

 : هـ(630تويف ابن األثري )عّز الدين  -15
بت فقال: ال ت ،ملسو هيلع هللا ىلصفأتى جربائيل النبي  يف تارخيه:... قال ابن األثري

فلام كان العتمة اجتمعوا عىل بابه يرصدونه متى ينام  ،الليلة عىل فراشك

قال لعيل بن أيب طالب: نم عىل  ملسو هيلع هللا ىلصفيثبون عليه، فلام رآهم رسول اهلل 

دي األخرض، فنم فيه فإنه ال خيلص إليك يشء تكرهه، شح برُب واتّ  ،فرايش

ي ما عنده من وديعة وأمانة وغري ذلكوأمره أن يؤدّ 
(2)

. 

 :هـ(634الكالعي )تويف سليمان  -16
فقال: ال تبت هذه  ملسو هيلع هللا ىلصفأتى جربيل رسول اهلل  قال يف مغازيه:...

من الليل  كانت عتمة كنت تبيت عليه، فلاّم  يالليلة عىل فراشك الذ

 ملسو هيلع هللا ىلص رأى رسول اهلل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه، فلاّم 

 يهذا احلرضم يردبُ  وتسّج  ،رايشطالب: نم عىل ف بن أيب مكاهنم قال لعيل

وكان رسول اهلل  ،ء تكرهه منهمه لن خيلص إليك يشفإنّ  ،فنم فيه ،األخرض

رده ذلك إذا نامينام ىف بُ  ݕ
(3)

. 

 :هـ(694الطربي )تويف احملب  -17
ال  فقال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فأتى جربيل ݠ... :النرضة قال يف الرياض

 كانت عتمة قال: فلاّم  ،يهتبت هذه الليلة عىل فراشك الذي كنت تبيت عل
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 رأى فلاّم  ،من الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه

دي هذا شح برُب واتّ  ،نم عىل فرايش قال لعيل: ،مكاهنم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ينام  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،ه لن خيلص إليك يشء تكرهه منهماحلرضمي األخرض، فإنّ 

رده ذلك إذا ناميف بُ 
(1)

.  

 :هـ( 734تويف لناس )د اابن سّي -18
فقال: ال تبت هذه  ملسو هيلع هللا ىلصفأتى جربيل رسول اهلل ... قال يف سريته:

 كانت عتمة من الليل الليلة عىل فراشك الذي كنت تبيت عليه، قال: فلاّم 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلام رأى رسول اهلل  اجتمعوا عىل بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه،

هذا  ديبرُب  وتسّج  ،فرايش نم عىل»مكاهنم قال لعيل بن أيب طالب: 

 ،«ه لن خيلص إليك يشء تكرهه منهماحلرضمي األخرض فنم عليه، فإنّ 

نامرده ذلك إذا ينام يف بُ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل 
(2)

. 

 : هـ(748الذهيب )تويف مشس الدين  -19
  :اإلسالم يف تاريخ قال الذهبي

مرشكي قريش أمجعوا أمرهم ومكرهم عىل أن يأخذوا  وإنّ ...

رجوه، فأخربه اهلل بمكرهم ا أن يقتلوه أو حيبسوه أو خُي فإمّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وأبو بكر حتت  ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج رسول اهلل  َّ يك  ىك مك لك اك ُّٱيف قوله: 

يواري  ملسو هيلع هللا ىلصعىل فراش رسول اهلل  د  ق  ر  ل الغار بثور، وعمد عيل ف  ب  الليل ق  

عنه العيون
(3)

. 
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 : هـ(767)تويف  عّز الدين الكناين -20
فأعلمه بذلك، وأمره أن ال  ملسو هيلع هللا ىلصى جربيل النبي فأت... قال يف سريته:

ا أن يبيت يف مضجعه عليّ  ملسو هيلع هللا ىلصينام يف مضجعه تلك الليلة، وأمر رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصا، كان رسول اهلل أمحر حرضميًّ  ردا  ى بُ ، وتغّش تلك الليلة، فبات فيه عيلّ 

ينام فيه
(1)

. 

 :هـ(774)تويف  الدمشقي ابن كثري -21
فقال له: ال تبت هذه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فأتى جربائيل... :ابن كثريقال 

 كانت عتمة من الليل قال: فلاّم ، الليلة عىل فراشك الذي كنت تبيت عليه

 ملسو هيلع هللا ىلصاجتمعوا عىل بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه، فلام رأى رسول اهلل 

دي هذا برُب  وتسّج  ،مكاهنم قال لعيل بن أيب طالب: نم عىل فرايش

وكان ، تكرهه منهم ءه لن خيلص إليك يشفإنّ  ،احلرضمي األخرض، فنم فيه

وهذه القصة التي ذكرها ابن ، رده ذلك إذا نامينام يف بُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 وعيل وساقة بنعن عائشة وابن عباس  إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده

بن جعشم وغريهم، دخل حديث بعضهم يف بعض، فذكر نحو ما مالك 

متقدّ 
(2)

. 

 :هـ(845)تويف  املقريزيتقي الدين  -22
 كان العتمة اجتمعوا عىل باب رسول اهلل فلاّم متاع األسامع: إقال يف 

ا بن أيب طالب أمر عليّ  ملسو هيلع هللا ىلصفلام رآهم  ،يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه ملسو هيلع هللا ىلص

ده احلرضمّي األخرض، وأن يؤدي ما برُب  شحويتّ  ،أن ينام عىل فراشه ݤ
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ي بربد وغطّ  ،مقامه ݠفقام عيّل  ،عنده من الودائع واألمانات ونحو ذلك

 مي زي ري  ٰى  ُّٱوفيه نزلت: ، ل من رشى نفسهأخرض، فكان أوّ 
َّ هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني

(1)
. 

 : هـ(893)تويف  حيىي بن أيب بكر احلرضي -23
وأمره ، ملسو هيلع هللا ىلص يوملا قصدوا لذلك أخرب جربيل النب... قال يف سريته:

هذا  يدبرُب  وتسّج  ،نم عىل فرايش :لعيل ملسو هيلع هللا ىلصي فقال النب ، فراشهأن يغرّي 

ا قعدوا وملّ  ،ليك يشء تكرههإه لن خيلص نّ إف ،فنم فيه ،خرضاحلرضمي األ

فجعل ينثره عىل  ،وبيده حفنة من الرتاب ملسو هيلع هللا ىلصخرج عليهم  ،عىل بابه لذلك

 ؟هلم ما تنتظرون :فقال ،فأتاهم آت ،وهو يتلو صدر سورة يس ،رؤسهم

ما ترك ثم  ،مدقد خرج واهلل عليكم حم ،بكم اهللخيّ  :قال هلم ،حممدا   :قالوا

فوجدوه كام  ،دوا ذلكفتفقّ  ، وقد وضع عىل رأسه ترابا  اّل إمنكم  رجال  

فبقوا حينئذ  ،دبالرُب  ىمسجّ  ݠا فوجدوا عليًّ  ،ىل الفراشإثم نظروا  ،قال

واهلل لقد صدقنا  :فحني رأوه قالوا ،ݠ فقام عيل ،تى أصبحواين ّح متحرّي 

حدثنا يالذ
(2)

. 

 :هـ(923)تويف  القسطالينشهاب الدين  -24
 قال يف املنح املحمدية:

فقال: ال تبت هذه الليلة عىل فراشك  ملسو هيلع هللا ىلصي ثم أتى جربيل النب...

 كان الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه حتى ينام كنت تبيت عليه، فلاّم  يالذ

ل من ى بربد أخرض، فكان أوّ علّيا فنام مكانه، وغطّ  ملسو هيلع هللا ىلص فيثبوا عليه، فأمر
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ملسو هيلع هللا ىلص هبا رسول اهللرشى نفسه ىف اهلل ووقى 
 (1)

. 

 :هـ(911)تويف السمهودي نور الدين  -25
 ُّٱ :عىل نبّيهفأنزل اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب جربيل النبي ... الوفا:وفاء قال يف 

 ين ننىن  من زن ممرن ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك
فلن  ،بربدي ّج وتس ،نم عىل فرايش :لعيلّ  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي ،  َّ ري ٰى

أمرمنهم خيلص إليك 
(2)

.  

 :هـ(930)تويف  احلضرمي حممد بن عمر -26
من داره قد  ملسو هيلع هللا ىلصوكان املرشكون قبل خروج النّبي قال يف سريته: 

نم عىل فرايش،  لعيّل ݤ: ملسو هيلع هللا ىلصقعدوا له عىل بابه تلك الّليلة، فقال النّبّي 

فنم فيه، فإّنه لن خيلص إليك يشء  ،وتسّج بربدي احلرضمّي األخرض

من الرّتاب، وهو وبيده حفنة  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج عليهم رسول اهلل ، تكرهه منهم

 ىن  نن من زن رن مم ُّٱيتلو فيها صدر سورة )يس( إىل قوله تعاىل: 
فأعمى اهلل أبصارهم عنه، وجعل ، َّ ني مي زي ري ٰى ين

، ثر عىل رؤوسهم الرّتاب، فأتاهم آت، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: حمّمدا  ين

وقد منكم إاّل  وما ترك رجال   ،قال: خيّبكم اهلل!! واهلل لقد خرج عليكم حمّمد

، فتفّقدوا رؤوسهم فوجدوا الرّتاب عليها كام قالوضع عىل رأسه ترابا  
(3)

. 

 :هـ(943الصاحلي الشامي )تويف  -27
فقال: ال تبت هذه  ملسو هيلع هللا ىلصفأتى جربيل رسول اهلل ... قال يف سريته:
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وإذن اهلل  ،الليلة عىل فراشك الذي كنت تبيت عليه، وأخربه بمكر القوم

نت العتمة من الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه  كافلاّم  ،تعاىل له باخلروج

قال لعيل بن أيب  ،مكاهنم ملسو هيلع هللا ىلص  رأى رسول اهللفلاّم  متى ينام فيثبون عليه،

ه فإنّ  ،فنم فيه ،دي هذا احلرضمّي األخرضوتسّج برُب  ،نم عىل فرايش طالب:

رده ذلك ينام يف بُ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل  لن خيلص إليك يشء تكرهه منهم،

إذا نام
(1)

. 

 :هـ(966الديار بكري )تويف  -28
 : الديار بكريقال 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصملا استقّر رأى قريش بعد املشاورة عىل قتله  :ري  قال أصحاب السِّ 

 يال تبت هذه الليلة عىل فراشك الذ :وقال ،أتاه جربيل وأخربه بذلك

مكاهنم  ملسو هيلع هللا ىلص رأى رسول اهلل فلاّم  ،وأذن اهلل له عند ذلك ،كنت تبيت عليه

 ،خرضاأل ياحلرضم يدشح برُب واتّ  ،نم عىل فرايش :ل لعيلقا ،واجتامعهم

رده ينام ىف بُ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل  ،تكرهه منهمء يش إليك ه ال خيلصنّ إف

هذه فرّد  ،ليك منهم أمرإفلن خيلص  :خالصة الوفاء ويف ،ذا نامإذلك 

فبات  ...وكانت الودائع توضع عنده لصدقه وأمانته ،ىل أهلهاإالودائع 

وملا  ،ىل الغارإ ملسو هيلع هللا ىلصوخرج رسول اهلل  ،تلك الليلة ملسو هيلع هللا ىلص ّي فراش النب عىل عيلي 

أخذ اهلل  :وىف رواية ،خرج قام عىل رؤسهم وقد رضب اهلل عىل أبصارهم

 ،فأخذ قبضة من تراب ،ونزل تلك الليلة أّول سورة يس ،أبصارهم عنه

وجعل ينثره عىل رؤسهم
(2)

. 

                                                           
 .3/232سبل اهلدى والرشاد  (1)

 .1/323تاريخ اخلميس  (2)
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 :هـ(1044احلليب )تويف نور الدين  -29
أي علم ما يكون  ،مكاهنم ملسو هيلع هللا ىلص رأى رسول اهلل فلاّم : ياحللبقال 

شح قال لعيّل بن أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنه: نم عىل فرايش، واتّ » ،منهم

بردائي هذا احلرضمي، وقد كان يشهد فيه العيدين، وقد كان طوله أربعة 

وهل كان أخرض أو أمحر؟ يدل للثان قول  ،«أذرع، وعرضه ذراعان وشرب

ثم رأيت يف بعض  ،«يلبس رداء أمحر يف العيدين واجلمعة كان» :جابر

وارتد » :ويف سرية الدمياطي، وايات أنه كان أخرض فلينظر اجلمعالر

واحلرضمي: منسوب إىل حرض موت التي هي البلدة  ،«بردائي هذا األمحر

ه د عند نومه، فإنّ ى بذلك الرُب يتسجّ  ملسو هيلع هللا ىلصأو القبيلة باليمن. كان رسول اهلل 

«ليك يشء تكرهه منهملن خيلص إ
(1)

. 

 :هـ(1111)تويف  عبد امللك العصامي -30
اجتمع املرشكون  ،وملا كانت العتمة من تلك الليلة: قال العصامي

ويف  ،فيثبون عليه فيقتلونه ،ينام دوه حتىثم ترّص  ،بمكة عىل باب النبي

ال تقتلوه حتى  :فقال أبو جهل ،اجتمعت قريش إىل باب الدار :الوفا

هذا حممد  :وجعل يقول هلم ،يعني اخلمسة من اخلمس القبائل ،اجيتمعو

ويكون لكم يف اآلخرة جنات  ،بايعتموه غلبتم العرب والعجميزعم إن 

ويوم القيامة نار  ،وإن مل تبايعوه يكون لكم ذبح يف الدنيا ،تأكلون منها

 ،وأنت أحدهم ،وكذا يكون ،نعم كذا أقول: فقال رسول اهلل ،حترقون فيها

شح واتّ  ،نم عىل فرايش :ام رأى رسول اهلل اجتامعهم ومكاهنم قال لعيلفل

ه ال خيلص إليك يشء تكرهه منهمفإنّ  ،بردائي احلرضمي األخرض
(2)

. 

                                                           
 .2/36السرية احللبية  (1)

 .1/343سمط النجوم العوال  (2)
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 هـ(:1122الزرقاين املالكي )تويف  -31
ثم جعلوا  بقية رواية ابن إسحاق:قال يف رشحه عىل املواهب: 

، فيقولون: ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل سرد را بُ ا عىل الفراش متسجيّ فريون عليّ  ،لعونيطّ 

فقام  ،هذا ملحمد نائم عليه برده، فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا واهلل إنّ 

فبات  :وعند أمحد .ثناعيل عن الفراش، فقالوا: لقد صدقنا الذي كان حدّ 

 ،يعني ينتظرونه حتى يقوم ،ملسو هيلع هللا ىلصحيسبونه النبي  ،ااملرشكون حيرسون عليًّ 

اهلل مكرهم، فقالوا:  ا ردّ  أصبحوا ورأوا عليّ فلاّم  ،فقوا عليهفيفعلون به ما اتّ 

أين صاحبك؟ قال: ال أدري، وعند ابن عقبة عن الزهري: وباتت قريش 

م هيجم عىل صاحب الفراش فيوثقه، فلام أصبحوا إذا خيتلفون ويأمترون أهّي 

هم بعيل
(1)

. 

 :هـ(1206حممد بن عبد الوهاب )الشيخ  -32
وأمر علّيا أن يبيت تلك الّليلة عىل : يف خمترص سرية الرسولقال 

ري لّ واجتمع أولئك النّفر يتط، فراشه الباب، ويرصدونه يريدون عون من ص 

نة من ،  ملسو هيلع هللا ىلصيكون أشقاها؟ فخرج رسول اهلل اته، ويأمترون أهّيم بي ف  فأخذ ح 

فذرها عىل رؤوسهم... ،البطحاء
(2)

. 

 هـ(:1290رفاعة الطهطاوي )تويف  -33
بابه يرصدونه   كان الليل اجتمعوا عىلفلاّم ... :ازيف هناية اإلجيقال 

ينهضوا ويقوموا عليه، وهو إذ ذاك داخل الدار، فأمر  يينام، فيثبوا، أ ىحت

ل من رشى نفسه، ونزل د أخرض، وكان أوّ ا فنام مكانه، وغّطى برُب  عليّ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .2/98رشح الزرقان عىل املواهب اللدنية  (1)

 .126خمترص سرية الرسول:  (2)
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  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰىُّفيه قوله تعاىل: 

 .(1) َّهئ مئ

 :هـ(1384وي )تويف الكاندهلحممد بن يوسف  -34
ل الغار ب  وخرج من حتت الليل هو وأبو بكر ق  قال يف حياة الصحابة:  

د عيل بن أيب وعم ،-ره اهلل عّز وجّل يف القرآن وهو الغار الذي ذك -ر بثو

وبات املرشكون من قريش  ،عىل فراشه يواري عنه العيون د  ق  ر  ف   ݤطالب 

راش فنوثقه، فكان ذلك م عىل صاحب الفنجثن أ ،خيتلفون ويأمترون

يقوم عن الفراش، فسألوه عن النبي  ݤ فإذا عيلّ  ،حديثهم حتى أصبحوا

ه ال علم له به، فعلموا عند ذلك أنه خرجفأخربهم أنّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

. 

 هـ(:1394حممد أبو زهرة )تويف الشيخ  -35
م اهلل تعاىل ا ݤ، وكرّ ولذلك خلف عليًّ : يف كتابه خاتم النبّينيقال 

م اهلل وجهه: كرّ  لعيل، وقال ملسو هيلع هللا ىلصمكان نومه  نة، وجعله ينام يفاجل وجهه يف

لص إليك ه لن خيهذا احلرضمي، فنم فيه، فإنّ  يدفرايش، وتسّج برُب نم عىل 

، وهو الشجاع ملسو هيلع هللا ىلصق لرسول اهلل املؤمن املصدِّ  يشء تكرهه منهم، فنام عيلي 

الثالثة  نحو وت ىف سبيل اهلل، وكان إذ ذاك يفال هياب امل يالذ ياجللد القو

ينوالعرشين، أو الثانية والعرش
(3)

. 

  هـ(:1400حممد الصادق العرجون )تويف  -36
مكان املرتّبصني  ملسو هيلع هللا ىلص: ورأى رسول اهلل يف كتابه حممد رسول اهللقال 

                                                           
 .176هناية اإلجياز:  (1)

 .1/408حياة الصحابة  (2)

 .1/456خاتم النبيني  (3)
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دي احلرضمي وتسّج برُب  ،: نم عىل فرايشݤبه، فقال لربيب النبوة عيل 

 ݤنهم، وصدع عيل فإّنه ال خيلص إليك يشء تكرهه م ،األخرض، فنم فيه

غري عابئ بام قد يكون من عواقب مهام كان شأهنا، وال  ملسو هيلع هللا ىلصبأمر رسول اهلل 

د رسول ناظر إىل ما حوله من أخطار تكتنفه وحتّف بجوانبه، فتسّجى برُب 

ويفّديه بنفسه ،الذي كان ينام فيه، ونام عىل فراشه يوّري عنه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(1)

. 

 هـ(:1416حممد الغزايل )تويف  الشيخ -37
بدأت  إىل بيته، فوجد قريشا   ملسو هيلع هللا ىلصثم عاد الرسول : يف فقه السريةقال 

، ملسو هيلع هللا ىلصل إليهم اغتيال حممد ترضب احلصار حوله، وبعثت بالفتيان الذين وكّ 

يف  ݤإىل عيل بن أيب طالب  ملسو هيلع هللا ىلصوأوعز الرسول ، وتفريق دمه بني القبائل

ىل سيره، رده الذي ينام فيه، وأن يتسّجى به عهذه الليلة الرهيبة أن يرتدي بُ 

من بيته إىل دار  ملسو هيلع هللا ىلصويف هجعة من الليل، وغفلة من احلرس، نسل الرسول 

غار ثورأيب بكر، ثم خرج الرجالن من خوخة يف ظهرها إىل 
(2)

. 

لطال بنا  أردنا أن نذكر كل من ذكر هذه احلادثة من املشاهريولو 

 .والحتجنا إىل جمّلدات حلرص كلامهتم ،املقام

 :رينعند املفّسخرب املبيت 
قضية إثبات نجد أهّنا قد تعّرضت إىل  التفسريبالرجوع إىل كتب 

 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ُّٱقوله تعاىل:  تفسرياملبيت عند 
قوله تعاىل: تفسري أو عند ، َّ ري ٰى ين ننىن  من زن ممرن

أو ، َّهئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّٱ
                                                           

 .2/500حممد رسول اهلل  (1)

 .174فقه السرية:  (2)
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 آليات األوىل من سورة يس.تفسري اعند التعّرض ل

ي ن الذين ذكروا حادثة املبيت يف كتبهم، أو فيام روي ومن أهم املفرسِّ

 عنهم:

 :هـ(68)تويف  ݤ بن عباسعبد اهلل  -1

تقّدم ذكر الروايات الواردة عنه يف املقام أكثر من مّرة، وال نبالغ إن 

إذ أّنه قد رواها عنه سبعة من ثقات  ،متواترة عنه األحاديثّن إ :قلنا

 .طريق بأكثر من مويت عن بعضه، ورُ أصحابه

 :هـ(104جماهد بن جرب )تويف  -2
، إذ أّنه من ݤلحادثة عن ابن عّباس لقد تقّدم ختريج روايته 

 .التفسري الذين نالوا شهرة واسعة يفتالميذه 

 :هـ(105عكرمة الرببري )تويف  -3
قال: حيث يف احلادثة،  ما قالهنقل عنه عبد الرزاق يف تفسريه 

،  َّ يك  ىك مك لك اك ُّٱه تعاىل: يف قول ث عن عكرمةسمعت أيب حيدّ 

أمر عيل بن أيب طالب فنام يف  ،وأبو بكر إىل الغار ملسو هيلع هللا ىلصقال: ملا خرج النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصه النبي حسبوا أنّ  فإن رأوه نائام   ،وبات املرشكون حيرسونه ،مضجعه

 :فقالوا ،فإذا هم بعيل ،ملسو هيلع هللا ىلصه  أصبحوا وثبوا إليه وهم حيسبون أنّ فلاّم  ،فرتكوه

يف طلبهفركبوا الصعب والذلول  :قال .يال أدر :أين صاحبك؟ قال
(1)

. 

 :هـ(108حممد بن كعب القرظي ) -4
 زياد بن يزيد فحّدثنيسحاق احلادثة يف سريته، قال: إنقل عنه ابن 

                                                           
 .1/121تفسري عبد الرزاق  (1)
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 هشام، بن جهل أبو وفيهم له اجتمعوا ملّا: قال القرظي، كعب بن حممد عن

 ملوك كنتم أمره عىل تابعتموه إن أّنكم يزعم حممدا   إنّ : بابه عىل وهم فقال

ان كجن جنان لكم علتفجُ  موتكم، بعد من عثتمبُ  ثم والعجم، العرب

عثتم من بعد موتكم، ثم األردن، وإن مل تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بُ 

، فأخذ ملسو هيلع هللا ىلصقال: وخرج عليهم رسول اهلل ، رقون فيهاعلت لكم نار حُت ُج 

أحدهم، وأخذ اهلل حفنة من تراب يف يده، ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت 

تعاىل عىل أبصارهم عنه، فال يرونه، فجعل ينثر ذلك الرتاب عىل رؤوسهم 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱوهو يتلو هؤالء اآليات من يس: 
ى حتّ  ، َّني مي زي ري ُّٱإىل قوله:   َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

 وقد وضع من هؤالء اآليات، ومل يبق منهم رجل إاّل  ملسو هيلع هللا ىلصفرغ رسول اهلل 

آت ممن مل نرصف إىل حيث أراد أن يذهب، فأتاهم ، ثم اعىل رأسه ترابا  

بكم اهلل! قد : خيّ ، قاليكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: حممدا  

 وقد وضع عىل رأسه إاّل  ثم ما ترك منكم رجال  ، واهلل خرج عليكم حممد

رجل منهم يده  تراب ، وانطلق حلاجته، أفام ترون ما بكم؟ قال: فوضع كّل 

ا عىل الفراش عون فريون عليًّ ثم جعلوا يتطلّ  إذا عليه تراب،عىل رأسه، ف

رده، ، عليه بُ هذا ملحمد نائام   ، فيقولون: واهلل إنّ ملسو هيلع هللا ىلصد رسول اهلل ا برُب متسجيّ 

: واهلل ، فقالواالفراشعن  ݤ ، فقام عيلفلم يربحوا كذلك حتى أصبحوا

ثنالذي حدّ لقد كان صدقنا ا
(1)

 . 

 (:هـ118تويف قتادة السدوسي ) -5
 ثنا: قال األعىل، عبد ابن نقل الطربي روايته للحادثة، قال: حّدثنا

                                                           
 .2/334السرية النبوية البن هشام  (1)
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  ىك مك لك اك ُّٱ: قوله يف ،قتادة ومقسم عن معمر، عن ثور، بن حممد

:...قاال  َّ مل يك
 (1)

. 

 :هـ(127السّدي الكبري )تويف -6
: قال احلسني، بن حممد حدثنيالطربي يف تفسريه، قال:  كالمهل نق

 يك  ىك مك لك اك ُّٱ: السدي أسباط عن ثنا: الق مفضل، به أمحد ثنا
: قال ، َّ ري ٰى ين ننىن  من زن ممرن ام يل ىل مل

 ،األنصار بعدما أسلمت ملسو هيلع هللا ىلص النبي يف يتشاورون قريش مشيخة اجتمعت

 الليل بعض يف كان فلاّم  إليه... جلأ ملجأ وجد إذا أمره يتعاىل أن قوار  وف  

 فذلك الفراش، عىل طالب أيب بن عيل ونام ،الغار إىل بكر وأبو هو انطلق

 .(2)َّمم ام يل ىل مل ُّٱ: اهلل يقول حني

 :هـ(211عبد الرزاق الصنعاين )تويف  -7
والتي تثبت هذه  ،فسريهقد سبق أن نقلنا الروايات التي أوردها يف ت

احلادثة عن ابن عباس
(3)

وعكرمة 
(4)

. 

 :هـ(310حممد بن جرير الطربي )تويف  -8
سريه حول احلادثةنقل يف تفسريه جمموعة من الروايات يف تف

(5)
ومل ، 

 .يدل عىل أهنا معتمدة عندهيعّقب ب يء ممّا 

                                                           
 .9/301تفسري الطربي  (1)

 .9/302تفسري الطربي  (2)

 .1/121تفسري عبد الرزاق  (3)

 .1/121تفسري عبد الرزاق  (4)
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 :هـ(327ابن أيب حامت )تويف  -9
نقل يف تفسريه
(1)

عىل فراش  ݠعّدة روايات حول مبيت عيل  

قد التزم الصّحة يف الروايات التي أّنه  تقّدم ذكرها، علام   ݕرسول اهلل 

خيرجها يف تفسريه
(2)

. 

 :هـ(373سمرقندي )تويف الأبو الليث  -10
عيل بن أيب طالب بأن يبيت يف  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر النبّي ... قال يف تفسريه:

 ،ة حيرسونهمكانه، ثم خرج ومعه أبو بكر ونام عيّل مكانه، وأهل مكّ 

فقالوا: يا عيّل أين  ه يف البيت، ثم دخلوا البيت، فإذا هو عيّل ݤون أنّ ويظنّ 

فطلبوه فلم جيدوه ،حممد؟ فقال: ال أدري
(3)

. 

 :هـ(427الثعليب )تويف سحاق إأبو  -11
وكان هذا : َّ يك  ىك مك لك اك ُّٱ: قال يف تفسري قوله تعاىل

ملّا أسلمت  ذكره ابن عباس وغريه من املفرّسين أن قريشا   املكر عىل ما

فاجتمع نفر من مشاخيهم ، ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل األنصار فرقوا أن تتفاقم أمور رس

                                                           
 .5/1687تفسري ابن أيب حاتم  (1)

 بأصّح  خمترصا   القرآن تفسري إخراج إخوان من مجاعة ألني: س1/14قال يف مقّدمته  (2)

 نقصد وأن السور، وتنزيل والروايات، واحلروف والشواهد الطرق وحذف األسانيد،

 القرآن من حرفا   كنرت ال حتى ،اآلي تفسري متقّصني غريه، دون دا  جمرّ  التفسري إلخراج

 نستعني، وإياه التوفيق، وباهلل ملتمسهم، إىل ذلك، فأجبتهم جأخر إال تفسري له يوجد

 متنا ، وأشبهها إسنادا ، األخبار بأصّح  ذلك إخراج باهلل، فتحّريت إال قوة وال حول وال

 بمثل أتى ممن الصحابة من أحدا   معه أذكر مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن التفسري وجدت فإذا

 بأصّح  درجة أعالهم عن ذكرته فقنيمتّ  كانوا فإن الصحابة عن وجدته وإذا ذلك،

 د.اإلسنا بحذف موافقيهم وسميت ، األسانيد

 .2/18بحر العلوم  (3)



 207......................................................................... مصادر خرب املبيت

 
 

فأتى جربئيل ،...ملسو هيلع هللا ىلصيف أمر رسول ليتشاوروا  ،وكبارهم يف دار الندوة

وأمره أن ال يبيت عىل مضجعه الذي كان يبيت  ،وأخربه بذلك ملسو هيلع هللا ىلصالنبّي 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأمر رسول اهلل  ،فيه، وأذن اهلل تعاىل له عند ذلك باخلروج اىل املدينة

 ،ديشح برُب فقال: اتّ  ،فنام يف مضجعه ،م اهلل وجههعيّل بن أيب طالب كرّ 

ههفإّنه لن خيلص إليك أمر تكر
(1)

. 

، َّجئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّٱ :ويف قوله تعاىل
 ،ملا أراد اهلجرة خلف عيل بن أيب طالب بمكة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  إنّ قال: 

فأمره ليلة خرج إىل الغار وقد  ،الودائع التي كانت عنده وردّ  ،لقضاء ديونه

دي شح برُب اتّ »وقال له:  ،ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكون بالدار أن ينام عىل فراشه أحاط 

خرض، ونم عىل فرايش، فإّنه ال خيلص إليك منهم مكروه إن احلرضمي األ

 قد شاء اهلل، ففعل ذلك عيل، فأوحى اهلل تعاىل إىل جربئيل وميكائيل إّن 

كام يؤثر فأيّ  ،وجعلت عمر أحدكام أطول من عمر األخر ،آخيت بينكام

ال فأوحى اهلل تعاىل إليهام: أف ،صاحبه بالبقاء واحلياة؟ فاختار كالمها احلياة

فبات عىل  ،ملسو هيلع هللا ىلصآخيت بينه وبني حمّمد  ،كنتام مثل عيل بن أيب طالب ݠ

ويؤثره باحلياة، اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدوه،  ،يفديه نفسه فراشه

وميكائيل عند رجليه، وجربئيل  ،فكان جربئيل عند رأس عيل ،فنزال

 ،ةفنادى اهلل عّز وجّل املالئك !بن أيب طالبمن مثلك يا ،ينادي: بخ بخ

  ٰى  ُّٱ: وهو متوجه إىل املدينة يف شأن عيل ݠ ملسو هيلع هللا ىلصوأنزل اهلل عىل رسوله 

ابن عّباس: نزلت يف  ، قال، َّجئ يي ىي ني مي زي ري

من املرشكني إىل الغار مع أيب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصعيل بن أيب طالب حني هرب النبّي 

                                                           
 .4/348الكشف والبيان  (1)
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ملسو هيلع هللا ىلصونام عيّل عىل فراش النبّي  ،يقالصدّ 
(1)

. 

 :(هـ437مكي بن أيب طالب القرطيب )تويف  -12
م يبيت يف موضعه، فتوهّ  نعلّيا أ  ملسو هيلع هللا ىلص وأمر النبيقال يف تفسريه: 

، فقالوا: اعليًّ ،  فباتوا حيرسونه، فلام أصبح وجدوا ملسو هيلع هللا ىلص النبي هاملرشكون أنّ 

صعب وذلول يطلبونه،  أين صاحبك؟ قال: ال أدري، فركبوا وراءه كّل 

وا بالغار قد نسج عىل فمه العنكبوت، فمكث النبي   رر ؛ الثا  فيه ث ملسو هيلع هللا ىلصوم 

هذا  ديبرُب  وتسّج  ،عىل فرايش نمقال لعيّل:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ويروى أنّ 

ه لن خيلص إليك يشء تكرهفإنّ  ،احلرضمي
(2)

. 

 :هـ(520البغوي )تويف أبو حممد  -14
قال يف تفسريه: وكان هذا املكر عىل ما ذكره ابن عباس وغريه من 

تفاقم أمر رسول اهلل قوا ملا أسلمت األنصار أن ير  ف   قريشا   أهل التفسري: أنّ 

فاجتمع نفر من كبارهم يف دار الندوة، ليتشاوروا يف أمر رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلص

وأمره أن ال يبيت يف مضجعه  ،وأخربه بذلك ملسو هيلع هللا ىلصفأتى جربيل النبي  ...ملسو هيلع هللا ىلص

الذي كان يبيت فيه، فأذن اهلل له عند ذلك باخلروج إىل املدينة، فأمر رسول 

ديت هذه، اتشح برُب »وقال له:  ،جعهبن أيب طالب أن ينام يف مض عيل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

«ه لن خيلص إليك منهم أمر تكرههفإنّ 
(3)

. 

 :هـ(538الزخمشري )تويف أبو القاسم  -15
وأمره أن ال يبيت  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فأخرب جربيل ݠقال يف تفسريه: 

                                                           
 .2/126الكشف والبيان  (1)

 .4/2801اهلداية إىل بلوغ النهاية  (2)

 .2/288تفسري البغوي  (3)
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فنام يف مضجعه، وقال  ݤ ايف مضجعه، وأذن اهلل له يف اهلجرة، فأمر عليًّ 

دين، فلام ه لن خيلص إليك أمر تكرهه، وباتوا مرتّص فإنّ ديت، شح برُب له: اتّ 

 وجّل  ب اهلل عزّ فبهتوا وخيّ  ،اأصبحوا ثاروا إىل مضجعه، فأبرصوا عليًّ 

فأبطل اهلل مكرهم ،وا أثرهسعيهم، واقتّص 
(1)

. 

 :هـ(597ابن اجلوزي )تويف عبد الرمحن  -16
العقبة، ليلة  ملسو هيلع هللا ىلصقال أهل التفسري: ملّا بويع رسول اهلل قال يف تفسريه: 

وأمر أصحابه أن يلحقوا باملدينة، أشفقت قريش أن يعلو  أمره، وقالوا: 

قد كر  عليكم بالرجال، فاجتمع مجاعة من أرشافهم كم به واهلل لكأنّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأتى جربيل رسول اهلل ،...ليدخلوا دار الندوة فيتشاوروا يف أمره

يبت يف مضجعه فأمره أن ال يبيت يف مضجعه، وأخربه بمكر القوم، فلم 

ا فبات يف مكانه، وبات املرشكون حيرسونه، فلاّم تلك الليلة، وأمر عليًّ 

رشكون مل ا إىل املدينة، وجاء امل، أذن له اهلل يف اخلروج ملسو هيلع هللا ىلصأصبح رسول اهلل 

، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: ال أدرياأصبحوا، فرأوا عليًّ 
(2)

. 

 :هـ(606الفخر الرازي )تويف  -17
 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ُّٱقوله تعاىل  قال يف تفسري

مرشكي  : قال ابن عباس وجماهد وقتادة وغريهم من املفرسين: إنّ َّمم

ه ودخل عليهم إبليس يف صورة شيخ، وذكر أنّ  ،قريش تآمروا يف دار الندوة

ريب املنون، فقال إبليس: ال ص به دوه نرتبّ فقال بعضهم: قيّ  ،من أهل نجد

 :وقال بعضهم ،سفك له الدماءفتُ  ،مهه يغضب له قوألنّ  ،مصلحة فيه
                                                           

 .2/215الكشاف  (1)

 .2/205زاد املسري  (2)
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ألنه  ،أخرجوه عنكم تسرتحيوا من أذاه لكم، فقال إبليس: ال مصلحة فيه

وقال أبو جهل: الرأي أن نجمع من  ،جيمع طائفة عىل نفسه ويقاتلكم هبم

ق دمه يف فإذا قتلوه تفرّ  ،فيرضبوه بأسيافهم رضبة واحدة ،قبيلة رجال   كّل 

ها، فريضون بأخذ الدية، هاشم عىل حماربة قريش كلّ فال يقوى بنو  ،القبائل

 ،ه بذلكفقال إبليس: هذا هو الرأي الصواب، فأوحى اهلل تعاىل إىل نبيّ 

وأذن اهلل له  ،وأمره أن ال يبيت يف مضجعه ،وأذن له يف اخلروج إىل املدينة

ه لن فإنّ  ،بربديت ا أن يبيت يف مضجعه، وقال له: تسّج يف اهلجرة، وأمر عليّ 

دين، فلام أصبحوا ثاروا إىل وباتوا مرتّص  .لص إليك أمر تكرههخي

ب اهلل سعيهموخيّ  ،ا فبهتوافأبرصوا عليًّ  ،مضجعه
(1)

. 

 يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ُّٱ :وقال يف قوله تعاىل
بات عىل فراش  ،بن أيب طالب نزلت يف عيلّ : َّ هئ مئ  خئ جئحئ

ىل فراشه قام ا نام عه ملّ ليلة خروجه إىل الغار، ويروى أنّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

جربيل ݠ عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجربيل ينادي: بخ بخ من 

ونزلت اآلية ؟بن أيب طالب يباهي اهلل بك املالئكةك يامثل
(2)

. 

 :هـ(671القرطيب )تويف  -18
هذا إخبار بام اجتمع عليه املرشكون من املكر بالنبي قال يف تفسريه: 

 هتوه، ورصدوه عىل باب منزل قتله فبيّ يف دار الندوة، فاجتمع رأهيم عىل ملسو هيلع هللا ىلص

عيل بن أيب طالب أن ينام عىل  ملسو هيلع هللا ىلصطول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج، فأمر النبي 

أن يعمي عليهم أثره، فطمس اهلل عىل أبصارهم،  وجّل  فراشه، ودعا اهلل عزّ 

                                                           
 .15/477مفاتيح الغيب  (1)

 .5/350مفاتيح الغيب  (2)
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 أصبحوا فلاّم ، وهنض فخرج وقد غشيهم النوم، فوضع عىل رؤوسهم ترابا  

رسول اهلل  خربهم أن ليس يف الدار أحد، فعلموا أنّ فأ ،خرج عليهم عيل

ريهااخلرب مشهور يف السرية وغ ،قد فات ونجا ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

. 

 :هـ(685البيضاوي )تويف ناصر الدين  -19
م ملا سمعوا بإسالم األنصار ومبايعتهم وذلك أهّن قال يف تفسريه: 

ليس يف يف أمره، فدخل عليهم إبواجتمعوا يف دار الندوة متشاورين  ،فرقوا

 ،فأردت أن أحرضكم ،سمعت اجتامعكم ،وقال: أنا من نجد ،صورة شيخ

 ،فقال أبو البحرتي: رأيي أن حتبسوه يف بيت ،ونصحا   رأيا  ولن تعدموا مني 

غري كوة تلقون إليه طعامه ورشابه منها حتى يموت، فقال  ،وا منافذهوتسدّ 

من أيديكم،  وخيلصه ،يأتيكم من يقاتلكم من قومه ،بئس الرأي :الشيخ

 ،فتخرجوه من أرضكم ،رأيي أن حتملوه عىل مجل :فقال هشام بن عمرو

يفسد قوما  غريكم ويقاتلكم هبم،  ،بئس الرأي :كم ما صنع، فقالفال يرّض 

 وتعطوه سيفا   ،ا أرى أن تأخذوا من كل بطن غالما  أن :فقال أبو جهل

ال يقوى بنو ق دمه يف القبائل، ففيتفرّ  ،فيرضبوه رضبة واحدة ،صارما  

صدق هذا  :هم، فإذا طلبوا العقل عقلناه. فقالهاشم عىل حرب قريش كلّ 

وأمره  ،وأخربه اخلرب ݠقوا عىل رأيه، فأتى جربيل النبي فتفرّ  .الفتى

وخرج مع أيب بكر إىل الغار ،يف مضجعه ݤ اجرة، فبيت عليًّ باهل
(2)

. 

 :هـ(710النسفي )تويف أبو الربكات  -20
وأمره أن ال يبيت  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أخرب جربيل ݠقال يف تفسريه: 

                                                           
 .7/397تفسري القرطبي  (1)

 .3/57تفسري البيضاوي  (2)
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 :وقال له ،ا فنام يف مضجعهفأمر عليًّ  ،اهلجرة وأذن له اهلل يف ،يف مضجعه

 فلاّم  ،دينوباتوا مرتّص  ،ه لن خيلص إليك أمر تكرههفإنّ  ،ديتشح برُب اتّ 

 ،ب اهلل سعيهموخيّ  ،فبهتوا ،افابرصوا عليًّ  ،أصبحوا ثاروا إىل مضجعه

فأبطل اهلل مكرهم ،ثرهوا أفتقوا
(1)

. 

 :هـ(745)تويف  األندلسي أبو حيان -21
أن ال  وأمره ،بذلك ملسو هيلع هللا ىلصفأوحى اهلل تعاىل إىل نبيه تفسريه: يف  قال

يبيت ا أن وأمر عليًّ  ،وأذن له باخلروج إىل املدينة ،يبيت يف مضجعه

 ،فبادروا إىل املضجع ،وباتوا راصدين ،شح بربدتهويتّ  ،مضجعه يف

وخرج إىل  ،ودائع كانت عنده ا لريدّ ف عليًّ وخلّ  ،فبهتوا ،اليًّ فأبرصوا ع

املدينة
(2)

. 

 :هـ(774)تويف  الدمشقيابن كثري  -22
روى العويف عن ابن عباس، وروي عن جماهد قال يف تفسريه: 

وعروة بن الزبري وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغري واحد نحو ذلك، 

 ،ينتظر أمر اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقام رسول اهلل فأ :وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق

أتاه جربيل  ،وأرادوا به ما أرادوا ،حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به

 ملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسول اهلل  ،فأمره أن ال يبيت يف مكانه الذي كان يبيت فيه ݠ

 ،د له أخرضى برُب ويتسجّ  ،فأمره أن يبيت عىل فراشه ،عيل بن أيب طالب

وهم عىل بابهوم عىل الق ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج رسول اهلل  ،ففعل
(3)

. 

                                                           
 .1/642تفسري النسفي  (1)

 .5/309البحر املحيط  (2)

 .4/40تفسري ابن كثري  (3)
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 :هـ(859النيسابوري )تويف نظام الدين  -23
وأمره أن ال يبيت يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب جربيل رسول اهلل قال يف تفسريه: 

وقال له:  ،فنام يف مضجعه ا ݠفأمر عليًّ  ،وأذن اهلل له يف اهلجرة ،مضجعه

 فلاّم  ،دينوباتوا مرتّص  ،ه لن خيلص إليك أمر تكرههفإنّ  ،شح بربديتاتّ 

 ،ب اهلل سعيهموخيّ  ،ا فبهتواعليًّ فأبرصوا  ،أصبحوا ثاروا إىل مضجعه

فأبطل مكرهم ،وا أثرهواقتّص 
(1)

. 

 :هـ(875الثعاليب )تويف أبو زيد  -24
يف اخلروج ، وأذن له ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب اهلل تعاىل بذلك نبيه قال يف تفسريه: 

 التّف  من ليلته، وقال لعيل بن أيب طالب: ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اهلل إىل املدينة، 

ك يشء، ففعل، ه ال يرّض فإنّ  ،ردي احلرضمي، واضطجع يف مضجعييف بُ 

فجاء فتيان قريش، فجعلوا يرصدون الشخص، وينتظرون قيامه، فيثورون 

ا، فقالوا له: أين صاحبك؟ فقال: ال أدريبه، فلام قام رأوا عليًّ 
(2)

. 

 :هـ(911جالل الدين السيوطي )تويف  -25
ثورنقل يف تفسريه الدر املن

(3)
جمموعة من الروايات التي تتحّدث  

 وهي كام نقلناه عن غريه من املفرّسين، حول قضية املبيت يف ليلة اهلجرة،

 .ما يتناىف معهاومل ينقل 

 :هـ(977اخلطيب الشربيين )تويف  -26
وكان ذلك املكر عىل ما ذكره ابن عباس وغريه من قال يف تفسريه: 

                                                           
 .3/392تفسري النيسابوري  (1)

 .3/128اجلواهر احلسان  (2)

 .3/179الدر املنثور  (3)
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فرقوا أن يتفاقم أمر رسول  ،األنصار وبايعوه ملا أسلمت ّن قريشا  أين املفرّس 

فاجتمعت رؤساؤهم كأيب جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة، وأيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

سفيان وهشام بن عمرو وطعيمة بن عدي والنرض بن احلرث وأيب 

فتفّرقوا عىل  ...ملسو هيلع هللا ىلصالبحرتي بن هشام يف دار الندوة متشاورين يف أمره 

 ،فأخربه بذلك ملسو هيلع هللا ىلصالنبّي  تى جربيل ݠقول أيب جهل جممعني عىل قتله، فأ

وأمره أن ال يبيت يف مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأذن اهلل تعاىل له عند 

فنام يف مضجعه،  ا ݤعليًّ  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر رسول اهلل  ،ذلك باخلروج إىل املدينة

ه لن خيلص إليك أمر تكرههفإنّ  ،ديتشح برُب وقال له: اتّ 
(1)

. 

 :هـ(982)تويف العمادي أبو السعود  -27
وذلك أهنم ملا سمعوا بإسالم األنصار ومبايعتهم له قال يف تفسريه: 

فدخل إبليس ، ملسو هيلع هللا ىلصواجتمعوا يف دار الندوة يتشاورون يف أمره  ،فرقوا ملسو هيلع هللا ىلص

فأردت أن  ،سمعت باجتامعكم ،أنا من نجد :وقال ،عليهم يف صورة شيخ

جربيل فأتى  ،فتفرقوا عىل رأيه ...ونصحا   رأيا   يولن تعدموا منّ  ،أحرضكم

ا فبيت عليًّ  ،وأمره باهلجرة ،وأخربه باخلرب ،النبي عليهام الصالة والسالم

إىل الغاروخرج هو مع أيب بكر  ،عىل مضجعه ݤ
(2)

. 

 :هـ(1127مساعيل حقي )تويف إ -28
خرب النبي أف فنزل جربائيل ݠ ،قوا عىل رأيهفتفرّ قال يف تفسريه: 

مره باهلجرة أو ،يبيت فيهن ال يبيت ىف مضجعه الذي كان أمره أو ،بذلك

بكر الصديق  أيبوخرج هو مع  ،عىل مضجعه ݤا فبيت عليًّ  ،ىل املدينةإ

                                                           
 .1/567الرساج املنري  (1)

 .4/19تفسري أبو السعود  (2)
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ىل الغارإ ݤ
(1)

. 

 :هـ(1224ابن عجيبة الفاسي )تويف  -29
وأخربه  ملسو هيلع هللا ىلصفتفرقوا عىل رأيه، فأتى جربيل النبي قال يف البحر املديد: 

مع أيب بكر إىل  عىل مضجعه، وخرج ا ݤاخلرب، وأمره باهلجرة، فبيت عليًّ 

إىل املدينة الغار، ثم سافر مهاجرا  
(2)

. 

 :هـ(1225حممد ثناء اهلل املظهري )تويف  -30
ى أتف ،عىل ذلك وهم جمتمعون لهق القوم فتفرّ ... قال يف تفسريه:

ال تبت هذه الليلة عىل فراشك الذي  :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  جربئيل ݠ

 كانت فلاّم  ، تعاىل يف اخلروجذن اهللأو ،وأخربه بمكر القوم ،تبيت عليه

 فلاّم  ،العتمة من الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه حتى ينام فيبيتون عليه

بردائي  ّج وتس ،نم عىل فرايش: قال لعيل ݤ ،مكاهنم ملسو هيلع هللا ىلصرأى رسول اهلل 

وكان  .مر تكرههأه لن خيلص إليك منهم نّ إف ،األخرض احلرضمي فنم فيه

إذا نامينام يف برده ذاك  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
(3)

. 

 :هـ(1270اآللوسي )تويف شهاب الدين  -31
فقال: ال تبت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فأتى جربيل ݠ... قال يف تفسريه:

 كانت عتمة من الليل فلاّم  ،هذه الليلة عىل فراشك الذي كنت تبيت عليه

 ملسو هيلع هللا ىلص رأى رسول اهلل فلاّم  ،اجتمعوا عىل بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه

ردي هذا بُ  ّج وتس ،نم عىل فرايش :م اهلل وجهه كرّ قال لعيل ،مكاهنم

                                                           
 .3/339روح البيان  (1)

 .2/325البحر املديد  (2)

 .4/57التفسري املظهري  (3)
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وكان  ،ه لن خيلص إليك يشء تكرهه منهمفإنّ  ،احلرضمي األخرض فنم

يف ذلك إذا نام، وأذن له عليه الصالة والسالم رده ينام يف بُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

رإىل الغا فخرج مع صاحبه أيب بكر ،اهلجرة
(1)

.  

 :هـ(1332القامسي )تويف حممد  -32
، وأمره أن ال يبيت ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فأخرب جربيل ݠال يف تفسريه: ق

فنام يف مضجعه، وقال له:  افأمر عليًّ  ،يف مضجعه، وأذن اهلل له يف اهلجرة

، وأخذ ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج النبّي  ،ه لن خيلص إليك أمر تكرههديت، فإنّ اتشح برُب 

الرتاب عىل قبضة من تراب، فأخذ اهلل بأبصارهم عنه، وجعل ينثر 

سهمرؤو
(2)

. 

 :هـ(1354تويف حممد رشيد رضا ) -33
ب عليه هجرة املصطفى ة مكرهم الذي ترتّ وأما قّص قال يف تفسريه: 

أوفاها رواية ابن  ،، وظهور اإلسالم، وخذالن الرشك، ففيها رواياتملسو هيلع هللا ىلص

إسحاق يف سريته، وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم يف تفاسريهم، 

بألفاظ متقاربة،  النبوة عن ابن عباس ݤ وأبو نعيم والبيهقي يف دالئل

 ...فأتى جربيل ݠ قال: ،ننقل ما أورد السيوطي يف الدر املنثور منها عنه

وأخربه بمكر  ، يبيت يف مضجعه الذي كان يبيت فيهفأمره أاّل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

د ذلك يف ، وأذن اهلل عنيف بيته تلك الليلة ملسو هيلع هللا ىلص القوم، فلم يبت رسول اهلل

جرةاخلروج، وأمرهم باهل
(3)

. 

                                                           
 .5/185روح املعان  (1)

 .5/281تفسري القاسمي  (2)

 .9/542تفسري املنار  (3)
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 هـ(:1418وهبة الزحلي )تويف  -34
يف بيته تلك الليلة، وأذن  ملسو هيلع هللا ىلصفأتى جربيل النبي ... قال يف تفسريه:

اهلل له عند ذلك يف اخلروج، وأنزل عليه بعد قدومه املدينة، يذّكره نعمته 

هذه أسباب اهلجرة النبوية من مكة  ، َّ يك  ىك مك لك اك ُّٱعليه: 

املكرمة إىل املدينة املنورة
(1)

. 

كبار املفرّسين يف كّل قرن من القرون، ومل أقوال هذه نامذج من 

بل كان الغرض التمثيل ببعض  ،نقصد استقصاء كّل من أورد اخلرب

 وتلّقيهم هلا بالقبول. ،ثبات تساملهم عىل القضية، إلاملفرّسين يف كّل طبقة

 خرب املبيت عند الشعراء:
عىل فراش  ݠمنني مبيت أمري املؤ ىل شهرة خربمن القرائن ع

الشعراء هلذه املنقبة كثري من تضمني  ليلة اهلجرة هو ݕرسول اهلل 

وهذا دليل قوي عىل شياع  ،قصائدهمهلا يف  وذكرهم ،العظيمة يف أبياهتم

 هذه احلادثة بني عاّمة الناس، ويزداد الشعر داللة عىل هذا كّلام كان قريبا  

 من احلادثة. زمانا  

ذكروا فيه  بعض الذين نظموا شعرا  أسامء  ئومن هنا فسأنقل للقار

 هذه القضية:

 :هـ(40 استشهدعلي بن أيب طالب ) اإلمام -1
 إنّ  :قال ،عن عيل بن احلسنينقل احلاكم عنه أبيات افتخار مسندة: 

عند  وقال عيلّ  ،طالبل من رشى نفسه ابتغاء رضوان اهلل عيل بن أيب أوّ 

                                                           
 .9/305التفسري املنري  (1)
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 ݕ: مبيته عىل فراش رسول اهلل

 و   ن  م   ري    خ  يس  ف  ن  ب   يُت ق  و  
 اص  احل   ئ  ط 

 ه  وا ب  رُ كُ م  ي   ن  أ   اف  خ   ه  ل  إ   ول  ُس ر  

 ان  آم   ار   الغ  اهلل يف   ُل و  ُس ر   ات  ب  و  

 ر  أُ  تر وب  
 ت  ي   مل   و   م  ه  ي  اع 

 ون  مُ ه 
 ين 

. 

 ي  ب  ال  ب   اف  ط   ن  م  و   
 الع   ت 

 ب  و   ق  ي  ت 
 ر  ج  احل 

 و  الط   و  ذُ  اهُ ج  ن  ف  
 ر  ك  امل   ن  م   هُ ل  اإل   ل 

 و   ى  ق  و  مُ 
  يف  و   ه  ل  اإل   ظ  ف  ح   يف 

 رت   س 

س   األ  و   ل  ت   الق  ىل   ع  يس  ف  ن   ت  ن  طِّ وُ  د  ق  و  
(1)

 

 :هـ(40)تويف قبل  حسان بن ثابت -2
 التي بيات للصحايب حّسان بن ثابتهذه األنسبت بعض املصادر 

 :، حيث قالفيها هذه احلادثة ذكر

 خ  ب   اذ   ن  م  
 اكعا  ر   ق  دّ ص  ت   ه  امت  

  ىل  ع   ات  ب   ان  ك   ن  م  
 دحمم   اش  ر  ف 

 ي   قومي   يُل رب  ج   ان  ك   ن  م  
 ينهم 

 ر  القُ  يف ان  ك   ن  م  
 ؤ  مُ  ي  مِّ ُس  آن 

 نا  م 
. 

 ف  ن   يف هُ وأس    
 اار  س   إ   ه  س 

 اار  الغ   مر ؤُ ي   ى  س  أ   د  م  حُم و  

  ايه  ف  
 اار  س  ي   قومُ ي   اُل يك  وم 

اار  غر   ني  ل  تُ  ات  آي   سع  ت   يف
(2) 

. 

 هـ(:173السيد احلمريي )تويف  -3
 عصامء قال فيها: قصيدةنظم هذه الفضيلة يف 

  ىل  ع   ات  ب  و   وااتُ ب  
 ا  ع  ف  ل  مُ  اش  ر  الف 

 هُ ن  أ  ك   يطُ م  الش   ع  ل  ط   اإذ   ىت  ح  

 ت  ف  اد  ص  ف   اش  ر  الف   يخ  أ   ذ  خ  أل    واارُ ث  

 ب  ه  ذ  ي   مل دا  مّ حُم   ن  أ   ون  ر  ي  و   

 ب  ر  غ  مُ  م  ه  د  أ   دِّ خ   ةُ فح  ص   ل  اللي   يف

  ري   غ  
 ب  ي  اخلُ  فر أ كُ  ت  ب  ل  ط   يالذ 

                                                           
 .4/3عىل الصحيحني  املستدرك (1)

، األمال 281 :، املناقب للخوارزمي238 :البن مردويه ݠمناقب عيل بن أيب طالب  (2)

 .1/182اخلميسية 
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 وانُ اي  ع  و   هُ و  أ  ر   ملا واعُ اج  رت   ف  
. 

 ل  اإل   د  س  أ  
ب  ه  ن  م   يف جُم ال دا   ه 

(1) 

. 
 :وقال أيضا  

ي ا اّلذ  ن  ذ  م   اشهفر   وق  ف   ات  ب   دق   و 

 ح  ل  ب   هُ ه  ج  و   هُ ن  م   ر  مخ   و  
 ه  اف 

 ت  ف  ش  ك  ت   ُح و  لُ ي   ح  ب  ُص  اد  ب   ام  ل  ف  

 ب   ت  ار  د  و  
 هُ ون  بُ لُ ط  ي   م  هُ اُس ر  ح  أ   ه 

 ىض   م   د  ق   رُ ه  الطر  ُب يِّ الط  و   را  اه  ط   وات  أ  

 ب   وامر ه  ف  
 او  ط  س   د  ق  و   وهُ لُ تُ ق  ي   ن  أ   ه 

. 

 داس  و  ت  ف   ى  ف  املصط   اد  وس   ى  دن  أ  و   

 اد  ي  ك  أ   ان  ك   ن  م   د  ي  ك   هُ ن  ع   ع  ف  د  ي  ل  

  ع  ط  ق   هُ ل  
 ح   ن  م 

 و  ل  ال ك  ال 
 اد  و  س  أ   ن 

 و  وأُ  ير ب  الن   ب  ُس  ام   س  م  األ   ب  و  
 اد  ع 

 غ  ال   ىل   إ  
  ى  ش  خي    ار 

 ي  ف 
 اد  ر  و  ت  ي   ن  أ   ه 

 ي  أ  ب  
 مُ  اب  رض    مُ هي   د 

 ق  مُ و   ام  ي  ق 
اد  ع 

(2) 

. 

 هـ(:187العبدي الكويف )تويف  -4
ها بعض املحّققني من أفضل ما قيل من الشعر يف قال يف أبيات اعترب

 :ݠأمري املؤمنني 

ي ل ة   ل  ار   و  غ   مُم ت أل    ب ت   مل ا   ال 

ا هُ  اهل  اد ي أ ُخو إ ال   أ ن ت   م  ُ
ن اُص   و 

 ع  ض  ب   ُج و  ز  و  
 ر  ه  الز   ه  ت 

 
 اه  نفُ ك  ي   اء

. 

نا    ك   أ م  ُ ري  غ  آل  ن   و  ن   م 
ُعب    م   الرر

رُ  ُمظ ه  امل ن ُعوُت  قِّ احل    و   الُكُتب   يف و 

 ن  ب  أ   وبُ أ  و   ى  ر  الو   ن  و  دُ 
ب  جُ النر  ه  ائ 

(3) 

. 

 هـ(:211أبو العتاهية )تويف  -5
 قال يف أبياته:

 ي   مل   و  
 هُ دُ ُص ر  ت   اك  ن  هُ  ون  كُ رش   املُ و    ن  س  ح   وبُ أ   هُ ن  ع   ت  ب 

                                                           
 .18ديوان السيد احلمريي:  (1)

 .167ديوان السيد احلمريي:  (2)

 .2/293الغدير  (3)
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ُ ل   اف  فِّ ل  ت  مُ   مُ هُ د  ي  ك   د  ري 

 ذ  ب  ب   ي  ب  الن   ىق  و  ف  
 ج  ه  مُ  ل 

 ه  ت 
. 

 و  
 هُ دُ ه  مم    اس  الن   ري   خ   ادُ ه  م 

 ن  مُ  ار  ف  كُ ال   نُي  ع  أ  ب  و  
هُ دُ ج 

(1) 

. 
 

 هـ(:246دعبل اخلزاعي )تويف  -6
 قال يف بعض قصائده:

ن ي د   أ ع  حِّ ب ل   املُو  د   ُكلِّ  ق  حِّ  ُمو 

و   ه  ي مُ  و 
ىل   امُلق  اش   ع  ر 

د   ف   حُم م 

و   ه  مُ  و  د  ن د   املُق 
ات   ع  م  و  ى   ح  غ   الو 

. 

ا ال    اب د  ن ا ع  ث  ال   و  ا و   ُجل ُمود 

ت ى   اهُ  ح  ق  ا و  د 
ائ  ا ك  ي د 

ك   وم 

ا ي س   م  رُ  ل  ا ُين ك  ف  ار  ا ط  ي د 
ل  ت  و 

(2) 

. 

 هـ(:320 ابن علوية األصفهاين )تويف -7
 قال يف قصيدة له:

 ف  ن   ة  ج  ه  مُ  هلل  ى  رش    ن  م   م  أ  
 ه  س 

ُ غ   اد  ج   ل  ه    أ   ري 
 ي  خ 

 ف  ن  ب   م  ث   ه 
 ه  س 

. 

 ي  ل  ع   يِّ ب  الن   ن  و  دُ  
  و  ذُ  ه 

 ن  ال  ك  ت 

  ق  و  ف  
 س  ع  الن  ك   طر غُ ي   اش  ر  الف 

ان 
(3) 

. 

 هـ(:357)تويف  األمري أبو فراس احلمداين -8
 :ݠأمري املؤمنني  قال مادحا  

ى   ر  ن  ال و  ن  ُدو  ت ار  م  د  املُخ  اض  ن  ع   م 

ر  
ق  ف  ن  ب ات  ف و  ام  ر   ُمت ن كِّ

ه   اش 
. 

اهُ   ن  آ خ  ت ار  م  ر  امُلخ  ن  آ ز   م 

اهُ  د  ُه أ ع  اش  ر 
ملّا أ ط ل  ف 

(4) 

. 

                                                           
 .1/338مناقب آل أيب طالب  (1)

 .96ديوان دعبل اخلزاعي:  (2)

 .1/338ل أيب طالب مناقب آ (3)

 .348ديوان أيب فراس احلمدان:  (4)
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 هـ(:360أبو القاسم الزاهي )تويف  -9
 قال يف شعره:

ى   د  ف د  ن  ق  ا م   حُم ّمد 
ه  س   ب ن ف 

ن هُ  اش  ُدو  ر 
ق  الف  ن  ف و 

ب ات  م   و 
. 

ن هُ    ع 
ه  س  ُكن  ب ن ف  مل   ي  ص   و  ر   ح 

ي ام  ق  
اد  ف  ج  ص  ُخ ا ر  م   و  ال  غ   د  و 

(1)
 

. 

 هـ(:385الصاحب بن عباد )تويف  -10
 ته املعروفة:قال يف حواريّ 

ى  ق ال ت  ف م    اش  ف د  ر 
ق  الف  ن  ف و 

  ن  ب ات  م 

ل    ه  و  ب ُت اخل ل ق  يف  ال  ُقل ُت أ ث  ف 
(2) 

. 
 

 :وله أيضا  

  ل  ه  
 ع  ف   ُل ث  م 

 ال   ل  ي   ل  يف   ك  ل 
ات م  الن ب يِّي ن ا  د  ق  و   اش  ر  ف  ح  خ  و  ي ت  ب الرر ف د 

(3) 

. 

 ،تتّبعنا دواوين الشعراء لوجدنا عرشات األبيات غري ما ذكرناولو 

عىل  وصارت وساما   ،تصدح بذكر هذه املنقبة العظيمة التي خّلدها التاريخ

 .ݠمري املؤمنني أل جبني الدهر

                                                           
 .3/388الغدير  (1)

ع واخلوف.، 38ديوان الصاحب بن عباد:  (2) ز   والوهل: هو الف 

 .175ديوان الصاحب بن عباد:  (3)





 

 شبهة ورد
 

حول قضية املبيت، مفادها أّن ما حصل ليلة هة طرح بعضهم شب

قد أعطاه  ݕإذ أّن النبي  ،ال يعترب منقبة له ݠاهلجرة من أمري املؤمنني 

لن خيلص » :وهو قوله بالسالمة، وبأنه لن يصيبه منهم مكروه، صّك أمان

بنجاته من كيد  ݠبحيث علم أمري املؤمنني  ،«إليك يشء تكرهه منهم

 قريش.

حيث قال  كتابه منهاج السنة،شكال ابن تيمية يف ذا اإلوقد متّسك هب

القوم مل يكن هلم غرض يف عيل   أنّ فهذا يبنيِّ : ݤا عىل العاّلمة احليل ردًّ 

 ،دي هذا األخرض، فنم فيهشح برُب اتّ »قد قال:  ملسو هيلع هللا ىلص فإن النبي وأيضا   ،أصال  

 - وهو الصادق -فوعده  ،«فإنه لن خيلص إليك منهم رجل ب يء تكرهه

ه ال خيلص إليه مكروه، وكان طمأنينته بوعد الرسولأنّ 
(1)

. 

ه كذب باتفاق وقال احللبي يف سريته: قال فيه اإلمام ابن تيمية: إنّ 

قد حصلت له الطمأنينة بقول الصادق  وأيضا  ، العلم باحلديث والسري أهل

فلم يكن فيه فداء بالنفس وال  ،«لن خيلص إليك يشء تكرهه منهم» :له

اةإيثار باحلي
(2)

. 

 واجلواب: 

 ݠشكال منقوض بحصول الرضر ألمري املؤمنني هذا اإلّن أ: لا أو  
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وأرادوا الفتك به،  ،ݕمن كّفار قريش عندما حاُصوا دار املصطفى 

 ويدّل عىل ذلك نصوص السرية:

 وجعل عيلي : ، حيث جاء فيهاما ورد يف رواية أيب بلج املتقّدمة :منها

رأسه يف الثوب  قد لّف  ،روهو يتضوّ  ،نبي اهلل ى  م  ر  باحلجارة كام كان يُ  ى  رم  يُ 

كان  ،ك للئيمفقالوا: إنّ  ،ثم كشف عن رأسه ،ى أصبحرجه حتّ ال خُي 

وقد استنكرنا ذلك ،روأنت تتضوّ  ،رصاحبك نرميه فال يتضوّ 
(1)

. 

، قال ݤعن عبد اهلل بن عباس  ما رواه ابن عساكر بسنده :ومنها

 أصبحوا إذا هم فلاّم  ،وجعلوا يرمونه ،اليًّ ع تنظر قريش وباتت ... :فيه

كنا  ،ركأنكرنا ترّض قد  :فقالوا ،ال علم ل به :قال ؟أين حممد :فقالوا ،بعيلّ 

رر وأنت ترّض فال يترّض  نرمي حممدا  
(2)

 . 

، فإنه برميه باحلجارة ݠا قد آذت عليًّ  أّن قريشا  وهي ُصحية يف 

ى هبا،  ي من هو التلوّ فإّن التضّور كان يتضّور من احلجارة التي كان ُيرم 

 . أو جوع أو غريمها الوجع من رضب  

 .أن قريشا  رضبوا عليًّا وانتهروه وحبسوه يف بعض كتب السريةو 

 فلام فراشه، عن ݠ عيل وقام ،الدار فدخلوا... رواية الطربي: ففي

 كنت رقيبا   أو ،أدري ال قال: صاحبك؟ أين له: فقالوا منه عرفوه، دنوا

 ،املسجد إىل وأخرجوه ورضبوه فانتهروه .فخرج باخلروج متوهأمر ؟عليه

مكرهم من اهلل رسوله ونّجى ،تركوه ثم ،ساعة فحبسوه
(3)

. 

                                                           
 . 5/180مسند أمحد  (1)

 .42/67تاريخ دمشق  (2)

  ݛ؛ ذكرنا هذا اخلرب من باب االلزام وإاّل فإّننا ال نسّلم بام ذكره 2/374ريخ الطربي تا (3)
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 غري قابل لإلنكار ݠفحصول املشقة والفداء من أمري املؤمنني 

 .ري  شهادة أرباب السِّ بداللة األحاديث و

حلادثة اعتربها لع من علامء املسلمني عىل هذه اّن كّل من اطّ أ :  ثانيا

ومل ينازع يف هذا األمر أحد منهم عىل مّر  ،ݠفضيلة ومنقبة ألمري املؤمنني 

 التاريخ:

حرب األّمة قد جعل هذه احلادثة من فضائل أمري  ݤفهذا ابن عباس 

، ݠ كام يف رواية أيب بلج املتقّدمة التي تضّمنت غرر مناقبه ݠاملؤمنني 

نام مكانه ثمّ  ،بيلبس ثوب الن ،نفسه ورشى عيلي قال: 
(1)

. 

واعتربه فداء  ،قد افتخر هبذا العمل ݠبل نجد أّن أمري املؤمنني 

عن عيل بن يف ذلك كام يف رواية احلاكم:  ونظم أبياتا   ،ݕللنبي املصطفى 

 ،ل من رشى نفسه ابتغاء رضوان اهلل عيل بن أيب طالبأوّ  إنّ  :قال ،احلسني

 ݕ: عند مبيته عىل فراش رسول اهلل وقال عيلّ 

 و   ن  م   ري    خ  يس  ف  ن  ب   يُت ق  و  
 اص  احل   ئ  ط 

 ه  وا ب  رُ كُ م  ي   ن  أ   اف  خ   ه  ل  إ   ول  ُس ر  

 ان  آم   ار   الغ  اهلل يف   ُل و  ُس ر   ات  ب  و  

 ي  ب  ال  ب   اف  ط   ن  م  و   
 الع   ت 

 ب  و   ق  ي  ت 
 ر  ج  احل 

 و  الط   و  ذُ  اهُ ج  ن  ف  
 ر  ك  امل   ن  م   هُ ل  إل  ا ل 

 و   ى  ق  و  مُ 
  يف  و   ه  ل  اإل   ظ  ف  ح   يف 

 رت   س 

                                                           
واجههم ببسالة جعلتهم يمتنعون عن  ݠهؤالء حيث أّن الثابت عندنا أّن عليًّا  ݚ

 ݠ عيل هبم برص فلام: 467احلادثة يف األمال  ݤمواجهته، فقد روى الشيخ الطويس 

 له وثب املغرية، بن الوليد بن خالد يقدمهم وكان هبا، عليه وأقبلوا السيوف انتضوا قد

 ، اجلمل رغاء ويرغو البكر، قامص يقمص خالد فجعل يده، ومهز فختله ݠ عيل

 يعني - بسيفه ݠ عيل عليهم وشدّ  خلفه، من الدار عرج يف وهم ويصيح، ويذعر

 .الدار ظاهر إىل النعم إجفال أمامه فأجفلوا -خالد سيف

 . 5/180محد مسند أ (1)
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 ر  أُ  تر وب  
 ت  ي   مل   و   م  ه  ي  اع 

 ون  مُ ه 
 ين 

. 
س   األ  و   ل  ت   الق  ىل   ع  يس  ف  ن   ت  ن  طِّ وُ  د  ق  و  

(1)
 

ونأخذ بام يذكره ابن تيمية  ،فهل نرتك فهم وتقييم هؤالء للموقف

 بعد قرون؟! اجاء ناذلواحللبي ال

بعدم  ݠأمري املؤمنني ن قد طمأ ݕ: لو سّلمنا بأّن رسول اهلل ثالثاا 

، فإّن هذا ال يعني سقوط فضله، إذ أّن االختبار احلقيقي القتل لهحصول 

والعمل بمقتىض ما أخرب  ،ݕهو التصديق والتسليم ملا يقوله رسول اهلل 

 ومل يسّلموا ألمره: ،ݕقد خالفوا النبي  به، فكثري من املسلمني

 ،ݕ  مل يمتثلوا أمرهنجد يف قضية صلح احلديبية أّن املسلمني فمثال  

روى البخاري يف صحيحه فقد  ،بل شّك بعضهم يف بشارته هلم بفتح مّكة

 بن عمر قال :...عن املسور بن خمرمة ومروان قاال يف حديث طويل بسنده

 قلت: بىل، قال: حّقا؟ اهلل نبي ألست   فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل نبي فأتيت اخلطاب:

 يف الدنّية نعطي فلم قلت: بىل، قال: الباطل؟ وعدّونا عىل احلّق  عىل ألسنا

 أوليس قلت: ناُصي، وهو ،ولست أعصيه ،اهلل رسول إّن  قال: إذا؟ ديننا

 العام؟ نأتيه أّنا فأخربتك بىل، به؟ قال: فنطوف البيت سنأيت أّنا حتّدثنا كنت

 يا :فقلت ،بكر أبا فأتيت :قال ،به فومطوّ  آتيه كفإنّ  قال: ال، :قلت قال:

 نااحلق وعدوّ  عىل لسناأ :قلت ،بىل :قال ؟احقّ  اهلل نبي هذا أليس ،بكر أبا

 اأهّي  :قال ؟إذا   ديننا يف ةالدنيّ  نعطي فلم :قلت ،بىل :قال ؟الباطل عىل

فاستمسك  ،ناُصه وهو ،هربّ  يعىص وليس ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول هنّ إالرجل 

 البيت سنأيت انّ أ ثناحيدّ  كان أليس :قلت ،احلق عىل هنّ إ فواهلل ،بغرزه

 آتيه كفإنّ  :قال ،ال :قلت ؟العام تأتيه كنّ أ أفأخربك ،بىل :قال ؟به نطوفو
                                                           

 .4/3املستدرك عىل الصحيحني  (1)
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 فرغ فلاّم  :قال ،عامال  أ لذلك فعملت :عمر قال :قال الزهري ،به فومطوّ 

 ثم فانحروا قوموا :ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسول ،الكتاب قضية من

 مل فلاّم  ،مرات ثالث ذلك قال ىحتّ  ،رجل منهم قام فواهلل ما :قال ،احلقوا

...الناس من لقي ما هلا فذكر ،سلمة أمّ  عىل دخل أحد منهم يقم
 (1)

. 

بل  ،ݕاحلديث ُصيح يف ارتياب الصحابة بفعل رسول اهلل 

وشّكهم يف ما أخربهم به، واألعظم هو رفضهم االمتثال ألمره باحللق 

 والنحر رغم تكريره األمر عليهم.

دم الضالل يف حال وخالفوه يف كتابة وصّيته التي ضمن هلم ع

روى البخاري يف صحيحه:  ، فقدوالتي عرفت برزية يوم اخلميس ،كتابتها

 رجال، فقال البيت ويف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حرض ملّا قال: ݤعباس  ابن عن

 رسول إنّ  فقال بعضهم: بعده، تضلوا ال كتابا   لكم اكتب : هلّمواملسو هيلع هللا ىلص النبي

 أهل اهلل، فاختلف بحسبنا كتا ،القرآن وعندكم ،الوجع غلبه قد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 تضلوا ال لكم كتابا   يكتب قّربوا :يقول من فمنهم ،واختصموا البيت

 رسول واالختالف قال اللغو أكثروا فلاّم  ذلك، غري يقول من ومنهم ،بعده

قوموا :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
(2)

. 

ويقينه  ،ݕبكالم رسول اهلل  ݠوعليه فنفس تسليم أمري املؤمنني 

كتب يف سجّل مناقبه، إذ أّن اهلل نقبة تُ وم ،ݠفضيلة له  إخباره هو ةبصحّ 

 ،هم بعدم ذلك، وذمّ ݕللنبي  مدح يف القرآن املؤمنني بتسليمهم عّز وجّل 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ فقال:
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 .َّ جف مغ جغ مع جع مظ

فضل يف  أّي  ݕال يبقى للنبي يلزم منه أشكال هذا اإلّن أ:   رابعا

لكوهنام  ؛وال لصاحبه الذي رافقه فيها ،التي حتّملها يف رحلة اهلجرة املشاّق 

حيث قال عّز ، وبالوصول للمدينة املنورة ،ذىبسالمتهام من األ علام مسبقا  

، وقد ورد تفسري َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ من قائل:

املعاد بمّكة كام يف صحيح البخاري
(1)

. 

أّنه كان خيرب أصحابه بالنرص قبل  ݕوهكذا نجد يف كّل سرية النبي 

بعض  ُذكرتويبرّشهم بالظفر عند مواجهة األعداء، وقد  ،عركةوقوع امل

  مك لك اك يق ىق ُّٱ هذه البشارات يف القرآن الكريم، كام يف قوله تعاىل:

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
، فالصحابة منذ بيعة َّ مئ خئ حئ جئ ىييي ني  مي زي ري

دهم فضل جلها هل يسّلم اخلصم بأنه الرّشوا بالفتح وباملغانم، فالشجرة بُ 

 !ألجل ذلك

 

                                                           
 .6/18صحيح البخاري  (1)



 

 خامتة
 

أصل هذا الكتاب هو ما أثاره الدكتور أمحد الغامدي حول كان 

شكاالت إمن  ݕعىل فراش رسول اهلل  ݠحادثة مبيت أمري املؤمنني 

فكانت  ،وتشكيكات حول هذا احلديث، إاّل أّن البحث تطّور وتشّعب

ذه تعّلق هبته هذا الكتاب الذي حاولت فيه ذكر بحوث متعّددة تثمر

 .الفضيلة املتواترة

 ،ݠنسأل اهلل عّز وجّل أن يوّفقنا لتبيان فضائل أمري املؤمنني 

، وقد فرغت من ݜ البيتأهل األئمة األطهار من والدفاع عنه وعن 

، التي تصادف حترير هذا الكتاب يف أّول ليلة من شهر رجب األصّب 

 .هـ1437سنة يف  ݠمولد باقر علوم األولني واآلخرين  ذكرى
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بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية، النمييس

 .هـ1420

ناُص الدين عبد اهلل بن عمر  أنوار التنزيل وأرسار التأويل: -15

قيق: حممد حتبريوت لبنان،  ،البيضاوي، دار إحياء الرتاث العريب

 عبد الرمحن املرعشيل.

ريخ شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس، مؤسسة التا األمايل: -16

 م.2009العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
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 (ب)

أبو العباس أمحد بن حممد بن  :البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد -17

بريوت لبنان، الطبعة  ،املهدي ابن عجيبة الفايس، دار الكتب العلمية

 .م2002الثانية 

أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، دار إحياء  البداية والنهاية: -18

 .1408بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،الرتاث العريب

أمحد بن عيل بن حجر العسقالن،  :بذل املاعون يف فضل الطاعون -19

 .أمحد عصام عبد القادر الكاتب، حتقيق: الرياض ،دار العاصمة

 :هبجة املحافل وبغية األماثل يف تلخيص معجزات والسري والشامئل -20

 ،دار صادر لعامري احلريض،حييى بن أيب بكر بن حممد بن حييى ا

 .بريوت لبنان

 

 (ت)

أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي، دار الكتب تاريخ بغداد:  -21

 هـ.1417بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،العلمية

أبو القاسم عيل بن احلسن بن عساكر، دار الفكر  تاريخ مدينة دمشق: -22

 م.1996بريوت لبنان  ،للطباعة والنرش والتوزيع

 ،حممد بن جرير الطربي، مؤسسة األعلمي يخ األمم وامللوك:تار -23

 م.1989بريوت لبنان، الطبعة اخلامسة 

حممد بن إسامعيل اجلعفي البخاري،  :األوسط )الصغري(التاريخ  -24

حلب القاهرة، حتقيق: حممود ابراهيم زايد،  ،مكتبة دار الرتاث

 .م1977الطبعة األوىل 
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بن معني بن عون بن حييى  ارمي(:تاريخ ابن معني )رواية عثامن الد -25

حتقيق: أمحد حممد نور  دمشق، ،زياد البغدادي، دار املأمون للرتاث

 سيف.

حسني بن حممد بن حسن  :اخلميس يف أحوال أنفس النفيستاريخ  -26

 .بريوت لبنان ،الديار بكري، دار صادر

مقبل بن هادي  :تتبع أوهام احلاكم التي سكت عنها الذهبي -27

 م.1997رمني، الطبعة األوىل دار احل، الوادعي

حتقيق:  : احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالن،تقريب التهذيب -28

 .بريوت لبنان دار الكتب العلمية، ،مصطفى عبد القادر عطا

حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي، دار التسهيل لعلوم التنزيل:  -29

 بريوت لبنان. ،األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنرش والتوزيع

زين الدين بن عبد الرحيم بن عبد الرمحن  :ختريج أحاديث اإلحياء -30

 .م2005بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،دار ابن حزم ،العراقي

اوي يف رشح تقريب النواوي: -31  جالل الدين عبد الرمحن بن تدريب الر 

 أيب بكر السيوطي، مكتبة الرياض احلديثة.

لذهبي، دار إحياء شمس الدين حممد بن عثامن ا تذكرة احلفاظ: -32

 بريوت لبنان. ،الرتاث العريب

وهبة بن مصطفى الزحييل، دار الفكر املعاُص دمشق،  :التفسري املنري -33

 .هـ1418الطبعة الثانية 

حممد رشيد بن عيل رضا  :تفسري املنار )تفسري القرآن احلكيم( -34

القلمون احلسيني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، الطبعة األوىل 

 .م1990



 235............................................................................ مصادر الكتاب

 
 

 :تفسري أيب السعود )إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم( -35

دار إحياء الرتاث ، أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى العامدي

 .بريوت لبنان ،العريب

أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، دار  ن العظيم:آتفسري القر -36

ة األوىل بريوت لبنان، الطبع ،املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع

1992. 

 ،دار الوطن، أبو املظفر منصور بن حممد السمعان : السمعاينتفسري  -37

 هـ.1418 األوىل، الطبعة الرياض السعودية

أبو الليث نرص بن حممد  :السمرقندي )بحر العلوم(تفسري  -38

 .بريوت لبنان ،السمرقندي، دار الكتب العلمية

أبو الربكات عبد  :النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسري  -39

، الطبعة األوىل بريوت لبنان ،دار الكلم الطيب، اهلل بن حممد النسفي

 .هـ1419

حممد ثناء اهلل املظهري، مكتبة الرشدية باكستان،  :املظهريتفسري  -40

 .هـ1412الطبعة األوىل 

اإلمام حممد طاهر بن عاشور، مؤسسة  :تفسري التحرير والتنوير -41

 ان.بريوت لبن ،التاريخ العريب

إسامعيل حقي بن مصطفى اإلستانبول  :)روح البيان( حقيتفسري  -42

 .بريوت لبنان ،احلنفي، دار الفكر

 أبو حيان حممد بن يوسف بن حيان األندليس، تفسري البحر املحيط: -43

بريوت  ،دار الكتب العلمية ،عيل معوضو ،حتقيق: عادل أمحد

 .م1993عة األوىل لبنان، الطب
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أبو حممد احلسني بن  (:لتنزيل يف تفسري القرآنمعامل ا) البغويتفسري  -44

دار إحياء الرتاث العريب ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي ،حممود البغوي

 .هـ1420بريوت لبنان، الطبعة األوىل: 

 زين الدين عبد الرحيم بن :التقييد واإليضاح برشح مقدمة ابن الصالح -45

باملدينة املنورة، املكتبة السلفية ، احلسني املعروف باحلافظ العراقي

 .م 1969الطبعة األوىل 

شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  تلخيص املستدرك: -46

 بريوت لبنان . ،دار املعرفة للنرش والتوزيع

أبو عمر يوسف بن عبد  :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -47

غرب، بامل وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرب القرطبي

 .الطبعة األوىل

أمحد بن عيل بن حجر العسقالن، دار الفكر هتذيب التهذيب:  -48

 م.1983للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

دار الكتب ، سحاق احلوينيإأبو  :ݠخصائص اإلمام عيل هتذيب  -49

 .م1985بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،العلمية

لدين أبو احلجاج يوسف مجال ا هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: -50

الرسالة، الطبعة الرابعة  مؤسسة ،حتقيق: بشار عواد معروف املزي،

 . هـ1406

عبد الرمحن بن حييى  التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل: -51

 املعّلمي اليامن، مكتبة املعارف الرياض السعودية.

 ،بغداديأبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت ال: تلخيص املتشابه يف الرسم -52

، الطبعة طالس للدراسات والرتمجة والنرش  ،حتقيق: سكينة الشهايب



 237............................................................................ مصادر الكتاب

 
 

 .م1985األوىل 

حممد بن إسامعيل الكحالن توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار:  -53

بريوت لبنان، الطبعة االوىل  ،الصنعان، دار إحياء الرتاث العريب

 م.1998

 

 )ث(

، رشف الدين أمحد :حتقيق، أبو حاتم حممد بن حبان البستي :الثقات -54

 .1975الطبعة األوىل  ،بريوت لبنان ،دار الفكر

 

 (ج)

حممد بن إسامعيل البخاري، دار الفكر للطباعة  اجلامع الصحيح: -55

 .1981والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار الفكر للطباعة  اجلامع الصحيح: -56

 .1981 والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل

 جالل الدين عبد الرمحن بن اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير: -57

أيب بكر السيوطي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 

 لبنان.

حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، دار احياء : اجلامع ألحكام القرآن -58

 .1985بريوت لبنان، الطبعة االوىل  ،الرتاث العريب

أبو جعفر بن حممد بن جرير  :يان عن تأويل آي القرآنجامع الب -59

 .1995الطربي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

أمحد بن عيل بن  بكرأبو  :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع -60
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 .مكتبة املعارف بالرياض، ثابت املعروف باخلطيب البغدادي

ابن ناُص الدين  :ݕاملختار  مولد النبيالسري وجامع اآلثار يف  -61

 بريوت لبنان. ،حممد بن عبد اهلل الدمشقي، دار الكتب العلمية

 ،أبو بكر بن أيب حاتم الرازي، دار الكتب العلمية اجلرح والتعديل: -62

 بريوت لبنان، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

عبد الرمحن بن حممد الثعالبي  اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: -63

بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،حياء الرتاث العريبإي، دار املالك

 م.1997

حممد بن أيب  :ݕاألفهام يف فضل الصالة عىل حممد خري األنام جالء  -64

 الثانية، الطبعة الكويت ،دار العروبة، بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية

 .هـ1407

أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم  :جوامع السرية النبوية -65

 .بريوت لبنان، الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية، ألندليسا

 

 (ح)

نور الدين حممد بن عبد اهلادي  :حاشية السندي عىل سنن ابن ماجة -66

 .بريوت لبنان ،السندي، دار اجليل

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار  احلاوي للفتاوي: -67

 م.2004الثانية  بريوت لبنان، الطبعة ،الفكر للطباعة والنرش

 حممد بن جالل الدين: احلجج الباهرة يف إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة -68

، مكتبة منيب عيل حتقيق: عبد اهلل حاجي الدوان، أسعد بن صّديق

 .هـ1420، اإلسامعيلية، الطبعة األوىل اإلمام البخاري
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 ر بنحممد بن عم :حدائق األنوار ومطالع األرسار يف سرية النبي املختار -69

جدة، الطبعة األوىل  ،دار املنهاج، مبارك احلرضمي بحرق الشافعي

 .هـ1417

حممد بن يوسف بن حممد الياس الكاندهلوي، : حياة الصحابة -70

بريوت لبنان، الطبعة  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع

 .هـ1420األوىل 

 

 (خ)

زهرة، حممد بن أمحد بن مصطفى املعروف بأيب  :ݕخاتم النبيني  -71

 .هـ1425القاهرة، طبعة  ،دار الفكر العريب

 

 (د)

أكرم ضياء العمري، اجلامعة االسالمية باملدينة دراسات تارخيية:  -72

 هـ.1403املنورة، الطبعة األوىل 

جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  الدر املنثور يف التفسري باملأثور: -73

 بريوت لبنان. ،دار الفكر

دار حممد بن عيل الشوكان،  :حابة والقرابةدر  السحابة يف مناقب الص -74

حسني عبد حتقيق:  م،2005الطبعة الثانية  الفكر بدمشق سورية،

 .اهلل العمري

دار النفائس  أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهان، :النبوةدلئل  -75

 .م، حتقيق: حممد رواس قلعه جي1986الطبعة الثانية  بريوت لبنان،

حتقيق: ضياء حسني  عبل بن عيل اخلزاعي،د :ديوان دعبل اخلزاعي -76
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ريوت لبنان، الطبعة ب ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،األعلمي

 .م1997األوىل 

حتقيق: ضياء حسني  السيد حممد احلمريي، ديوان السيد احلمريي: -77

مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة  ،األعلمي

 .م1999األوىل 

ألمري أبو فراس احلارث بن سعيد ا ديوان أيب فراس احلمداين: -78

دار الكتاب العريب  حتقيق ورشح: الدكتور خليل الدوهيي، احلمدان،

 .م1994وت لبنان، الطبعة الثانية بري

 سامعيل بن عباد الطالقان،إأبو القاسم  ديوان الصاحب بن عب اد: -79

وت لبنان، الطبعة الثانية دار القلم بري حتقيق: حممد حسن آل ياسني،

 .م1974

 

 (ذ)

سامعيل عبد اهلل بن حممد بن عيل األنصاري إأبو  ذم الكالم وأهله: -80

املدينة املنورة، الطبعة األوىل  ،مكتبة العلوم واحلكماهلروي، 

 هـ.1418

 

 (ر)

حممد عبد احلي بن حممد عبد  :الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل -81

، حلب ،احلليم اللكنوي اهلندي، مكتبة املطبوعات اإلسالمية

 .عبد الفتاح أبو غدة :حتقيق

: شهاب الدين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -82
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 بريوت. ،حياء الرتاث العريبإحممود بن عبداهلل اآللويس، دار 

القاهرة، الطبعة  ،دار املنار، حممد رشيد رضا: السنة والشيعةرسائل  -83

 .م1947الثانية 

أبو جعفر أمحد املحب الطربي،  ة:الرياض النرضة يف مناقب العرش -84

 املكتبة التوفيقية للطباعة والنرش.

 

 (ز)

حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، دار  زاد املعاد يف هدي خري العباد: -85

 .2010القاهرة، الطبعة الثانية  ،الفجر للرتاث

 

 (س)

: أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني، سؤالت الربقاين للدارقطني -86

هـ، حتقيق: عبد 1404الطبعة األوىل  ،باكستان ،ييلكتب خانه مج

 الرحيم القشقري.

: صالح بن طه عبد ݕسبل السالم من صحيح سرية خري األنام  -87

 هـ.1428الواحد، مكتبة الغرباء الدار األثرية، الطبعة الثانية 

دار ، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي :سفر السعادة -88

 .لقاهرة مرصالعصور للطباعة والنرش، ا

حممد بن يوسف الصاحلي سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد:  -89

 م1993الشامي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

نا احلكيم  -90 الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كتاب رب 

شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي،  اخلبري:
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 ة.مطبعة بوالق األمريي

حممد ناُص الدين األلبان، مكتبة  سلسلة األحاديث الضعيفة: -91

 م.1995الرياض، الطبعة األوىل  ،املعارف

حممد ناُص الدين األلبان، مكتبة  سلسلة األحاديث الصحيحة: -92

 م.1995املعارف، الرياض، الطبعة األوىل 

 نعبد امللك بن حسني ب سمط النجوم العوايل يف أنباء األوايل والتوايل: -93

بريوت لبنان،  ،عبد امللك العصامي املكي، دار الكتب العلمية

 م.1998الطبعة األوىل 

شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  سري أعالم النبالء: -94

 .1993بريوت لبنان، الطبعة التاسعة  ،مؤسسة الرسالة

حتقيق: حممد حميي  سليامن بن األشعث السجستان، سنن أيب داود: -95

 .بريوت لبنان ،دار الفكر ،احلميد، تعليق: كامل احلوت الدين عبد

 ،أمحد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية السنن الكربى: -96

 .1991بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

حتقيق: عبد  حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، سنن الرتمذي: -97

 .، بريوت لبناندار الفكر ،الوهاب عبد اللطيف

، دار الكتاب الرمحن أبو حممد الدارمي  بن عبدعبداهلل سنن الدارمي: -98

 هـ.1407بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،العريب

حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة، دار الفكر  سنن ابن ماجة: -99

 للطباعة والنرش والتوزيع.

 ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، دار اجليل السرية النبوية: -100

 م.1991 بريوت لبنان، الطبعة األوىل
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حتقيق: أمحد  حممد بن اسحاق بن يسار املطلبي، السرية النبوية: -101

وت لبنان، الطبعة األوىل بري ،دار الكتب العلمية ،فريد املزيدي

 .هـ2004

أبو حاتم حممد بن حّبان البستي،  السرية النبوية وأخبار اخللفاء: -102

 هـ. 1417بريوت لبنان، الطبعة الثالثة  ،الكتب الثقافية

عيل بن برهان الدين احللبي  ة احللبية يف سرية األمني املأمون:السري -103

 .1932الطبعة الثانية  ،املطبعة األزهرية بمرص  ،الشافعي

بن كثري الدمشقي، دار املعرفة اأبو الفدا إسامعيل  السرية النبوية: -104

 م.1976الطبعة األوىل  بريوت، للطباعة والنرش والتوزيع،

مكتبة العلوم ، كرم ضياء العمريأ :السرية النبوية الصحيحة -105

 م.1994املدينة املنورة، الطبعة السادسة  ،واحلكم

بريوت  ،املكتب اإلسالمي، أبو بكر بن أيب عاصم الشيبان السنة: -106

 .حممد ناُص الدين األلبان :لبنان، حتقيق

 ،أمحد بن احلسني البيهقي، دار الكتب العلمية السنن الكربى: -107

 .2003ثالثة بريوت لبنان، الطبعة ال

 

 (ش)

حممد بن عيل بن آدم األثيويب، مكتبة الغرباء  :رشح ألفية السيوطي -108

 .املدينة املنورة ،األثرية

حممد بن عبد الباقي بن يوسف : الزرقاين عىل موطأ مالكرشح  -109

طه عبد حتقيق:  القاهرة مرص، ،مكتبة الثقافة الدينية الزرقان،

 .الرؤوف سعد
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: حممد بن عبد الباقي بن يوسف اللدنية املواهبرشح الزرقاين عىل  -110

 .هـ1417الطبعة األوىل  بريوت، ،دار الكتب العلميةالزرقان، 

عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني، الدار رشح هنج البالغة:  -111

 م.2009اللبنانية للنرش، الطبعة األوىل 

عبد الرمحن بن أمحد املعروف بابن رجب رشح علل الرتمذي:  -112

املنصورة، الطبعة  ،مرص ،يل، دار الكلمة للنرش والتوزيعاحلنب

 م.1998األوىل 

أبو زكريا حيي بن رشف النووي، دار الكتاب  رشح صحيح مسلم: -113

 .1987بريوت لبنان،  الطبعة األوىل  ،العريب

أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي، مؤسسة  :رشح مشكل اآلثار -114

 .1415الطبعة األوىل  بريوت، الرسالة،

 

 (ص)

ة أمحد بن عبد احلليم بن تيمي الصارم املسلول عىل شاتم الرسول: -115

احلران، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، احلرس الوطني 

 .السعودي

إسامعيل بن محاد اجلوهري،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: -116

 .1987بالقاهرة، الطبعة الرابعة  ،دار العلم للماليني

املكتب ، سحاق بن خزيمةإبكر حممد بن أبو  :صحيح ابن خزيمة -117

 .حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، بريوت لبنان ،سالمياإل

أبو حاتم حممد بن حبان  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: -118

 هـ.1414البستي، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، الطبعة الثانية 
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جمموعة من أساتذة  صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش: -119

جدة، الطبعة األوىل  ،التاريخ اإلسالمي، مكتبة روائع اململكة

 م.2010

أبو عمر حممد بن أمحد  الصحيح من أحاديث السرية النبوية: -120

 هـ.1432الصويان، مدار الوطن للنرش، الطبعة األوىل 

د عىل أهل البدع والزندقة: -121 أمحد بن حجر  الصواعق املحرقة يف الر 

 بريوت لبنان. ،لعلميةاهليثمي املكي، دار الكتب ا

 

 (ض)

 ،حممد بن عمرو العقييل، دار الكتب العلمية :الضعفاء الكبري -122

 .1998بريوت لبنان، الطبعة الثانية 

حلب،  ،حممد بن اسامعيل البخاري، دار الوعي الضعفاء الصغري: -123

 براهيم زايد.إهـ، حتقيق: حممد 1396الطبعة األوىل 

 

 )ظ(

مد ناُص الدين األلبان، املكتب حم ظالل اجلنة يف ختريج السنة: -124

 هـ.1400الطبعة  بريوت، اإلسالمي،

 

 (ط)

 ،حممد بن سعد بن منيع البغدادي، دار صادر الطبقات الكربى: -125

 .1968بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
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 )ع(

شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن  العرب يف خرب من غرب: -126

طبوعات والنرش العريب للم الرتاث ،حتقيق: فؤاد سيد الذهبي،

 .الكويت

بدر الدين حممد بن أمحد  عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري: -127

 بريوت لبنان. ،العيني، دار إحياء الرتاث العريب

حممد بن عيل بن بابويه الصدوق، مؤسسة األعلمي  علل الرشائع: -128

 بريوت لبنان. ،للمطبوعات

أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة  علل الرتمذي الكبري: -129

عامن، الطبعة  ،الدار العثامنية ،لرتمذي، املكتبة اإلسالمية القاهرةا

 م.2007األوىل 

العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  -130

مرص،  ،القايض أبو بكر بن العريب األندليس، مكتبة الصفا :ملسو هيلع هللا ىلص

 م.2007الطبعة األوىل 

حممد بن عبد اهلل بن  عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري: -131

املعروف بابن سيد الناس، مؤسسة عّز الدين للطباعة  ىحيي

 بريوت لبنان. ،والنرش

 

 )غ(

شمس الدين حممد بن عبد  :الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية -132

 ،براهيمإحتقيق: أبو عائش عبد املنعم  ،الرمحن بن حممد السخاوي

 .م2001وىل ، الطبعة األمكتبة أوالد الشيخ للرتاث
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الشيخ عبد احلسني األميني،  الغدير يف الكتاب والسنة واألدب: -133

 م.2010بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،مؤسسة التاريخ العريب

 

 (ف)

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دار املعرفة للنرش الفتاوى الكربى:  -134

 بريوت لبنان. ،والتوزيع

عيل بن حجر : أمحد بن فتح الباري يف رشح صحيح البخاري -135

العسقالن، دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت لبنان، الطبعة 

 الثانية.

حممد بن عبد الرمحن  فتح املغيث يف رشح ألفية احلديث: -136

بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،السخاوي، دار الكتب العلمية

 هـ.1403

ة حديث باب مدينة العلم عيل -137 املحّدث  :فتح امللك العيل بصح 

 ،ݠمكتبة أمري املؤمنني ، حممد بن الصديق الغامريأمحد بن 

 أصفهان إيران.

 ،األلبانالدين ختريج: حممد ناُص  ،حممد الغزال السقا: فقه السرية -138

 .هـ1427لقلم، دمشق، الطبعة األوىل دار ا

أبو حممد عيل بن أمحد بن حزم  :صل يف امللل واألهواء والنحلالف -139

 .ة مرصالقاهر ،مكتبة اخلانجي، األندليس

حتقيق: دكتور وص اهلل بان، أمحد بن حنبل الشي فضائل الصحابة: -140

 .، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنانعباس

حممد بن عيل بن حممد  :املجموعة يف األحاديث املوضوعةالفوائد  -141
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املعلمي اليامن، دار الكتب  ىالشوكان، حتقيق: عبد الرمحن بن حيي

 بريوت لبنان. ،العلمية

 يف رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير:فيض القدير  -142

بريوت لبنان،  ،حممد عبد الرؤوف املناوي، دار الكتب العلمية

 م.1994الطبعة األوىل 

 

 (ق)

عامل  ،أمحد بن عيل بن حجر العسقالن القول املسدد يف مسند أمحد: -143

 .هـ1404الكتب، الطبعة األوىل 

حممد مجال الدين  قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث: -144

بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،القاسمي، دار الكتب العلمية

 هـ.1399

 

 (ك)

عبد اهلل بن عدي اجلرجان، دار الفكر  الكامل يف ضعفاء الرجال: -145

 للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل.

عز الدين عيل بن حممد ابن األثري، دار صادر  الكامل يف التاريخ: -146

 .1965بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،نرشللطباعة وال

شمس الدين  الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة: -147

حممد بن أمحد الذهبي، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، الطبعة األوىل 

 م.1992

أبو القاسم حممود بن عمرو  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: -148
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بريوت لبنان، الطبعة  ،جار اهلل الزخمرشي، دار الكتاب العريب

 هـ.1407الثالثة 

براهيم إ: أمحد بن حممد بن الكشف والبيان عن تفسري القرآن -149

بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،الثعلبي، دار إحياء الرتاث العريب

 م.2002

سامعيل بن حممد العجلون، إ كشف اخلفاء ومزيل اإللباس: -150

 مكتبة القديس، القاهرة مرص، الطبعة األوىل.

مجال الدين أبو الفرج عبد  شف املشكل من حديث الصحيحني:ك -151

دار الوطن حتقيق: عيل حسن البواب، الرمحن بن اجلوزي، 

 الرياض السعودية،.

اخلطيب أبو أمحد بن عيل البغدادي، دار  الكفاية يف علم الرواية: -152

 .1985بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،الكتاب العريب

حتقيق: ن عيل بن عثامن الكراجكي، الشيخ حممد ب كنز الفوائد: -153

ريوت لبنان، الطبعة األوىل ب ،دار األضواء ،الشيخ عبد اهلل نعمة

 .م1985

 

 )ل(

 جالل الدين عبد الرمحن بن :الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة -154

، الطبعة بريوت لبنان ،أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية

 .م1996األوىل 

بن عيل بن حجر العسقالن، مؤسسة األعلمي  أمحد لسان امليزان: -155

 م.1971بريوت لبنان، الطبعة الثانية  ،للمطبوعات
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مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، نرش  لسان العرب: -156

 .1405أدب احلوزة، الطبعة االوىل 

 

 (م)

أمحد بن عيل بن ثابت املعروف باخلطيب أبو بكر  :فق واملفرتقاملت -157

القادري للطباعة والنرش والتوزيع دمشق، الطبعة  البغدادي، دار

 .هـ 1417األول 

ار -158 حتقيق:  أبو بكر بن عمرو بن عبد اخلالق البّزار، :مسند البز 

حمفوظ الرمحن زين الدين، عادل بن سعد، صربي عبد اخلالق 

 .ة العلوم واحلكم، املدينة املنورةمكتب ،الشافعي

دار القلم ، يم العرجونحممد الصادق إبراه: ݕحممد رسول اهلل  -159

 .م1995 الثانية، الطبعة دمشق سوريا

حممد مجال الدين بن حممد سعيد احلالق : حماسن التأويل -160

وت لبنان، بري ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: حممد باسل القاسمي،

 .هـ1418الطبعة األوىل 

حممد بن عبد الوهاب بن سليامن : ݕسرية الرسول ترص خم -161

ارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة التميمي النجدي، وز

 .هـ 1418واإلرشاد، الطبعة األوىل 

الرشيف حاتم بن عارف  املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس: -162

 .العون، دار اهلجرة للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل

 أبو احلسن نور الدين عيل بن: مرقاة املفاتيح يف رشح مشكاة املصابيح -163

دار الفكر بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،حممد اهلروي القاري
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 .م2002

حتقيق: حبيب الرمحن عبد الرزاق بن مهام الصنعان،  املصن ف: -164

، بريوت، سالمياملكتب اإل، اهلنداملجلس العلمي  ،األعظمي

 .هـ1403الطبعة الثانية 

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد احلاكم  :معرفة علوم احلديث -165

دار الكتب العلمية  ،قيق: السيد معظم حسنيحت ،النيسابوري

 .م1977وت لبنان، الطبعة الثانية بري

حتقيق: د.أكرم ضياء ، يعقوب بن سفيان الفسوي :والتاريخعرفة امل -166

  .هـ1401 الثانية، الطبعة مؤسسة الرسالة بريوت لبنان ،العمري

فخر الدين حممد بن عمر الرازي، دار إحياء  مفاتيح الغيب: -167

 .م2008بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،العريبالرتاث 

القاسم احلسني بن حممد الراغب أبو  :املفردات يف غرائب القرآن -168

دار القلم، بريوت  ،حتقيق: صفوان عدنان الداودي ،األصفهان

 .لبنان

أبو عمرو عثامن بن عبد  مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث: -169

ح بن حممد بن صال :حتقيق، الرمحن املعروف بابن الصالح

 .، دار الكتب العلمية، بريوت لبنانعويضة

ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:  -170 عبد احلّق بن غالب بن املحر 

 عطية األندليس، دار ابن حزم، الطبعة األوىل.

أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، دار  املستدرك عىل الصحيحني: -171

 بريوت لبنان .  ،املعرفة للنرش والتوزيع

ثني وروايات األخبارينيمر -172 أكرم  :ويات السرية بني قواعد املحد 
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جممع امللك فهد لطباعة لطباعة املصحف الرشيف ، ضياء العمري

 .باملدينة املنورة

حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  ميزان العتدال يف نقد الرجال: -173

 بريوت لبنان. ،دار املعرفة للطباعة والنرش

م سليامن بن أمحد الطربان، مكتبة ابن أبو القاس املعجم الكبري: -174

 الطبعة الثانية. ،القاهرة ،تيمية

أبو القاسم سليامن بن أمحد الطربان، دار احلرمني  املعجم األوسط: -175

 .1995للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلّران، دار الوفاء  جمموع الفتاوى: -176

 للنرش والتوزيع.

حممد بن حبان بن  املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني: -177

لوعي بحلب، دار ا ،حتقيق: حممد ابراهيم زايد أمحد البستي،

 .هـ1396الطبعة األوىل 

نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد: -178

 .1988بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية

 ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار احلديث اللغة: مقاييس -179

 .2008القاهرة، الطبعة األوىل 

أبو عبد اهلل حممد بن عيل ابن شهرآشوب  مناقب آل أيب طالب: -180

ملطبعة احتقيق: جلنة من أساتذة النجف األرشف، املازندران، 

 .احليدرية يف النجف األرشف

مد بن حممد الواسطي عيل بن حم :ݠ مناقب عيل بن أيب طالب -181

دار  ،حتقيق: تركي بن عبد اهلل الوادعي املعروف بابن املغازل،
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 .م2003ثار صنعاء، الطبعة األوىل اآل

أبو بكر وما نزل من القرآن يف عيل:  ݠمناقب عيل بن أيب طالب  -182

حتقيق: عبد الرزاق حممد أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهان، 

 .يراندار احلديث قم إ ،حرز الدين

أبو الفرح عبد الرمحن بن عيل بن  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: -183

 .1992بريوت لبنان، الطبعة االوىل ،اجلوزي،  دار الكتب العلمية

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دار احلديث  منهاج السنة النبوية: -184

 .2004القاهرة مرص، الطبعة األوىل 

حتقيق: شعيب الشيبان،  أبو عبد اهلل أمحد بن حنبلاملسند:  -185

 .الرسالةمؤسسة  ،األرنؤوط

حتقيق: أمحد حممد  أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيبان، املسند: -186

 .م1995ث بالقاهرة، الطبعة األوىل دار احلدي ،شاكر

 ،أبو يعىل أمحد بن عيل املوصيل، دار املأمون للرتاث مسند أيب يعىل: -187

 دمشق سوريا.

عبد اهلل حممد بن أيب شيبة، دار  ثار:املصنف يف األحاديث واآل -188

 بريوت لبنان. ،الفكر للنرش والتوزيع

 :املنتقى من منهاج العتدال يف نقض كالم أهل الرفض والعتزال -189

حتقيق: ، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي

 حمّب الدين اخلطيب.

بن حممد بن شهاب الدين أمحد  املواهب اللدنية باملنح املحمدية: -190

 القاهرة مرص . ،أيب بكر القسطالن، املكتبة التوفيقية

حتقيق:  مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي،املوضوعات:  -191
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، الطبعة السلفية باملدينة املنورةاملكتبة  ،عبد الرمحن حممد عثامن

 األوىل.

 (ن)

نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم هلم فضيلة الشيخ املحدث  -192

دار ابن عباس مرص، ، أمحد بن عطية الوكيل :يب اسحاق احلوينيأ

 .م2012الطبعة األوىل 

العالمة مجال الدين  نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية: -193

لقاهرة مرص، ا ،دار احلديث ،حتقيق: أيمن صالح شعبانالزيلعي، 

 .م1995الطبعة األوىل 

 جر العسقالن،أمحد بن عيل بن ح النكت عىل مقدمة ابن الصالح: -194

 ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،حتقيق: ربيع املدخيل

 .م1984ة املنورة، الطبعة األوىل املدين

رفاعة رافع بن بدوي  :اإلجياز يف سرية ساكن احلجازهناية  -195

 .هـ1419القاهرة، الطبعة األوىل  ،الطهطاوي، دار الذخائر

 

 )هـ(

حممد مكي بن أيب طالب محوش القييس أبو  :إىل بلوغ النهايةاهلداية  -196

كلية الرشيعة  ،جمموعة بحوث الكتاب والسنة، القريوان

 .الشارقة ،والدراسات اإلسالمية

 

 )و(

: حممد بن عيل وبل الغامم عىل شفاء األوام يف أحاديث األحكام -197
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مكتبة ابن تيمية  حتقيق: حممد صبحي بن حسن حالق، الشوكان،

 .هـ1416الطبعة األوىل  القاهرة،

: نور الدين عيل بن عبد اهلل وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى -198

، ، املدينة املنورةالسمهودي، مكتبة دار الزمان للنرش والتوزيع

 م.2008الطبعة األوىل 

صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار إحياء  الوايف بالوفيات: -199

 م.2000بريوت لبنان، الطبعة األوىل  ،الرتاث العريب
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