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  مقدمةمقدمة
وأشـهد . إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لـه

 . )١(أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده ورسوله

  .. أما بعد
فقد تعالت الصيحات مؤخرا برضورة إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي، وذلك بـدعوى تنقيتـه 

ّمما حل به من أكاذيب شوهت صورته َ . 

 املقـصود منهـا، ذلـك أن وهذه ــ يف رأيي ــ دعوى حتتاج إىل إعـادة نظـر يف صـياغتها واملعنـى
َالتاريخ اإلسالمي قد فـرغ مـن كتابتـه، فهـو لـيس يف حاجـة إىل إعـادة كتابـة، فقـد فـرغ أصـحابه  َ ُِ

 . ، وذلك واضح بام رووه وسطروه يف تصانيفهمٌّكل يف عرصه ،من كتابتهأنفسهم 

ك وسـبيل ذلـك فحـص تلـ. ومن ثم فالصحيح أن التاريخ إنام هو يف حاجة إىل إعادة تفـسري
املصادر القديمة ومتحيص مرويات أصحاهبا، للتعرف عىل املقبول منها واملردود، ثم إعادة قـراءة 

من أجل تقديم التفـسري الـصحيح هلـذه الفـرتة أو  ،بعقلية مسلمة واعيةاملقبول من هذه املرويات 
 . تلك

تنقيـة (و) تنقيـة الـصورة( وفـرق بـني قولنـا .تنقيـة صـورة تارخينـال  سـبتلك أهم سبيل منو
َّ من املصادر والكتب واملدونات، إذ إنه صار إرثا يتوارثـه حذفهُ، فام كتب ال يمكن )التاريخ نفسه

 . األبناء عن األجداد بكل ما فيه من صاحله وطاحله، شئنا أم أبينا

ه، فيقول هذا صالح لإلنفاق وهذا ومن ثم فإن مهمة الوارث تنحرص يف جمرد تصنيف ما ورث
 !َوما أصعب هذا األمر.  ال يصلحيٌفَز

ٍذلـك أن تـصنيف هـذا الــرتاث لـيس بـاألمر اليـسري، إذ هــو حيتـاج إىل ميـزان نقـدي عــرس يف  ِ َ
ٍمعياره، مرهق يف استعامله، حيتاج إىل جلد، وصرب، ومعاناة شديدة، أعرض بسببها كثري مـن أبنـاء 

ُأن لو طبق ه«: هذا الرتاث عن تلك املهمة الشاقة، معتلني بحجة واهية ذا املنهاج عىل التاريخ مـا ْ
ًفأجاهبم بعضهم غرية عىل هذا الرتاث قائال. »ُبقي يف أيدينا يشء يعتد به وتلك نظرة متـرسعة، «: َ

وأخشى أن أقول متكاسلة، حتجم عن بذل اجلهد ألهنا تعلم مشقته، فتحكم ابتداء بأنه لن يـؤدي 
 .)٢(»إىل نتيجة

                                                        
 . ٨٦٨ رواه مسلم برقم )١(
 . ١١٢ حممد قطب، كيف نكتب التاريخ اإلسالمي، ص )٢(
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ِوكـان مـن نتـائج هـذا اإلعـراض أن غزينـا مـ ُ ِن قبـل الـدخالء عـىل هـذا الـرتاث فأفـسدوا يف ْ

ْ حني خلطوا الصحيح بالسقيم، ثم قـالوا هـذه بـضاعتكم ردت إلـيكم، فلـم يكـن اخلطـأ )١(تراثنا َّ ُ
ًمــنهم بقــدر مــا كــان منــا، حــني قبــل بعــضنا هــذا مــنهم راضــيا آمنًــا مــصدقا ًَ َوهــذا مثــل املــسلم . ِ َ

 .واملسترشق غري املسلم
ا من انتهاج هذا املنهج العـسري يف هـذه الدراسـة يف سـبيل فحـص تلـك ُومن ثم، فلم أجد بد

املصادر القديمة ومتحيص مرويات أصحاهبا، للتعرف عىل املقبول منها واملردود، ثم إعادة قـراءة 
املقبول من هذه املرويات من أجل اإلعانة عىل تقديم تفسري صحيح لـيشء مـن تلـك الفـرتة حمـل 

 . راشدة، يف حماولة مني لتنقية يشء من صورة هذا التاريخ املرشقالدراسة، فرتة اخلالفة ال

ٌالتاريخ يف صدر اإلسالم جزء من علوم الرواية ُ: 
ولكن بحكم وقوع موضوع هذه الرسالة يف ميدان قـسم التـاريخ مـن الدراسـات املعـارصة، 

 ملعـارصة، إذهج الدراسات اانظر هبا منالتي تكان أمام الباحث صعوبة أخرى، وهي تلك النظرة 
وهذا أمر مل يعرفه أكثر القدماء عنـد نظـرهم !  التخصصبسببتفصل دائام بني علوم وعلوم هي 

ا ً فقد كـانوا أيـض، فهم كام كانوا مؤرخني، وخاصة املؤرخني منهم،يف علومهم التي ندرسها اآلن
ت َرَّثـَ العلـوم التـي أ عن هـذهٍلِزْعَِموهم حني كتبوا تارخيهم مل يكونوا ب. . وأدباء، وفقهاء،حمدثني

َ فكيف ندرس تارخيهم بعد ذلك جم، وغايةًا فيام كتبوه أصالًا واضحًتأثري ا من هذه السمة التـي ًدَّرُ
 ! غلبت عليهم؟

ِ مـن علـوم الروايـة، ومـن ثـم فلـم يفـصل ٌزءُذلك أن التاريخ واألخبار يف صدر اإلسـالم جـ َ
بينهام وبني غريمها من علوم الروايـة األخـرى مـن ــ  القرون الثالثة األوىل ُــ أهلُاملسلمون األول 

َذلــك أن مــن نقــل إلينــا احلــديث نقــل أيــضا التــاريخ واألخبــار، . حيــث منهــاج العــرض والنقــد ّ
َومن ثم فإنه ال جيوز لنا بحال عند احلديث عن أي علم يـدخل عنـد املـسلمني يف هـذا .. واألدب

عضه البعض بمنطق التخصص املعارص الذي مل يعرفه العلم العام ــ علم الرواية ــ أن نفصل بني ب
كلها أجزاء داخلة يف أرومة هذا العلـم .. فالتاريخ واألخبار والسنن والقراءات والشعر. القدماء

وعليـه، فـإن أي . العام، نشأت فيه، وأحيطت بسياجه، وعوملـت بمنهاجـه، وإن تفرعـت أبوابـه
وهـذا مـا أجلـأ . )٢(بكر سـيؤدي إىل نتـائج مغلوطـة الزمان املذلكفصل بينها عند احلديث عنها يف 
                                                        

. ِاملفـسد هذا جلدة ان موجها لبني ومل يكن هذا اإلفساد يف بادئ األمر موجها إلينا عن قصد منهم بقدر ما ك)١(
 . يف الفصل اخلامس إن شاء اهللا تعاىلل الكالم فيه عند حديثنا عن االسترشاقيوهذا حديث سيأيت تفص

ِّوحر«:  وقد أشار إىل يشء من هذا الدكتور أمحد شلبي يف قوله)٢( عـىل القـرآن ف التاريخ كذلك حينام مل يعتمد ُ
ــديث ــرآن أو ح ــه ق ــيام ورد في ــرشيف ف ــديث ال ــريم أو احل ــاهج . »الك ــالمية، املن ــضارة اإلس ــوعة احل موس

 .١٦١اإلسالمية، ص 
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الباحث رغام عنه أن ينظر إىل تلك الفرتة أثناء دراستها بنظرة أهل العرص الـذي يبحـث فيـه، وإال 
 . اختلت النتائج

 اختص  وهو مانقد لإلسناد،:  اجلمع بني نقدينوهذا املنهاج يقوم يف أصله عند أصحابه عىل
 وال .التارخيي يف دراساتنا املعـارصة وهو ما يقوم عليه املنهج ونقد للمتن،. ِّبه املحدثون يف زماننا

 ..تارخيية كانت، أو حديثية، أو أخبارية: ينبغي تقديم واحد عىل اآلخر ما دمنا يف حقل الرواية

ُ لو طبق هذا املنهاج ــ منهاج علم نقد الروايـة كـام هـو عنـد أصـحابه ْ البعض أنيقولهوأما ما 
إنه تأكد يل مـن خـالل هـذا البحـث : فأقول. ُ ــ عىل التاريخ ما بقي يف أيدينا يشء يعتد به)١(ُاألول

فرتة القرون الثالثة األوىل بغري منهاج نقد الرواية املعروف وبخاصة  ،أن دراسة تارخينا اإلسالمي
ًاآلن عند املحدثني، تعني نقصا شديدا يف منهج الدراسة، واضطرابا يف نتائجها، ب ل إين أذهب إىل َِّ

ٌأبعد من ذلك، وهو وجـوب اعـتامد هـذا املنهـاج مـا دامـت دراسـة يف ذلـك العـرص، إذ بـدا يل أن 
ذلـك أن معنـى ! ُالرواية التارخيية حتتاج يف نقـدها إىل منهـاج أشـد مـن منهـاج املحـدثني إن وجـد

اية مرويات من الوهن تساهل املتقدمني يف الرواية التارخيية األخبارية دون احلديثية أوقعهم يف رو
 َعامـل هبـا مرويـات احلـديث،ُبمكان، حتتاج يف متحيـصها إىل شـدة ال تقـل شـأنا عـن تلـك التـي ت

احلاجـة امللحـة  زاد يف لشيوع األهواء احلزبية واملذهبية آنذاك بني أتباع الفرق املتناحرة واملختلفة،
خيية الذي رصح به القـدماء ـــ عـن ذلك سكوهتم غالبا ــ وهذا من باب التساهل يف الرواية التارل

خذها الالحقون عليهم فاحتجوا هبا،  الزمان املتقدم، فأا يف ذلكمثل هذه املرويات لعلمهم بحاهل
 .وهم ال يشعرون

 :التشدد والتساهل يف الرواية

ْأما فيام خيص التشدد والتساهل يف استعامل هذا املنهج النقدي بشقيه َ ، فهـذا )اإلسناد واملتن (ِ
ا من األمور التي دار حوهلا لغط كثري، إذ كان مما اشتهر بني املتأخرين أن القدماء تـساهلوا يف أيض

وهـذا يف الواقـع ال يعنـي عنـدهم عـدم . رواية التاريخ واألخبار ما مل يتساهلوا يف رواية احلـديث
لتساهل وإنام يعنون با. الفحص والتمحيص، أو أهنم أجازوا االحتجاج يف التاريخ بغري الصحيح

ًهنا، التـساهل يف التحمـل واألداء ـــ كتابـة وروايـة ـــ بمعنـى أهنـم إذا كـانوا يـذمون الروايـة عـن  ً ّ
الضعفاء معلومي الضعف يف احلالل واحلرام، فإهنم أجازوا ذلك يف غريه مع بيان اإلسناد، فضال 

ا هذه الرسـالة وهذه كلها من القضايا التي ستتناوهل. عن علمهم املسبق بضعف الرواية من عدمه
 .بالدراسة والتمحيص والتمثيل واالستدالل، تفصيال وإمجاال

                                                        
 .وف بعلم احلديث وهو املعر)١(
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ة الروايـة مـن صـحعندهم غري مستهان هبا من حيث قضية ال تصري ،االحتجاج ه عنداملهم أن
  .عدمها بأي سبيل كان

أما أن خيتلف رشط الناقد يف التصحيح والتضعيف عنده، فهذه قضية أخـرى، املهـم أن هـذه 
 .  أو غريها تصح عند ناقدها أم الالرواية

لذلك أجدين غري متفق مع ذلك الرأي الذي يميز بني النقاد القدماء من حيث أحكامهم عىل 
ّاملرويات ــ ال من حيث منهج الرواية حتمال وأداء كام مر آنفـا ـــ مـا بـني متـساهل ومتـشدد، إذ إن  َ

 يـصح فيـه وصـف صـاحبه بالتـساهل أو احلكم عىل الروايـة عنـدهم يف النهايـة ديـن واعتقـاد، ال
التشدد، ذلك أن كال منهم عمل وفق رشطه الـذي يـدين بـه يف عملـه النقـدي، ويـراه مـن وجهـة 
نظره السبيل القويم واملنهاج الصحيح الذي بذل فيه الوسع واجلهد من أجل قبول اخلـرب أو رده، 

ساهل أو بالتشدد اهتاما بالتبه من عدمه، وعليه فإين أرى يف وصف أحكامهم االحتجاج ومن ثم 
 . )١(وصواب خطأ وأحرى بنا أن نقول هوآلحادهم،

 : وأمهيتهأسباب اختيار املوضوع

 أهنا مرت بعدة مراحـل تقلبـت فيهـا عـىل جوانـب شـتى الدراسةهذا، وقد كان من خرب هذه 
 وسبب ذلك تعقد موضوعها وتشعبه، فضال عن. حتى استقرت عىل صورهتا التي هي عليه اآلن

ِكوهنا تعرض لنامذج من فرتة تارخيية شائكة، كانت أساسا لتحوالت مذهبية وعقدية خطرية بعـد  َ
 رهاــوادث مهمة وخطرية ال زال أثــ وما ذلك إال ملا حوته تلك الفرتة من ح،ذلك يف تاريخ األمة

 .باق يف األمة إىل وقتنا هذا

الكـذب والتزويـر الـذي حلـق كثـريا ثار تلك الفرتة ذلك القدر الكبري مـن وقد زاد من خطر آ
ذلك أن أعداء هذه األمة حني استعـىص . من مروياهتا حتى أرض ذلك هبا وبأصحاهبا رضرا بالغا

                                                        
 وهذا يفرس لنا اختالفهم يف النقد، حني يصحح بعضهم خربا ثم يرده عليه غريه، فيقول من ليس لديه إملام )١(

وهـذا أمـر ال يليـق هبـم، وقـد كـان . بخطأ واحد منهام تبعـا لتـساهله أو تـشدده: ُبذلك الذي أرشت إليه آنفا
ــ ــن ي ــة مم ــوض نابت ــبب خ ــك س ــم يف زمانَّدَذل ــذاعون العل ــا ه ــامهام أن يف ن ــثال واهت ــسلم م ــاري وم  يف البخ

اإللزامـات (صحيحيهام ضعيفا، مستندين يف قوهلم هـذا إىل أقـوال نقـاد آخـرين كالـدارقطني مـثال يف كتابـه 
والصواب أهنام وغريمها اجتهدوا وبذلوا الوسع يف اجتهادهم هذا مـن غـري تـساهل مـنهم . أو غريه) والتتبع

صحة هـذا اخلـرب، فكـون أن يـأيت ناقـد غـريه خيتلـف مـع األول يف رشطـه، ويبـذل يف يشء، حتى تراءى هلم 
ُوســعا آخــر يف اجتهــاده وخيــرج بنتيجــة خمالفــة ويكــون يف ذلــك اهتامــا لــألول بالتــساهل ونحــو ذلــك مــن  َ

وهذا ما جيعلني أقول بوجوب تعلم علـم الروايـة واالجتهـاد فيـه مـن غـري . االهتامات، فهذا عندي ال يليق
ٍّ يف أحكامه إذا كان الباحث يعمل يف أي من علوم الرواية، بكافة أنواعها وصورها، حتـي يـستطيع أن تقليد

 .يفصل عند أي اختالف يقع بني النقاد يف حكم خرب بعينه
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عليهم استئـصال هـذه األمـة والفتـك هبـا، مل يـألوا جهـدا يف الكيـد هبـا، بمحاولـة إضـالهلا وبـث 
 ذلك سعيا حثيثا، وسـلكوا فيـه كـل ا وأحزابا متناحرة، فسعوا يف سبيلًعَيِ لتصري ش،الشقاق بينها

ِ، ومن أهم تلك السبل تشويه صورة تلك احلقبة اخلطرية من تارخينا، التي هي أصـل الـدين لسبي ِ

ا، حيتمـه الـرشع احلنيـف، والبحـث ًا رشعيـًلذلك كان العمل يف تنقية تلك الـصورة واجبـ. عندنا
ُطعـن يف الـدين، فهـم أالعلمي املخلص، ذلـك أن الطعـن يف هـذا الـصدر األول إنـام هـو  سـوتنا، ٌ

 .وناقلوه إلينا

، أثر الوضع يف رواية التاريخ وتفسريه(: من أجل ذلك كان اختياري ملوضوع هذه الرسالة
ذلك أين أردت أن أكشف اللثـام عـن تلـك القـضية اخلطـرية . )نامذج من عرص اخلالفة الراشدة

ــة مــا  ــاريخ يف النهاي ــاريخ أمتنــا، إذ إن الت هــو إال جممــوع مرويــات حتتمــل الــصدق وآثارهــا يف ت
ُوالكذب، والواجب املعلوم رشعا أنه قبل أن نتناول ما فيها بالقبول والتفسري، أن نثبـت صـدقها 

وهذا أمر يغيب عن كثري من املعارصين، حني رأيتهم يقبلون الرواية تلو األخرى، جييـزون . أوال
َّ، ولـام يطريَم َّكل اوهنطريُياالحتجاج هبا، ثم  فكـان لـذلك أثـره البـالغ يف . تثبتوا مـن صـدقها أوالَ

 .تشويه صورة تلك احلقبة

 : وأهم الصعوباتمنهج الدراسة

وينبغي التنبيه عىل أين لست أعني بالوضع فقط ما قد يذهب إليه اخلاطر األول أنه كل مـا يف 
 يفشقة هنــا فهــذا أمــر هــني يدركــه الباحــث للوهلــة األوىل، وإنــام املــ.. إســناده كــذاب أو مــرتوك

َّظـاهر إسـنادها الـصحة، حتـى غـرت بعـض ُ ووضع فيها مع أن ياتروُام أدخل عىل املالكشف ع َ
 اء والدقـة بحيـث حيتـاج مـن الباحـثوهذا أمر مـن اخلفـ. الباحثني فأوجب حكم الصحة ملتوهنا

ا أن يتتبع مرويات الباب ثم يقابل بعضها ببعض، ويعـرض بعـضها عـىل بعـض حتـى ًمشقة وعنت
ًوهذا من أشق ميادين الرواية نقدا وتفـسريا، . ه الوقوف عىل املدخول يف الرواية وليس منهايمكن ً

ه يف هـذه ُوهـذا املعنـى الـذي قـصدت. وإال فمجرد البحث فيام ظـاهره الكـذب مـن اليـرس بمكـان
 .ة كشف عن كثري من أسباب اختالط الروايات واضطراب تفسريهااسردال

 ذه ــدته يف هـع الذي قصــُحت عليه يف تعريف معنى الوضويأيت ذلك الرشط وفق ما اصطل

ُنسبة قول إىل غري صاحبه عىل سبيل العمد: الدراسة وهو وهذا أمر سيأيت تفـصيل . )٢( أو اخلطأ)١(ِ
 .القول فيه إن شاء اهللا تعاىل

                                                        
 .  كالكذب ونحوه)١(
 . ٍ بسبب من الوهم أو الغفلة ونحومها)٢(
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 فقد واجهتنـي صـعوبات مجـة ،اًولكن مل يكن العمل من أجل حتقيق هذه الغاية سهال ميسور
يل ذلك، وسبب ذلـك أن الروايـة التارخييـة مل تنـل مـن الرعايـة واالهـتامم مـا نالـه احلـديث يف سب

ا أكرب، ومشقة أعظم من أجل حتقيق الغايـة ًالنبوي الرشيف، األمر الذي تطلب من الباحث جهد
ثـم خترجيـه  املـصادر، ورصد أطـوار انتقالـه يفاملرجوة، من حيث تأصيل اخلرب، ومعرفة مصادره، 

 عنه، ثم احلكم عليه مـن حيـث القبـول والـرد، وفـق منهـاج عـسري أوجبتـه عـىل نفـيس والكشف
 يف بطـون الكتـب وأمهـات ًدقيقـاا ًفتطلب هذا األمر من الباحث تنقيبـ. وألزمت تلك الدراسة به

م عنهـا َعلـُاملصادر، الستنطاق مكنوهنا بام حوته من روايات نادرة، وكتب مفقـودة أو ضـائعة ال ي
 فـال أتركـه ، ما كنت أتلقف خيط كتاب مفقود منثور يف ثنايا بعض املصادر القديمـة وكثريا.يشء

َجيلُحتى أ ، وكان مع النصب يف هذا املؤلف، ورواته إىل مؤلفهه للنور، فأتعرف عىل َ أمره، وأكشفّ
ن ِهـا مـهلا فوائدها يف تلـك الدراسـة أو يف غريكانت ن نتائج ِ م إليهلِصَ أَامـِ البالغة لُذلك السعادة

 .ال تزال عندي يف طور التكوين والنشأةدراسات 
وعليه، فقد تطلب هذا أيضا بدوره عمال آخر رأيته من الواجبات التي ينبغـي أن أبـدأ هبـا إن 

وهو مجع كل ما خيص مرويات تلك احلقبة حمل الدراسة ــ عـرص .  الدراسة قوة ومتانةهلذهُأردت 
 العلـم وفروعـه، مـصادره االستيعاب قدر الطاقة مـن كافـة اخلالفة الراشدة ــ من مظاهنا عىل وج

َّثم جرين ذلك إىل وجوب التعرف عىل املظـان . . وسنن، وفقه، وأدب، وشعر، وأخبار،من تاريخ َ
أوال، فمكثت عامـا كـامال ال شـغل يل يف هـذه الدراسـة إال التعـرف عـىل مـصادر مرويـات تلـك 

 .)١(الفرتة وبخاصة املتقدمة منها

د أنتهي من تلك املرحلة حتى عكفت عىل قراءة تلك املصادر، أستخلص من بطوهنـا ثم مل أك
 .التي يف هذه احلقبة حمل الدراسةكل قريب وبعيد خيص موضوع رس

ِ يف عظمهًومضنياُّكله، وكم كان األمر شاقا  ْ ُولكنها أمانة الدين، وواجبنـا جتـاه هـذا الـصدر  !ُ
 .وه هم إلينا كذلكَّ كام أداألول، نوفيهم بذلك حقهم عىل أكمل وجه

ّويـات فـيام خيـص تلـك احلقبـة، قـدروكان من نتيجة ذلك أن اجتمع لدي قدر هائـل مـن املر ُ 
دور عليهــا موضــوع اب لتلــك الــنامذج التــي ابتغيـت أن يــبـاآلالف، فانتقلــت إىل مرحلــة االنتخـ

ات أخـرى نـسأل اهللا تعـاىل الرسالة، مرجئا بقية ما مجعته لدور هلا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف دراس
 .التوفيق فيها

                                                        
مجهـرة تـصانيف العـرب، دليـل الباحـث إىل  ( وقد أسفر هذا اجلهد املضني يف سبيل ذلك عن صدور كتاب)١(

ّللباحث، وهـذا مـن فـضل اهللا تعـاىل عـيل، ثـم بفـضل ) املطبوع من تراث العرب حتى القرن الرابع اهلجري
 شــجعوين عــىل هــذا العمــل وحثــوين عــىل نــرشه، وعــىل رأســهم شــيخي وأســتاذي نأســاتذيت الكــرام الــذي

 .اهم اهللا عني خري اجلزاءالفاضل، األستاذ الدكتور طاهر راغب حسني، فجز
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ا، ًضـَرَ املخـالفون غاختـذه مـا اسـتيعاب يقـوم يف أساسـه عـىلاالنتخـاب عنـدي وكان ضابط 
ن كل عهد يف تلك الفرتة أهـم مـا أثـري حولـه مـن ِ مُفانتخبت، ذلك العرص املرشقلتشويه صورة 

ً، لتكون الدراسة معربة عام أبتغيه منها يف كشف أشبهات ِّ بعـاد قـضية الوضـع وآثارهـا يف الروايـة َُ
 . التارخيية وتفسريها

ني ُثم مل ألبث عند العمل عىل النامذج التـي اختـذهتا حمـال للتطبيـق يف هـذه الدراسـة أن وجـدت
وملـا كانـت الرسـالة ! امئة صـفحةن بعض فصوهلا زاد عىل سـت، حتى إأمام تضخم رهيب للرسالة

للباحث، بحكـم املنهجيـة األكاديميـة املعـارصة، ووقـت مقيدة بمنهج علمي صارم ال فكاك منه 
حمدد ال ينبغي جتاوزه، اضطررت آسفا لكثري من احلذف واالختصار يف املرويات وأحكامهـا، إال 

 .ُفيام رأيته ال جيوز فيه ذلك، فأبقيته كام هو من غري حذف وال اختصار

نـه فـيام سـلف مـن هـذه املقدمـة، ُأما عن املنهج الذي اتبعته يف الدراسة، فقد أبنت عن يشء م
األول تنظــريي، : ُلقــد أقمـت هــذه الدراســة عــىل حمــورين: ولكـن أزيــد األمــر وضــوحا، بــالقول

 . واآلخر تطبيقي

أيـت ُ األول والثاين، وقدمت فيه تأصيال لعدة قـضايا ر:أما األول فمحله التمهيد والفصالن
أحيانـا يف التعبـري عـن  مـن قـصور  فيهـاتأنه ينبغـي مراجعـة بعـض اصـطالحاهتا وذلـك ملـا رأيـ

رب أغوار املصطلح بالتعرف عـىل نـشأته وأطـواره عـرب العـصور، وداللتـه يف ْسَمقاصدها، فكنت أ
الكامـل والنــاقص حـسب مـا تقتــضيه : مــستخدما يف ذلـك مـنهج االســتقراء بنوعيـهكـل عـرص، 

ل بكلمــة حــاجتي مــن املــصطلح الــذي أقــوم بالبحــث فيــه، وكنــت أعــرب عــن االســتقراء الكامــ
وكان رشطي يف هذا املحور ) تتبعت(و) التتبع(، وعن الناقص بكلمة )استقرأت(، و)االستقراء(

ّاجلدة واألصالة وعدم التقليد، فكنت ال أسلم الصطالح خيص موضوع الدراسة إال بعد التأكـد 
مـن داللتــه عـىل معنــاه، وذلـك بتتبــع أصـله ونــشأته ومكوناتـه، ومــا يعنيـه عنــد أهـل عــرص دون 

وكثريا ما كانت تؤدي معايشتي الصطالح بعينه إىل االجتهاد يف تقـديم تعريـف لـه أراه .. غريهم
 .أكثر دقة، وأمجع ملعانيه عند أصحابه

أما املحور التطبيقي، فمحله الفصول الثالثة الباقية من الرسالة، وفيه كانت دراسة املرويات 
ان التعـب والنـصب فيـه ال يقـل شـأنا عـن املختارة حمل الدراسة من عرص اخلالفـة الراشـدة، وكـ

سابقه، بل ال أبالغ إن قلت إنه كان أصـعب يشء يف هـذه الرسـالة، ذلـك أين اتبعـت فيـه أشـق مـا 
يكون من منهاج علـم الروايـة، أال وهـو منهـاج مجـع البـاب، وهـو منهـاج ال يعتمـد عـىل دراسـة 

 مـا يتـصل بـه مـن موضـوع الروايـة اإلسناد وحده، وال املتن وحده، بل عىل االثنني معا يف خالل
 . املراد البحث فيها
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ومن ثم، فليس معنى الباب عندي هو مـا يظنـه بعـض املعـارصين بأنـه ذلـك اجلمـع للطـرق 
بـل صـورته عنـدي أن أعمـد إىل واقعـة بعينهـا هـي حمـل ! واملتابعات والشواهد للرواية الواحـدة

أدرس كل رواية من تلك املرويات التي ختص الدراسة، فأقرأها كلها من مروياهتا اخلاصة هبا، ثم 
، ثم أصنف مـا ظـاهر إسـناده الـصحة عـىل حـدة، ومـا  دراسة حتليلية نقديةتلك الواقعة عىل حدة

ضعف إسناده عىل حدة، ثم ال أكتفي بذلك حتى أقرأ ما يتصل هبا من حوادث وقتها ــ حتى وإن 
يها ــ ومـا ذلـك إال لكـي أسـتكمل كانت تلك احلوادث ليست من موضوع الواقعة التي أبحث ف

الصورة الصحيحة للمشهد التارخيي عنـد التفـسري والتأويـل لـواقعتي حمـل الدراسـة، أبتغـي مـن 
ِّوراء ذلك االستفادة من تلك اإلشارات املوجزة غري املقصودة ــ التي كانـت تلمـح هبـا املرويـات  َ ُ

 الدراسـة ومـن ثـم احلكـم عليهـا الصحيحة هنا وهناك يف وقائع أخرى ـــ لـيشء يف واقعتـي حمـل
 .  اجلامعة التحليليةبمقتىض ما ينبغي له يف ضوء تلك القراءة

ً إسنادا ومتنًا، ظاهرا وباطنًا،ايقينً صحة الروايةبعد ذلك فإذا ثبت يل  ، أدخلتها فيام أسـميه )١(ً
وجعلــت مــا دون ذلــك فــيام مل يــصح مــن . ُعنــدي بمرويــات البــاب، وهــو مــا قطعــت بــصحته

 . )٢(اياتالرو

وهذا كلـه أمـر سـيأيت احلـديث عنـه تنظـريا وتطبيقـا بـيشء مـن ! وما أشق هذا األمر وأصعبه
 .)٣(التفصيل والتمثيل

 مرويات الباب ــ أقيس به كل : عليهُوتتمثل أمهية هذا املنهاج أنه كان ينتج يل ميزانا ــ أطلقت
كــام أن مـن أهــم ثمراتــه . حينهــامرويـات الواقعــة سـواء التــي وقفــت عليهـا أم مل أقــف عليهـا يف 

وفوائده دفع االضطراب والتنـاقض الـذي رأيتـه عنـد بعـض املعـارصين بـسبب اعـتامدهم آحـاد 
                                                        

 وكم من رواية واجهتني ويف ظاهر إسنادها الصحة، بل أرى من املتأخرين مـن يقطـع هلـا بالـصحة، ثـم ال )١(
 .ألبث بمقتىض هذا املنهج أن ينكشف يل عوارها وتظهر علتها

يف ثنايا هذه ــ  )ما مل يصح من الروايات(، و)مرويات الباب(ــ  وإن كنت عدلت عن إثبات ذلك التصنيف )٢(
ْاملـرشفني  َّيحقا مـستقال يف آخـر الرسـالة، وذلـك بـأمر أسـتاذالرسالة جاعال ملا صح ــ مرويات الباب ــ مل ُ

 بعدما تضخمت الرسالة، فاكتفيت ببعض ما صـح يف االسـتدالل واالستـشهاد عـىل مـا ال يـصح ْني مالكري
لرسـالة، عـىل أن أجـرد تلـك املرويـات وفـق هـذا عند مناقشة قضية الوضع يف الرواية والتفـسري يف خـالل ا

 .التصنيف يف كتاب مستقل إن شاء اهللا تعاىل، لتكون فكرة مجع الباب أوضح يف الداللة عىل ما أريده منها
 وهذا يف احلقيقة منهاج مل أبتدعه، وإنام هو منهاج الرعيل األول مـن فحـول علـم الروايـة والنقـد، وجـدت )٣(

ُعرض عنه ملا حيتاجه من مشقة وصرب وجلد، فكـان يـستعاض عنـه بـاحلكم عـىل إسـناد كثريا من املتأخرين ي
ِ واملج،رواية بعينها فقط  منهم يتوسع فيام يعرف بجمع املتابعـات والـشواهد، األمـر الـذي أدى إىل قـصور ّدُ

 .شديد يف كثري من الدراسات املعارصة
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الرواية أصال عند النقد واالحتجاج، األمر الذي كان يؤدي إىل قبول املتناقضات أحيانا يف الباب 
 .الواحد

 رأيـي وال آلـو، فـإذا وافـق احلـقَّهذا مع العلم بأين كنـت أجتهـد يف األحكـام عـىل املرويـات 
ــت ــضيت، وإال خالف ُم ــصبية ُ ــن الع ــيس م ــض إىل نف ــان، إذ ال يشء أبغ ــة والربه ــدليل واحلج  بال

 الدراسـات املعـارصة، بعـض وهـذا أمـر الحظتـه يف .ْذين قد يوردا صاحبهام املهالـكلوالتقليد ال
طبقة، باتباع الالحق فيها  األمر الذي كان يؤدي إىل تراكم األخطاء بعضها فوق بعض، طبقة بعد

 . للسابق

 :مصادر الدراسة
ًأما عن مصادر تلك الدراسة فكثرية متشعبة، مل أسجل منها يف ثبت املـصادر إال بعـضا منهـا، 

ًفام أكثر ما قرأت ومل أظفر من ورائه بيشء، هذا فضال عـام كنـت أقـرأ وال  َُ ُأخـرجَ ْ  منـه إال باليـسري َ
ِالذي ال يساوي ما بذل فيه  من جهد، ناهيك عام كنت ال أظفر منه إال بمجرد فكرة عامـة تـساعد ُ

 .عىل توجيه الدراسة أو بعضها
ة ّيـِنَّاجتهدت يف تأصيلها ما استطعت إىل ذلـك سـبيال، فكنـت ال أرىض بالدثم إين بعد ذلك 

ّ فألغيت الوسائط والبنيات، واعتمدت األمهـات، إال فـياميها إال عند العجز بعد بذل الوسع،ف  مل ُ
  .وهذا بحمد اهللا نادر يف هذه الرسالة. أقدر عليه

كتاب الواحد من أجل توثيق نص، أو التأكد مـن قـراءة لوكثريا ما كنت أقابل بني الطبعات ل
كلمة قد يكون هلا أثرها اخلطري يف توجيه دفة اخلرب ومعناه، ومـن ثـم تفـسريه، وداللتـه التـي يـدل 

 .عليها
 :يث املادة التي تم االستفادة منها يف هذه الدراسة ــ أرومات عندي ــ من حوهذه املصادر

، وعـىل رأسـها ُتتمثل يف كتب الصحاح من اجلوامع والسنن واملسانيد األول: األرومة األوىل
، ومــسند الــدارمي )هـــ٢٤١ت(، ومــسند أمحــد )هـــ١٧٩ت(موطــأ مالــك : الكتــب التــسعة

، وسـنن أيب داود )هــ٢٦١ت(، وصـحيح مـسلم )هــ٢٥٦ت(، وصحيح البخاري )هـ٢٥٥ت(
ـــ)هــــ٢٧٥ت(، وســـنن ابـــن ماجـــه )هــــ٢٧٥ت(السجـــستاين  ــــ،  وال رمذي ـجامع الكبـــري للت

مـــسند أيب داود الطيالـــيس : اف إلـــيهمـيـــض). هــــ٣٠٣ت(، وســـنن النـــسائي )هــــ٢٧٩ت(
ـــــ٢٠٤ت( ــــ)ه ــــن حـ، وصحي ــــِح اب ـــــ٣٥٤ت(ان ـَّب ــــصنَّفات. .)ه ــــحاب امل ــــيهم أص  ،)١(يل

                                                        
 رسول عن   هي غالبا، ويضـم األحاديثلرتتيب الفقُهو كتاب جتمع فيه األبواب مصنفة حسب ا: َّ املصنف)١(

 مـصنف عبـد الـرزاق: ومـن أمثلـة ذلـك. واآلثار عن الصحابة والتابعني، كام يضم الصحيح وغريه^ اهللا 
رفعـت . املـدخل إىل منـاهج املحـدثني، د: انظر). هـ٢٣٥ت(ن أيب شيبة ، ومصنف اب)هـ٢١١ت(الصنعاين 

 .٣٧٠أكرم ضياء العمري ص  . تاريخ السنة املرشفة، د، وبحوث يف١٣١فوزي عبد املطلب، ص 
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ا لكثري ممـا صـح مـن أخبـار ينًِعَ فقد كانت كتبهم م..)٣(واملشيخات ،)٢( واملعاجم،)١(واملستدركات
الصحابة وتارخيهم يف فرتة اخلالفة الراشـدة، األمـر الـذي أعـان الباحـث كثـريا يف الدراسـة وفـق 

مع التنبيه عىل أهنم اختلفوا أحيانا يف رشوط . املنهج الذي اشرتطه عىل نفسه يف تصنيف املرويات
، )٤(اختص بالـصحيح فقـطفـ  تـشدد يف أسـانيدهالتشدد والتساهل، فمـنهم مـنالرواية من حيث 

  .ومنهم من مجع فأوعى، وترك النقد لغريه مكتفيا بذكر إسناده
 كتب اجلرح والتعديل، وكتب الرجال، وكتب العلل، :ويتصل هبذه األرومة فيام خيص النقد

اريخ الكبري، والـضعفاء، كالمهـا ، والت)هـ٣٢٧ت (اجلرح والتعديل البن أيب حاتم: ومن أبرزها
 ، والكامل يف ضعفاء الرجال البـن عـدي)هـ٣٢٢ت (، والضعفاء للعقييل)هـ٢٥٦ت (للبخاري

، ورشح )هــ٣٨٥ت (، والعلـل للـدارقطني)هــ٢٤١ت (، والعلل ألمحد بـن حنبـل)هـ٣٦٥ت(
 .)٥(، فضال عن كتب السؤاالت)هـ٧٩٥ت (علل الرتمذي البن رجب احلنبيل

 ومن أمهها كتب احلوليات، والطبقـات، ،وتتمثل يف كتب املؤرخني املتقدمني: انيةاألرومة الث
 وتـاريخ ،)هــ٢٣٠ت(بـن سـعد ال الطبقـات الكبـري :ومـن أبرزهـا.. واألنساب، وكتب الرجـال

، )هــ٢٧٧ت(قـوب بـن سـفيان الفـسوي  واملعرفـة والتـاريخ ليع،)هــ٢٤٠ت(خليفة بن خيـاط 
 وتـاريخ ،)هــ٢٨١ت(، وتـاريخ أيب زرعـة الدمـشقي )ـهـ٢٧٩ت(لبالذري أنساب األرشاف لو

، وتــاريخ دمــشق البــن )هـــ٤٦٣ت(، وتــاريخ بغــداد للخطيــب البغـدادي )هـــ٣١٠ت(الطـربي 
 )..هـ٥٧١ت(عساكر 

                                                        
 يف  البخـاري ومـسلم،هو الكتاب الذي يستدرك عىل الـصحيحني غالبـا مـا مل خيرجـه الـشيخان: املستدرك )١(

النيـسابوري  املـستدرك عـىل الـصحيحني، للحـاكم: ومـن هـذه الكتـب. ب املـستدركحني صح عند صـاح
 .٣٥٣، وبحوث يف تاريخ السنة املرشفة، ص ١٣٨ج املحدثني، ص املدخل إىل مناه: انظر ).هـ٤٠٥ت(

كتاب جيمع األحاديـث عـىل حـسب ترتيـب أسـامء رواهتـا وفـق حـروف املعجـم  ـــ :  املعجم عند املحدثني)٢(
األوسـط، واملعجـم الكبـري، : صحابة كانوا، أو شيوخا لصاحب املعجم ــ ومن أمثلة هذا النوع مـن الكتـب

موفـق عبـد . علم األثبات ومعاجم الـشيوخ واملـشيخات، د: انظر). هـ٣٦٠ت(لطرباين صغري، مجيعها لوال
 .٣٥٣، وبحوث يف تاريخ السنة املرشفة، ص ١٥القادر، ص 

ِّواخـتص املحــدثون هبـذا النــوع مــن . وهــي كتـب جتمــع أسـامء الــشيوخ وشــيئا مـن مرويــاهتم: املـشيخات )٣(
، واملعجـامن األوسـط والـصغري، )هــ٢٧٧ت(سـف يعقـوب  أيب يوّويَسَومن أمهها مشيخة الفـ. املصنفات

 .١٧علم األثبات ومعاجم الشيوخ واملشيخات، ص :  انظر).هـ٣٦٠ت(كالمها للطرباين 
وسبيل حتقيق هذه املرتبة  ة عند القدماء هلا مراتب ومنازل، عىل اختالف بينهم يف هذا الرشط أيضا، فالصح)٤(

 .ُيتطلب ذلك دربة وممارسة، نظرا لصعوبة هذا املنهاج ودقته عندهمحيتاج إىل دراسة منهاجهم يف النقد، و
 .هي كتب جيمع أصحاهبا إجابات أئمـة النقـاد عـن أسـئلة تالميـذهم يف الرجـال والعلـل: كتب السؤاالت )٥(

 سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي، وسؤاالت محزة السهمي للدارقطني: ومنها
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ومن أهم سامت أصحاب هذه األرومة اعتامدهم منهاج احلفظ واإلسناد، مما أعان كثريا عـىل 
ن مل يبلغوا يف عنايتهم بمرويـاهتم ـــ انتقـاء وانتخابـا ـــ نقد مروياهتم وفق هذا املنهاج املنضبط، وإ

 .ّمبلغ املحدثني

مصادر الشعر ودوواينه، وتتمثـل أمهيتهـا يف كـون الـشاعر يمثـل دائـام لـسان : األرومة الثالثة
حال قومه، ونبض عرصه، والتأمل فيها يكشف كثريا من خبايـا العـرص حمـل الدراسـة، وأمهيتهـا 

مجع الباب، بام يـورده الـشاعر مـن معلومـات عـن بعـض حـوادث عـرصه، تزيد عندي يف منهاج 
وهذا وإن كـان يقـع مـن صـاحبه غالبـا بطريـق العفويـة غـري املقـصودة إال أهنـا بإشـاراهتا البعيـدة 

 مـناجلمة ناهيك عن اإلفادة . واخلفية أحيانا تفيد املتأمل كثريا يف بناء صورة العرص حمل الدراسة
وهذا أمر وضح كثريا يف التمهيد والفصل األول .  املصطلحات ودالالهتاهذه األرومة يف تأصيل

 .من الرسالة

َومتثل هذه األرومات الثالث، املصادر األصـيلة للرسـالة مـن حيـث االسـتفادة واالحتجـاح  ُ
 :من الدرجة األوىل، يليها أرومة أخرى، مثلت مصادرها درجة ثانوية من حيث االستفادة، وهي

وسبب نزول هذه األرومة يف درجتها عن سـابقاهتا . كتب األخبار واألدب: ةاألرومة الرابع 
كون أصحاهبا مل يبلغوا يف العناية بمروياهتم مبلـغ املحـدثني واملـؤرخني، فجـاءت مرويـاهتم عـىل 
الدرجة الـدنيا مـن حيـث القيمـة بـسبب تفـيش مـا ال يـصح فيهـا مـن األباطيـل، واملوضـوعات، 

 ومن ثم فقد أفادت يف قـضية الوضـع إذ كانـت هـذه الكتـب .ا وأشكاهلاواملناكري باختالف ألواهن
 .ّمن أهم مظان املوضوع من املروي

، وكتابــا الــردة، )هـــ١٥١ت(املغــازي والــسري البــن إســحاق : وأبــرز مــصادر هــذه األرومــة
 واألخبـار ،)هـ٢٠٧ت(دي ، واملغازي للواق)هـ١٨١ت(وموقعة اجلمل، كالمها لسيف بن عمر 

 ..)هـ٣٥٦ت(، وكتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين )هـ٢٥٦ت(لزبري بن بكار  لاملوفقيات

وهي مـصادر املخـالفني التـي اختـذهتا غرضـا لكـشف شـبهاهتا والـرد عـىل : األرومة اخلامسة
 كتـب :كتب الشيعة والرافضة، والثانيـة: األول: أصحاهبا، وهي عىل أقسام ثالثة يف هذه الرسالة

 .كتب العرب من أصحاب املدرسة احلديثة: ةاملسترشقني، والثالث

 :أبرز الدراسات السابقة

أمهية   منعىل الرغمف شيئا مما خيص موضوع البحث، ْتَتناولأما عن الدراسات السابقة التي 
تقوم به دراسة مستقلة مفصلة   إىل اآلنمل أجد فيهفإين   التاريخ اإلسالمي،ميدانيف  هذا املوضوع

كشف لنا أبعاد هذه القـضية بـشكل واضـح عـىل ت ـ حسب علمي ــ بأمهيته ـعىل النحو الذي يليق
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مل  ،ولكن مل يمنع هذا من وجود بعض إشارات إليـه أو إىل أجـزاء منـه  الرغم من أمهيته وخطره ،
 مـن أبرزهـا ، لعـليف بعض دراسـات عامـة سـابقةواملبحثني  واملبحثوالفصلني تتجاوز الفصل 

قـف الـصحابة يف حتقيـق موا( )١(تور حممـد أحمـزون يف مطلـع كتابـهلدك اذلك املبحث الذي حرره
عوامـل حتريـف التـاريخ : (، وهو مبحث ال يتعدى أربعني صفحة ترمجه صاحبه بعنوان)٢()الفتنة

متبعـا يف جممـل  يف األخبـار،  والوضع عىل أسباب الكذبجممال  كالما عاماتكلم فيه) اإلسالمي
ثـم ، )٣()طبيعة العمران يف يف اخلليقـة( يف معرض حديثه عن دون يف مقدمتهذلك ما ذكره ابن خل

 تـرجم فيـه لطائفـة ٍ ذلك بحديث عن أثر الشيعة يف الوضع وانتحال األخبـارحممد أحمزون. دأتبع
ِمن الشيعة الذين اهتموا بالكذب ُّ.  

 مـن الـصفحات يعنـي  القليـلُال شك أن قضية خطرية كهذه لكي تنَاقش يف مثل هذا العددو
 ِّمبحثه هذا كله عـىلاعتمد يف  هذا فضال عن أنه .فصح عن كل جوانبهاُجياز الشديد الذي ال ياإل

َ الذي مـن قبلـه  يف ذلك معنى الوضع غري العمدًالِالوضع املتعمد فقط، مهم معنى ِ ْأتيـتِ َ ِ  ُالروايـة ُ
ا التـي حتـدثت ً، وهو اجلانب الذي أمهلته الدراسات التارخيية املعـارصة مجيعـالتارخيية يف معظمها

 . عن عرص اخلالفة الراشدة، وما أصابه من تشويه وحتريف

يف نـدوة فـيام كتبـه ونـرشه  الدكتور محدي شاهني أيضا،ن تكلم يف يشء من هذا املوضوع ومم
مصادرنا التارخيية الباكرة، دراسة يف : (بعنوانيف نحو أربعني صفحة أيضا، ،)٤(ريخ اإلسالمياالت

دراسـة ال أعتربهـا  ويف احلقيقـة فـإين ).هــ١٣٢المي منذ بدايته حتـى سـنة مرويات التاريخ اإلس
ْصدرتذلك أهنا سابقة  َ ، ومن ثم فقد اطلعت عليها بعـد  بعام بعد تسجييل موضوع رسالتي هذهَ

ًوضع خطتي للبحث وقطعي فيه شوط  . دراستي هذه إال أهنا عىل كل حال صدرت قبل.اُ

تلـك «يف الرواية التارخيية يف املصادر التارخيية الباكرة، هذا البحث دراسة الوضع وقد تناول 
وقد تناوله عىل مدار فصلني صغريين ــ . )٥(»ُاملصادر التي كتبت يف القرون اهلجرية األربعة األوىل

                                                        
صــاحبها للــدكتوراه يف كليــة اآلداب والعلــوم اإلنــسانية، جامعــة حممــد وهــو يف األصــل رســالة تقــدم هبــا )١(

 .األول،باملغرب
  ،م١٩٩٩ -هــ١٤٢٠، ٣طيبـة، ومكتبـة الكـوثر، طحممد أحمزون، دار .دحتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة،  )٢(

٨١ – ١/٤٣. 
 .١/٣٢٨ املقدمة )٣(
م التـاريخ اإلسـالمي بكليـة دار العلـوم، جامعـة جملة علمية حمكمة، يصدرها قـس  ندوة التاريخ اإلسالمي،)٤(

 .١٢٧-٧٥م،  ص ٢٠٠٩يناير -هـ١٤٣٠، حمرم ٢٣القاهرة، العدد 
 .٧٦ نفسه ص )٥(



 

 ١٨

أسـباب الوضـع التـي تتعلـق بمنهجيـة التـدوين (فضال عن متهيد وخامتة ــ جعـل األول مـنهام يف 
اإلكثار من الروايات مع قصور النقد : أوال: وضع فيها إىل أربعة، هيوأرجع أسباب ال) التارخيي
: رابعا. النزوع نحو القصص والغرائب: ثالثا. ضياع معظم النتاج التارخيي املبكر: ثانيا. التارخيي

 التـي أسـباب الوضـع: يف حني جعل الفصل الثاين يف. التساهل يف إيراد اإلرسائيليات والتنبؤات
الـضغوط : أوال: وأرجع أسباب الوضع فيها إىل ثالثـة، هـي. السيايس واالجتامعيتتعلق باملناخ 

 .التأثر بالعصبيات القبلية والقومية واإلقليمية: ثالثا. األهواء املذهبية: ثانيا. السياسية

 ملثل هذه الدراسة سوف تكبـل االستفاضـة والتوسـع شك أن قيود املساحة التي أتيحتوال 
فـضال . ومن ثم اتسمت كـسابقتها باإلمجـال والعمـوم.  فيام خيص موضوعهايف التنظري والتطبيق

 اعـتامد صـاحبها عـىل معنـى  هـيعن وقوعها يف اآلفة نفسها التـي وقعـت فيهـا الدراسـة الـسابقة
ْالوضع املتعمد فقط كام وضح من العرض املجمل لفصيل وجـود عـدم  هذا فـضال عـن . الدراسةَ

ّالتطبيق الوافر الذي جييل أبع  .اد هذه القضيةُ

  الروايــةتفــسري دراســة أثــر الوضــع يف القــصور يفثــم إن مــن أهــم مــا يؤخــذ عــىل مــا ســبق، 
 وذلك يف رأيي أهم ما ينبغي الرتكيز عليه بعد كشف مظاهر الوضع يف الرواية التارخيية ية،التارخي

  .من أجل تنقية صورة هذا التاريخ املرشق

 :ُخطة الدراسة

 . فصول، وخامتة عىل مقدمة، ومتهيد، ومخسة توزعتد أما عن خطة الدراسة، فق

ُنت فيها عن هدف الدراسة، ومنهاجها، وأسباب اختيار موضوعها، وأهـم أما املقدمة فقد أب
 .مصادرها، وأبرز الصعوبات التي واجهتني فيها

مـن ، تناولـت فيـه هـذه القـضية الرواية التارخيية عند املسلمنيأما التمهيد، فقد حتدثت فيه عـن 
 : خالل مبحثني

 .اصطالح التاريخ ونشأته علام عند املسلمني: األول

 .وأما اآلخر فكان عن أطوار التدوين التارخيي وأنامطه عند املسلمني

 ،وتناولـت فيــه تعريــف الوضــعالوضــع يف الروايــة التارخييــة، : الفـصل األولليـأيت بعــد ذلــك 

 :عرب أربعة مباحث يف مواجهته، وذلك العلامءسبل وونشأته، وأسبابه، 

 يف لسان العرب، ومن كتـاب اهللا عـز وجـل تعريف الوضعوتكلمت فيه عن : األولاملبحث 

 .ومن صحيح الشحديث النبوي الرشيف
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 وتكلمـت فيـه عـن تلـك النـشأة للوضـع يف الروايـة .نـشأة الوضـع وأطـواره: الثـايناملبحـث 
من عهد النبي : الطور األول: ار ثالثةالتارخيية واألخبارية عند العرب واملسلمني، وكان عىل أطو

منذ أواخر عهد عثامن حتى سقوط بني أمية وأوائـل : الطور الثاين. إىل أواسط عهد عثامن ^ 
 .اتساع نشاط الوضع والوضاعني يف الرواية التارخيية: الطور الثالث. العرص العبايس

: الوضع العمد: بني، األول وجاء الكالم فيه عىل مطل. الوضع وطرقهأسباب: الثالثاملبحث  
 . وقد عددت فيه أسباب الوضع العمد وطرق أصحابه التي سلكوها فيه. أسبابه وطرقه

بام وضعوه من ضوابط بذكر ورشح  وذلك .مواجهة الوضعيف علامء ال جهود: الرابعاملبحث 
َورشوط للرواية والراوية َِ َّ  .، يف التحمل واألداء واحلكم والنقدِّ

 

. االصـطالح والنـشأة وأبـرز مدارسـه: تفـسري التـاريخفناقشت فيه قـضية : ينلثااالفصل  أما 
 :وجاء عىل أربعة مباحث كذلك

 وذكرت فيه مرادفاته القديمة واملعارصة، .تعريف مصطلح التفسري ومدلوله: املبحث األول
 .فلسفة التاريخ، وتعليل التاريخ، وأصحاب كل اصطالح: التي تدل عىل معناه، نحو

 وعرضـت فيـه .^دم حتـى بعثـة النبـي ِنشأة تفسري التاريخ وأطواره منذ القـ: ث الثايناملبح
ــسومرية،  ــضارة ال ــل احل ــرسونه، مث ــانوا يف ــف ك ــة وكي ــضارات القديم ــرز احل ــد أب ــاريخ عن للت

 .والفرعونية، والصينية، واهلندية، واليونانية

عـن معنـى تفـسري التـاريخ ُ وأفردت احلديث فيـه .تفسري التاريخ يف اإلسالم: لثاملبحث الثا
: ، مهـاوداللته يف اإلسالم واحلضارة اإلسـالمية، وكيـف أنـه يقـوم عنـدهم عـىل عـاملني رئيـسني

 وضـمنت هـذا .وفصلت القول يف ذلك تفصيال، عـىل ضـوء الكتـاب والـسنة. الغيب، والشهادة
 .الصحابةاملبحث مدخال لدراسة تاريخ 

 وعددت هذه املدارس عىل النحـو .ية ومناهجها الوضعالتفسريأبرز مدارس : الرابعاملبحث 
لتـاريخ يف الفكـر تفـسري ا: ثانيـا). التفـسري الـديني(تفسري التاريخ عند أهـل الكتـاب : أوال: اآليت

 .العلامين الغريب
 األول والثـاين ـــ بمثابـة القـسم التنظـريي :التمهيـد والفـصالنوقد سـبق أن هـذه الثالثـة ـــ 

اصـطالحاهتا لقـصورها بعـض يال لعدة قضايا رأيت أنه ينبغي مراجعـة  فيه تأصُمتَّدَللرسالة، ق
 .أحيانا يف التعبري عن مقاصدها

 الفصول الثالثـة الباقيـة مـن الرسـالة املحـور التطبيقـي للدراسـة، وفيـه كانـت تمثليف حني 
 : دراسة املرويات املختارة حمل الدراسة من عرص اخلالفة الراشدة، وفق القسمة اآلتية
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وقد جـاء هـذا الفـصل .  وتفسريه عند أهل السنة التاريخروايةأثر الوضع يف : الثالث الفصل
ُ وقد وطأت له بمدخل حتدثت فيه :وفق املباحث األربعة اآلتية العرض للتـاريخ حيث منهج من ّ

أصحاب اإلسناد، :  صنفني اثنني، األول منهاموأنه عىلمنهج ، عن  عند أهل السنة رواية وتفسريا
يف حني ينقـسم كـل صـنف مـنهم بـدوره مـن حيـث املـادة .  أصحاب االنتخاب والرسد:واآلخر

 ثـم كانـت مباحـث هـذا .املحـدثون، واملؤرخـون، واألخبـاريون: املتناولة للرواية إىل ثالثة أنواع
 :الفصل عىل النحو اآليت

ي بـهل اسـتخلف الن: املطلب األول :وفيه ثالثة مطالب.  استخالف أيب بكر:املبحث األول 
: املطلـب الثالـثو. ومروياته خرب السقيفةحتدثت فيه عن : املطلب الثاين وأبا بكر قبل موته؟^ 

 .اخلالف حول بيعة الصحابة أليب بكر

 من خالد بن الوليد  موقف عمر بن اخلطاب فكان احلديث فيه عن  :الثايناملبحث  أما 
 .بينهام وأسباب اخلالف

وقـد تناولـت مرويـات هـذه الفتنـة عـرب . وفتنـة مقتلـه  استخالف عـثامن :الثالثاملبحث  
 .فتنة مقتل عثامن : املطلب الثاين. استخالف عثامن : املطلب األول : اآلتينياملطلبني

قـد درسـت و.  خالفـة عـيل بـن أيب طالـبوكـان التطبيـق فيـه عـىل عـرص  :الرابعاملبحث 
وقعـة : املطلب الثـاين. خالف عيل است: املطلب األول :ثالثة مطالب مرويات هذا العرص عرب

 .ة التحكيمصفني وقضي:  املطلب الثالث.اجلمل

 وتفـسريه عنـد  التـاريخروايـة أثـر الوضـع يف فقد خصـصته باحلـديث عـن الرابع الفصلأما  
وملا كانت الشيعة ليست عىل مذهب واحـد، بـل عـىل مـذاهب شـتى، فقـد قـسمتها وفـق . الشيعة

 :لتها عرب املباحث الثالثة اآلتيةمذاهبها أقساما ثالثة، تناو

املطلـب : وفيـه مطلبـان. ووضـحت فيـه معنـى الـشيعة األوىل.  الشيعة األوىل:األولاملبحث 
 .أصحاب االنتخاب والرسد: املطلب الثاين و.أصحاب األسانيد: األول

طلـب امل :وفيه مطلبانالغالية،  ووضحت فيه أوال معنى الشيعة . التشيع الغايل:الثايناملبحث 
 .أصحاب االنتخاب والرسد: املطلب الثاينو. أصحاب األسانيد: األول

 ووضحت فيه معنى الرفض وأبرز عقائد أصحابه،.  التشيع الرافيض اخلبيث:الثالثاملبحث 
 .أصحاب االنتخاب والرسد: املطلب الثاين. أصحاب األسانيد: املطلب األول: وفيه مطلبان

 وتفـسريه عنـد  التـاريخروايةأثر الوضع يف  حتدثت فيه عن واألخري فقد اخلامس الفصلأما  
 : وفيه مبحثان.)العرب واملسترشقني(أصحاب املدارس احلديثة 
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وبدأته بنبذة عن معنى .  أثر الوضع يف رواية التاريخ وتفسريه عند املسترشقني:األولاملبحث 
 ثالثـة فـسريها عنـدهم عـرباالسترشاق وتارخيه، ثـم تناولـت أثـر الوضـع يف الروايـة التارخييـة وت

. بـني عمـر وخالـد ريض اهللا عـنهام: املطلـب الثـاين. اسـتخالف أيب بكـر: املطلب األول: مطالب
 .الفتنة الكربى: الثالثاملطلب 

. أثر الوضع عند أصحاب املدرسة احلديثـة مـن العـربوكان احلديث فيه عن  :الثايناملبحث 
 .الفتنة الكربى: املطلب الثاين. كراستخالف أيب ب: املطلب األول: وفيه مطلبان

ُوأخريا تأيت اخلامتة، وفيها عرضت عرضا جممـال ملنهـاجي الـذي اتبعتـه يف الرسـالة، جعلـت  

منها منهجا مقرتحـا لدراسـة التـاريخ اإلسـالمي يف سـبيل مواجهـة الوضـع يف املـصادر التارخييـة 

فـضال عـن تـضميني إياهـا .  نتائجرواية وتفسريا، وذلك يف رأيي أهم ما أفرزته هذه الدراسة من

 .أهم التوصيات التي خرجت هبا من هذه الدراسة

 العقـل يف املقـام األول، هو أن هذه الدراسـة ختاطـب هذا، وآخر ما أنبه عليه يف هذه املقدمة،

ّالسنِّي املسلم  وإن استفاد هبا غري املسلم فهذا عن غري قـصد منـي، ذلـك أين أرى يف حتديـد عقليـة ُّ

ب قبل العمل يف أي دراسة أمرا واجبا، إذ بـه يتحـدد منهـاج البحـث والباحـث، وتتحـدد َاملخاط

 راسخا واثقـا مطمئنـا يف ،ا ملواضع خطوهًبرصُقواعد منطلقاته وأصوله، وبذلك يكون الباحث م

مسريه نحو غايته التي يرجوها من بحثه الـذي يقـوم بـه، ذلـك أن يف اخـتالط الوجهـات وتعـدد 

َالبحــث الواحــد يــسبب يف رأيــي تــشتتا واضــطرابا عنــد الباحــث واملخاطــب عــىل َاملخــاطبني يف 

السواء، وذلك بعكس من حيدد هدفه بعد تركيز الغرض، فهذا ال شـك يكـون أدعـى للتوفيـق يف 

وتفــسري ذلــك أن لكــل عقليــة عنــدي ثقافتهــا التــي ينبغــي خماطبتهــا هبــا، . التــسديد عنــد الرمــي

ــينتهجه الباحــث، ــذي س ــي ومنهاجهــا ال ــني الت ــج والرباه ــي اخــتالف احلج ــب يعن ــذا ال ري  وه

وهـذا أمـر عـىل كـل حـال سـتأيت اإلشـارة إليـه يف خامتـة هـذه .  هـذا العقـل أو ذاك هبـاَسيخاطب

 .الدراسة إن شاء اهللا تعاىل

ْ، فهذا ما قدمت يدايويف النهاية َّ  ، وحده ال رشيك لـه من اهللاٍفضلتوفيق و، فبُ، فإن أحسنتَ

ًأن يغفر يل إساءيت، فإين مـا أردت إال إحـسانا وتوفيقـا، وحـسبي أين  شأنه  جلله فأسأُأسأتوإن 

ِاجتهدت ب ، وبذلت يف سبيل حتقيق ذلك من اجلهد واملشقة مـا والرشاد سألت فيها اإلخالص ٍةَّنيُ

  .، فأرجو أن يشفع يل ذلك عند اهللا عز وجلال يعلمه إال اهللا
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: ُام نقـل عنـه أنـه قـالوذلـك فـي سنة حسنة،  ــه اهللارمحــ ولقد رأيت يف بعض صنيع البخاري 

ُما وضعت يف كتايب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلـك وصـليت ركعتـني« ِّأقـدم فكنـت ، )١(»ًُ ُ

بــني يــدي كــل فــصل، ومبحــث، ومطلــب، ركعتــني هللا عــز وجــل أســأله فــيهام اهلدايــة والتوفيــق 

فـإن ، قـادم عليـه مـن خطـرإال بسبب مـا أنـا   وما ذلك والسداد، وأعوذ به من الضاللة، والزلل،

َعظــيم مـا خـضت فيــه، كـان فِ، ول)٢(شـديدـــ رضـوان اهللا علــيهم ـــ احلـديث عـن الــصحابة  ُ قــي َرُ

ُيـايت مـا هبـت يف هــذه ب يف حَهــَلـم أوخـشيتي أن تـزل قـدمي، ويـضل قلمــي، وخيطـئ لـساين، ف
، بافرتاءاهتم وما وضعوه هذا الدين ومكر الليل والنهار من أعداء ،ولوال كيد الكائدينالدراسة، 

عمـر بـن قـول عىل مر العصور والسنني، لكان لنا يف  عىل الصحابة األبرار من كذب وإفك مبني،

 ، بيـنهم كـان ومـا ،وصـفني ، واجلمل، وعثامن ، عيل عن ئلُسة، حني َعَعبد العزيز ــ رمحه اهللا ــ س

 مما ليس ٌّدُلم يكن لنا ب ف،)٣(»فيها لساين أغمس أن أكره وأنا ، عنها يدي اهللا كف دماء تلك« :فقال

 . الشبهةرد الطعن، ودفع، من أجل ّدُمنه ب

ملقـصود األستاذ الـدكتور طـاهر راغـب حـسني، والـدكتور طـه عبـد ا: أما أستاذاي املرشفان
َّاحلميد عبية، فإين عبد َ  الـشكر وعرفـان ، كام يعجز لساين عن تقديم وافـرحقهامب الوفاءعجز عن أُ

سن، فلـم ُاجلميل بام بذاله معي من جهد وتعب، من أجل أن تبلـغ هـذه الرسـالة مبلغهـا مـن احلـ
   يـد العـون،ّدَا يومـا يف مـِّقرصُ ومل ي،، فصربا معيّيبخال عيل بيشء من النصح واإلرشاد والتوجيه

يف رام ـــ مشاخيي الكـمن  ّ كان هلم فضل عيلنولغريمها ممــ ومن ثم فلم أجد خريا من الدعاء هلام 
 .، أبدا ما حييتالرس والعالنية

والـدي يف الـسعي علينـا صـغارا، وحـني  منـذ تـويف  مل تـأل جهـدا تلك التي،كام ال أنسى أمي
أكف  العـون والـسند، ولـو بـ ما تـستطيع مـن تفرت عن تقديم مل السنون،هاوشيبت أضعفها السعي،

 فجزاهـا اهللا  بالتوفيق ورفعة الشأن، لناهللا عز وجل يف جوف الليل داعيةالرضاعة تتوجه هبام إىل ا
 وأن يــصلح يل يف أهــيل وأن جيعــل اجلنــة مثــواه،أســأله تعــاىل أن يــرحم والــدي، ، كــام عنــي خــريا

  .ُوأوالدي، وأن يرفع قدرهم، ويعيل شأهنم

                                                        
 .٥/٣٤هتذيب التهذيب، البن حجر  )١(
 مثـل أو - أحـد مثـل أنفقـتم لـو بيـده، نفـيس فوالـذي أصـحايب، يل دعـوا«: أنه قـال^ وقد جاء عن النبي  )٢(

صحيح البخـاري : ، وإسناده صحيح، وانظر٣/٢٦٦ رواه أمحد يف املسند .»أعامهلم بلغتم ما ذهبا، - اجلبال
 .٢٥٤١، وصحيح مسلم برقم ٣٦٧٣برقم 

 .٧/٣٨٢الطبقات الكبري، البن سعد  )٣(



 

 ٢٣

 أنـىإن كنـت تعلـم اللهـم  . واألجـر والثـواب،اللهم إنا نسألك يف عملنا هـذا الـرب والتقـوى
َّ، ففرج عنا اهلموجهك ابتغاء هُلتعم َ واحلزن، والكرب، ،َ َُ وارفع لنا به الدرجات  وانفع به الناس،َ

وآخـر دعوانـا أن احلمـد هللا إنك عىل كـل يشء قـدير، يف الدنيا واآلخرة، وتقبله منا بقبول حسن، 
 .رب العاملني
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ُألمهية هذا التمهيد عندي يف قضية علم التـاريخ عنـد املـسلمني، قمـت بفـصله عـن هـذه الرسـالة وجعلتـه  )١(

ُة بسطت الكالم فيه وزدت ووسعت، هذا مـع مجـع اجلوانـب التنظرييـة األخـرى املتنـاثرة هنـا ًدراسة مستقل ُ َ َ
). علـم التـاريخ عنـد املـسلمني(ُوهناك من رسالتنا هذه، ثم أعدت تنسيقها، ونرشهتا كتابـا مـستقال بعنـوان 

 هذا الكتـاب األخـري ِوألمهية هذا املوضوع وما ورد فيه من جدة وتفصيل ، أنصح القارئ باالطالع عليه يف
 .ُإذ فيه من التفصيل والبيان ما اخترصته وأوجزت فيه هنا 



 

 ٢٥

   األول األولاملبحثاملبحث
   عند املسلمني عند املسلمنيًعلًامعلام التاريخ ونشأته  التاريخ ونشأته اصطالحاصطالح

   ::املصطلح والداللةاملصطلح والداللة  ::أوالأوال
عــىل الــرغم مــن تنــاول العلــامء والبــاحثني ــــ قــديام وحــديثا ــــ أمــر هــذا املــصطلح بالتفــسري، 

هنم اختلفوا يف ذلك اختالفا كثريا، فإ والكشف عن أصله واشتقاقه، وبيان مدلوله عند املسلمني،
 : عند تعيني أصل هذه الكلمةكان  اختالفهم ُّوأشد

ْاألرخ  « هو عريب مشتق من :فمنهم من قال منه،  إن التاريخ مأخوذ «وهو ولد البقرة، فقيل  »َ
 .)١(» وقيل التاريخ مأخوذ منه ألنه حديث.كأنه يشء حدث كام حيدث الولد

ُتب، ذكـر ُخ، أي متى كِّرُ وأُخ الكتابِّرُخته، ومتى وَّرَ الكتاب وأُتْخَّرَو«: )٢(وقال ابن دريد
 .)٣(»عن يونس وأيب مالك أهنام سمعا ذلك من العرب

ْورخــت : ُومــنهم مــن احــتج بعربيتهــا كــذلك بقــول نــسب لألصــمعي أن بنــي متــيم يقولــون َّ َ
 .)٤(ّأرخته تأرخيا: الكتاب تورخيا، وقيس تقول

 .)٥(هو إثبات اليشء:  وقيل.أن معناه من التأخريم من قال بومنه

                                                        
، واملغـرب يف )٥٨ص (، ولـسان العـرب مـادة أرخ )٥٤٥ -٧/٥٤٣(هتذيب اللغة، لألزهري، مـادة أرخ  )١(

 .١/٣٥ترتيب املعرب أليب الفتح املطرزي، حتقيق حممد فاخوري 
هــ، تـأدب هبـا، وقـرأ عـىل علامئهـا اللغـة ٢٢٣يـد، ولـد بالبـرصة سـنة أبو بكر حممد بن احلـسن بـن در: هو )٢(

ُوأشعار العرب حتى برز فيهام، وقد اختلف يف توثيقه وت  .١/٣١هتذيب اللغة :انظر.هـ٣٢١ُكلم فيه، تويف سنة ُ
، وتابعــه املرزوقــي يف األزمنــة ٥٩٤ص ) ورخ(مجهــرة اللغــة، البــن دريــد، حتقيــق رمــزي بعلبكــي، مــادة  )٣(

 . ٢/٢٧١مكنة واأل
، ومنهج كتابة التاريخ اإلسالمي، ملحمـد بـن ١٥اإلعالن بالتوبيخ، للسخاوي، حتقيق فرانز روزنتال، ص  )٤(

وممــن يــذهب إىل هــذا املعنــى والقــول بعربيــة هــذه الكلمــة،املرزوقي يف األزمنــة . ٥٣صــامل الــسلمي، ص
، والـصفدي يف )٨ حاشـية ١٣٧ ص ّانظر طبعتـه للمعـرب للجـواليقي(، وأمحد شاكر )٢/٢٦٧(واألمكنة 

 .١/١٦الوايف بالوفيات 
 .١٧٨أدب الكتاب، للصويل، حتقيق حممد هبجة األثري، ص  )٥(



 

 ٢٦

 أي حـساب الـشهور واأليـام، ،»مـاه روز «ومنهم من قـال بأنـه معـرب مـن اللفـظ الفـاريس 
 .)١( وجعلوا مصدره التأريخ، مورخ:فعربوا ماه روز فقالوا

ثـل  التـي مت)خَّرَو( هو األصل السامي العام لكلمـة )تأريخ(أصل كلمة  «ومنهم من قال بأن 
َياريح(عىل سبيل املثال يف كلمتي  َيـرح(العربية التي معناهـا القمـر و) ْ فلهـذه الكلمـة عنـد . )٢(» )ِ

وبمثل هذا الـشكل . . مثال أرخو)٣(ةّيِدََّك ففي األ،هذه الطائفة أصوهلا يف جمموعة اللغات السامية
 حيث )٤(و ترتيبها احلروف أدوجدت يف سائر اللغات السامية والعربية مع اختالف طفيف يف عد

 .)٥(تبني تسجيلها عىل النصوص األثرية

 ةق يف اليونانيـينط الذي arch أصل لفظ التاريخ العريب مشتق من لفظ «ومنهم من قال بأن 
 .)٦(» ومعناه القديم أو القدم) أرخ(

 .)٧(ومنهم من قال بأن أغلب االحتامل أن أصل هذه الكلمة من العربية اجلنوبية
                                                        

، وتـاريخ سـني ملـوك األرض واألنبيـاء، حلمـزة ٧٩مفاتيح العلوم، للخوارزمي، حتقيق فـان فلـوتن، ص  )١(
 ،١/١٥٥ أخبــار البــرش، أليب الفــدا ، واملختــرص يف٢٩، واآلثــار الباقيــة، للبــريوين ص ٨األصــفهاين، ص 

ــال، ص  ــز روزنت ــق فران ــافيجي، حتقي ــاريخ، للك ــم الت ــرص يف عل ــوجي ٣٣٠واملخت ــوم، للقن ــد العل ، وأبج
، وذكر اجلواليقي هلذا اللفـظ ٤، للقنوجي ص اإلنسان حاجة معرفته إىل متس مما العجالن لقطة، و٢/١٣٧

 .يعني قوله هبذا الرأي)  ط شاكر١٣٧ص (يف املعرب 
 .أخص هذه املصادر بالذكر دون غريها لقول أصحاهبا هبذا الرأي أو لتقديمها إياه عىل غريه: تنبيه       

مادة تأريخ، بقلم بلسنر، دائرة املعارف اإلسالمية، تعريب جلنة ترمجـة دائـرة املعـارف اإلسـالمية، إبـراهيم  )٢(
ــريوت،  ــاين، ب ــاب اللبن ــرين، دار الكت ــيد، وآخ ــة يف األدب ٢٧م، ص ١٩٨١خورش ــة الفني ــشأة الكتاب ، ون

 .٦، ونشأة التدوين التارخيي عند العرب، حلسني نصار، ص ١٧٥العريب، حلسني نصار، ص 
قبـل املـيالد، وهـي  سـنة ٣٠٠٠منـذ  ـــ حاليـا العـراق  ـــبالد الرافـدين ، ظهرت يف قديمةلغة  هي:ةّاألكدي )٣(

انظـر . يـةوتعد من أقرب اللغات القديمة إىل اللغة العرب .اللغات السامية مجموعةُما يعرف بتصنف ضمن 
 .١١٦معجم احلضارات السامية ص : يف ذلك

والكلمـة . التحديد الزمنـي:  تأريخ«: وفيه. معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية:  انظر يف ذلك)٤(
ـــة ـــة). yerah  (:  يف العربي ـــرسيانية). yarha (: ويف اآلرامي ويف ). yarha  (: ويف ال
حـازم .معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغـة العربيـة، د. هـ.ا. »روكلها بمعنى شه). (اآلشورية 

 .٤٧عيل كامل الدين، ص 
 ،٢٣املدخل إىل دراسة علم التاريخ، حلسني حممد سليامن، ص  )٥(

The Encyclopaedia Of Islam, New Edition, Leiden, 2000, Vo X, p 258.   ــ  
 .٧ املعارف، القاهرة، ص حسني مؤنس، دار.التاريخ واملؤرخون، د )٦(
، التاريخ العريب واملؤرخـون، ٢١علم التاريخ عند املسلمني، فرانز  روزنثال، ترمجة صالح أمحد العيل، ص  )٧(

َ، وعــرض بــالرأي نفــسه مرجليــوث، يف١/٤٩لــشاكر مــصطفى  دراســات عــن املــؤرخني العــرب، ترمجــة : َّ



 

 ٢٧

ُصل إليه اجلهد يف مجع ما خيص شأن هذا املصطلح من حيث أصـله واشـتقاقه هذا أقىص ما و
َعند القدماء واملحدثني، ومن يتأمل هذه األقوال يتبني له مدى اختالفهم يف هذا الشأن ْ ُ. 

 : عىل املحاور اآلتيةةوترتكز األقوال السابق

 . هذه اللفظة)١(ـ فريق يقول بعربية

 .ِّربتُـ وفريق يقول بعجمة أصلها ثم ع

ّـ وفريق يقول بأصل سامي اشتقت منه هذه الكلمة فدخلت العربية من هذا الباب ُ. 

 .ـ وفريق يقول بأصل يوناين

 . ترسبت منه هذه الكلمة إىل العربية الشاملية،ـ ثم فريق يقول بأصل عريب يمني جنويب

 .والتحقق منهاوكان السبيل إىل متحيص هذه األقوال مضنيا يف الكشف عن أدلتها ثم سربها 

فأما كون أصلها عربية شاملية، فهذا قـول مل تـنهض بـه حجـة قويـة، ذلـك أن هـذه الكلمـة ـــ 
 أمربمعنى التوقيت ــ مل تعرفها العربية الشاملية العدنانية حتى أواسط العقد الثاين من اهلجرة بعد 

قـديم شـعرا ونثـرا، لتأريخ اهلجري، هذا ما دل عليه استقراء واسع يف تـراث العـرب البا عمر 
وعـدم ورود هـذه الكلمـة مطلقـا يـدل عـىل . فهي مل ترد يف شعر شاعر، فضال عن القرآن والـسنة

ومـا احـتج بـه . انعدام أصلها من هـذا اللـسان جـذرا واشـتقاقا بعكـس ألـسنة أخـرى كـام سـيأيت
 .أصحاب هذا الرأي ضعيف يف الداللة عىل ما ذهبوا إليه

ن هذه النتيجة خشية ردها خاصة مع قول مـن لـه قـدره مـن ًوقد كنت وجال من اإلفصاح ع
كلمـة :  أرخ«:  يرفع عني احلرج بقولـه)٢(ُ حتى وجدت ابن فارس،العلامء بعربية أصل هذا اللفظ

ُوأمـا تـأريخ الكتـاب فقـد سـمع، ولـيس عربيـا، وال . .واحدة عربية، وهي اإلراخ لبقـر الـوحش
 .هبت إليه، مما يعني تأكيدا ملا ذ)٣(»ُسمع من فصيح

                                                                                                                                                                       
انظـر . ورده روزنثال عىل سبيل االحتامل ثم نفاهأما القول بأصل حبيش، فهذا قول أ. ٢٧حسني نصار، ص 

 .٢١علم التاريخ عند املسلمني ص
 . يعني بالعربية هنا العربية الشاملية العدنانية )١(
، نعتـه صـاحب أخبـار قـزوين اللغوي الرازي حبيب بن حممد بن زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أبو:  هو)٢(

انظر التدوين يف أخبار قـزوين، لعبـد . (»حاذق متقن اجلبل، بالد يف إليهم املرجوع األدب أئمة أحد«: بقوله
 أتقنهـا فإنـه اللغـة ًوخـصوصا شـتى، علـوم يف ًإمامـا كـان :وقـال ابـن خلكـان) ٢/٢١٥الكريم القزوينـي 

ــان، حتقيــق د( : ، ونقــل القفطــي عــن أيب عبــد اهللا احلميــدي، قــال)١/١١٨إحــسان عبــاس .وفيــات األعي
 مـن أئمـة الـرازي فارس بن أمحد احلسني أبوكان : د بن عيل بن حممد الزنجاين يقولسمعت أبا القاسم سع«

 .هـ، وقيل غري ذلك٣٩٥تويف ). ١/١٢٩إنباه الرواة، للقفطي  (»..أهل اللغة يف وقته حمتجا به
 . ١/٩٤) أرخ(مقاييس اللغة، مادة  )٣(



 

 ٢٨

َّــ ملن يتذوقه ــ ينقض ذلك النقل املمرض ) هـ تقريبا٣٩٥َّاملتوىف (وهذا القول من ابن فارس  َ ُ
 .هـ٣٢١َّ واملتوىف سنة )١(َّالسابق ذكره عند ابن دريد املتكلم فيه

ْورخت الكتاب تورخيـا، وقـيس تقـول: بني متيم يقولون«ُأما ما نسب لألصمعي أن  َّ ّأرختـه : َ
ً فهذا قول بذلت يف تتبعه جهدا للتحقق من صحة نـسبته لألصـمعي حتـى رجـح عنـدي .»تأرخيا َُ

ُعدم صحة هذه النسبة، فإن أول مـن وقفـت عليـه نـسب هـذا القـول لألصـمعي هـو بـدر الـدين  ّ

ــي  ــه )٢ ()هـــ٨٥٥ت(العين ــذه )٣()عمــدة القــاري رشح صــحيح البخــاري( يف كتاب ــم تبعــه تلمي ، ث

، وعن األخري استفاض هذا اخلرب منسوبا لألصمعي واشتهر )٤()يخاإلعالن بالتوب(السخاوي يف 

ُقول كهذا ينسب إلمـام مـن أئمـة العربيـة، حجـة يف فنـه، وال : إىل وقتنا هذا، فكان مما أثار عجبي ٌ

وزاد !! تشتهر هذه النسبة يف القرون اخلالية حتى يأيت العيني يف القرن التاسع اهلجـري فينـسبه لـه

ض السخاوي عن هذه املقولة املنسوبة لألصمعي عند حديثـه عـن التـاريخ من هذا العجب إعرا

 رغم احلاجة إىل مثل هذا النقل عن مثـل هـذا )٥()فتح املغيث برشح ألفية احلديث(يف كتابه اآلخر 

اإلمــام احلجــة يف موضــعه مــن هــذا الكتــاب، إال أن يكــون هــذا نقــال تــساهل فيــه الــسخاوي يف 

ّاديـث بينـة الوضـع أوردهـا يف كتابـه هـذا دون أن يعلـق عليهـا وهـو  أحيف كام تساهل )اإلعالن(
 !ّحمدث عرصه

                                                        
 ص ٦٠محـزة الـسهمي للـدارقطني بـرقم انظـر سـؤاالت (، »قـد تكلمـوا فيـه«: سئل عنه الدارقطني، فقال )١(

ُ وممن ألف يف عرصنا فوسم بافتعال العربية وتوليد األلفاظ التي ليس هلـا أصـول، «:، وقال األزهري)١٠٤ ّ
، »..وإدخال ما ليس من كالم العرب يف كالمهم أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد صـاحب كتـاب اجلمهـرة

ّوجود من عدله، ولكن رأيت اجلرح فيـه أقـوى مـع البينـة عنـد وال يمنع ذلك ). ١/٣١انظر هتذيب اللغة ( َ
 مـا التـرصيف وفـساد التـصنيف اضـطراب من أيضا ففيه اجلمهرة كتاب ّوأما«: بعضهم كابن جني إذ يقول

 هـذه عـىل التنبيـه من مجيعا وحواشيه متونه يف َّوقعت كتبته َّوملا ،األمر هذا معرفة عن لبعده فيه واضعه ِأعذر
انظـر (، »..بعـضه عـن ّالبتـة وأرضبـت بعضه إىل أومأت ّعيل طال َّملا إنه ثم ،كثرته من استحييت ما املواضع

 ). ٣/٢٩١اخلصائص، البن جني 
) بلـدة بـالقرب مـن حلـب(بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحـد بـن موسـى احللبـي األصـل، العينتـايب : هو )٢(

عمـدة القـاري رشح : عروف بالبدر العيني، مـن أشـهر تـصانيفهاملولد واملنشأ، ثم القاهري الدار والوفاة، امل
، ونظـم العقيـان، ١٠/١٣١الضوء الالمع، للسخاوي (هـ ٨٥٥هـ، وتويف سنة ٧٦٢ولد . صحيح البخاري

 ).١٧٤للسيوطي ص 
 .١٧/٨٧  عمدة القاري، لبدر الدين العيني، تصحيح عبد اهللا حممود )٣(
 .١٥ اإلعالن بالتوبيخ، للسخاوي ص )٤(
 .، وما بعدها٤/٣٦٢  فتح املغيث، للسخاوي، حتقيق عبد الكريم اخلضري)٥(
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 ولكــن مــن غــري نــسبة ألحــد، ال إىل ،ُوقــد وجــدت هــذا القــول فعــال عنــد بعــض األقــدمني
، ومن ثم فال ريب عندي يف أن البدر وهم يف هذه النسبة، أو نقل عمـن )١(األصمعي وال إىل غريه

ذا القول ــ أو سمعه منه ــ ثقة منه به، فلام تبني له األمر أعرض عن وهم، ثم نقل عنه السخاوي ه
 .ذكره يف فتح املغيث

ّيمــرض هــذا النقــل بقولــه) هـــ١٣٣٨ت (ُثــم وجــدت طــاهر بــن صــالح اجلزائــري  َ  ومــن«: ُ
 ،تورخيـا الكتـاب ُتْخـَّرَو يقولـون متـيم بنـو :قـال األصـمعي أن كـرذ النـاقلني بعـض أن الغريب
وهــذا يعنــي توقفــه هــو اآلخــر كثــريا أمــام هــذا القــول ونــسبته . )٢(»تأرخيــا هأرختــ تقــول وقــيس

 . حتى ذهب إىل القول بغرابة هذا النقل عنه،لألصمعي

ّن العرب الشامليني حني استعاروا هذه الكلمـة ـــ يف وقـت متـأخر ـــ مـن غـريهم مل ه، فإوعلي

ّالعلـم ولكـن ثقـافتهم مل تكـن يف  بل استعاروا حروف كلمة علموا داللتهـا متـام ،ًيستعريوا معنى
ٍ دعـت احلاجـة السـتعارهتا بـسبب مـن فلـامأو اصـطالحي، ) فنـي(حاجة إليهـا قبـل هـذا كتعبـري 

ِظروف خاصة غلبت عليهم آنذاك ــ سيأيت ذكرهـا ـــ اسـتعريت متدرجـة عـىل الرتاخـي مـن غـري 

الح ــــ اصط عىل)٣(ريـــجرن الثاين اهلـإرساف يف استعامهلا حتى اشتهرت بني العرب مجيعا يف الق

 .ُ التي اصطلحوا عليها وعرف هبا هذا اللفظكانت له داللته

َبة، فهذا أيضا قول ال يصح، وقد سبقني من رد َّعرُأما القول بعجمة أصل هذه الكلمة وأهنا م
 وقيل هو معـرب «): هـ١٠٦٩ت (هذا القول فكفاين عناء الرد، إذ يقول شهاب الدين اخلفاجي 

. )٤(»، وهـو تعريـب غريـب)هنايـة اإلدراك( وقع تعريبه ووضعه يف عهد عمـر، ذكـره يف ماه روز،

                                                        
 ـــ وأراه مـصدر هـذا اخلـرب، وعنـه أخـذه الالحقـون، ٥٩٤ص ) ورخ(مجهرة اللغة البن دريد، مـادة : انظر )١(

ذا وهو كام مر بنا متكلم فيه ـــ واخلـراج وصـناعة الكتابـة، لقدامـة بـن جعفـر ـــ ومل أجـده يف املطبـوع مـن هـ
وأدب . ، ولعلـه يف املفقـود منـه ـــ١/٢٤الكتاب ولكن ذكر ذلك وأسنده إليه ابن عـساكر يف تـاريخ دمـشق 

 ــ وموضوع كتابه هو موضوع كتاب قدامة نفسه، وهو معـارص لقدامـة وأصـغر ١٧٨الكتاب للصويل، ص 
وقـي يف األزمنـة واألمكنـة واملرز. منه فال ريب أنه اطلع عىل كتاب قدامة ونقل منـه هـذا اخلـرب ومل يعـز إليـه

، وهو ينقـل معنـى كـالم ابـن دريـد مـن غـري ١/١٦ــ وهو ناقل عن الصويل ــ والصفدي يف الوايف ٢/٢٦٧
 . عزو إليه

 .١/٢٨٨توجيه النظر إىل أصول األثر  )٢(
ّفمن ثم دخلت املعاجم يف هـذا الوقـت املتـأخر بعـد معرفـة العـرب هلـا خاصـة بعـد الفتوحـات واخـتالط  )٣( َ ِ

ملـن ال ) أرخ(ٌالعرب عىل اختالف بالدهم ببعضهم، فنطقها كل بام تسمح به خمارج نطقه فهي عنـد بعـضهم 
 .ملن يف هلجته التسهيل) ورخ(تعرف هلجته تسهيل اهلمز، وكانت 

 .٥٩شفاء الغليل فيام يف كالم العرب من الدخيل، لشهاب الدين اخلفاجي، ص  )٤(
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 وعزاه بعضهم اآلخر « :وقال حسني نصار .)١(»وهو كام قال«: ويؤكد أمحد شاكر هذا النفي بقوله

مـورخ، وجعلـوا : إن أصـله مـاه روز، بمعنـى يـوم الـشهر، فعربوهـا، فقـالوا: إىل الفارسية، فقال

 . )٢(»ا التاريخ، وهو اشتقاق بعيد ال يظهر فيه تقارب بني اللفظني العريب والفاريساملصدر منه
ُعىل ما روي كلمـة فارسـية، أصـلها مـاه : التاريخ«: أما قول اخلوارزمي. وهو كام قالوا: قلت

فهذا أمـر سـيأيت الـرد عليـه عنـد ، )٣(»روز، فأعربت، وهذا اشتقاق بعيد، إال أن الرواية جاءت به
 . التي أشار إليها اخلوارزميث عن هذه الرواياتاحلدي

ّوأما القول بأصل سامي اشتقت منه هذه الكلمة فـدخلت العربيـة القديمـة مـن هـذا البـاب،  ُ
فريده ما ذكرته يف نفي وجود هذا اللفظ هبذا املعنى أصال وجذرا يف العربية الشاملية حتى أواسـط 

َتـرسب هـذه الكلمـة مـن ألـسنة ُصد أصحاب هذا الـرأي ْالعقد الثاين من اهلجرة تقريبا، إال أن يق
ِّ، وهذا يعجل بنا إىل ما سيأيت احلديث عنه يف الراجح عندي )٤( أو عارصهتاسبقت العربية الشاملية َ ُ

: ِمن هذه القضية، وهو كوهنا كلمة دخلت عىل العربية الشاملية من لسان آخـر غـريه، سـواء عليـه

َأسبقه َ  .)٧(أخر عنه، أم ت)٦(، أم عارصه)٥(َ

ولكن يف هذا القول إطالق حيتاج إىل تقييـد، فـأي ألـسنة هـذا األصـل الـذي دعـوه بالـسامي 

دخلت منه هذه الكلمة عىل العربية الشاملية، وما عالقة هذا اللسان صاحب هذا األصل بالعربية 

ية، إال أن تكون  هذا اللفظ قبل العربية الشاملذه اللغات السامية أقدم يف احتوائهاالشاملية، وأي ه

ّوهذا حيتاج إىل دراسة أخرى حتى نقيد هذا الكـالم، فـإن ! ألسنة هذا األصل مجيعا هبا هذا اللفظ

ِرضب املثل واملثلني ال يكفي لفرض نظرية هذا األصل الذي وسموه بالسامي ِ َ َ َ َ َ ْ َ . 

إال أهنـا ال ، )٨(وعىل أية حال، فإين وإن كنت ال أوافق عىل هذه القسمة السامية واصـطالحها

َختالف يف جمملها ما رجح عندي يف هذه القضية، وهي كوهنا دخلـت بحرفهـا ونـصها مـن لـسان  َ
 .آخر، أو ألسنة أخرى تشاهبت يف بعض خصائصها وصفاهتا مع العربية الشاملية

                                                        
 .٨ة  حاشي١٣٧ّ املعرب للجواليقي ص )١(
 .٦، ونشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص ١٧٥ نشأة الكتابة الفنية يف األدب العريب، ص )٢(
 .٧٩مفاتيح العلوم، ص  )٣(
 .أعني العربية الشاملية )٤(
 .عند من يقول بعدم أصالة العربية الشاملية )٥(
ٍّعن سابقة أمعند من يقول بانشقاق العربية الشاملية ولغات أخرى  )٦( ُ  . هلمٍ
ًعند من يقول بأصالة العربية الشاملية القرآنية خلقا ونشأة )٧( َ. 
 .وهلذا دراسة أخرى ليس هذا موضعها )٨(
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، فهذا قول غريب مردود تفرد )١(اليونانية بمعنى القديم archأما أن يكون هذا األصل كلمة 
اليونانيـة  archّمل أجده عند غريه ممن سبقه ــ حسب علمي ــ ذلك أن هناك فرقا بني   )٢(به صاحبه

اليونانيـة  archْ وإن تشابه النطق، فكلمة ، عند العرب بمعنى التاريخ)أرخ(بمعنى القديم، وبني 
وال التي بمعنى القديم ال حتمل معنى التاريخ عنـد العـرب ـــ كـام سـيأيت ـــ ال أصـال وال اشـتقاقا 

حماكاة، وكم من ألسنة متباينة تشاهبت يف نطق بعض ألفاظها واختلفت اختالفا ظاهرا وباطنـا يف 
ْداللته ومعانيه عند أهل كل لسان، فضال عن أن هذا القول ينبغي أن يتبعـه حـديث آخـر يوضـح 

 ذلـك، لنا متى دخل هذا اللفظ اليوناين إىل لسان العرب، وما هي القرائن واألدلة التـي تـدل عـىل
ِوما هي أطواره التي مر هبا هذا املصطلح الوافد حتى اختذ داللته من معنى القـديم ِ أو القـدم عنـد ّ

َأصحابه األول، ُأما أن يطلق هذا القول الغريـب . .ُ إىل داللته التي عرف هبا بعد ذلك عند العربُ ْ
ٌّ القـول فـذ مل هذاصاحب هكذا مرسال من غري هذه الدراسة، فهذا رجم بالغيب، خاصة إذا كان 

 . ُ، ومل يقل به أحد غريه ــ فيام علمت ــ أحد من قبله إليههسبقَي

ٍوعليه فإن هذا املرسل من القول ال أراه ينهض حجة للتدليل عىل أصـل يونـاين هلـذه الكلمـة  ً ُِ َ
ْيصلح أن يكون مصدرا لكلمة التاريخ عند العرب، وسوف يتأكد ذلك عند احلـديث عـن داللـة 

 .عند العرب) التاريخ(فظ هذا الل

فلم يبق إذن بعد ذلك كله إال االحتامل األخري، وهو كوهنا كلمة عربية يمنيـة جنوبيـة، وهـذا 
ّبحق هو ما ترجح عندي، فلقد  َ  يف لـسان عـرب قـديام) ورخ( هـذه الكلمـة بحروفهـا تواتر أصلَ

اهلالل ــ داللة عىل بـدء الـشهر : اجلنوب ــ تواترا يتعذر حرصه ــ حمتويا ملعنى القمر ــ أو باألحرى
تدل بعد ذلك يف لسان العرب ) ورخ(فصارت كلمة  ،)٣(القمري عند بزوغ هالله يف أول ليلة منه

                                                        
َ يف أصــل اللــسان اليونــاين معنــى القــدم، وهــي تقابــل يف اإلنجليزيــة كلمــة :  أو،arch حتمــل كلمــة )١( ِ

Ancient. انظر: 
 LIDDELL - SCOTT: A Greek-English Lexicon, New York, 1897, p 227.                          ـ  

             S. C. WOODHOUSE, M.A: English-Greek Dictionary, London, 1910, P 29.  ـ   
 .٧ ص ،حسني مؤنس، التاريخ واملؤرخون،. د)٢(
 هذه الكلمة بمعناها هالل الشهر، وإذا أخذنا: ، وتعني حرفيا)شهر(نواجه يف نصني لفظة «: يقول بيستون )٣(

ّاحلريف فقد تعني يوم الشهر التقويمي الـذي حيـدث أن يطـل فيـه اهلـالل، لكـن مـن املـرجح أن هـذه الكلمـة  ِ

ِنفسها، هـي آخـر مـا تبقـى مـن أصـل بائـد فقـدت معناهـا احلـريف وصـارت جمـرد ) ورخ(شأهنا كشأن كلمة 

، ٢٠بيـستون ص.نقـوش العربيـة اجلنوبيـة، فانظـر التقـويم يف ال. (»ِمرادف لليوم األول من شـهر التقـويم
ْأود أن «: وكان مما نبه عليه بيستون أيضا قولـه). ٨/٤٤٦وانظر أيضا املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم 

أرصف االنتباه إىل واقعة مثرية مل يعلق عليها أحد حتى اآلن، وهي أنه مل يوجـد نـص بـني نـصوص النقـوش 
. »..ل أيـة إشـارة إىل أي يـوم مـن أيـام الـشهر بـدءا مـن احلـادي عـرش فـام فـوقالعربية اجلنوبية املؤرخة حيم

 . )١٦التقويم يف النقوش العربية اجلنوبية، لبيستون، ص(



 

 ٣٢

ّ معنى كلمة الشهر القمري، ذلك أن تأرخيهم لأليام والشهور كـان تأرخيـا قمريـا، دل اجلنويب عىل َّ
 . )١( عدد ليس بالقليل من نقوش هذه األمةتتبععىل ذلك 

ُولقد تولد من عد هذه األهلـة شـهورا، ومـن عـد الـشهور سـنني، ظـاهرة التـوريخ يف لـسان  ّ َّ َ ِ ّ
ّعرب اجلنوب، التي يقابلها كلمة العد يف لسان عرب الشامل  ــ ووحدته الشهر أو الورخ ــ فهو )٢(َ

 . خيالفها يف اللفظ ويوافقها يف املعنى

§ ( : عرب الشامل، فمـن القـرآن قولـه تعـاىلفهذا هو ما دل عليه استقراء لسان : أما اللفظ
 » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈

̀ (  : وقــــال،]٥:يــــونس[   )¼   _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T
l k j i h g f e d c b a()٣(

b ( :وقــال، ]١٢:اإلرساء[  
 h g f e d ciq p o n m l k j (   ]ـــــون ـــــال ،]١١٣، ١١٢:املؤمن  :وق

) ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «º ¹ ̧  ¶ µ)٤:الطالق[   ) )٤[ . 
وأوضح يشء يف هذا البـاب مـن صـحيح الـسنة، البـاب الـذي عقـده البخـاري يف صـحيحه 

ً، ثم روي حتته خربا صحيحا عن سهل بن سعد»ن أين أرخوا التاريخ ِباب التاريخ، م«بعنوان  ً 
 ُّما عدوا من مبعث النبي«: قال َ  َوال من وفاته، ما عدوا إال مـن مق ُّ  فتأمـل .)٥(»دمـه املدينـةَ

ُّعدوا(ديثمقابلة البخاري بني لفظ احل ّأرخوا( الرتمجةةوبني لفظ)َ  .مما يعني تأكيد ما ذهبت إليه،)َ
 :)٦(ِومن الشعر، قول أمية بن أيب الصلت

                                                        
، ٢، جـزء ٢٢نقوش عربيـة جنوبيـة، خلليـل حييـى نـامي، جملـة كليـة اآلداب، جامعـة القـاهرة، جملـد : انظر )١(

ــطر رقــم ٥٤، ص ١٩٦٠ ــه ص ١٠، س ــطر رقــم ٥٤فحة ، وصــ٥٩، وترمجت ، ٥٦، وتفــسريه ص ١٤، س
، والتقــويم يف النقــوش ٨/٤٤٦، ٢/١٩٨، ١/٤٧واملفــصل يف تــاريخ العــرب قبــل اإلســالم، جلــواد عــيل 

حروف احللق، خلليل حييى نـامي، جملـة : ، وانظر كذلك٧٤، ٢٠، ١٣العربية اجلنوبية، أللفرد بيستون، ص 
 .١، ص ١٩٦٦، ٢ ،١، جزآن ٢٨كلية اآلداب، جامعة القاهرة، جملد 

 .HISTORYيف اإلنجليزية، وليس  Date ويقابلهام كلمة )٢(
 .الشاملية لرأيت املوافقة يف املعنى) عدد(اجلنوبية ) تاريخ(  فلو أنك أبدلت يف املعنى لفظة )٣(
هـذا «: إذ يقـول) ٢٣ص( هذه اآلية ومدلول التاريخ عنـد خليفـة بـن خيـاط يف مقدمـة تارخيـه معنى  تأمل )٤(

 .»..ِوانقضاء عدد نسائهماب التاريخ، وبالتاريخ عرف الناس أمر حجهم وصومهم، كت
 .٣٩٣٤  صحيح البخاري برقم )٥(
 .      ٤/١٦١٧، واحلامسة البرصية،  لصدر الدين عيل البرصي ٤٩  ديوانه ص )٦(

ِوالــــــشهر بــــــني هاللــــــه وحماقــــــه ِ َ ُ ِ ُ ْ َّ   

 

ـــدد ـــف يع ـــاس كي ـــم الن ـــل لعل ُأج َ ُ ََّ ِ ْ ٌِ ِ َ  
َال نقـــــص فيـــــه غـــــري أن خ   َّ َْ ُبيئــــــهَ َ ِ  

  
ـــــد ـــــسل ويغم ُقمـــــر وســـــاهور ي َ َ ٌ َ ٌ َْ ُ ُُّ َُ   

  



 

 ٣٣

 :)١(وقول النابغة اجلعدي

هنا مع فإ، )٢()هـ٦٨ت (ظهور هذه الكلمة يف رواية صحيحة عن ابن عباس من رغم عىل الو
 يف لسان الشامليني فيام يبدو حتى أواخـر القـرن األول اهلجـري ـــ وخـصوصا يف ذلك مل تستفض

ِحرج إن مددت العهد إىل القرن الثاين اهلجـري، وذلـك بـني مـن ِمن ّعهد بني أمية ــ بل ليس عيل  ّ َ ُ
احلديث الذي رواه البخاري وسبق ذكره، فتعبري راوي احلديث ــ وهو سهل بن سـعد الـساعدي 

ّالعد(بلفظة ) خالتاري(ــ عن  ـــ وهـي أبلـغ يف اللـسان املتـأخر للتعبـري عـن ) التـاريخ(دون لفظة ) َ
ِمعنى كلمة العد التي يف احلديث كام رأينا يف صنيع البخاري يف ترمجة الباب ــ يؤكد مـا قلـت مـن  ُ

بـن عدم اشتهار هذه الكلمة إىل حني هذا الصحايب يف املدينـة خاصـة ويف احلجـاز عامـة، وسـهل 
ِهو آخر من مات من الصحابة باملدينة سنة إحدى وتسعني وهو ابن مائة سنة، تـويف رسـول سعد  َ

 .)٣( وهو ابن مخس عرشة سنةاهللا 
ويزيد من قوة هذا الرأي متابعتي ألمر شـد انتبـاهي أثنـاء قـراءيت يف هـذا البـاب فـدفعني إىل 

تاريخ نفسها ــ يف روايات الـصدر عمل استقراء لأللفاظ الدالة عىل معنى التاريخ ــ ومنها لفظة ال
ّاألول وحتديدا حتى أواخـر القـرن الثـاين اهلجـري تقريبـا، فوجـدت أن أهـل احلجـاز ال يكـادون  ُ

َمقدم النبيِمن «:يلفظون لفظة التاريخ حتى هذه الفرتة، بل اشتهر عىل ألسنتهم مجيعا عبارة َ..« 
ِّ أو يكتفـون بعـد ،»ِمـن مهـاجره: ن اهلجرة أوِم« تليها يف الشهرة عبارة ،)التاريخِمن (مكان كلمة  َ ِ

ْالسنني مطلقة من غري نسبة رصحية، إال إذا قدرت بنسبتها إىل أي من العبارتني السابقتني َِّ ُ  حتـى )٤(ً
: بدأت تتفشى منذ أواسط القرن الثاين اهلجـري يف تـصانيف أهـل العـراق والـشام ومـرص عبـارة

، ناهيـك عـن تـصدرها )٥(َ عـرصهم أو عـرص مـن سـبقعقب تأرخيهم ألي يشء يف) ِمن التاريخ(
 األمصار، وهذا أمـر مل تعرفـه تـصانيف أهـل احلجـاز إال تلكعناوين كثري من هذه التصانيف يف 

يف آخـر عمـره بعـد أن سـكن العـراق دهـرا حـني ) هــ٢٠٧ت( بداية من الواقدي املـدين ،متأخرا
 .)٦(»التاريخ«صنف كتابه الذي محل اسم 

                                                        
 .      ١٨٤  ديوانه ص )١(
َ ومل يرو بـاملعنى، إذ روى عنـهْ  هذا إن صح نقل الراوي عنه لفظا فلم يترصف يف الرواية)٢(  يف التـاريخكـان «: َ

 .وسيأيت خترجيه. »إىل املدينة، وفيها ولد عبداهللا بن الزبري  السنة التي قدم فيها النبي
 .      ٣/٢٠٠، واإلصابة البن حجر، حتقيق البجاوي ٥/٣٧٦عيل عمر .  الطبقات البن سعد، حتقيق د)٣(
 .  ».. أوخرج يف سنة سبعكانت يف سنة ست،«:   فيقولون)٤(
 . »..تويف يف سنة مخسني من التاريخ«:   نحو قوهلم)٥(
 .   وهو من الكتب املفقودة، ولكن رآه ابن عساكر وميزه عن الطبقات ــ له أيضا ــ ونقل منه)٦(

ِأمل تــــسأل الــــدار الغــــداة متــــى ه َ َ َْ َ َّ ََ ِ َ ْ َ ــــَ    اَي
  

ــــ َ هلــــُتْدَدَع َا مــــنَ ــــاَامَ ثَِنينِّ الــــسِ   ني
  



 

 ٣٤

 :داللة الكلمة
ْولقد ابتغيت مما سبق من البيان، أن أوطئ للحديث عن املعنى الـذي ينبغـي رد هـذه الكلمـة  ِ ِ

واإلغفـال . إليه، فداللة املعنى ألي لفظ تتصل اتصاال وثيقا باألصل اللغوي األول لـه وال ريـب
لكلمة ُعن هذا األمر يؤدي إىل اللبس واخللط كام سنرى فيام يطلق عليه املعنى االصطالحي هلذه ا

 .بعد ذلك
ّفنحن إىل اآلن أمام معنى واحد لكلمة التاريخ، هو تقييد احلوادث بالعد أو بالتـأريخ وهـذا . َ

ِاملعنى هلذا اللفظ هو ما علمه املسلمون األول مـن هـذه الكلمـة، وأكدتـه تـصانيفهم األوىل حـني  َ ُ

ًجعلوه علام، له أصوله وضوابطه ِ. 
َم تقويام مثله يف ذلك مثل غريه من األمم ــ خاصة عرب فقد بدأ التاريخ مع العرب يف اإلسال ََ َ

ّاجلنوب ــ وذلك أن احلاجة صارت ملحة إىل أصل واحد يرجع إليه املسلمون مجيعا عند العـد أو  َ ّ
التأريخ يقيد مصالح املسلمني ومعامالهتم مجيعا عىل السواء، كمثل األمر يف مجع القرآن يف عرص 

ْ إىل حرف واحد ال خيتلفون عليـه، فبعـد أن كـان كـل امـرئ يرجـع يف ّ رد املسلمنيحني  عثامن
ِعده وتأرخيه إىل ما شاء بام اشتهر عنده وقومه، صار هذا األصل الذي اجتمـع عليـه املـسلمون يف  ّ َ

ّهو األصل الذي ينبغي للمسلمني مجيعا التقيد به ملن أراد التوريخ، وترك ما سواه،  عهد عمر 
ْاملكاتبات والرسائل بعد أن كان هذا األمر قبل عهـد عمـر مهمـال عـىل غـري مع وجوب لزومه يف 

فإنـه عـىل الـرغم مـن إمجـاع القـدماء عـىل وجـود . ِوجهة مضبوطة، أو عىل اخليار غري ملزم ألحد
ما وصل إلينا من نقوشهم ووثائق معاهداهتم  تدل عـىل ّخ عرفتها العرب يف جاهليتها، فإن تواري

 ،بتاريخ واحد يتعارفون عليه، فتاريخ قـريش خيتلـف عـن تـاريخ الغـساسنةعدم التزامهم أصال 
ومل يكن مع ذلك ملزما كـام قلـت، .. وكالمها خيتلف عن تاريخ املناذرة، ناهيك عن تاريخ اليهود

ِّوإال فهذه صحيفة املرشكني ضد بني هاشم حني حـرصوهم يف الـشعب، وهـذا صـلح احلديبيـة، 
 األمصار، وغريها من العهود واملواثيق أين هي توارخيها؟ وما هي  إىل ملوك وهذه كتب النبي 

وكأهنم اعتربوا بدء توقيع العهد أو امليثاق هو بدايـة تـاريخ املعاهـدة، ومنهـا يبـدأ هذه التواريخ؟ 
ّوكان هذا دأهبم يف التوريخ والعد من اجلاهليـة واإلسـالم، بـل حتـى بعـد إلـزام . العد أو التاريخ َ
َ مل نعـدم مـع ذلـك  حميـد عنـه يف العهـود واملواثيـق، هذا التاريخ ال واعتبارهماحد، عمر  بتاريخ و

بقاء بعضهم عىل فطرة العرب األوىل يف التوريخ بام اشتهر لديـه مـن حـوادث هلـا شـأهنا وذكراهـا 
 . )١(عنده، يدل عىل ذلك كثري من النصوص

                                                        
، )٢/٦١أنــساب األرشاف (،»إفريقيـة سـنة توفيــت حفـصة أن«: حبيـب أيب بــن يزيـد عـنمـا جــاء :   منهـا)١(

 عبـادة بـن سـعد تـويف« :قـال أبيـه عـن عبـادة بن سعد بن سعيد بن العزيز عبد بن حييىى ابن سعد عن ورو
 ).الطبقات (»عمر خالفة من ونصف لسنتني الشام أرض من بحوران



 

 ٣٥

 واحـد يرجعـون إليـه إذ أرخـوا  تقـويموالعرب الشاملية وإن مل يكن لدهيم قبل بعثة النبـي 
،  حتـى جـاء اإلسـالم )١(بمشهور احلوادث وبوالية امللوك، فهذا أمر كـان كـذلك عنـد اجلنـوبيني

  .ُواجتمعوا عىل تقويم واحد هو التقويم اهلجري الذي ألزم به اجلميع دون سواه
 يبتـدعوا يف ّوهذا يدفع بنا إىل نتيجة أخرى، هي أن عمـر بـن اخلطـاب واملـسلمني يف عهـده مل

 ولكـن كـل مـا فعلـه عمـر ،لـوهاإلسالم تأرخيـا كـانوا جيهلـون معنـاه قبـل ذلـك، بـل علمـوه وعق
ُم أمجعني هو إلزام املسلمني بتاريخ ال خيتلـف عليـه لـيس أكثـر وال أقـل، وأصحابه ريض اهللا عنه

 معـرفتهم ّذلك أن القائل بابتداع عمر للتاريخ يف اإلسالم إنـام ينفـي بـذلك عـن العـرب األولـني
ْبالعد أو التأريخ وهذا خطأ، ودليل ذلـك أن القائـل هبـذا القـول ال يلبـث أن ينـاقض نفـسه حـني  ّ ّ َ

ُوقد ذكـرت مـن قبـل أنـه قـد . يتكلم بعد ذلك عن التأريخ عند العرب يف اجلاهلية وما أرخت به
 .ظهر من النقوش الشاملية ما يؤكد معرفة الشامليني لظاهرة التوريخ

ْحديثي هنا التنبيه عىل أهم ما ينبغي أن نخرج به مما سبق بعد التوضيح لداللة ولكن بقي من 
عند أهلها األولني، وهو عدم اخللـط بينهـا وبـني ألفـاظ أخـرى اسـتعملها ) التاريخ(هذه الكلمة 

كاألخبـار، والـسري، واملغـازي، واألنـساب، : املسلمون يف هذا البـاب ولكـن يف غـري هـذا املعنـى
وهذه كلها ألفاظ استعملها .. )٢(نباء، واحلديث، واألساطري، واألنساب، والقصصواأليام، واأل

 ولكن لتدل عىل معاين أخـرى غـري هـذا املعنـى الـذي حيملـه لفـظ ،ُاملسلمون األول يف هذا الباب
 وقد وقع كثري من املعارصين ممن تكلم يف علم التاريخ عند املـسلمني يف هـذا .)٣(لدهيم) التاريخ(

َهذا أمر وإن اصطلح عليه املعارصون إال أن أصحاب هذا الرتاث األول مل يعرفـوه، بـل اخللط، و ّ ِ

ُ بني كل مصطلح بداللة ومنهاج عرف به أهله، بـل كانـت الدرجـة العلميـة للرجـل تتـضح اميزو
بمجرد اشتهاره بالعمل يف ميدان مصطلح من هذه املصطلحات، فكون الرجل أخباريـا أوقاصـا 

عني جرحه غالبا عنـد أهـل العلـم هلـذا العـرص، وذلـك الشـتهار العـاملني يف هـذا ّمثال فإن هذا ي
الباب برواية األباطيل واملوضوعات من غري متحيص وال تثبت، بعكس املؤرخ واملحدث يف هذا 

 ،العرص، إذ كان العاملون يف هذين امليدانني األخريين من املشهورين بالتحقيق والتمحيص غالبا
 . سمعونه وفق منهاج نقدي دقيق رشطوه ألنفسهم واصطلحوا عليهملا يروونه أو ي

ّوعليه فإن أي خلط يف هذا الباب سيؤدي حتام إىل أخطاء منهجية عند من يتناول هـذا العلـم 
 .يف هذه احلقبة بالدراسة والتحقيق

                                                        
  .١/٤٦ُ  يراجع يف ذلك املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم )١(
 . عن أنامط التدوين التارخيي عند املسلمنيسيأيت الكالم عن هذه املصطلحات ومدلوهلا عند احلديث)٢(
 . يف حني جعل املعارصون هذه الكلمة جامعة لكل هذه املعاين)٣(
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وحني أردت تتبع أسباب وتاريخ هذا اخللط، وجدت أنـه بـدأ مـع عـرص النهـضة األوروبيـة 
ِن هلا تأثريها اخلطري يف جوانب كثرية من حياة العرب واملسلمني يف العـرص احلـديث، مـن التي كا

 .أمهها اجلانب العلمي

َ أن املسلمني األول فـ)١(ذلك أين كام ذكرت من قبل وكام سيأيت َّ ا بـني مـدلول  تامـًالْصَوا فـُلَصُ
رخ عنـدهم خيتلـف عـن  فمـنهج املـؤ،كلمة التاريخ وبني غريه كثري من مـصطلحات تلحـق ببابـه

وقـد ظـل ذلـك الفـصل . وهكـذا..منهج األخباري والنسابة، ومنهج النسابة خيتلـف عـن كلـيهام
واضـحا يف تــصانيفهم األوىل، فالتــاريخ عنــدهم ال يــسمى تارخيـا إال إذا كــان حمتويــا عــىل الــزمن 

أخـرى مـن علـوم ، فإذا فقد عنرص الزمن انتقل مفهومه لدهيم من التاريخ إىل أنـواع )٢(عنرصا فيه
الرواية عندهم، وهـذا أمـر قـد وضـح يف تـصانيفهم، فإنـا ال نكـاد نـرى كتابـا عنـدهم محـل اسـم 

 . إال وقد ثبتت فيه هذه الصفة)التاريخ(

وبالتـاريخ عـرف «: عنـده وعنـد أهـل عـرصهالتـاريخ يقول خليفة بن خياط موضحا مفهوم 
 :يـوهنم، يقـول اهللا تبـارك وتعـاىلِالناس أمر حجهم وصـومهم، وانقـضاء عـدد نـسائهم، وحمـل د

)§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~( «)٣(. 

ُوهذا األمر شابه بعض التغريات منذ القرن الرابع اهلجـري حـني بـدأت األخبـار والقـصص  َ
تأخذ طريقها إىل كتب التاريخ عنـد املـصنفني املـسلمني والعـرب منـذ ذلـك احلـني حتـى صـارت 

أصبحت بمثابة اجلسد له، ال يكاد يتجسد التـاريخ إال األخبار جزءا ال ينفك غالبا عن التاريخ، ف
ْبه، وصار كل مؤرخ يف هذا العرص أخباريا مؤرخا، وليس العكس، ونجـد معنـى ذلـك يف نفـس  َ ً ّ

  .)٤(»ومن ثمة قيل ملن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها األخباري«: ابن حجر حني قال
َّىل واآلخـرة، سـن ذلـك مـؤرخ جمـدد ّفضال عن أن التاريخ محل منذ ذلك الوقـت معنـى األو َ

َتزعم حركة انتقالية بني عرص وعرص، شارك يف منهاج األول وابتدع منهاج اآلخـر، هـو الطـربي  
ده َّيـَاملطلق كـام كـان قبـل، بـل ق] التأريخ[َيف تارخيه، وتبعه من بعده أسوة به، فلم يعد التاريخ هو 

ٌفهم جديد أضاف  ّجمـرد العـد، ) التـاريخ(، فلـم يعـد )٦(معنى جديـدا يف هذا العرص )٥(]التاريخ[لـٌ َ
                                                        

 .سيأيت الكالم عن هذه املصطلحات ومدلوهلا عند احلديث عن أنامط التدوين التارخيي عند املسلمني)١(
 .وانظر مبحث أنامط التدوين التارخيي عند املسلمني )٢(
 .٢٣سهيل زكار، ص: ليفة بن خياطـ، حتقيق تاريخ خ)٣(
 .٤١ نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، البن حجر ص )٤(
 .  بالتسهيل يف الثانية) التاريخ(باهلمز يف األوىل، و) التأريخ( الحظ املقابلة بني )٥(
 ).  فلسفة التاريخ( وهو ما يطلق عليه املتأخرون )٦(



 

 ٣٧

وال جمــرد التقييــد عــىل األيــام والــسنني فحــسب، بــل صــار مــع ذلــك هــو العــربة يف الــدنيا للفــوز 
ــو ــاآلخرة، فه ــوك: (ب ــل واملل ــاريخ الرس ــم(، و)ت ــارب األم ــان(و) جت ــرآة الزم ــة (، و)١()م البداي

 )..والنهاية

ًإال أنه مع ذلك ظل مفهوم الفصل واضح ْا بني هذا العلم وبني غريه من العلوم مل يتغري، وإن ّ
توسع بعض منهاج تدوينه، وظلت داللة كلمة التاريخ هلا معناها القديم يف نفوس أصحاب هذه 

ّالتصانيف املتأخرة، دل عىل ذلك عناوين وحمتويات تلك التصانيف َ)٢(. 

ن سـابقا يف أول اإلسـالم، التقييـد فالتاريخ ــ كام قلت آنفـا ـــ مل يعـد منـذ هـذا الزمـان كـام كـا
املجرد للحوادث والوفيات عرب األيام والسنني، فإن الدولة قد اتسعت مع األيـام، تعاقبـت فيهـا 
ُملوك وأتت أخرى، وتقلبت هبا أعصار، وأصابتها نوائب ونوازل تـستحق أن تـروى ليعتـرب هبـا،  ْ

ا والتعرف عليها، فكانت احلاجة إىل فضال عن أمم سبقت أخرب عنها القرآن احتيج إىل التأريخ هل
َتقييد ذلك كله واجبة، فكان التاريخ هو وعاء هـذه األخبـار رشيطـة أن يعتـرب عامـل الـزمن عنـد  ُ ْ

ُوإال أحلق حسب طبيعة ما يـروى بـأنواع ) التاريخ(إحلاق هذه األخبار يف ثناياه حتى حيمل معنى 

 . .سري أو القصص أو األيامأخرى من أنواع رسد الرواية واخلرب كاألخبار أوال

وحول هذا املعنى كانت تـدور عبـارات مـن تنـاول هـذا العلـم بالدراسـة والتحقيـق يف هـذه 
 .األعرص املتأخرة حتى قبيل العرص احلديث

 وأحوالــه، الزمــانُعلــم يبحــث فيــه عــن «: هــو) هـــ٨٧٩ت (التــاريخ يف عــرص الكــافيجي ف
وأمـا «: ثم يقول بعد ذلك يف موضـع آخـر. )٣(»تهوأحوال ما يتعلق به من حيث تعيني ذلك وتوقي

موضوعه فهو أمور حادثة غريبة ال ختلو من مصالح وترغيـب وحتـذير وتنـشيط وتثبـيط واعتبـار 
 لغـرض وتوقيـتوبسط وانفعال، بحيـث يالحـظ فيهـا ضـبطها بتحريـر حتديـد، وتقريـر تعيـني، 

 فيها تلك احليثيـة املـذكورة يف وأما ما يوجد يف هذا الفن من مباحث ال يالحظ. .صحيح يف ذلك
ثم ال يلبث . )٤(»تعريف املوضوع فهو من باب التتميم والتكميل واإلحلاق لغرض من األغراض

                                                        
 .» والتاريخ للزمان مرآة«: ، حيث قال)١/٤(الوفيات  وعرفه بذلك الصفدي يف الوايف ب)١(
التـاريخ اجلـامع لفنـون مـن األخبـار (كتـاب : ِ ولعل من أبرز األمثلـة املعـربة عـن هـذا األمـر غـري مـا سـبق)٢(

هــ، ٣٢٠ملحمد بن احلسني بـن سـوار، بلـغ يف تـصنيفه إىل سـنة ) والكوائن يف األعصار قبل اإلسالم وبعده
، )األوســط يف األخبــار عــىل التــاريخ(، وكتــاب )١/١٤(عودي يف مــروج الــذهب وهــو مــن مــصادر املــس

أليب القاسـم احلجـازي، ) األخبـار الداخلـة يف التـاريخ(، وكتاب ١/١٠للمسعودي ذكره يف مقدمة املروج 
 .)٢/٧٣(وهو من مصادر النديم يف الفهرست 

 .٣٢٧ املخترص يف علم التاريخ ص )٣(
 .٣٣٣ املصدر نفسه ص )٤(
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وقـد . . فهـو ال يقـدح يف وجوبـه)١(وأما اسـتغناء األوائـل عـن تدوينـه«:أن يتبع هذا الكالم بقوله
فقـد كثـرت جـدا يف هـذا الزمـان، كانت احلوادث قليلة يف ذلك الزمان، وأما احلوادث والوقـائع 

فمـست احلاجــة إىل ضـبطها عــىل وجـه كــيل معتـرب فيــه، والـضابط هلــا عـىل وجــه معتـرب هــو علــم 
 .)٢(»التاريخ

ُفـن يبحـث فيـه عـن وقـائع الزمـان مـن حيثيـة التعيـني «): هــ٩٠٢ت(وهو عنـد الـسخاوي 
صلة للجزئيات حتت دائرة أحواهلام املف: فاإلنسان والزمان، ومسائله: وأما موضوعه.. والتوقيت

ُ وأما ما لعله يـذكر «: ويقول يف موضع آخر .)٣(»األحوال العارضة املوجودة لإلنسان ويف الزمان
ُفيه ــ يعنـي التـاريخ ـــ مـن أخبـار األنبيـاء صـلوات اهللا علـيهم وسـنتهم، فهـو مـع أخبـار العلـامء 

يم الغنـاء، ظـاهر املنفعـة، فـيام ومذاهبهم، واحلكامء وكالمهم، والزهاد والنساك ومواعظهم، عظ
أمر معاده ودينه ورسيرته يف اعتقاداته، وسـريته يف أمـور الـدين ومـا يـصلح بـه  يصلح اإلنسان به

 . )٤(»أمر معامالته ومعاشه الدنيوي
التـاريخ إنـام «: قد أشار إىل يشء من هذا قبل ذلك حـني قـال) هـ٨٠٨ت(وكان ابن خلدون 

  .)٥(»أوجيلهو ذكر األخبار اخلاصة بعرص 
علـم التـاريخ ال شـك يف جاللـة «: يؤكد ما سـبق بقولـه) هـ٨٨٥ت( )٦(ثم يأيت قول ابن فهد

ِقدره، وعظم موقعه، ينتفع به لالطالع عىل حوادث الزمان، وسـري النـاس ومـا أبقـى الـدهر مـن 

 وغـرب، أخبارهم بعد أن أبادهم، مع أنه عربة ملن اعترب، وتنبيه ملن افتكر، واختبار حـال مـن مـىض
ّوإعالم أن ساكني الدنيا عىل سفر، ويف ضبطه بالسنني أمور مهمـة، وفوائـد مجـة حلظهـا الفـاروق 

  .)٧(»والصحابة ريض اهللا عنهم عند وضعه التاريخ
 وحلوهلــا األجيــال معرفــةيف ) هـــ٩١١ت( التــاريخ عنــد الــسيوطي وتتمثــل أمهيــة ووظيفــة

 بـذلك فيعـرف عـنهم والـرواة ومواليـدهم الـشيوخ ووفيـات التعـاليق وأوقـات األجل وإنقضاء
 .)٨(الصادقني وصدق الكاذبني كذب

                                                        
 . يعني بتلك الصفة التي رشحها آنفا)١(
 .٣٣٤ املصدر نفسه ص )٢(
 .١٧ اإلعالن بالتوبيخ، ص)٣(
 .  ٣٢ املصدر نفسه ص)٤(
 .١/٣٢٥ املقدمة )٥(
 نجـم املكـي، اهلاشـمي القـريش فهـد بن اهللا عبد بن حممد بن حممد اخلري أيب بن حممد بن حممد بن عمر:  هو)٦(

 يف سـنة بمكـةتـويف و، وغريمهـا والـشام مـرص إىل  رحـل هــ،٨١٢نه  سـولـد، علـم بيـت من مؤرخ،، الدين
 .)٥/٦٢، واألعالم ١/٣٤٨انظر البدر الطالع . (ـه٨٨٥

 .١/٤ احتاف الورى بأخبار أم القرى، لعمر بن فهد، حتقيق فهيم شلتوت )٧(
 .١٧ الشامريخ، للسيوطي ص )٨(



 

 ٣٩

، فنشهد فيه )م١٧هـ ــ ١١القرن (وهكذا حتى نقرتب بعد ذلك من عرص النهضة األوروبية 
إمهاال وتدهورا وانحدارا لعلم التاريخ عند املـسلمني، فمـن يطلـع عـىل حركـة التـصنيف يف هـذا 

كانت قد تقلـدت زعامـة العـامل اإلسـالمي حـضاريا وعلميـا يف العرص عامة ويف مرص خاصة ــ و
ّهذا الوقت ــ  جيده عىل قلة ما دون فيه، هزيال ضعيفا مضطربا، ال منهاج هلم فيه وال استواء، فهو  ُ
ال يكاد يعرب عن يشء، وكأنه مل يعد هناك ما يستحق التأريخ له عندهم يف هـذا الزمـان، يعـرب عـن 

 ــ الذي يمثل آخر رجال املرحلة الوسطى السابق احلديث عنها ــ  بـأبلغ ذلك عبد الرمحن اجلربيت
 سلفا بتدوينه تعتني نسايناإل النوع هذا اهللا وجدأ حني من املاضية مماأل تزل ومل«: تعبري حني قال

 مـن دوهعـو وأمهلـوه وتركوه وأغفلوه عرصنا هلأ نبذه نأ ىلإ ،خلف بعد من وخلفا ،سلف عن
 يرضـون وال ،مـشتغلون هموبـاأل ،ملعـذورون هنـمإ ولعمـري ،ولـنياأل ساطريأو ،النيطالب شغل

ــة قالمهــمأل ــة هــذه مثــل يف املتعب ــ ،املنقب ــهأ انعكــست قــد الزمــان نإف ــه وتقلــصت ،حوال  ،ظالل
 غـري يف الوقـت شـغالإو، كتـاب وال دفـرت يف وقائعـه تـضبط فـال ،احلساب يف قواعده وانخرمت

 اخلمـول زوايـا يف منزويـا احلقري مثل يكون نأ الإ اسرتجاع له ليس وفات مىض وما ،ضياع فائدة
 وحدتـه ويسيل ،خلواته من وقاتأ يف نفسه فيشغل شغالاأل من به شغلوا عام منجمعا ،مهالواإل
 .)١(»وحسناته الدهر سيئات بعد

 التاريخ من  مفهومواضح حتى اآلن عند املسلمني بنيال فصلتأكيد هذا الونخلص مما سبق ب
بعـضها منـذ القـرن الرابـع نون أخرى مستقلة عنـه ـــ حتـى وإن حـوى ـــ التـاريخ ـــ ني فجهة، وب
ُــ كفن األخبار أوالقصص أو األنساب أو أي يشء بعـد مـن أنـامط الروايـة عنـد العـرب اهلجري 

 .واملسلمني

 َويف املقابل مل يعرف األوروبيون علم التاريخ الذي هو تقييد احلوادث والوفيات عىل السنني
وإنام كان مبلغ علمهم يف هذا البـاب هـو ذلـك العلـم الـذي ! حتى بداية عرص النهضة األوروبية

َ احلدثخيتص بمعنى  )٢(صـد عـن طريقـهُرتمـىض أوقـصة حـدثت، فعـن يشء  وما حيويه من خرب َ
ٍآثار ظاهرة من الظواهر اإلنسانية ُوعرف عنـدهم باالسـم املـشتق مـن اإلغريقيـة ذي األصـل . )٣(ُ

                                                        
 دراسة جاك كرابس جونيور حول علم التـاريخ ، وراجع معه٥، ١/٤ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )١(

كتابة التاريخ يف مرص القرن التاسـع عـرش، ترمجـة عبـد الوهـاب بكـر، اهليئـة املـرصية : يف هذا العرص بعنوان
 .م١٩٩٣العامة للكتاب، 

 . أي عن طريق هذا العلم)٢(
ل مضطربة وغري حمددة عند األوروبيـني ّ مما ينبغي التنبيه إليه أن تعريفات هذا العلم وحتديد مدلوالته ال تزا)٣(

راجـع يف هـذا . ِمنذ مطلع العرص احلديث، ومن مظاهر هذا االضطراب اختالفهم حوله هل هو علم أم فن
 .، لقاسم يزبك»التاريخ ومنهج اليحث فيه«، لقسطنطني زريق، و»نحن والتاريخ«: الباب



 

 ٤٠

َ الذي ال يزال كام هو يف اليونانية احلديثة بحروفه علام عىل فن هـو يف )١()أسطورة( Istoriaالعريب  َ
يف يشء، هـذا األصـل الـذي تـشقق منـه  »٢(chronicle(أو  )Date(احلقيقة ليس هو من التـاريخ 

ِاسم هذا العلم يف جل اللغـات األوربيـة بعـد ذلـك للداللـة عـىل معنـى احلـدث املـايض، فهـو يف 

 ويف اإليطاليـة ،Historia ، ويف األسبانيةHistoire، ويف الفرنسية Historyتينية واإلنجليزية الال
Storia ،ُوينطق يف الروسية Istoriya. .ّيدل عىل أن هذا هو املعنى احلقيقي هلـذه الكلمـة أهنـا مما و

دث الـذي ُحني ترمجت إىل بعض اللغات األوروبية املحليـة محلـت هـذا املعنـى نفـسه ـــ وهـو احلـ
  .)٣(Geschichteمىض ــ كاألملانية التي محل هذا العلم فيها اسم 

َوكان من أبرز من تناول قـضية تعريـف هرنـشو يف كتابـه :  عنـد الغـرب هـذا العلـم ووظيفتـهِ

جمـرى احلـوادث الفعـيل ـــ يعنـي بـذلك :  حيـث حـدد لـه ثالثـة معـاين، األول»التاريخ«املرتجم بـ

التدوين القصـيص ملجـرى شـئون العـامل : هلم جمرى شئون العامل ــ الثاينالرجال الذين غريوا بأعام

ّ أن هـذا اللفـظ يف أصـل : ـــ)History(الثالث ــ وهـو األدق عنـده يف حتديـد معنـى. كله أو بعضه

املعرفـة التـي يتوصـل (، أو )التعلم بواسطة البحث(، أو )البحث( واشتقاقه الدقيق يفيد )٤(معناه

ثم حدد موقعه من العلوم بأنه علم نقد وحتقيق، أقرب العلـوم شـبها بـه ). حثإليها من طريق الب

اجليولوجيا، ألن العامل يف ميدانه يدرس اآلثار املادية والسجالت املتخلفـة عـن املـايض، ليفـرس 

بواسطتها احلارض، فهو يف هناية األمر يبحث عن العوامل اخلفية، واحلقائق الروحية اخلالـدة عـىل 

ال موضـوع لـه «ّوحني حتدث عن موضـوعه رصح بأنـه .  التي تبعث الناس عىل العملّمر الزمان

                                                        
و العرقية أو الدينية، وإنام يسوقني إليـه بحـث آخـر يف  مل يصدر هذا القول مني عىل سبيل املفاخرة القومية أ)١(

هذا الشأن له أدلته وحججه قد خيرجنا تفصيل القول فيه عن موضوعنا الـذي نحـن بـصدده، وانظـر حتريـر 
 .لسان العرب يف مبحث أنامط التدوين التارخيي عند املسلمنيمعنى األسطورة يف 

وقـد أدىل بـدلوه أيـضا يف هـذا ، History  له عـن مفهـوم كلمـةكذا أطلق عليه جاك كرابس جونيور  متييزا )٢(
وتعنـي الوقـت، وسـيلة مناسبةلإلشـارة إىل  chroncs وهذا املصطلح املستمد من اليونانية«: الشأن إذ يقول

َرواية تارخيية تدرج فيها الوقـائع يف تتـابع زمنـي دقيـق دون أي رابطـة بينهـا فـيام عـدا رابطـة مـيض الـزمن ْ ُ« ،
ِّويذك َ  أمـا الزمنيـة للحـوادث ـــ: هو الفهرسة ــ يعني chronicle ّأن هدف التأريخ الزمني«ر يف موضع آخر ُ

 كتابة التاريخ يف مرص القرن التاسع عرش، ترمجـة عبـد الوهـاب بكـر،: انظر. »فهو التحليل History هدف
 .٢١ ، ١٦ ص

التـاريخ، للـويس جوتـشلك، ترمجـة ، وكيـف نفهـم ١٧، ١٦علم التاريخ عنـد املـسلمني، لروزنتـال، ص  )٣(
 .٥٥عايدة سليامن، ص

 .)Istoria( يعني بذلك األصل اليوناين هلذه الكلمة )٤(



 

 ٤١

عىل اإلطالق، هو جمرد طريقة بحث، ولكي يتعني له موضوع ينبغي أن نقرن اسـمه بوصـف مـن 

 .)٣(»ارَ جَّمُلَوه. .)٢(Ecclesiastical History  ــ)١(Political History: األوصاف

رتفــه ذلــك الــذي تــرجم اصــطالح التــاريخ اإلســالمي بلفظــة  كــان خطــأ كبــريا اقومــن ثــم،
History األجنبية، حتى صار ذلك من األمور املسلم هبا يف عرصنا احلارض، مما تسبب ــ كام قلت ّ

 عند احلديث عن التاريخ ومنهج البحث فيه عند  وخلط شديد،من قبل ــ يف أخطاء منهجية كثرية
خلطأ حتكيم هذا املـصطلح األورويب ـــ بداللتـه املنقطعـة متـام املسلمني، وكان من أخطر آثار هذا ا

 .االنقطاع عن مصطلح التاريخ اإلسالمي ــ عىل منهاج التاريخ ومدلوله عند املسلمني

وعىل أي حال، تبقـى حقيقـة مهمـة، وهـي أن هـذه «: وقد تنبه روزنتال إىل هذا األمر يف قوله
تيجة لتطور اشتقاقها نوعا من األفكار التـي ال يمكـن أن الكلمة البد وأن تثري يف القارئ املسلم ن

بية التـي اعتـاد رال تتصل مع الكلامت الع History يف الغرب، فكلمة Historyتطابق ما يف كلمة 
 يـضاف إىل ذلـك أن .إال بصلة واحدة من حيث اشـتقاقها History الغربيون أن يرتمجوها بكلمة

اريخ هي من تطورات الفلسفة احلديثة، وهي ختتلف كليا عـن القضايا الفلسفية املتصلة بفكرة الت
إال أنه عىل الرغم من ذلك مل يلبث أن نـاقض نفـسه بعـد ذلـك، . )٤(»..مفهوم التاريخ يف اإلسالم

 .وهذا يقع منه كثريا يف دراسته عن التاريخ عند املسلمني

ون عند قدماء املرتمجني ومن العجيب أننا ال نجد هذا اللبس الذي وقع فيه املرتمجون املعارص
مـــن كتــب اليونــان، بكلمـــة   ومــشتقاتهHistory، و Istoria عنــدما تــرجم بعـــضهم مــصطلح

، يف إشارة إىل إقرار املعنى الذي هي عليه يف كتب هذه األمة األعجمية ــ أيا كان ــ يف )٥(إيسطوريا
 .عرصها

ّ واحلـق أن أوىل .األوروبيـني عند وقد يكون هذا القول مدعاة إىل احلرية يف وصف هذا العلم
ًباب ينبغي أن يلحق به وصفا ومنهجا هو علم األخبار وما يتصل به من حيث النقد والتفسري ُ. 

أما كون األوروبيني مل يعرفوا علم التاريخ حتى بداية عرص النهضة احلديثـة لـدهيم، فهـذا مـا 
ؤرخـون العـرب لـضامن نالحـظ منـاهج معينـة ابتكرهـا امل«: شهد بـه مرجليـوث وغـريه إذ يقـول

                                                        
)١(  Political :سيايس. 
)٢(  Ecclesiastical :كنيس. 
  :وراجع يف هذا الباب أيضا. ١٤ ــ ١٠التاريخ، هرنشو، ترمجة عبد احلميد العبادي، ص علم  )٣(

What Is History, E. P. CHEYNEY, University of Pennsylvania, 1907.      
 .٢٥ علم التاريخ عند املسلمني، ص )٤(
كتاب أرسطوطاليس يف الشعراء، ترمجة أيب برش متى بن يونس املطبوع ضمن كتـاب :  انظر عىل سبيل املثال)٥(

 .١٠٣فن الشعر ألرسطو، حتقيق عبد الرمحن بدوي، ص 



 

 ٤٢

، ويـرصح املـؤرخ )١(»الصحة يف تسجيل األحـداث، أحـدها تأرخيهـا بالـسنة والـشهر، بـل بـاليوم
 . )٢(م١٥٩٧ُ أن ذلك األمر مل يعرف يف أوروبا قبل سنة  Buckleاإلنجليزي بكل 

وقد دفعني هذا األمر إىل مزيد بحث للوقوف عـىل املتـسبب األول عـن هـذا اخلطـأ املنهجـي 
ـــ  اخلطــ ــد املــسلمني ب ــاريخ عن ــق الت ــد Historyَري الــذي أحل ــرب ونقــده عن ــو بمعنــى اخل  الــذي ه

 .األوروبيني

 بدأ األمر كام ذكرت آنفـا مـع عـرص النهـضة األوروبيـة عنـدما تـدهورت مجهـرة مـن العلـوم 
ومـا يـدور يف فلكهـام، فلـم . . من أمهها التـاريخ واألخبـار،اإلنسانية عند املسلمني يف هذا العرص

يف حـني نجـد يف املقابـل هنـضة تعد تضبطها يف الغالب حدود علميـة، وال منـاهج للبحـث فيهـا، 
عجيبة، وازدهارا قويا يف هذا الوقت ملثل هذه العلوم عند األوروبيـني، وكـان قـد صـاحب ذلـك 

 ومن أمهها مرص التي تعرضت لالحـتالل الفرنـيس يف ،حركات استعامرية واسعة لبالد املسلمني
م، وما صاحبه من مؤثرات فكرية وحضارية أغـرت كثـريا مـن املـرصيني ١٧٩٨هـ ــ ١٢١٣سنة 

لالطالع عليها، متثل ذلك يف عمليات تطلع واسعة إىل هذه احلضارة الوافدة، سـاهم يف اتـساعها 
ُوتأثريهــا البعثــات العلميــة التــي أرســلت بعــد خــروج هــذه احلملــة، وعــىل رأســها بعثــة رفاعــة 

َّلذي مثل هو وتالميذه طليعة مرحلة جديدة ملنهج جديد لبعض هـذه ا) هـ١٢٩٠ت(الطهطاوي 
العلوم ـــ ومـن أمههـا علـوم األخبـار والتـاريخ ـــ اختلـف متامـا عـام كـان عليـه عنـد املـسلمني يف 

 .العرصين السابقني

ّذلك أن بابة هذه العلوم عند األوروبيني قد اختذت اجتاها آخر، ومنحـى جديـدا خيتلـف عـام 
عند أمم العصور السابقة، فقد انصهرت يف بوتقتها علـوم كثـرية غـريت مـن مـسارها كانت عليه 

 ترجـع إىل حمـن ، اجلوانب العلمية واحلضاريةمنلدهيم بحكم تغريات عدة أصابت مناحي كثرية 
 األمة ليس هذا موضع احلديث عنها، ولكن هيمنا منها يف مقامنـا تلكاجتامعية وسياسية عاشتها 

 مفهوم التاريخ عند املـسلمني يف هـذه املرحلـة الثالثـة التـي نحـن بـصددها يف يف هذا أثر ذلك كله
 .العرص احلديث

فقد غلب عىل هذه العلوم جانب التحليل الفلسفي والبحث عن األسباب والعلل والنتـائج 
املرتتبة عىل ذلك دون اعتبار الزمن ــ وهذا سيأيت احلديث عنه عنـد احلـديث عـن مـدارس تفـسري 

، )فلسفة التـاريخ(ُخ وفلسفته ــ فصار هذا هو مفهومهم عن هذا العلم، وهو ما أطلق عليه التاري
                                                        

 .٢٦لعرب، ترمجة حسني نصار، ص  دراسات عن املؤرخني ا)١(
، وإملامة بالتاريخ عند العرب، لعبد احلميد العبادي، وهـو الفـصل ٢٦ دراسات عن املؤرخني العرب، ص )٢(

 .٦٧الثالث املدرج بكتاب علم التاريخ عند العرب هلرنشو، ص 



 

 ٤٣

حتمل هذا املعنـى الفلـسفي للخـرب وملحقاتـه عنـد الغـرب ـــ كـام  Historyومن ثم فكانت كلمة 
ُسبق وأوضحنا ــ فدرست علوم األمـم القديمـة وترمجـت نـصوصها وحققـت وفـق هـذا املـنهج  ُ ُ

 : حتى العلوم الطبيعيـة جعلـو منهـا،لب عىل كل علوم هذه األمة يف هذا العرصالفلسفي الذي غ
Natural History. 

وهذا يؤكد لنا مرة أخرى مدى التباين الواقع بني األمتـني ـــ اإلسـالمية واألوروبيـة ـــ حتـى 
 .هذه اللحظة يف مدلول هذه الكلمة عند كل منهام

 هـذه الكلمـة مرادفـا ملعنـى التـاريخ عنـد لقد كان رفاعة الطهطـاوي هـو صـاحب لـواء نـرش
املسلمني منذ ذلك العهـد، العرب وُاملسلمني والدعاية غري املقصودة هلا حتى كتب هلا الرواج بني 

وذلك بام ترمجه وصنفه هو وتالميذه يف هذا العهد من كتب، ذلك أين أثناء استقرائي  للمصنفات 
 أوقفتنـي عنـاوين وموضـوعات الكتـب ،سـالميةعرب العـصور اإل)  التاريخ(التي محلت عناوين 

 بـني منـاهج هـذه اخـتالف واضـحالتي محلت هذا االسم منذ مطلـع عـرص رفاعـة، إذ اسـتبان يل 
الكتــب ومــا حوتــه مــن موضــوعات وبــني منهــاج كتــب املــسلمني األولــني التــي محلــت العنــوان 

 ! )١(نفسه

 من العرب واملسلمني يف العرص وهو ــ أعني رفاعة ــ وإن كان صاحب لواء نرش هذه الكلمة
 ،Historyاألعجميـة هلـذه الكلمـة مرادفـا مة ـرجـَ، إال أنه ليس هو أول من ابتدع هذه التاحلديث

موا ـ الفرنـسيون ـــ حـني ترجـليه طائفة من املسترشقني ـــ وعـىل رأسـهمُفقد سبق إىل هذا، سبقه إ
علـيهم ومنـه تـراث العـرب واملـسلمني ّوا  إبان هنضتهم طائفة مـن تـراث األمـم الـسابقة ـــوحقق

لت من قبل نظـروا هم كام قـمة والتحقيق هذه، فإنـرجـالذي كان له النصيب األوىف من حركة الت
مم مـن وجهـة نظـر غربيـة حديثـة، وهـذا مـا انتقـده علـيهم روزنتـال كـام سـبق راث هذه األـإىل ت

ُوبينت ّ َ . 

ًكتبمن تراث العرب واملسلمني فكان مما ترمجوه  عند أصحاهبا من العـرب ا للمسلمني محلت ُ

ــ أعني املرتمجني من  إال أهنم ، وأخرى تدور يف فلكهام، وأخرى محلت اسم األخبار،اسم التاريخ

خلطوا يف هذا الوقت املبكر عند ترمجتهم ودراساهتم هلذه الكتب بني هـذه املفـاهيم املسترشقني ــ 

ّالريـب أن الـذي سـاعد عـىل هـذا اخللـط عنـدهم  و. يعرفه العرب واملسلمون قبل ذلـكخلطا مل

 بكثـري مـن وعدم معرفتهمنهضتهم بأصول علوم املسلمني، لقصور علمهم يف هذا الوقت املبكر 

                                                        
: يف هذا العرص، انظر كتابه وقد أكد جاك جونيور نتيجة هذا االستقراء يف دراسته املفصلة عن علم التاريخ )١(

 .كتابة التاريخ يف مرص القرن التاسع عرش، ترمجة عبد الوهاب بكر



 

 ٤٤

إذ كـان االستـرشاق آنـذاك ال يـزال يف نأنأتـه عنـد أصـحاهبا، اصطالحات هذه العلوم ودالالهتـا 

لكتـب ألنفـسهم، ولـيس للعـرب وال ، وقد يكـون عـذرهم يف ذلـك أهنـم ترمجـوا هـذه ا)١(األوىل

ب واملـسلمني، مـن تـبعهم يف هـذا اخلطـأ مـن العـرأحـرى أن تلحـق ب فكانت الالئمة ،للمسلمني

 . فحمل وزر هذا األمر ووزر من تبعه إىل يومنا هذا

، وأحيانـا عـىل أنـه )٣()Historia(، و)History( تـاريخ عـىل أنـه )٢(فقد تـرجم بعـضهم كلمـة

)chronicle( ــــذلك ، ومــــنهم ــــسري ك ــــوح وال ــــار والفت ، )History(مــــن جعــــل مــــن األخب

 .)٤()Historia(و

                                                        
 وقد بدأت تتغري هذه النظرة بعد ذلك يف دراسات استرشاقية متأخرة كدراسة روزنتال فضال عن دراسـات )١(

املعــارف اإلســالمية أخـرى فرديــة ومجاعيــة، وعــىل رأســها جمموعــة البحـوث املتعلقــة هبــذا البــاب يف دائــرة 
 .بطبعتيها األوىل والثانية

 .٢/٣٢٥رحلة الكتاب العريب إىل ديار الغرب فكرا ومادة، ملاهر محادة  : ُ ينظر فيام يأيت من النامذج كتاب)٢(
 : انظر مثال)٣(

 ):هـ٦٣٠ت(ــ تاريخ أتابكة املوصل، البن األثري 

 
 ):هـ٨٧٤ت(غري بردي ــ حوادث الدهور يف مدى األيام  والشهور، البن ت

 
 : انظر مثال)٤(

 ):هـ٧٣٤ت(ــ املخترص يف أخبار البرش، أليب الفدا 

 
 ):هـ٦١٧ت بعد (ــ أخبار ملوك بني عبيد، البن محاد حممد بن أمحد 

 
 ):هـ٩٤٤ت(ــ بغية املستفيد يف أخبار بني زبيد، البن الديبع الزبيدي 



 

 ٤٥

ً رواية التاريخ واألخبار علام عند املسلمني::ثانياثانيا
ً رواية التاريخ واألخبار علام عند املسلمنيِ
ِ::  

ًحري بنـا قبـل احلـديث عـن التـاريخ علـام عنـد املـسلمني أن نؤكـد مـرة أخـرى عـىل رضورة  ِ

ّإن لكــل قــسم نــشأته  ومــا يلحــق بكــل واحــد مــنهام، إذ )األخبــار( وبــني )التــاريخ(الفــصل بــني 
 .وخصائصه املميزة له، فضال عن اختالف املناهج التي تعرض لكل علم من ذلك

. وإال فهـي خـرب مـن األخبـار. »كل خرب مقيـد بـزمن«: ويمكن تعريف الرواية التارخيية بأهنا
 . اختصاص فن من الفنون بالرواية والتدوين:ُوأما العلم عند املسلمني فيقصد به إمجاال

َ فال تعارض عند املسلمني بني كون التاريخ علـام أو فنـا، فـالفن عنـدهم حيمـل معنـى وعليه، ً ِ

ّ، ومن ثم فال اعتبار )النوع(  !ين يف كـون التـاريخ علـام أم فنّـا الواقع بني الباحثني املعـارصللنزاعَ
ّفهذا أمر حمدث مل يعرفه القدماء، وإنام هو نزاع نشب بني الغـربيني إبـان هنـضتهم حـول َ  كثـري مـن ُ

قضايا العلم  والفلسفة، منها مفهوم لفظتي العلم والفن، ومنهاج البحث يف كل منهام، عىل غرار 
  .لدهيم )History(ما بينت يف معنى 

 :الدوافع التي صار التاريخ هبا علام عند املسلمني* 

ه معاملـه  لـ،ُولقد دفع التاريخ دوافع صار هبا عنـد املـسلمني ـــ حـسب مدلولـه لـدهيم ـــ علـام
 أو أنـشأها، بعـد أن ،الواضحة وخصائصه املميزة له عن غريه من علوم كثـرية أنـضجها اإلسـالم

َكان جمرد تقويم، تقيد به الكتب إىل األمراء، والعهود يف احلروب، واملواثيـق يف الفتـوح ويمكـن . ُ
 :)١(إمجال هذه الدوافع فيام يأيت

                                                                                                                                                                       

 
 ):هـ٢٦٨ت(ــ فتوح مرص البن عبد احلكم 

 
 ):هـ٢٥٠نحو (ــ أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، أليب الوليد األزرقي 

 
وغريه يف هذا البـاب بكـالم كثـري فيـه خلـط بـني ) ١/٥٧التاريخ العريب واملؤرخون ( تكلم شاكر مصطفى )١(

 =تفـسري(التاريخ واألخبار وما يطلق عليه فلسفة التاريخ أو تفسريه، وكـان الكـالم يف هـذا القـسم األخـري 



 

 ٤٦

 :نشأة علم احلديث: أوال
ر الكـذب اانتـش عواصف الفتنة التي كان من أخطر نتائجها عد نبيها  فقد عصفت باألمة ب

ًانتشارا فاحشا لرتويج األهواء والبدع، فكان من هؤالء الكذابني من ادعى الـسامع ممـن مل يـسم ع ً
فوجـد .  الكذب التي كان جيب التـصدي هلـامظاهروغري ذلك من . .منه، وادعى اللقاء ممن مل يره

، فـأولوه اهتاممـا مني من تسلل املغرضـني إىل سـنة النبـي ريخ احلارس األحدثون يف علم التاامل
 .كبريا بتحديد بعض غاياته، ووضع أسسه ومنهاجه، وصنفوا يف ذلك الكتب

ملـا اسـتعمل الـرواة «:  يقـول فيهـا)هــ١٦١ت ( عبـارة مهمـة لـسفيان الثـوريلنـا تظهر وهنا
مل « : قولـه)٢( بـن زيـدحـسانل مـا روي عـن ويعضد هـذا القـو .)١(»الكذب استعملنا هلم التاريخ

ِّويصدق ابن عساكر عىل هذين القولني ببابه الـذي عقـده  .)٣(»نستعن عىل الكذابني بمثل التاريخ
ذكــر الــسبب الــذي محــل األئمــة والــشيوخ عــىل أن قيــدوا املواليــد وأرخــوا « :يف تارخيــه بعنــوان

  .)٤(»التواريخ
 :نبوية املغازي والسرية العلمنشأة : ثانيا

 ــ عىل الرغم من دخوهلا يف ثنايا علم األخبار ــ أثرها الكبري يف توجيه فقد كان لسرية النبي 
ٍ ومـا تبعهـا مـن تأسـيس لدولـة اإلسـالم تـرشيعا ، ثـم هجرتـه،التاريخ وجهته العلمية، فبعثته 

ِ كانت تستلزم تقييدا ملراحلها الزمنية من قبل الصحابة،وجهادا من أجل الوقـوف  ،َ فمن بعدهم،ِ
واملكـي واملـدين،  الناسـخ واملنـسوخ، ناهيـك عـن أسـباب النـزول، ومعرفةعىل مراتب الترشيع، 

وهذا كله حيتاج إىل ضبط تارخيي ..  فضال عن سوابق الصحابة وتعيني طبقاهتموأسباب الورود،
ــأريخ احلــويل الــذي بــدأ ب ــدمنهجــي، مهــد بعــد ذلــك للت ــن يزي ــن ســ )٥(يــدةِبَع ب ــم الليــث ب عد ث

                                                                                                                                                                       
احلـديث عـن تفـسري التـاريخ قديام من اختصاص علـامء العقيـدة ولـيس املـؤرخني كـام سـيأيت يف ) التاريخ=

  .ومدارسه
،وتـاريخ ١١٩، والكفاية للخطيب، ص ١/٨٤ الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، حتقيق سهيل زكار )١(

 . ١/٥٤دمشق، البن عساكر، طبعة دار الفكر، بريوت 
 . ١/٥٤ى هذا اخلرب، عن حسان بن زيد، والصواب محاد، وانظر تبيني ابن عساكر هلذا يف تارخيهَوْرُي  كذا)٢(
، ١٤٦، واجلـامع ألخـالق الـراوي وآداب الـسامع، للخطيـب، بـرقم ٣٤١، ٨/٣٤٠مدينة السالم تاريخ ) ٣(

 .١/٥٤وتاريخ دمشق 
 .١/٥٤ دمشق تاريخ )٤(
ِى عن أبيه عبيـدة بـن أيب املهـاجر الـسكوين الدمـشقي الـذي روى عـن  مل أقف له عىل تاريخ وفاة إال أنه رو)٥( َ

وكتابـه يف . ١٥٠٩ ص للـدارقطني واملختلـف املؤتلـف، و٦/٥٠إكامل الكامل : انظر. معاوية بن أيب سفيان
وهـذا يـدلل عـىل . التاريخ كام يظهر من استقراء حمتوياته املتناثرة يف املصادر يتناول موضوع التـاريخ احلـويل

) هــ١٥٨هــ أو ١٤٧ت (أقـدم مـن كتـاب عوانـة بـن احلكـم وأنه م التصنيف يف هذا اللون عند املسلمني قد
ّعارصون أقدم ما صنف يف التاريخالذي يعتربه امل ُ. 



 

 ٤٧

، والطـربي )هــ٢٤٠ت(درجات نـضجه عـىل يـد خليفـة بـن خيـاط  ثم بلغ أرقى )١()هـ١٧٥ت(
 ).هـ٣١٠ت(

 :انتشار الفتوح وتوسعها: رابعا

ّذلك أن حركة الفتـوح اإلسـالمية رافقهـا نـشاط واسـع يف جمـال احلقـوق املاليـة مـن خـراج، 
فقـه احلـرب، وأحكـام ُوجزية، وعطاء، وتبع ذلـك كلـه نـشأة علـم عـرف بعلـم الـسري املخـتص ب

ُالبلدان، وما يتبع ذلك من قسمة للفيء، والغنائم، فكـان هلـذا العلـم كتبـه التـي صـنّفت يف بابـه ُ ُ، 
، والـسري الكبـري )هــ١٨٦ت (، والسري أليب إسحاق الفزاري )هـ١٨٢ت(كاخلراج أليب يوسف 

موال للقاسـم واأل، )هـ٢٠٣ت(، واخلراج ليحيى بن آدم )هـ١٨٩ت(ملحمد بن احلسن الشيباين 
وهذا كلـه حيتـاج إىل التـاريخ يف .. )هـ٢٧٩ت (فتوح البلدان للبالذري و، )هـ٢٢٤ت(بن سالم 

 .ُ، فيام فتح عنوة، وما فتح صلحااملقام األول، ملا يرتتب عىل ذلك من أحكام ما بني إثبات ونفي

 :اهتامم األمراء به: خامسا

 عنـد الكـالم عـن ذلـكالـسواء، وسـيأيت وهذا دافع مشرتك لكل من التاريخ واألخبـار عـىل 
 . احلديث عن األخبار علام

 :الدوافع التي صارت األخبار هبا علام عند املسلمني* 

ُأما األخبار وما يلحق هبا فقد نالت عند املسلمني رتبة العلـم أيـضا بـام صـنف يف أبواهبـا مـن 
 :كتب، وقد دفع إىل ذلك دوافع أيضا منها

 :ته وسريبعثة النبي : أوال

 بمعرفة أخبـاره ودراسـة سـريته ومغازيـه، إىل الـسؤال عـن فقد أدى شغف من مل ير النبي 
ِذلك ممن كان معه من صحابته الذين أدركوا أمهية هذا األمر يف ترسيخ الوعي اإليـامين يف قلـوب 

ي مهـد  فتولوا بدورهم هذه األمانة بالرواية، والتدوين أحيانا، األمر الذمن أسلم ومل ير النبي 
 .لنشأة علم املغازي

 يـا :يقـول مـسلمة بـن حممـد كـان: ويف ذلك جاء عن جعفر بن حممود بن حممد بن سلمة قال
 ،واحدة إال ،قط غزوة يف عنه أختلف مل فإين ؛ ومواطنه السالم عليه النبي مشاهد عن سلوين ،بني

                                                        
ـــره وذكونقـل منـــه، ) ١٠ص( الـوالة والقـضـاة نص عليه الكنـدي يف) التاريخ( لليث بن سعد كتاب )١(

ــديم يف الفهرســت  ــه) ٢٥٢ص(الن ــه يف ومن ــاج صــاحبه في ــرية توضــح منه ــة( نقــول كث ــاريخ خليف ، )ت
 . للطرباين وغريمها) املعجم الكبري(و



 

 ٤٨

 أن إمـا ،عـيل ختفـى ةرسيـ منهـا لـيس فإنـه ،^ رسايـاه عـن وسلوين ،املدينة عىل خلفني ،تبوك يف
 .)١(خرجت حني أعلمها أن أو ،فيها أكون

 :اخلالفات السياسية: ثانيا

ُوهذا من أهم العوامل املؤثرة يف علـم األخبـار سـلبا وإجيابـا، فقـد منيـت الدولـة اإلسـالمية 
 كان هلا خطرها عىل األمة سياسيا وعقديا، فكان لذلك أثـره ، بخالفات كثريةعقب وفاة النبي 

ضح يف اجتاهات األخباريني ومصنفاهتم فكريا ومذهبيا بام ال خيفى عىل أحد، إذ كان اخلالف الوا
فال غرو أن ينشئ هذا العامل  السيايس سببا يف حماولة انتصار املخالف لنفسه أو فكره أو عقيدته،

 حركة واسعة من الرواية والتـدوين يف هـذا البـاب رأى فيهـا اخلـصوم أنجـع الـسبل يف الـرد عـىل
املخالف بإبراز عواره ومثالبه ونبش املحظور مـن آثـاره، ولـيس أدل عـىل ذلـك مـن آثـار خـالف 
األمة سياسيا عقب مقتل عثامن، وما تبع ذلك من شقاقات فكرية، ومذهبية، وعقدية، كانـت هلـا 

َثارها يف توجهات من صنّف يف ذلك تارخييا وأخباريا ما زلنا نعاين منها إىل وقتنا هذاآ َ. 

 :نشأة علم التفسري: اثالث

فقد حوى القرآن كثريا من أخبار املاضني التي احتيج السؤال عنها، والتنقيـب عـن أحـواهلم 
 الذي وردت يف سنته أخبار كثرية تبني كثريا مما ورد يف وعاقبتهم، وقد بدأ ذلك منذ عهد النبي 

مـن حـوادث الـسرية كـام حـوى كثـريا  الكتاب العزيز من أخبار املاضني وقـصص بنـي إرسائيـل،
 .واملغازي التي احتيج إىل بياهنا، فكان هلذا أثره يف نشاط هنضة أخرى يف هذا الباب

 :نشأة علوم اللغة: رابعا
 العلوم قوامها رواية الشعر واألمثال وما يلحق ذلك من أخبار تفرس ذلك كله كأيام فإن هذه

يه، روافد هلـا قيمتهـا الداعمـة العرب، وقصص اجلاهلية، فكان يف البحث عن ذلك والتصنيف ف
ُلعلم األخبار، واألمر يف هذا أوضح من أن يمثل له، إال أن من طريف ما يروى يف هذا الباب مـا  ُِ ّ َ

 فتـذاكرا الكوفـة مـسجد يف الراويـة ومحاد اجتمع زيد بن الكميت«رواه أبو الفرج األصفهاين أن 
 بأيام مني أعلم أنك أتظن :الكميت له قالف ،ونازعه يشء يف محاد فخالفه ،وأيامها العرب أشعار

 .)٢(»الكميت فغضب ،اليقني هو واهللا هذا ،الظن إال هو وما :قال ؟وأشعارها العرب

 :ظهور العصبية القبلية: خامسا
ــرين،  ــة يف أم ــصبية القبلي ــاهر الع ــت مظ ــامومتثل ــساب: أوهل ــتامم باألن ــانيهام. االه ــور : ث ظه

 .  األخبار أثره يف علمٍّوكان لكل. الشعوبية
                                                        

 . ٧/٦١٥ الطبقات  )١(
 .١٧/٢ األغاين، أليب الفرج األصفهاين، جمموعة حمققني، طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب )٢(



 

 ٤٩

مفــاخر القــوم يف البــوادي واحلــوارض، وملــا جــاء هــي كانــت يف اجلاهليــة   فقــداألنــساب أمــا
 ال ــه التصانيف الكثرية، فضـاإلسالم زادت العناية به كام ذكرت، فاختص به رجال، ووضعت في

 . عن اهتامم األمراء به

 :كني من قريش، قال حسانن حلسان بن ثابت أن هيجو املرشِذَ ملا أفقد صح أن رسول اهللا 
 بكـر أبـا فـإن تعجـل ال : اهللا رسـول فقـال .األديـم فري بلساين ألفرينهم باحلق بعثك والذي«

 يـا :فقـال رجـع ثـم حـسان فأتـاه .نـسبي لك يلخص حتى نسبا فيهم يل وإن بأنساهبا قريش أعلم
ــ يل خلــص قــد ،اهللا رســول ــ كــام مــنهم نكّلُســَأل بــاحلق بعثــك والــذي ،كَسبَن  مــن الــشعرة سلُت
 .)١(»العجني

ّ، نشاط رواة القبائل يف قص مفـاخر قبـائلهم أثري علم األنساب يف علم األخبارومن مظاهر ت َ
َيف اجلاهلية واإلسالم، األمر الذي كان له أثره يف توجيه بعض األخباريني بعد ذلك وجهـة قبليـة  َ

اسية، مـن حـروب، وفتـوح ـــ يف كثري من كتبهم التي اهتمـت بحـوادث اإلسـالم وتقلباهتـا الـسي
 فنجـد مـثال اهـتامم الكلبـي. ناهيك عن كتب األنساب ــ حني زاد الرتكيز عـىل دور قبـائلهم فيهـا

 يف كتابـه )هــ٢ق ( بقبيلته يف أنسابه، وكذلك أبو إسامعيل حممد بـن عبـد اهللا األزدي)هـ٢٠٤ت(
 ).ـه١٥٨أو ١٤٧ (، وعوانة بن احلكم)هـ١٨٠ (م، وسيف بن عمرفتوح الشا

 مـن قبـل األعـاجم وأهـل الكتـاب الـذين دخلـوا يف ، فقد كانت رد فعل عنيـفأما الشعوبية
ومتثل أثر الشعوبية يف . لعصبية العربيةاإلسالم، أو تظاهروا به، وكذلك املوايل واألحالف، جتاه ا

علــم األخبــار بالتــدوين يف أخبــار املاملــك القديمــة ومآثرهــا مــن جهــة، ثــم التــدوين يف مثالــب 
ة فقـد اسـتحوذ الفـرس النـصيب أما التدوين يف أخبار املاملك القديم. صومهم من جهة أخرىخ

ُ من تصانيف هذا الباب بام صنف يف أخبار ملوكهم، وترجم من تراثهم، ويعترب ابن املقفع األوىف
أول مـن طلبهـا وعنـي  أما املثالب فيحكي األخباريون أن عبيـداهللا بـن زيـاد. من رواد هذا الشأن

 .)٢(معها ليعارض الناس بام يقولون فيهبج

 :اهتامم األمراء به: سادسا

وهذا من الدوافع املهمة، فلقد أدى اهتامم األمراء واخللفـاء بعلمـي التـاريخ واألخبـار إىل أن 
ينهجا معا هنجا علميا مبكرا ملوافقة عقول هؤالء األمراء، فهم بالطبع لـن جيـوز علـيهم مـا جيـوز 

                                                        
سرية النبويـة البـن هـشام، حتقيـق ، والـ٣٥٣١، وانظر صـحيح البخـاري بـرقم ٢٤٩٠ صحيح مسلم برقم )١(

 .١/٢٥٠مصطفى السقا وآخرين 
، ٣٧ فـضل العــرب البـن قتيبــة، حتقيــق وليـد حممــود خـالص، منــشورات املجمــع الثقـايف، أبــو ظبــي، ص )٢(

 . ٥/٤٠٦وأنساب األرشاف، للبالذري، حتقيق سهيل زكار، ورياض الزركيل 
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س، إذ كانوا بحكم مواقعهم حيتاجون فيام يسمعون إىل العناية باخلرب بل توثيقه عىل العامة من النا
إن لزم األمر، تبـع ذلـك يف كثـري مـن األحيـان مرافقـة هـذه العنايـة بالتـدوين والكتابـة أو بـاألمر 

تنمية هـذا األمـر واحلـث عليـه، فـضال عـن عىل بذلك، يضاف إىل ذلك، تشجيع األمراء أنفسهم 
العاملني يف هذا البـاب كـأيب بكـر الـصديق الـذي صـح عنـه أنـه كـان مـن أعلـم كون بعضهم من 

 . قريش بأنساهبا

 تــدل عليهــا يف جمموعهــا، منهــا مــا رواه ابــن ،وتتــضح مظــاهر هــذا االهــتامم يف أخبــار كثــرية
 اخلطاب، بن عمر حيدث رجال سمع أنه ثِّدُحي املقصورة صاحب خباب بن السائبعن  إسحاق

 مكة، من بكر وبني خزاعة وإخراجه ،قومه أمر من مجع وما كالب، بن قيص حديث ،خليفة وهو
 .)١(ينكره ومل عليه ذلك يرد فلم مكة، وأمر البيت وواليته

 قـدمت أن فلـام« :قـالعـن أبيـه ، اجلرمـي كليـب بـن عاصـم وأخرج ابن أيب شيبة من طريـق
 حتـى قـومي نـسب يف عـيل لـدخل واهللا: قـال، اعليـ يعنـي، العـرب أدهى عىل قدمت ،)٢(العسكر
، قدامـة بنـي من أكثر بالبرصة راسب بني إن أما: قال حتى، مني هبم أعلم هلو واهللا: أقول جعلت

 .)٣(»..أجل قلت: قال
 وذكـر باملدينة قريش من رهطا حيدث معاوية سمع الرمحن عبد بن  محيدوروى البخاري عن

 كنا ْوإن الكتاب أهل عن حيدثون الذين املحدثني هؤالء أصدق من كان ْإن« :فقال األحبار كعب
 .)٤(»الكذب عليه لنبلو ذلك مع

حـدثني مكحـول عـن أيب صـالح، عـن عبيـد بـن رشيـة «: وذكر اهلمداين عن ابن هـشام قـال
يب سـفيان يف اإلسـالم، ب داحس وبلغ إىل أيام معاوية بن أَّاجلرمهي، وكان عبيد معمرا أدرك حر

 .)٥(»وكان مسامرا له
 ،لزمـه ديـن يف خالفتـه يف العزيـز عبـد بن عمر عىلوفد  )٦(عمر بن عاصمد أن وذكر ابن سع

 النـاس فيحـدث دمـشق جـامع يف جيلـس أن وأمـره بمعونـة ذلـك بعـد لـه وأمـر ،عمر عنه فقضاه
                                                        

 .١/١٢٦ السرية النبوية، البن هشام )١(
  .يوم اجلمل عسكر عيل  يعني م)٢(
  ).٦-٣فقرة  (٣٨٩١٢ املصنف البن أيب شيبة، حتقيق حممد عوامة، دار املنهاج، برقم )٣(
 .٢٠٩، ووصله يف التاريخ األوسط برقم ٧٣٦١ رواه يف الصحيح معلقا برقم )٤(
 .٨/٢٣٢ اإلكليل، للحسن بن أمحد اهلمداين، حتقيق حممد بن عيل األكوع )٥(
 بالـسرية، وعلـم للعلـم، روايـة لـه كانـت .األنـصار مـن، زيـد بـن الـنعامن بن قتادة بن عمر بن عاصم:  هو)٦(

 .عاملـا احلـديث كثري، ثقة وكان، العلم أهل من وغريه إسحاق بن حممد عنه وروى ،^ اهللا رسول ومغازي
 ،٤١٦-٧/٤١٥الطبقــات البــن ســعد :  انظــر.امللــك عبــد بــن هــشام خالفــة يف، ومئــة عــرشين ســنة تــويف

 ١٣/٥٢٨وهتذيب الكامل 
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 ،عنه وينهون هذا يكرهون كانوا مروان بني إن« :وقال ،أصحابه ومناقب ^ اهللا رسول بمغازي
 .)١(»ففعل بذلك الناس فحدث فاجلس

 مـن كـان مـا انظـر« :حـزم بن بكر أبى إىلكتب  العزيز عبد بن عمر وذكر البخاري وغريه أن
 حـديث إال تقبـل وال ،العلـامء وذهـاب العلـم دروس خفـت فـإنى ،فاكتبه ^ اهللا رسول حديث

 يكـون حتـى هيلـك ال العلـم فـإن ،يعلـم ال مـن يعلـم حتى ولتجلسوا ،العلم ولتفشوا ،^ النبى
 .)٢(»رسا

 وكـان النـاس، بأيـام العلـامء أحـد ،بـاملنتوف ويعرفــ بن عياش ــ  اهللا عبدر اهلمداين أن وذك
 .)٣(قاتهوث املنصور مسامري أحد

 كان األخري يسأل فيهـا عـن كثـري :فضال عن مكاتبات كثرية كانت بني عروة وبني عبد امللك
 . من أمور السري واملغازي

 ال كتـب عـن امللـوك رصف أنـه إال الفـضل نمـ إسـحاق البـن يكـن مل لـو: ويقول ابن عدي
 ومبعـث ،اخللق ومبتدأ ،^ اهللا رسول بمغازي اشتغلوا حتى شغاهلمأ فرصف ،يشء منها حيصل

 .)٤(هبا سبق إسحاق البن فضيلة فهذه ،^ النبي

ثم ظل اهتامم األمراء باقيا يف العصور الالحقة بعد ذلك، ال يقل عن اهـتاممهم بـه يف الـصدر 
جعة مقدمات كثري من كتب األخبار والتواريخ املتـأخرة بـام حوتـه مـن إهـداءات إىل األول، ومرا

أمراء، أو الترصيح عن دافع التأليف بأنه كان تكليفا من أمري، أو رغبة منه، تظهر مدى تنامي هذا 
 .االهتامم الذي كان له أثره الكبري يف علمي التاريخ واألخبار

 :املظاهر العلمية للتاريخ واألخبار
ومع كل هذه الدوافع السابق ذكرها نشطت حركة علمية واسـعة لعلمـي التـاريخ واألخبـار 

 :وما يلحق هبام يف اإلسالم، متثلت مظاهرها يف اآليت

 :التصنيف املعريف وظهور املدارس: أوال

الم ــــخ اإلســـر من تاريـــة منذ وقت مبكــفقد متيزت العلوم عامة والتاريخ واألخبار خاص
رة التنوع املعريف والتصنيف العلمي عن طريـق تبويـب املعـارف وتقـسيم العلـوم، فلـم تعـد بظاه

                                                        
 .٧/٤١٦ الطبقات البن سعد )١(
 ).٩٩بعد حديث رقم  (العلم يقبض كيف باب صحيح البخاري كتاب العلم، )٢(
 .١٠/١٥٠ اإلكليل )٣(
 .٦/١١٢ الكامل يف الضعفاء )٤(
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ّا واحدا، بل تفرع العلم الواحد عند املسلمني أبوابا وأقساما، بل أحيانا يقسم الواحـد ًاملعارف باب
تصون به ص الواحد منها باالهتامم حتى يصري علام وحده، له أهله ورجاله املخُمنه إىل فنون قد َخي

عليكم بفالن فإنـه : ه بأنه أعلم الناس بعلم كذا، أوَحتى رصنا نرى عند ترمجة بعض هؤالء وصف
وكأنه صار من شدة اعتنائه بفن بعينه واختصاصه به مرجعا لطالبي هذا الفـن . أعلم الناس بكذا

األمـر وهـو . أو هذا العلم فيحال عليه، وهذا من أهـم املظـاهر العلميـة ألي عـرص مـن العـصور
 .الذي مهد لظهور املدارس بعد ذلك

ومما يوضح هذه القسمة املعرفية العلمية عنـد املـسلمني قـديام يف جمـايل التـاريخ واألخبـار مـا 
 ونـاس لألنـساب وناس للشعر عباس بنا يأتون ناس كان« :رواه ابن سعد وغريه عن عطاء قال

 . )١(»واؤشا بام معليه يقبل إال نفِص من منهم فام ،ووقائعها العرب أليام

 فعليـك اجليد واإلسناد الصحيح احلديث أردت إذا« :قال عيينة بن سفيان عنوروى ابن عساكر 
 .)٢(»الشام بأهل فعليك املغازي أردت وإذا ،مكة بأهل فعليك النسك أردت وإذا ،املدينة بأهل

خبـار، علـم األ: ُناهيك بعد ذلك عن الترصيح بعلمية ما نحن بصدده، فـصار يـرصح بقـول
ومل يكن هلذا الترصيح أن يستفيض ..وعلم األنساب، وعلم التاريخ، وعلم السري، وعلم املغازي

َعىل ألسنة القوم إال بعد أن رسخ يف نفوسهم هذا املعنى، وهو علمية هـذه الفنـون، بـل رأينـا مـن  ِ

، )٣()هــ٣٢٢ (البلخـي سـهل بـن أمحـد زيـد يب، أل)فضيلة علـم األخبـار(صنف يف فضائلها نحو 
، فـضال عـن احتالهلـا حيـزا )هـ٩٠٢ت (للسخاوي)  )٤(اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التوريخ(و

ــوارزمي ــوم للخ ــاتيح العل ــدءا بمف ــون، ب ــوم والفن ــيم العل ــصنفة يف تقاس ــب امل ــن الكت ــريا م  كب
 . وغريه، حتى عرصنا احلارض)هـ٣٨٧ت(

ُ التـي صـنّفت تـصنيفا علميـا وكام ذكرت آنفا، فقد مهد ذلك كله لظهور ما يعرف باملدارس،
 .)٥(حسب توجهات املصنفني فيها أو حسب بلداهنم التي خترجوا فيها

 :التوسع يف عمليات التدوين والتصنيف املنهجي: ثانيا

 ذلـك أن ، يف الفـن الواحـد مـن فنـون علـم بعينـه أكثـر مـن مـصنفمما سبق يمكن أن نلحظ
ء العلمي، والتصنيف املنهجي التـي كانـت مـن التوسع يف التدوين أدى إىل نشاط عمليات اإلمال

                                                        
 .١٨٩٩، وفضائل الصحابة ألمحد برقم ٢/٣١٦ الطبقات )١(
 .١/٣٢٩ تاريخ دمشق )٢(
، والــسيوطي يف بغيــة الوعــاة )٦/٢٥٢( يف ترمجــة البلخــي د، ذكــره الــصفدي يف الــوايف وهــو كتــاب مفقــو)٣(

١/٣١١. 
 .١٤ هذا هو العنوان الصحيح لكتاب السخاوي كام ذكره يف مطلع كتابه ص )٤(
 .وسيأيت احلديث عن طرف منها يف مبحث أنامط التدوين التارخيي عند املسلمني )٥(
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ُّأبرز املظاهر العلمية للتاريخ واألخبار يف اإلسالم، ساعد عـىل ازدهـار ذلـك حـث األمـراء عليـه  َ
 بعـض مالمـح هـذه يف هـذا الـشأننـامذج  ما سيأيت ذكره من وضحوقد ي. ُاألمر به كام مر بنا آنفاو

 .العمليات املنهجية يف التصنيف والتدوين

 :)١(االهتامم بالتمحيص والعناية باإلسناد: الثاث

كان من خصائص هذه احلركة العلميـة أهنـا اقرتنـت مبكـرا بـالتمحيص يف الروايـة، ووضـع 
قواعد للكتابة، مع العناية باإلسناد وذكر املصادر، وهو أمر مل يتوفر ألمة سـبقت، ممـا أعطـى هـذا 

 .للعلوم اإلسالمية مصداقية علمية منذ بزغت

نالحظ مناهج معينة ابتكرها املؤرخون العرب لضامن الصحة يف تسجيل «: ل مرجليوثيقو
واملنهج الثاين لضامن الصحة هو اإلسـناد، . .األحداث، أحدها تأرخيها بالسنة والشهر، بل باليوم

. .وهو سلسلة الرواة الذين يمكن أن نتتبـع آثـار الروايـة عـن طـريقهم إىل شـاهد العيـان األصـيل
، ويف الـسجالت القديمـة األخـرى نـضطر إىل )٢(ن عـىل حـق يف فخـرهم بعلـم احلـديثواملسلمو

األخذ بام يروى لنـا عـىل مـسئولية املؤلـف، فمـن النـادر أن خيربنـا املـؤرخ اإلغريقـي أو الرومـاين 
 .)٣(»بمصدر معلوماته

 :نشاط ظاهرة التعلم وظهور طبقات املعلمني والطالب: رابعا

 مظـاهر التـاريخ واألخبـار العلميـة، إذ إهنـا تفـصح بوضـوح عـن وهذا يعترب مظهرا آخر من
الرتمجة العملية هلذا األمر، فلو مل يكن هلذا األمر أي مظهر علمي لدى املسلمني ملا اهتموا به تعلام 

مهم بذلك عن طريق حلقات الـدرس املختـصة بـه، والرحلـة يف  رأيناه من اهتاموتعليام، ولكن ما
ملعلمني وطبقات الـرواة عـنهم، يـدل داللـة واضـحة عـىل مـدى العنايـة طلبه، ثم ظهور طبقات ا

 .العلمية هبذه العلوم وغريها

 عبـد بـن املغـريةـــ  كـان: )هــ٢٠٧ت (مـا قالـه الواقـدي:  يف نصوص كثرية منهـا هذايظهرو
 ،عـثامن بـن أبـان مـن أخـذها ،^ اهللا رسول مغازي إال ،احلديث قليل ،ثقةــ احلارث  بن الرمحن

 .)٤(بتعليمها ويأمرنا عليه قرأُت ما كثريا فكان

*   *   * 
                                                        

ص علمي التاريخ واألخبار، وإال فهذا باب واسع ال يكـاد ينتهـي احلـديث  ركزت يف حديثي هنا عىل ما خي)١(
 .فيه، وقد اختصت به كتب املصطلح وعلوم الرواية

 . كذا لفظ الرتمجة العربية، وهو يقصد هنا علم اإلسناد، كام يدل عليه سياق احلديث)٢(
 .٢٨-٢٦ دراسات عن املؤرخني العرب ص )٣(
 .٧/٢٠٨ الطبقات البن سعد )٤(



 

 ٥٤

عنـد العـرب ترجـع إىل أصـول يمنيـة، ) التـاريخ(أن لفظـة :  هذا املبحثوهكذا، نخلص من
ثـم أصـبح بعـد ذلـك . بالسنني والـشهور) العد( وأهنا تعني عند املسلمني األول .وليست شاملية

ومن ثم، فإن هنـاك فرقـا . بالسنني والشهوراصطالحا لعلم يرتب احلوادث واألخبار عىل الزمن 
. ينبغي أخذه بعني االعتبار بني التاريخ واألخبار مـا دمنـا نبحـث يف علـم التـاريخ عنـد املـسلمني

 بـني اصـطالح  أشـد تباينـاثـم ظهـر اخـتالف آخـر.  دلت عليـه تـصانيف الـصدر األولأمروهذا 
فهـو عنـد املـسلمني يعنـي مـا سـبقت  .عنـد الغـرب Historyاملسلمني األول، وبـني التاريخ عند 

ومـن ثـم، فهـذا بـدوره . بينام هو عند الغرب منهج للبحث يف األخبار ونحوها. اإلشارة إليه ينفا
النظــرة العلميـة مــن كـام ظهـر يف املبحــث مـدى قـدم  .كـل مــنهاميـؤدي إىل اخـتالف النظــرة جتـاه 

 بعلـوم أخـرى شـديدة األمهيـة مل املسلمني للتاريخ واألخبار، ساعد عىل ذلك ارتبـاط هـذا العلـم
 .يعرف املسلمون الفصل بينها آنذاك كعلم احلديث، واملغازي والسري فضال عن اهتامم األمراء

  

******  

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٥

  املبحث الثانياملبحث الثاني
   التدوين التارخيي واألخباري عند املسلمني التدوين التارخيي واألخباري عند املسلمنيأطوارأطوار  

 :مدخل

غلبـة بحـال مكـن أن ننكـر مع ذلك ال ي  سبق بيانه يف املبحث األول، فإنناعىل الرغم من كل ما
ِطابع احلفظ والرواية عىل منهاج الثقافة العربية يف اجلاهلية، لكن الكشف عن وجود تدوين لـبعض 

عـىل وعـي ودرايـة بمعنـى الكتابـة دل  سـواء كانـت نقوشـا أو برديـات، ،ذلك وتـسطريه يف الكتـب
م األول، بل أرخوا أنفسهم ملن التارخيية يف نفوس هذه األمة، فهم بذلك مل يؤرخوا ألنفسهم يف املقا

يأيت بعدهم، فأرادوا أن خيلدوا ألنفسهم وأيامهم ذكرا عىل مر الـسنني وكـر الـدهور، وإال فـام قيمـة 
ٍشاهد مؤرخ عىل قرب امرئ هو يف عداد األموات؟ َّ ٍ ِ! 

 يف ونقــشا ،الـصخور يف حفــرا الكتـاب جيعلــون كـانوا«: ويف ذلـك يقـول اجلــاحظ عـن العــرب
ًمركبة ًةَقْلِوخ احلجارة َ  كـان إذا احلفـر هـو الكتاب كان وربام ،الناتئ هو الكتاب كان فربام ،ُالبنيان يف ُ

 ختليـد يريـدون ٍرشف َإحيـاء أو ،ُنفعهـا ُيرجتـى موعظـة أو ،عظـيم ٍألمر عهدا أو ،َجسيم ألمر تارخيا
ُيعمدون ..مدته تطويل أو ،ذكره ِ  أبعـد يف َّاخلـط عونفيـض املـذكورة واملواضع املشهورة األماكن إىل َ

ْأن وأجــدر ،الــدروس مــن ِوأمنَعهــا ،ُّالــدثور مــن املواضــع  وجــه عــىل ُتنــسى وال هبــا َّمــر مــن يراهــا َ
 .)١(»الدهر

 ينزعـون كـانوا أصـحاهبا أن )٢(الـصفوية الكتابـات مـن ويالحظ«: ويؤكد جواد عيل هذا بقوله
 حـادث بكـل فأرخوا املمكنة، الطرق بكل وذكرياهتم آثارهم وإبقاء ،أنفسهم ختليد إىل شديدة نزعة
 عـىل ماليـة غرامـة فـرض أو أحـدهم، مقتـل أو ماشـيتهم، والدة بحادث حتى عندهم، ًمعروفا كان

 وعـىل ،ذلـك مـع ولكنهـا تافهـة، صـغرية حـوادث مـن ذلـك وبأمثال ..منهم أحد سفر أو أحدهم،
 عنـدهم يقـع مـا كـل ريخلتـأ لـدهيم قويـة نزعـة وجـود عـىل تـدل ،سـذاجة من عليها يبدو مما الرغم

 .)٣(»هبا نزلوا التي باألماكن يمر ممن غريهم عليه ليطلع وتدوينه،
                                                        

 .١/٦٨احليوان  )١(
 حديثـة تـسمية هـيو ،)الـصفويني( هذه التـسمية عليهم املسترشقون أطلق العرب من قومهم :  الصفويون)٢(

انظـر املفـصل يف . وللكـأل للـامء ًطلبـا مكـان إىل مكان من تنتقل كانت عديدة قبائل عىل املسترشقون أطلقها
  .١٤٣-٣/١٤٢تاريخ العرب قبل اإلسالم 

 .١/١٤٧ املفصل )٣(



 

 ٥٦

ولكن ال شك أن هذه الكتابات اختذت صورا وأطـوارا عـربت بـصدق عـن طبيعـة العـرص الـذي 
صدرت منه هذه الكتابات وسامته الفكرية والعلمية، مما يتيح لنـا فرصـة التعـرف عـىل مراحـل الكتابـة 

ولكن أكتفي هنا باحلديث عن مظاهر .  فضال عن سامهتا وخصائصها عرب العصور،ية وأطوارهاالتارخي
ذلك ودوافعه عند العرب واملسلمني فقط، ذلك أن الكتابـة التارخييـة فطـرة بـرشية، فلـم ختـل أمـة مـن 

 .كتابات خلدت فيها مآثرها وأرخت فيها لبعض حوادثها

  ::ب واملسلمنيب واملسلمنينشأة الكتابة التارخيية عند العرنشأة الكتابة التارخيية عند العر: : أوالأوال

ويمكن حترير معنى الكتابـة التارخييـة أوال يف ضـوء مـا سـبق بأهنـا ذلـك الـنص املـؤرخ، وإن 
 خربه منوإال فهو نص من النصوص، حيمل مسامه . هو كل خرب مكتوب مقيد بزمن: شئت قلت
 . الدال عليه

ة اخلربيـة،  لكافـة أشـكال الروايـاجامعـمعنـى ّلكن الكتابـة التارخييـة عنـد املعـارصين حتمـل 
مؤرخة كانـت أو غـري مؤرخـة، فكـل مـا دونتـه أيـدي القـدماء بغـرض حكايـة املـايض علـيهم أو 

 .احلارض هلم، هو كتابة تارخيية يف الدراسات احلديثة واملعارصة

وعىل أية حـال، فـإن معرفـة العـرب للكتابـة عامـة يف جاهليتهـا وأول إسـالمها صـارت مـن 
 .حال، شهدت عىل ذلك نقوش قديمة، ودراسات حديثةت التي ال يمكن ردها بَامَّاملسل

أما الكتابـات التارخييـة واألخباريـة عنـد العـرب فقـد تباينـت سـامهتا وتعـددت تبعـا للزمـان 
واملكان الذي صـدرت عنـه، ذلـك أن جزيـرة العـرب اعتورهتـا انقـسامات كثـرية، دينيـة وفكريـة 

بات وخصائصها، فتنوعت واختلفت وحضارية، األمر الذي ألقى بظالل واضحة عىل هذه الكتا
حتى جاء اإلسالم الذي كان له أثره الكبري يف اتساع هذه الكتابات عنـد أهلهـا وانتـشارها بيـنهم 

 .بعد ذلك

، وصـل إلينـا )غـري مؤرخـة(، وأخباريـة )مؤرخـة(ُففي اجلاهلية كتبت كتابات كثرية تارخيية 
ها كشف لنا عن الكثري من مظاهر حـضارة ّبعضها، وضاع أكثرها، بيد أن دراسة ما وصل إلينا من

. وفكــر هــذه األمــة بــشقيها اجلنــويب والــشاميل بــام تناولتــه هــذه الكتابــات مــن موضــوعات شــتى
واحلديث عن هذه الكتابات عند العرب يف اجلاهلية ال يكفيه هذا املقام الـضيق، فقـد تكفلـت بـه 

فينا من هذا احلديث يف مقامنا هذا ، ولكن يك)١(كتب ودراسات كثرية أكتفي باإلحالة عىل بعضها
                                                        

والـسجالت والزبـر املتوارثـة مـن اجلاهليـة يف املفصل يف تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم، جلـواد عـيل، :  منها)١(
 والنقـوش الـسامية، لزاكيـة  ودراسات عن املؤرخني العرب، ملرجليـوث،اليمن، ملقبل التام عامر األمحدي،

ر الـشعر اجلـاهيل، لنـارص الـدين حممد رشدي، والنقوش الـسامية اجلنوبيـة، لزاكيـة رشـدي أيـضا، ومـصاد
 .األسد، وينابيع اللغة األوىل، لسعيد الغانمي، والكتابة العربية والسامية، لرمزي بعلبكي



 

 ٥٧

لفت االنتباه إىل ما خيص املحاوالت العربية األوىل يف هذا امليدان التـي مثلـت عـىل قلتهـا النـضج 
العقيل املبكر ملعنى التاريخ املصنَّف املكتوب عند العرب يف جاهليتهم، وأسست حلركـة التـدوين 

 . التارخيي الواسعة بعد ذلك يف اإلسالم

عن نقوش مبعثرة، وبرديات متفرقة أوضحت املعنى الفطري للتاريخ عند هؤالء بام فناهيك 
َحوته من موضوعات جزئية حملية، إال أننا ــ كام ذكرت آنفا ـــ مل نعـدم مـنهم إدراكـا أوسـع ملعنـى  ُ

 .َالكتابة التارخيية املصنَّفة

ُأما عند اجلنوبيني فأمر سجالهتم وزبرهم من الشهرة بمكان، كان  ُ من أبـرز املفـصحني عنهـا ُ
 الذي نقل فيه )اإلكليل(يف تصانيفه، ومن أمهها كتابه ) هـ٣٦٠ت نحو (احلسن بن أمحد اهلمداين 

ّوممـا يؤكـد ذلـك أنـا نجـد يف «: من مدونات يمنية قديمة رصح هبا وبأصحاهبا، ومـن ذلـك قولـه
 عليـه الـسالم، وهـو يـوم ّ أن بني الطوفان وهو يوم اجلمعـة، وبـني مولـد إبـراهيمالتاريخ األصيل

 .)١(»..السبت من السنني ألفي سنة

ُ وبينت، فإأما يف الشامل فإنه عىل الرغم من اعتامد ثقافة أهله عىل الرواية واحلفظ كام سبق ّ هنـا َ
 ومـن .َالتارخييـة واألخباريـة املـصنَّفةَمل تعدم كذلك شيئا من هـذا اإلدراك الواسـع ملعنـى الكتابـة 

 ممـنهذا األمر بوضوح ما ذكره ابن إسحاق عـن النـرض بـن احلـارث، وكـان النصوص التي تربز 
 القـرآن فيـه وتـال تعـاىل اهللا إىل فيـه فدعا جملسا  اهللا رسول جلس إذا كان« : اهللا رسول يؤذي
 الـسنديد، رسـتم عـن فحـدثهم ،قام إذا جملسه يف فهَلَخ ،اخلالية األمم أصاب ما قريشا فيه وحذر

 أساطري إال حديثه وما مني، حديثا بأحسن حممد ما واهللا :يقول ثم ،فارس كوملو سفنديارا وعن
 .)٢(»هاُاكتتبت كام هاَاكتتب األولني

ّ يف لسان العرب األول لوجدنا أنـه حيمـل هـذا املعنـى الواسـع )٣(فإذا حررنا معنى األسطورة َ

  .للكتابة التارخيية األخبارية عند القدماء

ّامنا هذا عـن أن أمـة العـرب حـوت يف ثناياهـا طوائـف مـن أهـل كام ال يمكن أن نغفل يف مق
 ، وذلـكالكتاب من اليهود والنصارى التي كان هلا من الوعي بالكتابة التارخيية واألخبارية ما هلا

ُبام امتلكته صوامعهم وبيعهم من كتب كانوا يدرسوهنا، فيها َ ُِ  وقد . من أخبار األمم الغابرة ما فيهاْ
                                                        

 .١/١٠٨ اإلكليل )١(
. ٤٠٠، ١٧/٣٩٩ عبـد اهللا بـن عبـد املحـسن الرتكـي، وتفسري الطربي، حتقيق ١/٣٥٨ السرية البن هشام )٢(

  .]٥:الفرقان[ ) L K JR Q P O N M ( :ويف ذلك نزل قوله تعاىل
 محلت هذه الكلمة يف اللسان املتأخر معنى اخلرافـة، وليـست كـذلك هـي يف لـسان العـرب األول، وسـيأيت )٣(

 .احلديث عن هذا عند الكالم عن أنامط التدوين التارخيي عند املسلمني



 

 ٥٨

 وبعـدها مـا هـو معلـوم، فقـد تـأثر هبـذه  الكتب عىل العـرب قبـل بعثـة النبـي كان من آثار هذه
الطوائف وما ورد يف كتبها كثري من عرب اجلزيرة عامة، واحلجاز خاصـة، شـهد عـىل ذلـك كثـري 

ِ مما يعني اطالع القارئني منهم عىل هذه الكتب، بل رأينا منهم من كـان يكتـب مـن )١(من شعرهم َ
 وكـان ،اجلاهليـة يف تنـرص قـدوكـان « عـن ورقـة بـن نوفـل )الصحيح(جاء يف هذه الكتب بيده كام 

بل امتد أثر هذه الكتـب . )٢(»يكتب أن اهللا شاء ما بالعربية اإلنجيل من ويكتب العريب الكتاب يكتب
 .ُ، فيام عرف بعد ذلك باإلرسائيلياتوما ورد فيها إىل ما بعد بعثة النبي 

 ــ بعد مناقضات ومبالغات وقع فيها حتتـاج )٣( أول كتابهوعىل الرغم من تكلف جواد عيل يف
نه مل يلبث أن هداه بحثه ارخيية املصنَّفة عن العرب، فإإىل نظر ورد ــ من أجل نفي معنى الكتابة الت

َ دوهنا أهـل احلـرية أنفـسهم، »موارد تارخيية منظمة«يف موضع الحق بعد ذلك إىل اإلقرار بوجود  ّ َ
ّكام مل جيد بدا يف معرض حديثه عن مظـاهر احلـضارة يف نجـران . )٤(بي وأرضابهل ابن الكلَمنها نق ُ

ًأن رؤسـاء نجـران كـانوا يتوارثـون كتبـا عنـدهم، كلـام مـات «من حكاية قول بعض األخبـاريني  ُ
ُرئيس منهم فأضيفت الرئاسة إىل غريه انتقلت الكتب إليه، وقد عرفت تلـك الكتـب بالوضـائع، 

، )٥(»لام توىل رئيس جديد ختم عىل تلك الكتب فزادت اخلواتم السابقة خـتاموكانوا خيتموهنا، فك
 ونـضجها )٦(اء ملكـة تـدمرَّبـَّبل ذهب إىل أبعد من ذلك كلـه يف موضـع آخـر عنـد حديثـه عـن الز

 !)٧(ُاحلضاري، إذ يثبت تصنيفها كتابا بخطها يف األخبار والتاريخ

ارخيية واألخبارية اتـساعا كبـريا، سـاهم يف ذلـك أما يف اإلسالم فقد اتسعت دائرة الكتابة الت
ُاإلدراك الفطري القديم عند العرب ملعنى الكتابة التارخيية، ناهيك عن قوة الدواعي التي دفعـت 

                                                        
 ..ادي، ولبيد كبعض شعر أمية بن أيب الصلت، وزيد بن عمرو بن نفيل، وعدي بن زيد العب)١(
 .٦٩٨٢، ٤٩٥٣ صحيح البخاري حديث رقم  )٢(
 .١٢٠-١١٨، ٧٨ -١/٧٦ املفصل  )٣(
 .١/٦٢٨، وانظر خرب ابن الكلبي هذا عند الطربي يف تارخيه ٢/٦٤٦ نفسه  )٤(
، ٥/٨، والـروض األنـف للـسهييل ١/٥٧٤، وانظر اخلرب عـن ابـن هـشام يف الـسرية ٥٣٤-٣/٥٣٣نفسه) ٥(

، وسـبل اهلـدى والرشـاد ١/١٩٩ للكالعـي اخللفـاء والثالثـة اهللا رسـول مغـازي مـن نهتـضم بام االكتفاءو
  .٢/٢٦٢للصاحلي 

 العـرص يف املـشهورة امللكـة: الـسميدع بـن أذينـة ابـن حـسان بـن الظـرب بـن عمرو بنت الزباءهي :  الزباء )٦(
 تابعـة وكانـتـــ  دمرتـ وليـت، Zenobie االفـرنج  يـسميها.واجلزيـرة الـشام وملكة تدمر صاحبة اجلاهيل،
 يف تـاريخ العـرب املفـصل :انظـر. م٢٦٧ سنة  ــأبيها مقتل بعد تقول والعربــ  زوجها وفاة بعد  ــللرومان

 .٣/٤١  للزركيلاألعالمو ،٣/١٠٣ قبل اإلسالم
 .١٠٨، ٣/١٠٧ املفصل  )٧(



 

 ٥٩

َ ما أتاهـفقد كان حدث البعثة جليل الوقع يف قلوب أمة إىل ذلك يف هذا العهد اجلديد،  مـن نـذير اَ
ِطري وحيه، فأمروا حينئـذ بكتابتـه وتدوينـه وفيـه مـا فيـه مـن ، فكانت احلاجة ملحة إىل تسُمن قبل ُ

ُأخبار األمم، فضال عن األحكام والعرب، فكان هذا الكتاب ومن أنزل عليـه حمـور حركـة تـدوين  َ
منهجية أخذت تتسع بعد ذلك اتساعا مل تشهد أمة من األمم مثيال هلا قـط، حتـى شـملت كـل مـا 

 . التاريخ واألخبارخيص مناحي احلياة اإلنسانية، ومنها

ْوليس أدل عىل وعي العرب بمعنى الكتابة التارخيية يف اإلسـالم وقبلـه مـن هنـي النبـي  ِ يف 
، حني رآهم هيتمون لذلك وينشطون له، فقـد غـاب عـن )١(أول عهده هلم عن كتابة ما يصدر عنه

ً هنيـا كهـذا ال يـدل إال ّالباحثني املعارصين الذين أنكروا عىل العرب الكتابة التارخييـة املبكـرة، أن ْ َ
 يف ّعىل إدراك العرب الفطري ملعنى الكتابة التارخيية، ذلك أهنم علموا أن ما يصدر عـن النبـي 

ُحارضه من قول أو فعل سوف يصري ماضيا حني يغيب عنهم وحيتاج إليه ً)٢(. 

 الصحابة  لبعضوحني زالت علة النهي عن الكتابة وأتاهم اإلذن بذلك ممثال يف أمر النبي 
 استأنف القوم حركة التدوين التي أخذت تتسع مع األيام حتى صـارت هلـا بكتابة بعض قوله 

 .شأهنا يف كافة املجاالت العلمية ومنها التاريخ واألخبار

 : يف هذا الباب)٣(بكرة بعرض ما رصحت به الرواياتامل الكتابات وأكتفي من هذه

 عبـد رأيت« :قالت سلمى جدته عن ،عيل بن اهللا عبيد عنما ذكره ابن سعد فيام رواه  .١
 .)٤( » اهللا رسول فعل من شيئا رافع أيب عن عليها يكتب ألواح معه عباس بنا اهللا

ما ذكرته األصول عن كتب سعد بن عبادة، ويف أخرى أهنا لولده سعيد بن سـعد بـن  .٢

 . ــ وهو مذكور يف الصحابة)٥(عبادة

                                                        
ال تكتبـوا عنـي، ومـن «: عـن أيب سـعيد اخلـدري أن رسـول اهللا قـال) ٣٠٠٤بـرقم (وذلك فيام رواه مسلم  )١(

 .»كتب عني غري القرآن فليمحه، وحدثوا عني وال حرج
بـن أيب  بـردة بإسـناد صـحيح أن أبـا) ٤/١٠٥الطبقـات ( ويشهد هلذا املعنى عند العرب ما رواه ابـن سـعد )٢(

 أن موسـى أبـو يوشـك :يل فقـال ،اإلسـالم يف فقذفـه ،تـابع ــ ـموسـى أليب كـان :قـال ،موسى األشعري
 .. حديثه أكتب فجعلت: قال ،رأيت ما نعم: قلت :قال ،عنه فاكتب ،حديثه حيفظ وال يذهب

 ناهيك عن كتب أخرى نقل منها األقدمون ومل يرصحوا هبا كانت موارد لكتابـات كثـري مـنهم، واستقـصاء )٣(
َذلك ليس من رشط هذا املبحث، ولكن عرض سزكني لطائفة منهم يف تارخيه َ. 

 .٢/٣٢٠ الطبقات )٤(
البخاري يف التـاريخ ، و٥/٢٨٥، ومسند أمحد ٧/٦٢٥رفعت فوزي عبد املطلب .  األم للشافعي، حتقيق د)٥(

، والـسنن الكـربى للبيهقـي ٥٣٦٢، واملعجم الكبري للطرباين برقم ١٣٤٣والرتمذي برقم ، ٣/٤٩٨الكبري 
 .٤٢٦٤له أيضا برقم ، والصغرى ١٠/١٧١



 

 ٦٠

 كتـاب يف ُوجـدت« :قـال )١(سـهل بـن حييـى بـن حممـدما ذكره الواقدي فيام رواه عن  .٣

:  وقال يف موضع آخر.)٢(الخ » ..قال حيدث كان السالماين عمرو بن حبيب أن آبائي

 .)٣(»أيب كتب يف وجدت«

 يف ُوجـدت« :قـال )٤(العـذري حريـث بـن عمـرو عـن أيبما ذكره ابن سعد فـيام رواه  .٤

 رجـال عـرش اثنـا ناُوفـد عتـس سـنة صـفر يف  اهللا رسـول عىل قدم قالوا آبائي كتاب

 .)٥(الخ »..فيهم

: ما ذكره الزبري بن بكار وغريه عن يزيد بن معاوية يف كتابه إىل أهـل املدينـة، جـاء فيـه .٥

  ثـم عـىل صـدري،،فمـي عـىل ثـم ،عيني عىل ثم ،رأيس عىل محلتكمفإين قد  بعد أما«

ّأقل منها عددكم، وأتـرك وطأة ألطأنكم قدمي حتت وضعتكم لئن واهللا ِ  أحاديـث كمُ

 .)٦(»وثمود عاد أحاديث مع تنسخ

كاتـب ، )٧(، لعبيـد اهللا بـن أيب رافـعمن أصحاب النبـي  تسمية من شهد مع عيل  .٦

 .)٨(عيل بن أيب طالب

                                                        
يـروي عـن أبيـه عـن  املـدين، األويس، ،األنـصاري حثمـة، أيب بن لسه بن حييى بن حممد اهللا، عبد أبو: هو )١(

، واجلـرح ١/٢٦٥التـاريخ الكبـري للبخـاري : انظر .مائةو وستني ست سنة تويف. جده، روى عنه الواقدي
 جريـر ابـن اإلمـام لـرواة الصغري املعجمو، ٩/٤٤ حبان بنال ، والثقات٨/١٢٣والتعديل، البن أيب حاتم 

 .٢/٥٣٦الوجي ، ألكرم الفالطربي
 .٢/٢٢، واإلصابة ٢٨٧، ١/٢٨٦ الطبقات البن سعد )٢(
 .٦/٣١٥ الطبقات البن سعد )٣(
 عنـه روى، وجـده عـن روى ،حريـث بـن عمـرو بـن حممـد أبـو وقيـل ،حريـث بن حممد بن عمرو  أبو:هو )٤(

 مـن أميـة بـن إلسـامعيل جـد حريث بن عمرو أبو :معني بن حييى عن الدوري عباس قال .أمية بن إسامعيل
 عبـاسمل أقـف لـه عـىل تـاريخ وفـاة إال أين وجـدت   :قلـت .جمهـول :الطحـاوي جعفـر أبـو وقـال .أمه قبل

، وقيـل ١٤٤ت (أميـة بـن إلسـامعيل جـد حريـث بـن عمـرو أبـو : قـالمعـني بـن حييـى عـنحيكي  الدوري
 .٣٤/١٣٠ل ، وهتذيب الكام١٧٨٨انظر التاريخ البن معني رواية الدوري برقم . أمه قبل من )هـ١٣٩

 .٦/٣١٤، ١/٢٨٦ الطبقات )٥(
ــات)٦( ــار املوفقي ــن بك ــزبري ب ــساب األرشاف١٩٨ ص، لل ــبالذري ، وأن ــن٥/٣٣٩، لل ــرب ،، واملح  أليب الع

 .٤/٣٨٨، والعقد الفريد ١٦١التميمي، حتقيق حييى اجلبوري، ص
 روى .عنـه اهللا رىض عـيل تـبكا وكـانـــ  سلمأ رافع ايب واسمــ  ^ النبي موىل رافع يبأ بن اهللا عبيد:  هو )٧(

 .٥/٢٠٧انظر اجلرح والتعديل . هـ٨٠نحو تويف .ثقة :قال فيه أو حاتم .بيهأو هريرة يبأو عيل عن
) ٢٠٢ص ( ذكره الطرباين واقتبس منه يف أكثر مـن مخـسة عـرش موضـعا، كـام ذكـره الطـويس يف الفهرسـت )٨(

 .نهروان من الصحابةتسمية من شهد مع أمري املؤمنني اجلمل وصفني وال: وسامه



 

 ٦١

، روامهــا عنــه معمــر عــن عــثامن املــشاهد )١(رةْجــُم بــن بَقــسِصــحيفتان يف املغــازي، مل .٧

 .)٢(اجلزري عنه

 بـن يزيـد كتـاب يف قـرأت« :مـسهر قـال أيب عن ما ذكره أبو زرعة الدمشقي فيام رواه .٨

 .)٤(عرشة سبع سنة جبل بن معاذ تويف )٣(يدةِبَع

قـدم علينـا سـليامن بـن : ما ذكره الزبري بن بكار فيام رواه عن عبد الرمحن بن يزيد قال .٩
عبد امللك حاجا سنة اثنتني وثامنني وهو ويل عهد، فمـر باملدينـة فـدخل عليـه النـاس 

 التي صـىل فيهـا، وحيـث أصـيب أصـحابه كب إىل مشاهد النبي فسلموا عليه، ور
 ،ُبأحد، ومعه أبان بن عثامن، وعمرو بـن عـثامن، وأبـو بكـر بـن عبـد اهللا بـن أيب أمحـد

ُفــأتوا بــه قبــاء، ومــسجد الفــضخ، ومــرشبة أم إبــراهيم، وأحــد، وكــل ذلــك يــسأهلم 

 ومغازيـه، فقـال النبي  أن يكتب له سري )٥(وخيربونه عام كان، ثم أمر أبان بن عثامن
فأمر بنسخها وألقى فيها عرشة مـن . أبان هي عندي، قد أخذهتا مصححة ممن أثق به

ٍّالكتاب، فكتبوها يف رق َ)٦(. 

 التيمـي احلارث بن إبراهيم بن حممد بن عن موسىما ذكره ابن سعد أيضا فيام رواه  .١٠

 عـىل ووضـع ^ اهللا رسـول كفـن ملـا فيهـا )٧(أيب بخط صحيفة يف هذا وجدت« :قال

 .)٨(»..فقال وعمر بكر أبو دخل رسيره
                                                        

 بـن اهللا عبـد مـوىل ،القاسم أبو  ــنجدة بنا ويقال ،شجرة مثال عىل جرةَب بنا ويقالــ  جرةُب بن مقسم:  هو )١(
 :سـعد بـنا قـال .مـسلم سـوى اجلامعـة لـه أخـرج .لـه للزومه ،عباس بن موىل :له ويقال ،نوفل بن احلارث

 ٢٨/٤٦٣، وهتذيب الكامل ٨/٣١، ٧/٢٩١ ابن سعد طبقات: انظر. ئةاوم إحدى سنة تويف أنه أمجعوا
 .٣٨٠٠، ١٠ العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل برقمي )٢(
ِ مل أقف له عىل تاريخ وفاة إال أنه روى عن أبيه عبيدة بن أيب املهـاجر الـسكوين الـذي روى عـن معاويـة بـن )٣( َ

، كـام قـال ابـن عـساكر )١٥٠٩ ص ارقطنيللد واملختلف املؤتلف، ٦/٥٠إكامل الكامل : انظر. (أيب سفيان
وكتابـه يف ). ٦٥/٣١٥تـاريخ دمـشق (أن أبا زرعة ذكره يف تسمية األصاغر مـن أصـحاب واثلـة الـصحايب 

 .التاريخ كام يظهر من استقراء حمتويات هذا الكتاب املتناثرة يف املصادر
 .١/١٧٧ تاريخ أيب زرعة الدمشقي، حتقيق شكر اهللا القوجاين )٤(
 .هـ١٠٥وقيل ،  ٩٦ان بن عثامن بن عفان تويف سنة  أب)٥(
الطبقـات البـن : ، وامتالك أبان نسخة من املغـازي أمـر مـشهور يف املـصادر انظـر منهـا٣٣٢ املوفقيات ص)٦(

 .٧/٢٠٨سعد 
 سـنة مـات أنـه سـمعت وقـد ،وسـبعني أربـع بنا وهو ئةاوم عرشة تسع سنة مات :الزيادي حسان أبو قال )٧(

 .٢٤/٣٠٥انظر هتذيب الكامل . قومه عريف انوك ئةاوم عرشين
 .٢/٢٥٣ الطبقات البن سعد )٨(



 

 ٦٢

: قال عبد اهللا بن حممد بـن عـامرة: ما ذكره ابن سعد يف ترمجته لعبيد بن التيهان، قال .١١
 .)٢(»عتيك بن التيهان:  بيده)١(ورأيت بخط داود بن احلصني«

 بكتـا قرأت« :قال الواقدي عمر بن حممد أنما ذكره أبو العرب التميمي فيام رواه  .١٢
 أن إبـراهيم وأخـربين )بـاحلرة قتـل مـن تـسمية( )٣(حبيبـة أيب بن إسامعيل بن إبراهيم
 .)٤(»عفان بن عثامن آل موىل احلصني بن داود كتاب الكتاب

 وجـد أنـه )٥(املرصي حبيب أيب بن يزيد  حدثني:ما ذكره ابن إسحاق يف سريته، قال .١٣
 قـال ومـا ،والعجـم العـرب وملـوك البلـدان إىل  اهللا رسول بعث من ذكر فيه كتابا

 .)٦(فعرفه الزهري شهاب بن حممد إىل به فبعثت قال .بعثهم حني ألصحابه

 .)٧ ()هـ٩٣ت(لعروة بن الزبري : املغازي .١٤

 .)٨()هـ١٠٣ت(للشعبي عامر بن رشاحيل : املغازي .١٥

 .)٩ ()هـ١٢٤ت(ملحمد بن مسلم بن شهاب الزهري : املغازي .١٦

                                                        
 أبيـه عـن روى عفـان بـن عـثامن بـن عمـرو مـوىل املـدين سـليامن أبو األموي القريش احلصني بن داود:  هو )١(

 يـذهب كـان : ابـن حبـانوقـال. اجلامعة له أخرج .^ النبي موىل رافع أيب بن ورافع ريض اهللا عنه، احلصني
 وسـبعني اثنتـني بـنا وهـو الواقدي زاد .ئةاوم وثالثني مخس سنة مات :وغريه الواقدي قال. الرشاة مذهب

 ٢٨/٤٦٣، وهتذيب الكامل ٦/٢٨٤الثقات، البن حبان : انظر .سنة
 .٣/٤١٤ الطبقات البن سعد )٢(
 بـن اهللا عبـد مـوىل ملـدينا إسـامعيل أبـو مـوالهم األشـهيل األنصاري حبيبة أيب بن إسامعيل بن  إبراهيم:هو )٣(

 وقـال .ثقـة :حنبـل بـن أمحـد عـن طالـب أبـو قال . وغريهاحلصني بن داودروى عن . األشهيل زيد بن سعد
تـويف سـنة مخـس وسـتني  .بـه حيـتج وال حديثـه يكتـب صالح :معني بن حييى عن الدارمي سعيد بن عثامن
 .٢/٤٢، وهتذيب الكامل ٢/٨٣اجلرح والتعديل :  انظر.ومائة

 .١٧٣ املحن، أليب العرب التميمي، حتقيق حييى اجلبوري، ص )٤(
 بـنا قـال األزدي الطفيـل بـن رشيـك موىل املرصي رجاء أبو األزدي سويد واسمه حبيب أيب بن يزيد: هو )٥(

  ..واحلـرام احلـالل يف والكـالم بمـرص العلـم أظهـر مـن أول وكـان .. أيامه يف مرص أهل مفتي كان :يونس
 أيب بـن يزيد :سعد بن الليث وقال ،اخلري يف والرتغيب واملالحم بالفتن يتحدثون ذلك قبل كانوا أهنم وقيل

 مخـس عـىل زيـادة بلـغ غريه وقال. ئةاوم وعرشين ثامن سنة مات :سعد بن حممد وقال .وعاملنا سيدنا حبيب
 .٣٢/١٠٢، وهتذيب الكامل ٩/٥٢٠ انظر الطبقات البن سعد .اجلامعة له  أخرج.سنة وسبعني

 .٢/٦٤٥، وتاريخ الطربي ٢/٦٠٧السرية البن هشام :  انظر)٦(
 رواه عنه واستفاد منه عدد غفري من أهل العلم يف تصانيفهم، وكان حيتوي عىل أبواب عدة ذكرها الطـرباين )٧(

 .واقتبس منها يف أكثر من مائة ومخسة وأربعني موضعا من كتابه املعجم الكبري
 شـاهدا كـان كأنـه :فقال املغازي يقرأ وهو بالشعبي عمر بنا مر قال عمري نب امللك عبد روى اخلطيب عن )٨(

 ). ط بشار١٤/١٤٦ (١٢/٢٣٠انظر تاريخ بغداد . معنا
 . رواه عنه واستفاد منه عدد غفري من أهل العلم يف تصانيفهم، من أمههم موسى بن عقبة يف مغازيه)٩(



 

 ٦٣

 .)١()ـه١٢٤ت(أسنان اخللفاء، للزهري أيضا  .١٧

 .)٢()هـ١٢٤ت(النسب، للزهري أيضا  .١٨

يف شأن عبـد املطلـب يف اجلاهليـة، ) هـ١٣٢ت(حديث حممد بن أيب بكر األنصاري  .١٩

َأمر بكتابته عنه موسى بن عيسى اهلاشمي َ)٣(. 

 .)٤()هـ١٣٥ت(املغازي، لعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم األنصاري  .٢٠

ها واتساع أنامطهـا يف عهـد بنـي العبـاس بـام ثم بلغت الكتابة التارخيية واألخبارية أوج نشاط

 .طرأ عليها من ضوابط ومناهج وضعت هلا لضبطها رواية وتصنيفا

  ::ـ أنامط التدوين التارخيي واألخباري عند املسلمنيـ أنامط التدوين التارخيي واألخباري عند املسلمنيثانيا ثانيا 

يف رأيي من األلفـاظ التـي حتتـاج يف زماننـا هـي األخـرى إىل حتريـر، إذ ) التدوين(يعترب لفظ 

دلوهلا عىل معنى الكتابة فقط، يف حني كان مدلوهلا عند القدماء أوسع ممـا اصطلح املتأخرون يف م

هي عليه اآلن، فهي حتمل عندهم معنى اجلمع بغرض اإلثبات واحلفظ، سواء كان يف الكتب، أو 

وأوضح مـن . )٥(»الشعر ديوان العرب«: ُيف الصدور، نجد ذلك واضحا فيام روي عن ابن عباس

ٍأن مديح النفس والثناء عليها مهجـر للقائـل زار عليـه :  عجيب الشعرومن«: ذلك قول ابن قتيبة

وإن قال حقا، إال يف الـشعر، وإنـام جـاز فيـه ألهنـم أرادوا ختليـد أخبـارهم، وتعـداد أيـامهم، فلـم 

 .)٦(»يصلوا إىل ذلك إال بالتدوين، وال ديوان هلم إال بالشعر إذ كانوا أميني

                                                        
 الزهـري أن املخزومـي الوليـد بـن هشام عن حييى بن دحمم حدثنا :قال شبة بن عمر حدثني«:  قال الطربي)١(

 .٤٩٩/ ٥انظر تاريخ الطربي . »..ذلك من كتب فيام فكان ،اخللفاء أسنان جلده كتب
 فيـه اكتابـ إال كتـاب للزهـري يكـن مل«: يقـول الرمحن عبد بن قرة حيويل ابن روى أبو زرعة الدمشقي عن )٢(

 .٥٥/٣٣١، وتاريخ دمشق ٤١٠/ ١قي انظر تاريخ أيب زرعة الدمش. »..قومه نسب
 .٢٥٠-٢٤٨/ ١ تاريخ الطربي )٣(
 حـزم بـن عمـرو بـن حممـد بـن بكـر أيب بـن حممـد بـن امللك عبد«:قال النعامن بن رسيجروى اخلطيب عن  )٤(

 .١٠/٤٠٩ تاريخ بغداد .»بكر أيب بن اهللا عبد عمه عن املغازي عنه وكتبنا .. بغداد علينا قدم..األنصاري
، واجلامع ألخالق الراوي، للخطيب، حتقيق حممـود ٩٤٢ب اآلثار للطربي، حتقيق حممود شاكر برقم  هتذي)٥(

 . عن الرباء بن مالك) ٨/٩٨(، ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ١٦٠٣الطحان برقم 
 . ١٦١ فضل العرب، البن قتيبة، ص )٦(



 

 ٦٤

 :ية، التي يمكن عرضها وفق املخطط اآليتويدخل علم التاريخ ضمن علوم الروا
 علوم الرواية عند املسلمني                                                               

 

 التاريخ                              األخبار                    احلديث                                       

 

   أنساب        حوليات   رجال وطبقات              عقائد      تفسريوقراءات       سنن                            

 

 قصص   ا ولغاهتا     أيام العرب وشعره            سري                          مغازي                   

 ذكـره بالتـصنيف والروايـة، بـل كـان مـن فـائق   ولقد رزق كل فن من هذه الفنون بمن رفـع
العناية هبا أنك قد جتد الفن الواحد قد انبثقت منه فروع أخـرى، يرافـق ذلـك كلـه أنـامط عـدة يف 
طريقة عرض كل فن وعلم، وهـذا كلـه يـدل عـىل مـدى النظـرة الدقيقـة مـن قبـل املـسلمني جتـاه 

ل غالبا عىل معنى يف ذاتـه اسـتحق مـن علومهم، إذ إن كل فرع وقسم من هذه الفنون والعلوم يد
َأجله أن يفرد بمزيد اهتامم رواية وتصنيفا ُ. 

من أجل ذلك ينبغي لكل باحث أن ينتبه عنـد احلـديث عـن علـوم املـسلمني إىل هـذه املعـاين 
التي متيز هبا كل اصطالح عن غريه داخل الفـن الواحـد أو خارجـه، وإال ضـللنا يف الدراسـة ويف 

َء، وهذا من أخطر ما منيت به علوم القدماء عند املحدثني يف زماننا هذااحلكم عىل السوا ْ ُ ُ. 

 أنامط التدوين يف علوم األخبـار والتـاريخ ومـا يلحـق هبـام، أهموسوف أخص باحلديث هنا 
ِّمركزا يف ذلـك عـىل مقـصد املـسلمني منـه، وأهـم سـامت ذلـك وخصائـصه املميـزة لـه عـن غـريه 

 .عندهم

 :ً، وأبدأ أوال بكلمة الباببعلم األخبارألفاظ متعلقة : أوال

 : ــ اخلرب

) ر ب خ( أصـل « أن : وهي كلمة عربية األصل، وليس كـام يـزعم روزنتـال،»أخبار «ومجعها 
غري واضح، وليس لدينا من دليل يرجح كون أصـل الكلمـة يف اللغـة العربيـة ذاهتـا، كـام أن أدلـة 

ولـست أدري أي أدلـة تلـك التـي . )١(»ر حاسـماللغات السامية األخـرى ال متكـن مـن اختـاذ قـرا
يريدها لتكون الكلمة عربية عنده، أومل يكفه ورودها يف القرآن واحلديث الرشيف، وما ال حيـىص 

فليأتنا هبذا الذي يكون مقياسا نستدل به عىل عربية الكلمـة !! تواترا من كالم العرب شعرا ونثرا 
                                                        

 . ١٩ علم التاريخ عند املسلمني، ص )١(



 

 ٦٥

 إذن للشك يف كل كلمة نطق هبا العرب تشرتك مع من عدمها سوى هذه السبل، وإال فهذا مدعاة
 !من أجل هذا االشرتاك اللغوي!) السامية؟(غريها من اللغات 

ّويظهر االستقراء لدي أن معنى اخلرب  عند العرب هو  كل ما يصدر عن لـسان املـرء بغـرض «ُ
ُاإلعالم بيشء يبني عن معنى يف ذاته، وحيتمل الصدق والكذب ِ ُ« . 

ِن العلم باليشء أن العلم بالـيشء مـصدره كـل حاسـة للمـرء، بيـنام ال يكـون وخيتلف اخلرب ع

َعلم اخلرب إال عن طريق اللسان من املخرب ــ وهو صاحب اخلرب ــ والسامع من املخرب ْ ُ ُِ ِ. 

يت من  حديثي عن التاريخ، وكذلك فيام يأوقد سبق احلديث عن األخبار علام وتدوينا يف ثنايا
خيي واألخباري بـام فيـه غنـاء، إذ إن احلـديث عنـه ال يـستقيم مـن غـري مقارنـة أنامط التدوين التار

 .يف بابه بمقابل له

 : األنباءــ 

 اء إال ـــون اإلنبــَ، وهو ما خفي من األخبار عىل املخاطب أو املستمع، وال يك» نبأ «وهي مجع 

ُي، وتنبأ الرجلِفَعن يشء خ َ َّ ، )١(ّدل عـىل ذلـك كـالم العـرب. ريهى عـىل غـَفـَ ما خيَلمِى عَعّإذا اد: َ

 ' ) ( * + , - . / 0 ( : تعــــاىلقــــال. ُوالقــــرآن الــــذي أنــــزل بلــــساهنم
̀ a (:، وقـــال]٩٤:التوبـــة[)   1  _ ̂  :، وقـــال]٧٨:الكهـــف[)   ] \ [ 

) I H G F E D C B A @   (]وقال]٦٤:التوبة ،:)  É È Ç
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê   (]ــال، ]٣٧:يوســف k j i h g f e  (:وق

 t s r q p o n m l   (]وقــــال،]٤٩:هـــود :)  Ï Î Í Ì Ë Ê É È
Ò Ñ Ð   (]وقال]٢٢:النمل :) : ُاحلجرات[)    2 3 4 5 6 7 8 9 ُ:٦[ . 

 :)٢(وقال لبيد

                                                        
ويف ذلك إطالق حيتاج إىل تقييد، فـام ظهـر يل مـن كـالم العـرب وجـود : قلت. يعني اخلربالنبأ :  يف املعاجم)١(

يف ) ٤٨١املفـرادت ص(يف  الراغـب ةاولـوحم. خبـار، فكـل نبـأ خـرب وال عكـسمتييز لألنباء عندهم عن األ
 .غريها ليس بيشء، وتأمل ما يأيت من األمثلةبني  بني هذه الكلمة وييزمالت

 .٢٥٣إحسان عباس ص .د ديوانه، حتقيق )٢(

ْعـــنهم ُتـــسألوا ْوإن ٍ   غـــارة ِّكـــل لـــدى ُ
  

ــد ْفق َ ــأ َ ُينْب ــار ُ ــن َاألخب ْم ــان َ ــائال َك    ِس
ـــك   َأولئ ِ ِ ـــومي ُ ْق ـــألت ْإن َ َس ـــيمهم ْ ْبخ ِ ِ  

  
ُخيــرب وقــد َ ــاء ُ َاألنب ــن ْ ــاهال َكــان َم    ِج

  



 

 ٦٦

 :)١(وقال برش بن أيب خازم

 :)٢(وقال كعب بن مالك

ُوقد استخدمت هذه الكلمة كثريا يف القرآن الكريم عنـد احلـديث عـن أخبـار األمـم املاضـية 
وأنبيائها، كام وردت بمثل هذا املعنى يف احلديث الرشيف، من ذلك ما جاء يف مسند أمحد يف قصة 

 .)٣(»السفينة نبأ النبأ عليه قص ثم «:اخلرض وموسى، جاء فيه

تعامهلا يف كتب األخبار رغم أهنا من باهبا، ويرجع ذلك إىل أهنم استعاضوا عنها ّولكن قل اس
بكلمة األخبار التي هي أوسع يف الداللة من األنباء، فضال عن أن هذا املعنى اللغوي الدقيق كان 

وكـان . يتوارى عنهم كلام تأخر العرص، حتى ما عدنا نرى يف تعريفهم هلـا إال بأهنـا مـرادف اخلـرب
 :وممن رأيته استعملها.  يظهر واضحا عند من استعملها منهمهذا

 ولكـل ،ورشائعهـم مللهم عىل أهلها أقر وقد ،العنوة بالد فهذه«: القاسم بن سالم، إذ يقول
 .)٤(»اهللا شاء إن منها علمنا بام نأيت ،وأنباء قصص هذه

 عبد أبو أخربنا فيام النبأ من ورد ما مصداق والوباء هذا الطاعون وقوع« :ويقول ابن عساكر
 .)٥(» ..اخلالل اهللا

البن ) املقتبس من أنباء األندلس(ومن التصانيف التي محلت هذا اللفظ عنوانا عليها، كتاب 
 املؤمتن(، وكتاب )هـ٤٥٤ت(للقضاعي  ) )٦(األنبياء أنباء( كتاب، و)هـ٤٦٩ت (حيان القرطبي 

، وكتـاب )هــ٧٧١ت( البلفيقـي بكر أيب بن مدحم الربكات يبأل ،)الزمن أبناء من لقيه من أنباء يف
 مـن أنبـاء يف املعتـرب التـاريخ: (، وكتـاب)هــ٨٥٢ت(، البـن حجـر )مـرُالع )٧(بـاءنَبأ مـرُالغ نباءِإ(

                                                        
 .١١عزة حسن، ص.  ديوانه، حتقيق د)١(
 .١٩٧ ديوانه، دراسة وحتقيق سامي مكي العاين، ص )٢(
 .، وهو من زيادات عبد اهللا عىل أبيه)٥/١٢١( مسند أمحد )٣(
 .١/١٩٠ األموال، للقاسم بن سالم، حتقيق سيد رجب )٤(
 .٢/١٧٢ تاريخ دمشق )٥(
، وابــن )٤/٢١٢وفيـات األعيــان (، وسـامه ابــن خلكــان )٢/٢٦٧( اتعــاظ احلنفــا  كـذا ذكــره املقريـزي يف)٦(

 .اإلنباء عن األنبياء): ٥٣/١٦٨(عساكر 
 .١/٥) ط حبيش(انظر اإلنباء . بأبناء:  كذا يف نسخة املؤلف، وقيل)٧(

ـــــه ـــــان فإن ـــــَق البي ـــــك مل يل ُفمـــــن ي َ َ ََّ ِ َ َ َ َُ َ    
  

ــــذب ــــن ال يك ــــاء م ــــيأتيه باألنب ُس ُ ََّ َ َ َ
ِ َ ِ ِ   

  

ــــ ــــصي ــــب خمل ــــاء بالغي ًصدق باألنب ْْ ُ ِ َ ِ ْ    اُِّ
  

ـــوز وا ـــذاك الف ـــد ب َيري ْ َُ ََ ِ ُ ـــدِ ـــز يف غ ِلع َِ َّ  
  



 

 ٦٧

، كام رأيته يف عناوين أبواب بعض التـصانيف، منهـا مـا )هـ٩٢٨ت (احلنبيل الدين جريمل ،)١()غرب
، وما يف كتاب تـاريخ قـضاة األنـدلس، )٢()الصاحلني أنباء عن اإلخبار ذكر(يف صحيح ابن حبان 

 القـضاة بعـض سـريالبـاب الثـاين يف ): (هــ٧٩٣ت بعـد (أليب احلسن بن عبد اهللا النباهي املالقي 
 .)٣()املتقدمني األئمة أنباء من رَِقوف املاضني

َــ السري والفتوح ِّ : 
َالسري«أطلق املسلمون كلمة   وشـامئله ودالئـل وال النبـي  وقصدوا من معانيها معرفة أحـ»ِّ

نبوتــه ورسايــاه وغزواتــه، ثــم شــملت أيــضا أحــوال العلــامء والــرواة واألمــراء فــيام عــرف عنــد 
املعارصين بالرتاجم، بينام إذا اقترص املصنِّف عىل حروب النبي فقط فهي املغازي، فالسرية بذلك 

 .أعم من املغازي

أن التصانيف يف املغازي أو التي محلت عنـوان واملتأمل يف أطوار التصنيف يف هذا الباب جيد 
َالـسري« بدأت عند املسلمني قبل التصنيف يف السرية أو التصانيف التي محلت عنـوان »املغازي« ِّ« 

ــي  ــذه التــي تعنــي كــام ذكــرت آنفــا أحــوال النب ــه، وكانــت ه ــه وغزوات ــل نبوت  وشــامئله ودالئ
 هذا الوقت املبكر قبـل أن تـستقل بالتـصنيف املوضوعات األخرية داخلة يف املرويات احلديثية يف

ّالـذي رصح هبـذا اللفـظ ) هـ٢١٨ت(، بداية من عرص عبد امللك بن هشام )٤(»ةِّالسري«حتت اسم 
 . )٥(»هذا كتاب سرية رسول اهللا «: يف مطلع كتابه قائال

ًبيد أن كتبا محلت يف هذا العرص هذا اللفظ  َالـسري(ُ داللـة عـىل عنوانـا عليهـا أيـضا ولكـن لل) ِّ
ُمعنى آخر هلذه الكلمة وهوفقه احلرب والفتوح وما يتبع ذلك من أحكام املجاهـدين واألسـارى 

عمـر بـن حممـد ّوقـد عرفهـا ..واألرايض املفتوحة واألموال املجنية عن طـريقهام صـلحا أو عنـوة
ر سـميت هـذه األمـو.. أمـور احلـج: أمور الغزو، كاملناسـك: السري«: بقوله) هـ٥٣٧ت(النسفي 

ّهبذا االسم ملا أن معظم هذه األمور هو السري إىل العدو ومن أشـهر الكتـب التـي محلـت هـذا . )٦(»ِ

                                                        
 .١/٣٠٥ كشف الظنون )١(
 .٧/١٨٠ صحيح ابن حبان )٢(
 .٢٢د اهللا النباهي املالقي، ص تاريخ قضاة األندلس، أليب احلسن بن عب)٣(
رواة حممـد بـن إسـحاق بـن يـسار يف املغـازي ( من الكتب القيمة التي تناولت هـذا األمـر بالدراسـة كتـاب )٤(

ّوقد فصل القول فيام نحن بصدده تفـصيال يغنـي عـن . مطاع الطرابييش: ، تصنيف)والسري وسائر املرويات
 .إعادته هنا

 . ١/٢٥ السرية النبوية )٥(
 . ١٨٦ طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، لعمر بن حممد النسفي، حتقيق خالد العك، ص )٦(



 

 ٦٨

 )الـسري(، و)هـ١٨٦ت( أليب إسحاق الفزاري حممد بن إبراهيم )السري(االسم هبذا املعنى كتاب 
 ويدخل يف باهبـا كتـب الفتـوح،. وكالمها موجود مطبوع) هـ١٨٩ت(ملحمد بن احلسن الشيباين 

 )الفتـوح(، و)هــ٢ت ق ( لـألزدي)فتـوح الـشام(، و)هــ٢٧٩ت( للـبالذري )فتـوح البلـدان(ـك
 أليب عبيـد القاسـم بـن سـالم )األمـوال(ـ، وكذلك كتب األموال، ك)هـ١٨٠ت (لسيف بن عمر

، )هــــ١٨٢ت ( أليب يوســـف)اخلـــراج(، و)هــــ٢٥٠ت (لزنجويـــه) األمـــوال(، و)هــــ٢٢٤ت(
 .)هـ٢٠٣ت ( ليحيى بن آدم)اخلراج(و

 :القصص ــ

وصورته أن جيلس القاص يف مسجد وحوله الناس فيذكرهم بـاهللا ويقـص علـيهم حكايـات 
ْهو باب من األخبـار إال أنـه مل يـرق ألن يـصري من ثم، فو. وأحاديث، وقصصا عن األمم السابقة

قـصص وارتفع شـأن ال«: فيقول أمحد أمني. ومن ارتفع به مل يعدو إنزاله منزلة الشبيه بالعلمعلام، 
حتى رأيناه عمال رسميا، يعهد به إىل رجال رسميني يعطون عليه أجـرا، فنـرى يف كتـاب القـضاة 

 إنـام ،وال هتمنا هـذه النـواحي الرسـمية..للكندي أن كثريا من القضاة كانوا يعينون قصاصا أيضا
 . )١(»هيمنا ما كان منه من صبغة تشبه العلمية

ن وعظ، ثـم اسـتهواه الـضعفاء والكـذابوغـرض الـ روائيـة شـفهية ب كانت نشأة هذا الفنفقد

فاختذوه قوتا، وكان زادهم فيه غالبا األخبار املوضوعة واملكذوبة، وكان أكثر موضوعاته شيوعا 

يف بادئ األمر قصص األنبياء، وأخبار األمم املاضية، ومـا يـشبه ذلـك مـن أمـور املبـدأ واملبعـث، 

ّن كونه حقال خصبا للوضاعني بام وضعوه وألفوه ومصادرهم فيها غالبا اإلرسائيليات، ناهيك ع

 . من قصص

أن هذا القصص هو الذي أدخل عىل املسلمني كثـريا مـن «ومن ثم، فإن بعض الباحثني يرى 

أساطري األمم األخرى، كاليهودية والنرصانية، كام كان بابا دخل منـه عـىل احلـديث كـذب كثـري، 

ع وحوادث مزيفـة أتعبـت الناقـد، وأضـاعت معـامل وأفسد التاريخ بام ترسب منه من حكاية وقائ

 .)٢(»احلق

وقد مهد هذا النمط لظهور ما يعرف عنـد املعـارصين بالقـصص الـشعبي بعـد ذلـك، وأبـرز 

 . وألف ليلة، وسرية عنرتة،جماالته التصنيفية كتب الفتوح
                                                        

 . ١٦٠ فجر اإلسالم، ص )١(
 . ١٦٠ املرجع نفسه ص )٢(



 

 ٦٩

 :ــ املبتدأ
كانـت مـصنفات وهو نمط من التصنيف األخباري يعنى ببدء اخلليقـة، وقـصص األنبيـاء، و

هــذا الــنمط مــوردا خــصبا للقــصص والقــصاصني بــام حوتــه مــن غرائــب وعجائــب مــصدرها 
اإلرسائيليات وكتب أهل الكتاب، ناهيك عن كثري من األخبار املوضوعة، واملتأمل يف أصـحاب 

ّهذه التصانيف جيد غالبهم متهام عند املحدثني املبتـدأ لوهـب بـن : ومن أشهر كتـب هـذا الـنمط. ً
، )هـــ٢٠٦ت( أليب حذيفــة البخـاري )املبتـدأ(، و)١( البـن إســحاق)املبتــدأ(، و)هــ١١٠ت(منبـه 

ــدأ(و ــن موســى )املبت ــدأ(، و)هـــ٢٣٧ت( لوثيمــة ب ــسائي )املبت ــد اهللا الك ــن عب  أليب بكــر حممــد ب
 ).هـ٣٥٠ت(

 :ــ املثالب واملآثر

 وقـد بـدأ .سيةوالسياوكان من أسباب التدوين يف هذا النمط العصبية، أو اخلالفات العقدية 

ة قـريش للنبـي فكـانوا هيجونـه ويـذكرون مثالـب ابـسبب معـاد^ االهتامم بـه منـذ عـرص النبـي 

 حيث عىل هجائهم أيضا، بل كان عنده مـن الـصحابة  ^فكان النبي^ األنصار لنرصهتم النبي 

 بـن حممـدوغريه عـن  املختصني هبذا النمط من الرواية األخبارية، ويظهر ذلك فيام رواه ابن سعد

 بـن وكعـب ،ثابـت بـن حـسان ،جييبـوهنم األنـصار من ثالثة ]املرشكني [هيجو كان«: قال سريين

 قـوهلم بمثـل يعارضـاهنم مالـك بـن وكعـب ثابـت بـن حـسان فكـان ،رواحة بن وعبداهللا ،مالك

 .)٢(»بالكفر يعريهم رواحة ابن وكان، باملثالب ويعرياهنم واملآثر واأليام بالوقائع

ط بعــد ذلــك مــع زيــادة شــقاقات األمــة وخالفاهتــا العــصبية والعقديــة ثــم نــشط هــذا الــنم

) هــ١٢٦ت (والسياسية، فظهرت طبقة ممن اشتغلت بـه وصـنفت فيـه، مـنهم الكميـت بـن زيـد 

 شـعراء مـن بأيامهـا خبـري العـرب بلغـات عـامل مقدم شاعر«: الذي قال فيه أبو الفرج األصفهاين

 واأليـام باملثالـب العلـامء لـشعرائهم املقارعني املقارنني القحطانية عىل واملتعصبني وألسنتها مرض

 .)٣(»هبا املفاخرين

                                                        
رواة حممـد بـن : انظـر.  ويذهب مطاع الطرابييش إىل أن هذا الكتـاب لـيس إال نـسخة مـن كتابـه يف املغـازي)١(

 . ٤٢إسحاق، ص 
، وتـاريخ ١/٣٤٤، واالستيعاب البـن عبـد الـرب، حتقيـق البجـاوي ٤/١٣٨، واألغاين ٤/٣٢٤ الطبقات )٢(

 . ٢٨/٩٦دمشق 
 . ١٧/١ األغاين )٣(



 

 ٧٠

 ،ّوذكرنا يف موضع مىض حكاية بعض األخباريني أن عبيداهللا بن زياد أول من طلـب املثالـب
، وممـن )٢(وممـن صـنف فيـه أيـضا ابـن الكلبـي ،)١(وعني بجمعها ليعارض الناس بـام يقولـون فيـه

 .فضل العرب: بن قتيبة بكتابه املاتعصنف يف مآثر العرب ا

 :ــ املغازي
َالسري(وقد سبق احلديث عنها يف ثنايا حديثي عن  بام يغني عن إعادته هنـا، وهـي كـام قلـت ) ِّ

، وراجع أيـضا  خاصةُمن أوائل ما روي وصنّف يف اإلسالم يف األخبار عامة، ويف سرية النبي 
 .نشأة الكتابة التارخييةقائمة أوائل الكتابات التارخيية يف مبحث 

 : ألفاظ متعلقة بعلم التاريخ: ثانيا

 : ــ التاريخ
 .وسبق تفصيل الكالم فيها

 :ــ األنساب
صـال لمني كونه يعتمد عىل عنـرص الـزمن أوسبب إدخايل هذا العلم يف باب التاريخ عند املس

ُاد، إذ ال يتـصور هـذا قي الذي يقوم عىل اآلباء واألجـدْرِيف تصنيفه، ولكن عن طريق  النسب الع
العلم من غري هذا العنرص الزمني، فهو تاريخ العرب يف جاهليتهم حني مل يكن هلم تـاريخ واحـد 

 وحني جاء اإلسالم مل ينبـذ .هم صغريا ليحفظه ويرويه ملن بعدهجيتمعون عليه، يتعلمه الواحد من
 مـن ثقافتـه التارخييـة، هذا العلم، كيف وهو يرسي من القوم مرسى الدم يف العـروق، فهـو جـزء

ه الشخـصية يف قبيلتـه التـي ينتمـي ُه بطاقتـُبَسنَـَ كام حيفظ مآثر قبيلته ممثال يف شعر شـعرائها، فامتام
إليها، تلك القبيلة ذات النسب إىل العرق األول الذي مجـع أهلهـا هـذا اجلمـع، ولـواله مـا كانـت 

والكتب التي محلـت  .ذر التارخيي القديمهذه القبيلة، وال اتصلت أرحامها التي تعود إىل هذا اجل
 .ُنساب عنوانا عليها أشهر من ترسدنسب واأللفظة ال

ب يف جمـال علـم التـاريخ ـــ ولـيس اسانتفاع البـاحثني املعـارصين مـن األنـوال زلت أرى أن 
 األخبــار ــــ ال يــزال ضــعيفا وحيتــاج إىل دراســات واســعة يمكنهــا أن توقفنــا عــىل حــل كثــري مــن

 .)٣(يخ العرب يف اجلاهليةمشكالت تار

                                                        
 . ٥/٤٠٦، وأنساب األرشاف ٣٧ فضل العرب البن قتيبة ص )١(
 .  وعندي منه نسخة خطية.  وهو مطبوع)٢(
 املبتكرة لدراسة األدب اجلاهيل، لعبد العزيـز األسس: ُوأفضل دراسة رأيتها حتى اآلن يف هذا الباب كتاب )٣(

 . وأنصح طالب تاريخ العرب القديم بقراءته ودراسته. م١٩٥٠-هـ١٣٦٩مزروع األزهري، القاهرة، 



 

 ٧١

 : ــ احلوليات
قـصد هبـا كتـب احلـوادث املرتبـة عـىل وأ هلـا عـن كتـب تـواريخ الرجـال، متييزوهذه التسمية 

وتـاريخ ، )هــ٢٩٢ت بعـد(وتـاريخ اليعقـويب ، )هــ٢٤١ت( كتـاريخ خليفـة بـن خيـاط ،التاريخ
ن يشء مـن مناهجهـا وقد سبق احلديث ع.. )هـ٣١٠ت (الرسل وامللوك ملحمد بن جرير لطربي

 . عند حديثنا املفصل عن معنى التاريخ ومدلوله عند املسلمني

 :ــ الرجال

 يعد هذا العلم مفخـرة علـوم املـسلمني، وهـو علـم مل تعرفـه أمـة غـريهم، وبـسببه نـشأ علـم 
التاريخ عند املسلمني يف املقام األول عىل نحو مر احلديث عنه سـابقا، وكـان دافعـه حفـظ الـدين 

رواة ملـا اسـتعمل الـ«:  عبارة سفيان الثـوريب الوضاعني وانتحال املنتحلني، فقد مر بنـامن كذ
مل نستعن عىل الكذابني بمثـل « : بن زيدحسانوما روي عن . )١(»الكذب استعملنا هلم التاريخ

 ذكر السبب الـذي محـل األئمـة «:  ابن عساكر الذي عقده يف تارخيه بعنوانوباب. )٢(»التاريخ
 وكان غرضـهم األول منـه ذكـر املواليـد .)٣(»عىل أن قيدوا املواليد وأرخوا التواريخوالشيوخ 

والوفيات، فإن مل يتيرس ذلك هلم أفصحوا عن طبقته بذكر بعض شيوخه، وبعض تالميذه، ثم 
متييزه عمن اشتبه به يف اسمه أو كنيته حتى ال خيتلط به، مع ذكر يشء من أخباره ومـا قيـل فيـه 

ديل إن وجد، وذلك كله عىل تفاوت يف مناهج مصنفي هذا الفن، األمر الذي من جرح أو تع
ُأدى إىل إثراء هذا العلم بتعدد أبوابه وما صـنّف فيـه مـن كتـب صـارت بعـد ذلـك علومـا هلـا 

 .رجاهلا وتصانيفها

املعرفـة والتـاريخ ، و)هــ٢٥٦ت( التـاريخ الكبـري للبخـاري :ومن أهم كتب هـذا البـاب
 وتاريخ بغداد للخطيب، )هـ٢٧٩ت(والتاريخ الكبري البن أيب خيثمة  ،)هـ٢٧٧ت (للفسوي

 ..)هـ٤٦٣ت(

 :ــ الطبقات
ًوقد بدأ استعامهلا عند املسلمني علام عىل فرع من فروع علم الرجال وأحواهلم عند املحدثني،  َ َ

 .ثم انترشت لتشمل رجال كل فروع العلوم األخرى

                                                        
 .  سبق خترجيه)١(
 . سبق خترجيه)٢(
 .١/٥٤ تاريخ دمشق )٣(



 

 ٧٢

طبقات عند املسلمني حمصور يف مقصده عـىل معنـى وقد اشتهر بني مجهرة الباحثني أن علم ال
، ولكن أثبتت بعـض الدراسـات احلديثـة أن األمـر لـيس كـذلك يف أول  فقط»املنزلة« أو »املرتبة«

املـنهج حتـى «املـذهب أو «األمر، بل كانت الطبقة أقـرب مـا يكـون يف هـذا الوقـت املبكـر ملعنـى 
 حممـود ن نبـه عـىل ذلـك، وممـ»املنزلـة« و»رتبـةامل«اشتهرت بعد ذلك املعـاين األخـرى التـي تعنـي 

، الــذي )طبقـات(، و)طبقـة(ولكـن ههنــا يشء ينبغـي التنبـه لـه، وهــو لفـظ «: ، إذ يقـول)١(شـاكر
استعمله ابن سالم يف ثنايا كالمه، ثم جعله عنوانا لكتابه، والذي ال شك فيـه أن هـذا اللفـظ مـن 

ٍىل معان خمتلفة، وملا جاء عـرص التـدوين صـار كالم العرب، قد درج عىل ألسنتهم قديام للداللة ع

بل أول مـا . له جماز آخر عند املؤلفني والكاتبني، حتى انتهى إىل زماننا هذا بمعنى مشهور مألوف
ثم وضـح . »جيب أن نحاوله هو تتبع أطوار معاين اللفظ وختالف هذه املعاين عىل تطاول السنني

عـىل التميـز يف بـاب مـن األبـواب، «زمان األول يدل  عند أهل هذا ال)الطبقة(بعد ذلك أن معنى 
، ثـم يقـول يف )٢(»ُوعىل مـذهب مـن املـذاهب يف الفقـه أو التفـسري أو الروايـة، يعـرف بـه صـاحبه

، ما هيجم عىل اخلاطر من معنـى )طبقة(ولكن ما أقطع به أن ابن سالم مل يرد بقوله «: موضع آخر
، )الطبقـات(ه يف زمانه وبعد زمانه يف كتب ألفوها وسـموها املرتبة أو املنزلة، ومل يرد ما أراده غري

فئات مرتبة عىل أصول القبائل، أو فئات مرتبة عىل منازل العلامء يف املدن، أو ) الطبقات(وجعلوا 
 .)٣(»فئات مرتبة عىل السنني

 الطبقـة زمنيـا، فـإن اسـتعامل الطبقـةورغم هذه املحاوالت يف حتديـد «: ويقول أكرم العمري
حدة زمنية ثابتة مل يظهر إال يف فرتة متأخرة جدا، وذلك حينام استعملها الـذهبي تـساوي عـرش كو

 .)٥(»ولكن أقدم استعامل للطبقة مل يكن بمعنى اجليل«: ويقول يف موضع آخر. )٤(»سنني

وأيا كان األمر، فإن نظام التصنيف عىل الطبقات عند املسلمني كانت له قيمته التي خـدم هبـا 
َرية لدهيم يف شتى جماالهتا، وتكمن أمهيته يف توضـيح أطـوار العلـم املـرتجم لرجالـه عـن علوم كث

ُطريقه منهجيا، وقد ساعد ذلك كثريا يف نشاط النقد للعلم الـذي صـنف فيـه، ومنهـاج أهـل كـل 
 .عرص فيه

                                                        
ل سـليامن مجـال، جملـة معهـد حاشية عىل مفهوم حممود شاكر لنظرية ابن سـالم النقديـة، لعـاد:  وانظر أيضا)١(

 .٩٥م، ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، اجلزء األول، ٤٢املخطوطات، جملد 
 .١/٦٨ طبقات فحول الشعراء، البن سالم اجلمحي، حتقيق حممود شاكر )٢(
 .١/٦٩ املصدر نفسه )٣(
 .٢٤٢ بحوث يف تاريخ السنة املرشفة ص )٤(
 .٢٤٣ املرجع نفسه ص )٥(
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 :ــ معاجم الشيوخ
 عند املسلمني، ، وهو نمط متأخر من أنامط التدوين التارخيي»املشيخات«ويطلق عليها أيضا 

يعرب عن مظهر بليغ من مظاهر ازدهار احلركة العلمية يف اإلسالم، قصدوا به ترمجة شيوخهم، أو 
شيوخ شيوخهم، وصورته أن يعمـد املـصنّف صـاحب املعجـم أو املـشيخة إىل مجـع شـيوخه ممـن 

 غل بـه أومن مرويات العلم الذي اشـتسمع منهم ثم يرتجم هلم مع ذكر يشء مما تلقاه عىل أيدهم 
 . من احلديث، أو الكتب التي سمعها منهم أو قرأها عليهم

ويف هذا النمط فوائد مجة إذ إهنا توقفنا عىل أطوار احلركة العلمية عند املسلمني، كام أهنـا تعـد 
يف غريهـا مـن مصدرا أصيال من مصادر الرجال ترمجة وجرحـا وتعـديال بـام قـد ال نجـده أحيانـا 

ِويزيد من أمهية هذا النوع من التصانيف قرب املرتجم ممن يرتجم له .مصادر الرجال األخرى ُِ ُ. 

هذا فضال عن أن مثل هذا النوع من التصانيف يعطي صورة واضحة لعلم العـامل أو الراويـة 
من حيث معرفة شيوخه، واالطالع عىل مدى سعة علمـه عـن طريـق معرفـة رحالتـه إىل البلـدان 

كام أهنا تربز لنا بـام .  يروهيا عالية ونازلة إما ألحاديث وإما لكتباملختلفة، وطبيعة الروايات التي
حتويه من عناوين ملصنفات يف شتى أنواع العلوم مقدار النضج العلمي الذي وصـلت إليـه األمـة 
ِّعــىل مــدار عــصورها، بــل وتقــيم مراحــل هــذا النــضج مــن حيــث القــوة والــضعف، والــصعود 

 والعلـوم ،أبرز الكتـب التـي اشـتهرت يف عـرص دون غـريهواهلبوط، إذ يمكن بذلك التعرف عىل 
 . )١(التي نشطت يف بلد ومخلت يف غريه

   **   * 

أن املسلمني األول كانـت هلـم نظـرهتم اخلاصـة ومنهـاجهم املميـز : نخلص من ذلك التمهيد
ضية األمر الـذي سـيكون لـه أثـره الكبـري يف قـ. جتاه التاريخ واألخبار وفروعهام من علوم الرواية

الوضـع يف الروايـة التارخييــة التـي اعتمــدت بـشكل أسـايس عــىل تلـك النظــرة اإلسـالمية لعلــوم 
 .الرواية

 فينبغي التعامل مع هذا العلم عند املسلمني وفق نظـرهتم ومنهـاجهم، وأي خمالفـة يف ،وعليه
 الروايـة  ما دمنـا يف حقـلهذا األمر ستؤدي إىل خلل كبري يف منهاج الدراسة ونتائج تلك الدراسة

 . عند املسلمني

*** 
                                                        

َ وقدقام الباحث بعمل ثبت)١( ً ملا وصل إلينا وطبع من كتب هذا النمط حتى القرن العـارش اهلجـري تقريبـا يف َ ُ ِ

 .٥٠كتاب له بعنوان مجهرة تصانيف العرب ص 
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  األولاألول  الفصلالفصل
  


 تعريفه، ونشأته، وأسبابه، وسبل العلامء يف مواجهته
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 :مدخل

 

يمثل هذا الفصل أمهية بالغة هتيئ الستقبال احلديث عن أثر الوضع يف الرواية التارخيية 
صـطالح الوضـع، فـضال عـن رصـد تـارخيي  الإذ إنه سيتم فيـه تقـديم تعريـف. اوتفسريه

يمكن بـه الوقـوف عـىل بداياتـه يف تارخنـا اإلسـالمي، كيـف نـشأ ؟ وكيـف كانـت أطـواره 
 ومراحله ؟ وما هي أهم أسبابه التي دفعت إليه؟ وطرقه التي انتهجها الوضاعون ؟ 

فـاظ ولكن أهم ما فيه عىل اإلطالق هو تلك اجلهود التي بذهلا املـسلمون مـن أجـل احل
ومتثل ذلك عندهم يف أعظم منهاج نقدي تفخـر بـه بـني األمـم . عىل نقاء مروياهتم وتراثهم

وهـو مـا سـيأيت .. مجيعا، ذلك املنهج الذي متخض عنـه علـوم اجلـرح والتعـديل، والرجـال
 .تفصيل احلديث فيه
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  األولاألول  املبحثاملبحث
   الوضع  الوضع تعريفتعريف  

وضع قديام وحديثا تبعا للمعنى اللغـوى املـستنبط مـن هـذه تعددت تعريفات العلامء ملعنى ال
الكلمة يف لسان العرب عنـد علـامء العربيـة، األمـر الـذي ألقـى بظاللـه عـىل مـا عـرف بـالتعريف 

فكان املشهور عندهم أنه ذلك احلديث املختلق املصنوع عمـدا . االصطالحي عند أهل املصطلح
 .)١(أو خطأ

حيرر هذه التعريفات ويمحصها بغـرض الوصـول إىل أقرهبـا ٍولكن ال يمنع ذلك من اجتهاد 
 .دقة يف حتقيق معنى هذه اللفظة

َ أن أصـل الوضـع يف لــسان  ^وقـد رأيـت بعـد اســتقراء كتـاب اهللا وصـحيح حـديث النبــي  ّ
ٍ بعد خفضه من رفع)٢(دنو اليشء وقراره: العرب هو ْ َ ِ ِ)٣(. 

ـــرمحن[ )Z ] \ [( :اىلتعـــ يقـــول ـــال .]٧:ال )٤()m l k( :وق
 

 إن«: وقـال. )٥(»وضـعه إال الـدنيا من شيئا يرفع ال أن اهللا عىل حقا إن« :^وقال النبي . ]١٠:الرمحن[
 .)٦(»آخرين به ويضع أقواما الكتاب هبذا يرفع اهللا

 :)٧(ويشهد لذلك من شعر العرب قول األعشى

ْفاس ُزلَتنَْ َوا أهل جــَ َ َّو من مساكنهم       وهدمــَ َ َ ٍِّ ِ ِ َص البنيان فاتضعِوا شاخــَِ ُ ََ َّ َ  اــِ

                                                        
 مـنهجو، ٢/١٠٣٩، وحتريـر علـوم احلـديث، لعبـد اهللا اجلـديع ١/١٠٧ الوضع يف احلـديث، لعمـر فالتـة )١(

 .١/٢١٧ عمر عيل بشريث، لاألحادي إعالل يف أمحد اإلمام
 ورشط القرار هنا ــ بمعنى الدنو التام من يشء ليشء ــ إنام لفصله عن اخلفض املحض الذي هو منزلـة بـني )٢(

واخلفـض والوضـع «: وقـد أحـسن الطـربي حـني قـرب يف املعنـى بيـنهام ومل يـرادف، فقـال. الرفع والوضع
 .٢٢/١٧٧انظر تفسريه . »متقاربا املعنى يف كالم العرب

 .والوضيع، واملوضوع ومنه التواضع، )٣(
j i h  (: وقولـه، ]٦١:النمـل[)   r q p o(:  تأمل بـني لفـظ هـذه اآليـة وبـني قولـه تعـاىل)٤(

o n m l k   (]٦٤:غافر[ . 
 .٦٥٠١ رواه البخاري برقم )٥(
 .٧٧٢، وابن حبان يف صحيحه برقم ٨١٧، ومسلم برقم ١/٣٥ رواه أمحد )٦(
 .١٥٣حممد حسني، ص . ديوانه، حتقيق د)٧(
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ومنـه . )١(ّوالتسهل فيـه وكذلك التحلل منه ــ  من اليشء ــُوقد يقصد من ورائه طلب التخفف
 . ]١٥٧:األعراف[   )] \ [̂  _ ` a(: قوله تعاىل

 من كل ما سـبق، سـواء كـان دنـو الـيشء وقـراره بعـد )٢(هو اسم مفعول: فاملوضوعومن ثم 
ٍخفضه من رفع ْ َ ِ وقول حممد بن . ]١٤-١٣:الغاشية[)   m l kn  p o (: منه قوله تعاىلو. )٣(ِ

 فلـام، موضـوع ورداؤه بـه ملتحفـا ثـوب ىف يـصيل وهـو اهللا عبـد بـن جـابر عـىل دخلت«: املنكدر
 :)٥(وقول أعشى باهلة. )٤(»..نعم قال ؟موضوع ورداؤك تصيل ،اهللا عبد أبا يا :قلنا انرصف

َوأجحر ِبه ِالصقيع ُموضوع َالكلب َ ِتنفاح نـم َّيـــاحل َأـَوأجل      ِ ُجرــُاحل ِه ِـَ َ 

 كـل أال« :^ومنـه قولـه . مـن الـيشء، والتـسهل فيـه ُأو كان يقصد من ورائه طلب التخفف
 . )٦(»موضوع اجلاهلية وربا..موضوعة اجلاهلية ودماء موضوع يقدم حتت اجلاهلية أمر من شىء

ُوعليه، فإن املوضوع مل يستعمل يوم  ذوب، وال املختلق، وال ــ بمعنى املك)٧(ربــد العـــنا عـّ

 بـل عند بعض أهل االصـطالح ـــ وال يـصح،املصنوع، وال للداللة عىل يشء من ذلك ــ كام وقع 

َأرى أن حتميل هذا اللسان ما ال حيتمل ال جيوز ما دمنـا نبحـث يف علـوم تتـصل هبـذا اللـسان كـل 
 . الصلة

                                                        

ª » ¬ ® ¯ (: ومنـه قولـه تعـاىل). ٦/١١٨مقاييس اللغة ( ومنه السهولة يف السري واخلفة فيه )١(
± °µ ´ ³ ²( ]ــــ وقـد يكــون يف قولــه ]٤٧:التوبـة )m l k( 

 »باإليـضاع لـيس الـرب فـإن، بالـسكينة علـيكم النـاس أهيـا«: ^ وجه مـن هـذا املعنـى ـــ وقولـه ]١٠:الـرمحن[
 قـدم إذا- ^ - كـان«: وقـال أنـس). ١٦٧١، بـرقم املدينـة بلغ إذا ناقته أرسع منصحيح البخاري، باب (

وقول دريد بـن الـصمة ) ١٨٨٦صحيح البخاري برقم . (»راحلته عَضْوَأ املدينة اتَرُدُج إىل فنظر، سفر من
                         ):١٢٨ديوانه ص (

ُّ فيهـــا جـــذع         أخب فيهـــا وأضــــعيا ليتني                                              َُ َ  
 . اسم املفعول عند الرصفيني هو اسم مشتق من الفعل املبني للمجهول للداللة عىل ما وقع عليه الفعل)٢(
 . يعني أنه مقابل للمرفوع)٣(
 .٣٧٠ رواه البخاري برقم )٤(
 .٨٩ األصمعيات ص )٥(
 . سبق خترجيه آنفا)٦(
ّشافعي، فهو ــ فضال عن كونه من العرب ــ من أوائل من تكلـم يف االصـطالح، إذ إن املطلـع  حتى عرص ال)٧( ّ

ُعىل كتبه ال يقف من معنى املوضوع عنده إال عىل النحـو الـذي ذكرتـه العـرب عـىل  الـرغم مـن كثـرة ذكـره  ْ
ْراجع كتايب(يف تصانيفه وإمالءاته ) املوضوع(لكلمة   ).األم، والرسالة: َ
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ئج البحث يف هذا الباب أين مل أقف يف كالم العرب عـىل مـا ذلك أنه قد يكون من عجيب نتا
ِيستدل منه عىل أهنم جعلوا من دالالت الوضع عندهم الكذب يف الكلم َ ُ! 

ِبل وجدت أن أدق ما يرادف معنى الوضع يف الكلم عند َ  املتأخرين من كـالم العـرب ـــ بعـد ُ
ُقوهلم كذب وكذاب ومكذوب َّْ َ َ ُّالتقول( ــ هو )١(َِ َ ْالقول(، و)٢()َ + , (: من ذلك قوله تعاىل. )٣()َ

 . ]٤٤:احلاقة[)   Z Y X W V (: وقوله. ]٣٣:الطور[   )- . / 0 1 

إذن فالوضع يف الرواية بمعنى الكذب ونحوه اصطالح متـأخر تكـاد ال تعرفـه العـرب هبـذه 
 أنه من الصعب ولكن ماذا نعني باملتأخر هنا يف تاريخ تعريف هذه الكلمة؟ احلق. الداللة عندهم

حتديد بداية دقيقة لتاريخ شيوع هذه الكلمة هبذه الداللة االصطالحية، ولكن تبني يل بالتتبع أهنـا 
ُمل تعرف هبذه الداللة املتأخرة حتى أواسط القرن الثاين اهلجري تقريبا، إذ مل يكد ينطق هبـا لـسان، 

، يف )٥()املصنوع أو املنحول(  اصطالح )٤(َأو يكتب هبا قلم، بل كان مرادفها املشهور يف هذا القرن
ً الثـاين اهلجـري، مرافقـة يف ذلـك  منـذ أواخـر القـرن)٦(حني بدأت تعرف طريقها إىل ألسنة النقـاد ِ

 الح ــــام اصطــرن الثالث شيئا فشيئا أمـــ أخذ يرتاجع منذ أوائل الق الذي)٧()املصنوع(اصطالح 

َحتى أفل بظهور األخري عليه) املوضوع( َ َ. 

يمكـن تعريفـه . ّيف الرواية بمعناه املتـأخر هـو اصـطالح مولـد) املوضوع(فاصطالح ، وعليه
 .عمدا أو خطأ ُإىل غري قائله، ينسب إليه الكالم املنسوب: بأنه

                                                        
 . ٍالكذب املذموم، أو بمعنى اخلطأ املجرد بسبب من الوهم أو النسيان: ْيها عند العرب يف بمعني)١(
َّحديث متقول«:  ومنه قوهلم)٢( َ  . ، وهو املوضوع عند املتأخرين»َ
ُّ وذلك إذا قيدت بام يفيد معنى التقول كقـوهلم)٣( ْ وقـد يكـون القيـد . قـول كـذب، وقـول زور، وقـول باطـل: ُ

فـإذا قـال بـالظن املنـايف لليقـني فهـو . ـــ^  إضافة ــ كام سيأيت يف الشاهد من حديث النبـي بالسياق من غري
ُّالتخرص َ وهـذه املعـاين مستفيـضة يف كتـاب اهللا يـضيق املقـام . َبينام االفرتاء هو املخرتع الكاذب من القـول. َ

 .صحيح السنة وكالم العرببتفصيل الكالم فيها، ولكنها تتضح ملن يستقرئها متأمال مقابال بينها وبني 
 أعني القرن الثاين اهلجري، إذ كان يغلب عىل القرن األول االصـطالح العـريب القـديم، وهـذا واضـح مـن )٤(

 .استقراء شعر هذه الفرتة، وراجع الشواهد السابق ذكرها
ة معمـر  بـن ، وأيب عبيـد)هــ١٨٠ت(سـيبويه : انظـر منهـا مـا كـان يف كتـب. والشواهد عـىل ذلـك يتعـذر حـرصها )٥(

 ). هـ٢١٨ت(،والسرية البن هشام )هـ٢١٦ت(، واألصمعي )هـ٢١٥ت(، وأيب زيد االنصاري )هـ٢١١ت(املثنى
 . وبخاصة نقاد الرواية يف علوم األخبار واآلثار)٦(
، )هــ٢٥٥ت (، وأيب حاتم السجستاين )هـ٢٣١ت ( انظر يف ذلك عىل سبيل كتب حممد بن سالم اجلمحي )٧(

وكــان أكثــر مــستخدمي هــذا االصــطالح ــــ املــصنوع ــــ نقــاد اللغــة ). هـــ٣٥٦ت (صــفهاين وأيب الفــرج األ
 .ومروياهتا



 

 ٧٩

ُنـسبة قــول إىل غــري هــو :  يف الروايـة عنــديالوضــعفـإين أخلــص مــن ذلـك إىل أن ومـن ثــم،  ِ

 .)٢( أو اخلطأ)١(صاحبه عىل سبيل العمد

عىل املجاز، قياسا عىل كالم العرب من القول ذا عندي أقرب ما يكون يف تعريف املوضوع ه
يف داللـة هـذه اللفظـة عنــدهم، ال عـىل أهنـا مــن صـميم لـساهنم، دفعنــا إىل ذلـك شـيوع اســتعامل 

 .)٣(املتأخرين هلا، فكان هذا التعريف أقرب ما يكون يف الداللة عليه عندهم

ل، فإن التتبع يفيد أيضا أن بداية استعامل هذا االصطالح بمدلوله أما عن موضع توليده األو
املتأخر بدأ يف العراق، يف حني مل يعرفه علامء احلجاز فمن دوهنم إال متأخرا، مكتفني غالبا باللفظ 

ّكـذب، وكـذاب، ومكـذوب(العريب وما اشتق منـه  ِ ولعـل الـسبب يف ذلـك هـو التفـيش املبكـر ). َ
ألمر الذي تأخر يف بالد احلجاز بحكم قرهبا من العـرب، ناهيـك عـن تـأخر ، ا)٤(للحن يف العراق

 .الكذب يف الرواية يف احلجاز عن العراق

 
 

*          *          * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .  كالكذب ونحوه)١(
 . ٍ بسبب من الوهم أو الغفلة ونحومها)٢(
 . أعني املتأخرين)٣(
ِ فكانوا من أجل ذلك أسبق األمصار اإلسالمية آنذاك بحثا يف علوم العربية ووضع قواعدها)٤( ْ . 
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  املبحث الثانياملبحث الثاني
   الوضع وأطواره الوضع وأطوارهنشأةنشأة      

 :مدخل

وضع يف  نشأة ال يمكنني القول إن)١(بمقتىض ما اصطلحنا عليه يف تعريف الوضع من الرواية
ًفالكذب وإن كان خلقا ذميام ينايف الفطرة الـسوية لإلنـسان، إال أنـه . الرواية التارخيية قديمة جدا ُ ُ

واخلطأ والنسيان وإن كانـا مـن سـامت القـصور والـنقص إال أهنـام مـن . حظ الشيطان من ابن آدم
ِجبلة اإلنسان ليس له منهام عصمة ّ ِ ِ. 

رواية كان يف عهـد بنـي إرسائيـل مـن بعـد موسـى ولعل أقدم وضع يمكن رصده يف تاريخ ال
 حني كذبوا عىل اهللا وحرفوا كتابه وقـد بـني اهللا عـز وجـل صـورة هـذا الوضـع يف أكثـر مـن ،َّ َ

 ¢ £ ¤ (: وقـال.]١٣، واملائـدة ٤٦:النـساء[   )/ 0 1 2(: موضع من كتابه، فقـال
يطــول، ولــيس هــذا ودراســة قــضية الوضــع عنــد أهــل الكتــاب أمــر . ]٤١:املائـدة[   )¥ ¦ 

ْالبحث موضعه، فقد تكفلت به دراسات كثرية تكاد ال حتىص، ولكن يكفينا يف قضيتنا هنا شهادة  َ
 :)٢(ول ديورانت إذ يقول: أحد باحثيهم املعارصين، وهو

 اخللـق قـصص منـه أخـذت الـذي الغزيـر املعـني هي اجلزيرة أساطري وكانت« 
 أو سـنة آالف ثالثـة إىل الـبالد كتلـ يف عهـدها يرجـع التـي والطوفان والغواية

 مـن بنـا مـر فـيام القـصص هـذه مـن قديمة ًصورا رأينا ولقد. امليالد قبل نحوها
 يف البـابيل األدب من بعضها أخذوا قد اليهود ولعل الكتاب، هذا من صفحات

 طويـل بـزمن العهـد ذلك قبل أخذوها أهنم هذا من أرجح ولكن. أرسهم أثناء
 .»األدنى الرشق بالد مجيع يف منترشة كانت قديمة ةوسومري سامية مصادر من

 :نشأة الوضع وأطواره عند العرب واملسلمني

أما عند العرب، فقد كان الكذب منقصة عند العـرب، ولعـل يف قـصة أيب سـفيان مـع هرقـل 
 . )٣(ملك الروم خري مثال عىل أنفة العرب من الكذب فطرة وسجية وإن كانوا مرشكني

                                                        
ٍنسبة قول إىل غري صاحبه عىل سبيل العمد أو اخلطأ: وهو )١( ُ ِ. 
 . ٢/٣٨٥ قصة احلضارة )٢(
 . ٧ راجع صحيح البخاري برقم )٣(
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، ومل يعرفـه إال مـن اخـتلط )١(د العـرب إذ كـان ينـايف فطـرهتم وسـجيتهمفقد ندر الكذب عنـ
فوجـود النفـاق ـــ الـذي يعـد . ُبأوشاب غريهم من األمم ممن عرف بيشء من هذا اخللـق الـذميم

َ ــ يف املدينة املنورة ــ التي جاور فيها العرب أهل الكتاب من اليهـود ـــ )٢(الكذب أصال يقوم عليه ُ
ُوعدم وجود من يعرف به من أهل مكة قبل الفتح وبعده، يدل عـىل تأكيـد هـذا ^ يف عهد النبي 
 .)٣(ُالذي ذكرت

ُإال أن ذلك ال يعني أهنم مل يعرفوا الوضع يف الرواية فقد عرف عندهم يشء من ذلـك قـديام، 
َ بكثري، ولكنه مل يكن بتلك الدرجـة التـي عرفهـا أهـل الكتـاب األول، وال  ^من قبل بعثة النبي  ُ

 فقـد وردت شـواهد تـدل عـىل وقـوع الكـذب يف  كانـت بعـد عـرص اخلالفـة الراشـدة،تلك التيب
  :)٤(احلدادية بن قيسمن ذلك قول . ّالرواية، والتزيد فيها عند العرب يف اجلاهلية

ٍطسم ُاديثــأح       ُفخره لك يكن مل بيوم ْفخرت                       ُ حامل أنت إنام َْ

 ملـن رضبـُي«: »وأحالمها طسم أحاديث«يداين مؤكدا هذا املعني يف قوهلم ويف ذلك يقول امل
 .)٥(»له أصل ال بام خيربك

 األخبـار مـن خـرب هـو إنـام«: ويف ذلك يقول ابن قتيبة يف حديثه عـىل خـرب موضـوع قـال فيـه
 لـهيدخ واحلديث .به فتحدثوا ،األيام قديم عىل منهم قوم سمعه الكتب أهل يروهيا التي القديمة
 هـــتشب رووهناـي اجلاهلية يف اســالن كان متقادمة ارـأخب .. منها ،ثالثة وجوه من والفساد الشوب

 .)٦(»اخلرافة أحاديث

 :أطوار الوضع يف الرواية التارخيية

فيمكن حتديد معامل أطوار ثالثة مرت هبا حركة الوضـع يف تـاريخ الروايـة يف : أما يف اإلسالم
منذ أواخر عهد عثامن : وثانيها.  حتى أواسط عهد عثامن  ^بعرص النبي يبدأ : أوهلا. اإلسالم

 .منذ بدايات العرص العبايس: وثالثها. حتى سقوط بني أمية وأوائل العرص العبايس
                                                        

ــى عــرص شــعبة بــن احلجــاج )١( ــرا فــيهم حت  ال األعــراب«: ليقــول) هـــ١٦٠ت( ويبــدو أن ذلــك ظــل أث
 . ١/١٥٩انظر الكامل البن عدي . »يكذبون

 وعـد وإذا، بَذَكـ َثَّدَحـ إذا ثـالث املنـافق آيـة« :يف قولـهأهـل النفـاق ت من سـام^  حتى ذكره النبي )٢(
 .٦٠٩٥، ٢٧٤٩، ٢٦٨٢ ، ٣٣صحيح البخاري بأرقام . »خان اؤمتن وإذا، أخلف

وكذلك وجود الكذب يف أعراب العراق املتامخني للبرصة والكوفة ممـن عـرف بوضـع الـشعر واللغـة دون  )٣(
 . تبعا لطبيعة هذه البقعة التي اشتهرت منذ أقدم عهودها بالفتن والرشغريهم من أهل احلجاز، إنام هو 

 . ٤٢، وعرشة شعراء مقلون، ص ١٤/١٥٠ األغاين )٤(
 . ١/٥٠٧ جممع األمثال )٥(
 . ٧٣٠-٧٢٣ تأويل خمتلف احلديث ص )٦(
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 : عهد عثامن إىل أواسط^  من عهد النبي :الطور األول

ُ فقد كان عظمه ق:^أما عن الوضع أوالكذب يف الرواية يف زمن النبي  ًسمة بني فريقني ليس ُ
 : )١(فيهام مؤمن

وقـد حـذر . ُبقايا أهل الكتاب ممن وجد يف اجلزيرة آنذاك بام كانوا يروونه مـن كتـبهم: األول
 مــن مرويــاهتم بــام شــاهبا مــن وضــع وكــذب وحتريــف وذلــك يف احلــديث الــذي رواه  ^النبــي 

 ونأيقـر الكتـاب أهـل كـان« :قـال عنـه اهللا رىض هريـرة أبـى عـن سـلمة أبـىالبخاري من طريق 
 أهــل تــصدقوا ال ^ اهللا رســول فقــال، اإلســالم ألهــل بالعربيــة ويفــرسوهنا، بالعربانيــة التــوراة

ومـن ذلـك أيـضا عـدم ائتامنـه . )٢(»....اآلية)   4 5 6 7( وقولوا، تكذبوهم وال الكتاب
 أن ^ اهللا رسـول أمـرين«: قـال ثابـت بـن زيدإياهم عىل يشء من باب الرواية كام يف حديث ^ 

 حتـى شـهر نـصف يب مـر فـام :قـال .كتـاب عـىل هيـود آمـن ما واهللا إين :قال .هيود كتاب له أتعلم
 .)٣(»كتاهبم له قرأت إليه كتبوا وإذا إليهم كتبت هيود إىل كتب إذا كان تعلمته فلام :قال .له تعلمته

ًفهم قوم ال يتورعون عن الكذب حتى صار علام علـيهم. املنافقون: واآلخر َ ً وصـفة فـيهم يف َ َ ِ

p o n m (:فقـال تعـاىل.ُهذا العهد ــ ويف كل عهد ــ شهد عليهم بذلك رهبـم ورسـوله
q( .وإذا، أخلـف وعد وإذا، بَذَك َثَّدَح إذا ثالث املنافق آية « :^ول اهللا ـــال رســوق 

 . )٤(» خان اؤمتن

الثالثـة الـذين  ويف حـديث كعـب بـن مالـك يف .^وقد وقع ذلك منهم فعال يف عهـد النبـي 
ِّخلفوا عن غزوة تبوك، ثم توبة اهللا عليهم دون غريه ب رسول اهللا من املنـافقني َّ ممن ختلف وكذمُ

 .)٥(شاهد عىل ذلك
ُوقد قصدت بتلك القـسمة تـوافر هـذه الـصفة يف هـذين الفـريقني واشـتهارمها هبـا أكثـر مـن 

ع إىل جهات أخـرى يف ذلـك العـرص ُّوإال فإن ذلك ال يعفي يف جمال دراستنا تطرق الوض. غريمها
اعتنت باألخبار والتاريخ رواية وعلام، منهم النسابون، إال أن الـرأي عنـدي أهنـم نقلـوه ـــ أعنـي 

 .املكذوب ــ ومل يتعمدوه
                                                        

. هم أو نـسيانٍ وقد سبق أن الكذب مل يكن من شيمة املسلمني يف ذلك العرص، إال ما كان خطأ بسبب من و)١(
 .بينام أتكلم هنا عن الوضع املتعمد

 .٤٤٨٥ صحيح البخاري برقم )٢(
حـسن صـحيح ـــ، واحلـاكم :  ــ وقال٢٧١٥، والرتمذي برقم ٣٦٤٠، وأبو داود برقم ٥/١٨٦ رواه أمحد )٣(

 .حديث صحيح ــ:  ــ وقال١/٧٥
 .٦٠٩٥، ٢٧٤٩، ٢٦٨٢ ، ٣٣ صحيح البخاري بأرقام )٤(
 .٤٤١٨ي برقم  صحيح البخار)٥(
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نـه ـــ أعنـي هـذا اخلـرب فإ ، مرفوعـا)١(»كـذب النـسابون« الرغم من عـدم صـحة حـديث َىلَعف
َ ــ أوضح شيئا من تاريخ )٢(موقوفا َْ الوضع يف الرواية التارخيية ومعامله األوىل يف العرص اإلسالمي َ

 .^وكيف كان دور أهل الكتاب يف هذه املرحلة املبكرة منذ بعثة النبي 

 : قال قيس، بن األشعث عن بل إن من أبرز معامل هذا الباب ما جاء

 إنـا اهللا، رسـول يـا: فقلـت أفـضلهم، أين يرون ال وفد يف  ^ اهللا رسول أتيت«
 مـن ننتفـي وال أمنـا، نقفـو ال كنانـة، بن النرض بنو نحن: قال .)٣(منا أنكم نزعم

 كنانة بن النرض من قريشا نفى برجل ىَأوت ال: يقول األشعث، فكان: قال .أبينا
 .)٤(»احلد جلدته إال

فهذا احلديث يعطي يف هذا الزمن املبكر ملمحا واضحا للمعنى اآلخر الصطالح الوضع يف 
 .د أهل االصطالح، وهو الوضع غري العمد باخلطأ أو الوهمالرواية عن

 : قال ك،ْيَسُم بن ةَوْرَفويدخل يف هذا الباب ما جاء عن 

: قـال؟ امرأة أو هي أرض سبأ عن أخربنا اهللا رسول يا: القوم من رجل قال..«
 ستة، منهم نَيامَتَف العرب، من عرشة ولد رجل ولكنه امرأة، وال بأرض ليست

                                                        
،  كـذب النـسابون«:  بن عدنان أمسك ثم يقولّانتهى إىل معد  كان إذا ^أن النبي وي عن ابن عباس ُر )١(

ُوقرَ :  تعاىلقال اهللا َني ذَب اًونُ َ َلـك كْ َ ًثـريِ
 خيـاط يف وخليفـة بـن، )١/٣٨(رواه ابـن سـعد يف الطبقـات . »  اِ

وابـن ، )١/٥٢(تـاريخ دمـشق  وابـن عـساكر يف، )١/١٢(والبالذري يف أنساب األرشاف ، ٢٦طبقاته ص
الضعفاء واملرتوكون  (مرتوك : قال الدارقطني،  ابن الكلبي  وإسناده واه فيه).٢/١٩٦(اجلوزي يف املنتظم 

 يعنـي مـا :قلـت). ٢/٢٠٥البدايـة والنهايـة  ( » ابـن مـسعود مثلـه واألصح عن«: قال ابن كثري). ٢١١ص
َمل يَ أ وذلك عند تفسري قوله تعاىل، مسعود موقوفا وي عن ابنُر ْ َأتُكم نَ ْ ِ ِبأ الذْ ُ َن قـِ مَينَ ْبلُكمْ ِ ُوم نـَقـ ْ ِ ٍعـادَ وٍوحْ َ 

َن بِ مـَينِ والذَوثمود َعـدهم ال يْ ْْ ِ ِعلمهـم إِ ْ ُُ  :انظـر. »كـذب النـسابون«: مـسعود قـال ابـن، ]٩بـراهيمإ[ ال اهللاَْ
  .)٥/٩ (والدر املنثور، )١٣/٦٠٤(تفسري الطربي 

،  فـظُنـسبته يـدل عـىل أنـه مل حي  وهذا االختالف يف«: ما يقول ابن سعدا الباب وخالصة القول يف هذ                
 أعلـم  ^ولـو صـح ذلـك لكـان رسـول اهللا،  فاختلفوا فيه ، وترمجوه هلم،  خذ ذلك من أهل الكتابُأوإنام 

 »ذلك إىل إسـامعيل بـن إبـراهيم مساك عام وراء فاألمر عندنا عىل االنتهاء إىل معد بن عدنان ثم اإل:به الناس
 .١/١١ وانظر أيضا طبقات فحول الشعراء .١/٤٠الطبقات . هـ.ا

 . سواء صح عن ابن مسعود أو عن غريه)٢(
 كـالب أم هي كندة من جدة له كانت ^ النبي ألن ذلك قال: قيل »منا أنكم نزعم إنا«: قوله:  قال السندي)٣(

 .شعثاأل أراد ما فذلك مرة، بن
، ويف ٧/٢٧٤، والبخـاري يف التـاريخ الكبـري ٥/٢١١، وأمحـد يف املـسند ١/٧ رواه ابن سعد يف الطبقـات )٤(

 .وهو حديث حسن، جيد اإلسناد. ١/٢٦٨األوسط 
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 وعاملـة، وغـسان، وجـذام، فلخـم،: تـشاءموا الـذين فأما أربعة، نهمم وتشاءم
 فقال .ومذحج وأنامر، واألشعريون، ومحري، وكندة، فاألزد،: تيامنوا الذين وأما

  .)١(»وبجيلة خثعم منهم الذين: قال؟ أنامر وما اهللا، رسول يا: رجل
احد صحيح، يدل عىل ففي سؤال الرجل عن سبأ واقرتاحه اجلواب بني خيارين ليس فيهام و

ِاضطراب الرواة مـن النـسابني واألخبـاريني يف ذلـك وختـبطهم بـني إجابـات وضـعت هلـم خطـأ  ُ ٍ

 .^ٍبسبب من الظن والتخمني حتى عهد النبي 

ِويف رأيـي أن االهــتامم الكبــري مــن قبــل النبــي   بأخبــار بنــي إرسائيــل بتلــك الــصورة التــي  ^ِ
 حتـى إرسائيـل بنـي عـن حيـدثنا  ^ اهللا نبـي كان«: القبن العاص حني  عمرو بن عبداهللاوصفها 
 إنام ابتغى من وراء ذلك ــ بعد تقديم العظة والعـربة ـــ )٢(»صالة ظمُع إىل إال فيها يقوم ال يصبح،

تقديم الروايات الصحيحة عن أخبار هؤالء وتارخيهم يف عرص انترش فيه حتـريفهم لكتـبهم حتـى 
 .)٣(»ال تصدقوهم وال تكذبوهم«: ات بقولهأصحابه من هذه املروي^ حذر النبي 

 ة ــع بمهمــن اضطلـَر مــد أن أكثــفإذا مددنا احلديث إىل آخر هذا العهد من الطور األول نج

صــوله، هــم طائفــة مــن أهــل تــه وأالوضــع يف هــذ الوقــت فأرســى قواعــده األوىل ووضــع مقدما
األول يف هـذا الوقـت بـام حـوى مـن فهم كانوا أهل العلـم بالكتـاب . الكتاب ممن ادعى اإلسالم

أخبار املالحم وأخبار األمم السالفة دون غريهم مـن منـافقي العـرب ومـرشكيهم، كـام كـان هلـم 
السبق واخلربة يف باب الوضع والتحريف والتمويـه، ناهيـك عـن عـداوهتم لإلسـالم واملـسلمني 

ائـه الراشـدين مـن بعـده،  وخلف ^الذين ساموهم سوء العذاب ــ قتال وإجالء ــ يف عهـد نبـيهم 
فكانت نوازع الوضع ودوافعه لدهيم تـؤهلهم بجـدارة لتأسـيس مدرسـة الوضـع يف هـذا الوقـت 

 . املبكر ليلبسوا عىل املسلمني دينهم

، ذلك أهنم بمـوت النبـي وكان بدء تأسيس هذه املدرسة حتديدا يف عهد عمر بن اخلطاب 
ان هلم دورهـم اخلبيـث يف ردة العـرب، بتأليـب  ظنوا أن املسلمني وهنوا ووهن إسالمهم، فك ^

                                                        
 داود وأبـو، ٧/١٢٦يف التـاريخ الكبـري ) معلقـا(والبخـاري  ،)طبعة الرسالة (٥٣١-٣٩/٥٢٨ رواه أمحد )١(

، ١/٣١٦وله شاهد بنحوه من رواية ابن عباس رواه أمحد يف مسنده  .٣٢٢٢قم بر والرتمذي ،٣٩٨٤برقم 
 بن اهللا عبد عن هليعة، بن اهللا عبد عن املقرئ، يزيد بن اهللا عبد الرمحن عبد أيب،  من طريق ٢/٤٢٣واحلاكم 

 .عباس ابن عن وعلة، بن الرمحن عبد عن السبائي، هبرية
 .٦٢٥٤، وابن حبان يف صحيحه برقم ٣٦٥٥داود برقم ، وأبو ٤/٤٣٧أمحد يف املسند  رواه )٢(
ويف ذلك يقـول . موسى وبني إرسائيل وكذلك األمر يف كتاب اهللا عز وجل بكثرة ما أخرب اهللا تعاىل يف شأن )٣(

 .]٧٦:النمل[ )  × â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø (: اهللا عز وجل
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 ^ _ (: من قبـل، فكـانوا كـام قـال تعـاىل ^املنافقني واملرشكني كام كان دورهم يف عهد النبي 
 f e d c b a `   (]وتصف عائشة ريض اهللا عنها هذا اخلطب . ]٢١٧:البقـرة

 النفاق رشأبا .هلاضها ،بأيب لنز ما الراسيات باجلبال نزل لو فواهللا ،^ اهللا رسول تويف«: بقوهلا
 .)١(»..العرب وارتدت ،باملدينة

ُثم تويف أبو بكر، وخلفه عمـر بقـوة شـكيمته وحزمـه، فخـارت قـواهم، فلـم جيـدوا بـدا مـن 
، فلام استعىص عليهم القرآن أن يفعلـوا بـه )٢(البحث عن سبيل أخرى ليكيدوا هبا اإلسالم وأهله

وىل أسـس هـذه املدرسـة، وهـو ُسوى سبيل واحدة، كانت هـي أما فعلوا بكتبهم، مل يكن أمامهم 
 شجعهم عىل ذلك تطلـع املـسلمني إلـيهم، .سلم آنذاك بوابل من اإلرسائيلياتإغراق املجتمع امل

 . ما دام برشطه يف عدم التصديق والتكذيب، عدم وجود النهييف ظل

ه ــــوى إسالمــــبعـضهم مـن دع، اختذ )٣(ّوملا علموا أن املسلمني لن يقبلوا من مروياهتم شيئا
 .سبيال إىل الوضع وإفساد الرواية يف هذا الزمان

 نكـاد ^ُ أو خطـأ عفويـا كـام كـان قبـل يف عهـد النبـي ،ومن ثم فلم يعد الوضع حادثا فرديـا
نرصد له احلادثة واحلادثتني، ونجمع له املثل واملثلني، بل رصنا اآلن أمـام مدرسـة قيـد التأسـيس 

ِع، وغاية ترجتى، وشيوخ مؤسسون منهم من عرف، وأكثرهم املجهولونهلا منهاج موضو ُ ِّ . 

ولكن عاقت جهود هذه املدرسة الناشئة ما كان يغلب عىل أهل ذلك العرص من متانة الدين، 
فكان ذلك سببا يف تأخر نشاط مؤسسيها، ولكن مل يصدهم ذلك للهجة، وقوة احلافظة، وصدق ا

 .عن وضع األساس إذ تأخر البناء

وكان عرص عمر ــ كام أرشت آنفا ــ هو البداية لوضع األساس، ونلحظ ذلك يف تلك الطائفة 
 ،^التي أعلنت إسالمها يف هذا الوقت من أهل الكتاب عىل الـرغم مـن معـارصهتم لرسـول اهللا 

 عـىل الـرغم مـن شـهادهتم )٤(ملاذا تأخر إسالمهم كل هذا الوقـت: ، فنسأل متعجبنيوأيب بكر 
 !؟)٥( بمعرفتهم لرسول اهللا بصفته املوجودة يف كتبهمبعد ذلك

                                                        
وقالـت عائـشة ريض . ٦٨ئل الـصحابة بـرقم ، وأمحـد يف فـضا٣٨٢١٠ رواه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم )١(

 فـيهم وإن َالنـاس ُعمـر فَّخـو لقـد: ^اهللا عنها يف شأن هذا اليوم وقاله عمر خموفـا النـاس بإنكـاره وفاتـه 
 ).٣٦٦٩صحيح البخاري برقم  (.اًفاقِلن

 . ]٦٩:آل عمران[   )È Ç Æ Å Ä Ã Â (:  وصدق اهللا إذ يقول)٢(
 . ة عندهم عدالة الراوي، وأول رشوط عدالته إسالمهن من رشوط قبول الروايإذ إ )٣(
 .الذي سارع بإسالمه خملصا فور تأكده من صفة رسول اهللا التي قرأها يف الكتب  عدا عبد اهللا بن سالم )٤(
! " # $ % & ' ) ( * + , - (:  وشهادة رهبـم علـيهم مـن قبـل)٥(

 . ]١٤٦:البقرة[   ). /
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 ْإن« :فقـال )١(األحبـار كعب وذكر باملدينة قريش من رهطا حيدث ولعل يف قول معاوية وهو
 عليـه لنبلـو ذلـك مـع كنـا ْوإن الكتـاب أهـل عـن حيـدثون الذين املحدثني هؤالء أصدق من كان

 أهـل عـن حيـدثون الـذين ثنيّاملحدَ، أمر هؤالء لعل يف قوله هذا ما يوضح هذا األمر. )٢(»الكذب
ال ريـب أن إدخـال معاويـة ! ؟الكتـاب أهل عن حيدثون  الذينمن هم أولئك املحدثون! الكتاب

َكعبا يف زمرة هؤالء املحدثني ثم مقابلته إياهم به يوضح من هم َ إهنـم قـوم أسـلموا بعـد كفـرهم . ً
 . واهللا أعلم بإيامهنم

يف  نواملحـدثِّ جييل لنا شيئا من طبيعة املادة التي كان حيدث هبـا أولئـك كام أن خرب معاوية هذا
ذلك الوقت، كام أنه يكشف لنا شيئا من أبعاد فلسفة الوضع ــ إن جاز لنا هذا التعبري ـــ بـشقيه يف 

 .ذلك الوقت

 صحيح إىل  بإسناد)٣(ويكشف اخلرب اآليت صورة أكثر وضوحا ملصادر هؤالء، فقد روى أمحد
 : قال حممد، بن سمالقا

 وكعـب ،^ النبي عن كعبا حيدث هريرة، أبو فجعل وكعب، هريرة أبو اجتمع
 دعـوة نبـي لكـل :^ النبـي قـال: هريرة أبو قال - الكتب عن هريرة أبا حيدث

 .»القيامة يوم ألمتي شفاعة دعويت اختبأت وإين مستجابة،

 : قال أنه هريرة أيب عن عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أيب من طريق )٤(ٌوكذلك ما رواه مالك

 ،التـوراة عـن فحدثني ،معه فجلست ،األحبار كعب فلقيت الطور إىل خرجت
 خري :^ اهللا رسول قال :قلت أن حدثته فيام فكان ،^ اهللا رسول عن وحدثته

 وفيـه ،اجلنة من أهبط وفيه ،آدم خلق فيه ،اجلمعة يوم الشمس عليه طلعت يوم
 يـوم مـصيخة وهـي إال دابـة مـن وما ،الساعة تقوم هوفي ،مات وفيه ،عليه تيب

 ،واإلنس اجلن إال الساعة من شفقا الشمس تطلع حتى تصبح حني من اجلمعة
 قال. إياه أعطاه إال شيئا اهللا يسأل يصيل وهو مسلم عبد يصادفها ال ساعة وفيه

                                                        
وهو عىل دين هيود، ثـم أسـلم يف عهـد عمـر بـن ^ ق احلمريي، أدرك النبي ِكعب بن ماتع، أبو إسحا:  هو)١(

هــ وكـان مـن ٣٢اخلطاب ريض اهللا عنه، كان من أهل اليمن، ثم قدم الشام فامت هبـا يف خالفـة عـثامن سـنة 
 .٥٠/١٥١، وتاريخ دمشق ٩/٤٤٩الطبقات البن سعد: انظر. أعلم أهل الكتاب يف عرصه

ورواه أيـضا أبـو زرعـة . ٢٠٩، ووصله يف التاريخ األوسـط بـرقم ٧٣٦١برقم  رواه يف الصحيح معلقا )٢(
 .١/٥٤٥الدمشقي يف تارخيه 

 .٢/٢٧٥ املسند )٣(
، والرتمـذي بــرقم ١٠٣٩، وأبـو داود بــرقم ٢/٤٨٦أمحـد يف املــسند : ، ومـن طريقــه٢٩١ املوطـأ بــرقم )٤(

 .٢٧٧٢، وابن حبان يف صحيحه برقم )وقال حديث صحيح (٤٩١
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 فقـال التـوراة كعـب فقـرأ .مجعة كل يف بل :فقلت .يوم سنة كل يف ذلك :كعب
 :فقال الغفاري برصة أيب بن ةْرصَب فلقيت :هريرة أبو قال .^ اهللا رسول صدق

 مـا إليـه ختـرج أن قبـل أدركتـك لـو :فقـال .الطـور مـن :فقلت ؟أقبلت أين من
 إىل ،مساجد ثالثة إىل إال املطي تعمل ال :يقول ^ اهللا رسول سمعت ،خرجت
 يشكــ  املقدس بيت أو ،إيلياء مسجد وإىل ،هذا مسجدي وإىل ،احلرام املسجد

 كعــب مــع بمجلـيس فحدثتــه سـالم بــن اهللا عبـد لقيــت ثـم :هريــرة أبـو قــالـــ 
 .يوم سنة كل يف ذلك :كعب قال :فقلت ،اجلمعة يوم يف به حدثته وما ،األحبار

 بـل :فقال التوراة كعب قرأ ثم :فقلت .كعب كذب :سالم بن اهللا عبد قال :قال
 .كعب صدق :سالم بن اهللا عبد فقال .مجعة كل يف هي

هــ ـــ وأن موتـه كـان يف سـنة ١٧وإذا علمنا أن إسالم كعب كان يف عهد عمر ـــ قيـل يف سـنة 
 مـن اُوغريمهـوأبـو هريـرة ُ أمكننا حتديد العهد الذي سمع فيه معاويـة هـ، قبل مقتل عثامن ٣٢

بيـع بـن ُ، كت ابـــالكت أهـل عـن حيـدثون الـذين املحدثنيِكعب وغريه من أولئك  من )١(املسلمني
َونــوف بن فضـــالة البكايل، )٢(ر احلمرييـــعام ِ َ َ ْ ، )٥(، وأيب مسلم اجللـييل)٤(، وأيب مالك القرظي)٣(َ

                                                        
، وابـن )٦/٤٨٥الطبقـات (، وابـن سـعد )٣٣٦الفتن بـرقم (د اهللا بن الزبري فيام رواه نعيم بن محاد  كعب)١(

 بـن هـاللمـن طريـق ) ٧/٤٠٦رشح مـشكل اآلثـار (، والطحـاوي )٣١٣٢١املـصنف بـرقم (أيب شيبة 
: قـال يديـه بـني وضعته ملا«: قال الزبري بن اهللا عبد إىل املختار برأس جاء الذي الربيد حدثني: قال يساف

 ثقيـف مـن رجـل يقتلنـي أنـه حدثني فإنه، هذا غري رأيته قد إال، سلطاين يف أصبته بيشء كعب حدثني ما
 .يف إسناده جهالة الربيد هذا: قلت. »قتلته الذي فأراين

 كـرب أيب زمـان يف وأسلم ^ النبي أدرك إنه يقال .احلمرييــ  عبيدة أبو ويقال محري ــ أبو عامر بن تبيع:  هو)٢(
 أهـل مـن العليـا الطبقـة يف :قـال البغـدادي عيـسى بن حممد بن أمحدونقل ابن عساكر بإسناده عن . الصديق

 :قـال .^ للنبـي دلـيال مـرحال رجـال كـان عامر بن تبيع عبيدة أبو :^ اهللا رسول أصحاب تيل التي محص
 أصـحاب عنـد يقـص كـان وقـد .بكـر أيب مـع وأسـلم ^ النبـي تويف حتى يسلم فلم اإلسالم عليه فعرض
 غـازيني وكانـا ،)القـسطنطينية مـن قريبـة البحر يف جزيرة( بأرواد جماهد عىل القرآن قرأ. هـ.ا^  اهللا رسول

 مـن وسـمع الكتـب قـرأ وقـد عاملـا كـان: وقال ابـن سـعد. ، وشفي بن ماتع األصبحيجماهد عنه  روى.هبا
 .١١/٢٦،وتاريخ دمشق ٩/٤٥٥بن سعد الطبقات ال:انظر.هـ١٠١ سنة باإلسكندرية تويف.كثريا علام كعب

 شـامي مـن أهـل الـيمن، نـزل ،األحبـار كعـب امـرأة ابـن ،كـايلِالب احلمـريي يزيـد أبو ضالةَف بن فْوَن:  هو)٣(
 .الكوفة، روى عن كعب األحبار، عيل بن ايب طالب، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص

 ، الـيمن مـن مالـك أبـو وقـدم، سام بن اهللا عبد مالك أيب واسم:  ذكره ابن سعد يف ترمجة ولده ثعلبة، وقال)٤(
. هــ.ا.القرظـي: فقيـل وحـالفهم ، قريظـة بنـي من سعية ابن إىل فتزوج ، هيود دين عىل كندة من نحن: فقال

ُفـيمن ذكـر يف الكتـب ) ٧/٣٥٧(وذكره ابن حجر يف القسم الثالث من كتابـه اإلصـابة ). ٧/٨١الطبقات (
وال رأوه، ^  اجلاهلية واإلسـالم، ومل يـرد يف خـرب قـط أهنـم اجتمعـوا بـالنبي من املخرضمني الذين أدركوا

 ).٥-١/٤انظر اإلصابة (سواء أسلموا يف حياته أم ال، وهؤالء ليسوا صحابة باتفاق من أهل العلم 
 اراألحبـ كعـب معلم وكان ،الكتاب أهل من كان اجلليل جبل من ــ اجللويل ويقالــ  اجللييل مسلم أبو:  هو)٥(

 = ــ وذلـك عنـد مـن يقـول بأنـهمسلم باأ بكر أبو فكناه ،السموءل باأ يكنى كان ،يسلم ومل ^ النبي وأدرك



 

 ٨٨

إذ لـيس هلـؤالء ،)٢(وأكثر ما روي عـن هـؤالء مـورود يف كتـب األخبـار والتفـسري ..)١(وابن يامني
 . )٣(اء واملجهولونَ وكان أكثر من هوي مروياهتم واهتم هبا الضعف.^اهللا  لرسو رواية عن

َأيا كان األمر فـإين أعـد كعبـا وأصـحابه ة  ـــ بكثـرة مـا رووه مـن أخبـار ـــ مـن رواد مدرسـ)٤(ً
فقـد أكثـر كعـب مـن روايـة . الوضع يف الرواية التارخيية سواء عليهم تعمدوا ذلك أم مل يتعمـدوه

ِاإلرسائيليــات مــن األخبــار حتــى أثــار ذلــك حفيظــة عمــر فنهــاه مزدجــرا إيــاه   لتــرتكن«: بقولــهَ
 . )٥(»القردة بأرض ألحلقنك أو األحاديث،

 من طريق )٦(وكذلك ما كان من نوف البكايل عندما أثار حفيظة ابن عباس فيام رواه البخاري
 :قال جبري بن سعيد

، إرسائيل بنى بموسى ليس موسى أن يزعم البكاىل نوفا إن :عباس البن قلت« 
ُّيبُأ حـدثنا، اهللا عدو كذب :فقال. آخر موسى هو إنام  ^ النبـى عـن كعـب بـن َ

 .»..أعلم الناس أى فسئل، إرسائيل بنى ىف خطيبا النبى موسى قام :قال

                                                                                                                                                                       
، ٩/٤٣٦اجلـرح والتعـديل : انظـر. معاويـة عهـد يف وقيـل ،عمـر عهـد يفأسـلم  وقيـل أسلم يف خالفته ــ=

 .٦٧/٢١٤وتاريخ دمشق 
بية، وأهنا من هيود بني النضري، وله قـصة مـع معاويـة  هو ابن يامني النرضي، واضح من اسمه أصوله الكتا)١(

 وتفـصيل شـأنه فيهـا، إذ لـيس لـه ترمجـة يف كتـب الرجـال أو د بـن مـسلمة سـوف يـأيت احلـديث عنهـاوحمم
 .ولست أراه عبد اهللا بن يامني املذكور يف الكتب كام قال البعض. التواريخ

 . سواء كان منسوبا إليهم أو غري منسوب)٢(
 وســعية، الزبــادي ســبنتى بــن وخثــيم ،احلمــريي صــبيح بــن يــدوم، والــضبي خليفــة بــن خــنساأل :أمثـال )٣(

ومما أظهره التتبع أن ذلك كان دأب املسلمني مع كل مـن أسـلم مـن .. اليحصبي معرش بن وزرعة، الشعباين
لم يف عهـد ُ، ال يروون عنهم شيئا يعتمد عليه فيه، مكتفني يف ذلك برواية من أسـ^أهل الكتاب بعد النبي 

 .وهذا يدل عىل مدى دقة وأمانة الصدر األول يف نقل العلم وروايته. ، أو ولد عىل اإلسالم^النبي 
 الـذين نواملحـدث«: ليس يعني رشط الصحبة هنا لقـاءه فقـط، ولكـن أردت مـن قـصدهم معاويـة يف قولـه )٤(

 .»الكتاب أهل عن حيدثون
، ومن طريقه ابن عـساكر يف تـاريخ دمـشق ١/٥٤٤تارخيه رواه أبو زرعة الدمشقي يف .  إسناده صحيح)٥(

، كام أنه تأخر إسالمه إىل عهـد عمـر، وال ^ومعلوم أن كعبا مل يسمع من النبي . ٦٧/٣٤٣، ٥٠/١٧٢
. ، مما يعنـي االسـتنباط البـدهيي ملعنـى األحاديـث هنـا^ُتؤثر عنه رواية عن أحد من الصحابة عن النبي 

الروايات يف هذا الباب، كام يؤكـده الـشق األول مـن هـذا اخلـرب وهـو قـول وهذا أمر سيؤكده ما يأيت من 
فتقييـد حـديث أيب هريـرة . »لترتكن احلديث عن رسول اهللا أو ألحلقنك بـأرض دوس«: عمر أليب هريرة
 . يوضح املعنى املقابل،وإطالق كلمة األحاديث مع كعب، ^اهللا بحديث رسول 

 .١٢٢ الصحيح برقم )٦(



 

 ٨٩

إال أنه بغزارة مروياته اإلرسائيليـة يف . )٢( أن يكون من املتعمدين)١(ُوإين وإن كنت أربأ بكعب
ْهذا الوقت املبكر ساهم بقدر كبري هو وأصحابه معه يف رفد هـذه امل َ درسـة بـامدة خـصبة اسـتغلها ُ

 من طريق )٣(ومما يدل عىل ذلك ما رواه مسلم. َمن بعده استغالال سيئا، عامدين أو غري متعمدين
  :قال األشج، بن بكري

 نجالس رأيتنا لقد فواهللا ،احلديث من ظواَّوحتف اهللا، اتقوا: سعيد بن برس لنا قال«
 بعـض فأسـمع. يقـوم ثم ب،كع عن وحيدثنا اهللا، رسول عن فيحدث هريرة أبا

 رسـول عـن كعـب وحـديث كعـب، عـن اهللا رسول حديث جيعل معنا كان من
 .)٤(»اهللا

فـإن كثـرة الروايـة عـن . ومن هذه األخبار يمكن حتديد يشء من معامل الوضع يف هذا الطـور
را ًأهل الكتاب يف هذا الوقت ــ بام حوته كتبهم املحرفة من املوضوعات ــ كانت تعد إرهاصا مبك

ِكـام تبـني فيـه صـورة . لنشأة الوضع حتددت فيـه مـادة هـذا الوضـع بـشكل كبـري يف ذلـك الوقـت َ
ُّزاد يف حركـة النقـل هـذه تـصدر . الوضع التي متثلت يف نقل املوضوع وروايته دون اخرتاعه بعـد ََ

 التي نشأت يف ذلك العهد وكانت من أهم األسباب التي سامهت )٥(هذه الطائفة جمالس القصص
، وكـذلك طائفـة مـن )٦(فقـد كـان كعـب قاصـا. كل كبري يف تنشيط نقل املوضوع من املروياتبش

 .. )٧(عامر احلمريي صاحب املالحم أصحابه، كنوف البكايل، وتبيع بن

 :  منذ أواخر عهد عثامن حتى سقوط بني أمية وأوائل العرص العبايس:الطور الثاين

وفيه كـان انتعـاش . ن حتى سقوط دولة بني أميةِمن أواخر عهد عثام -ُكام قلت قبل  -ويبدأ 
ٌنشاط مدرسة الوضع الناشئة، ساعدهم عىل ذلك ظهور الفتن، ويشء من الـوهن يف الـدين، مـع 

                                                        
 . البكايل وكذلك نوف)١(
وجوده يف عرص غلبت عليه متانـة الـدين وانعـدام الفـتن، ناهيـك عـن :  ساعد عىل ذلك ما قلته من قبل)٢(

 .هيبة عمر ريض اهللا عنه
 .١٠ انظر كتاب التمييز له برقم )٣(
 . من كتابة احلديث مع القرآن يف عهده إال ملن كان أهال لذلك^ ولعله تربز هنا حكمة هني النبي )٤(
. يعترب القصص والقصاص من أهم أسباب الوضع كام سيأيت يف احلديث عـن ذلـك يف أسـباب الوضـع )٥(

 .وكان الصحابة هيابون القص وينفرون منه
أن ، ٢٧٦٢ بـرقم مـسنده يف والبـزار ،١/٨ املدينـة أخبـار يف شبة بن عمر، و٦/٢٩ روى أمحد يف املسند )٦(

 .يقـص كعـب: قـالوا؟ اجلامعة هذه ما«: فقال ل،رج عىل الناس وإذا محص مسجددخل  مالك بن عوف
وظـاهر أن نـشاطه يف . »خمتـال أو مـأمور أو أمري إال يقص ال :^ اهللا رسول قول سمع أال وحيه، يا: قال

 .القصص كان بعد وفاة عمر ريض عنه
 .١١/٣٠ تاريخ دمشق )٧(



 

 ٩٠

فشهد ذلك العهد حتوال خطريا . زيادة عدد الداخلني يف اإلسالم عىل اختالف أهوائهم وثقافاهتم
ساد املـروي، إمـا بـالتحريف أو بالزيـادة أو يف حركة الوضع، فقد زادت اجلرأة عـىل الكـذب، بإفـ

ناهيك عن ضعف سالئق املسلمني اجلدد، فليسوا هـم كـالعرب .. بالنقصان أو بالتأويل املغرض
 .يف قوة احلافظة، األمر الذي يعني املزيد من اخلطأ يف الرواية

د وكام بدأ نشاط تلـك املدرسـة بمرويـات مـسلمي أهـل الكتـاب، فإنـه اسـتمر يف ذلـك العهـ

َبأيدي من ادعى اإلسالم من أهل الكتاب أيضا، إال أنه كان يف هذا العهـد أخطـر مـن سـابقه إذ مل 
يعد يقترص عىل اإلرسائيليات فقط، بل بدأ يمس الرواية اإلسالمية نفسها ــ كـام سـيأيت ـــ كـام أنـه 

 .ِبدأ رصد مشاركة طائفة من العرب ممن ادعى اإلسالم يف نشاط هذه املدرسة

 الفكـر مؤسـسَخطر مـن تـوىل إمامـة هـذه املدرسـة يف هـذا العـرص عبـد اهللا بـن سـبأ، وكان أ
فهو وإن مل يصح له خرب يف دوره يف الفتنة سياسـيا ـــ كـام سـيأيت ـــ إال أنـه ال . الرافيض يف اإلسالم

يمكن إمهال دوره يف انحراف الفكر عند أغامر املسلمني وجهاهلم، وعند من ادعـى اإلسـالم مـن 
 املنـافقني غريه من طوائفشأنه يف ذلك شأن .. كتاب، ومن أصحاب األغراض واألهواءأهل ال

واحلاقدين عىل اإلسالم من أصحاب الفرق الضالة، التي مل خيل منها عرص، تكيد لإلسالم وأهله 
 .ببث تلك األفكار الضالة كيدا منهم هلذا الدين وأهله من أجل إضعافه وتوهني أهله

 سبأ يف كتب العقائد والفرق عىل أنه رأس الكذب، وإمام الرافضة يف هذا فلقد تواتر ذكر ابن
 بـن زيـدأخـرج ابـن أيب خيثمـة مـن طريـق . فهو أول من أسس فكرة الرفض يف اإلسالم. العرص
 بكر أيب يف يقع وكان ،سبأ بن اهللا عبد يعني. األسود )١(يتِمَاحل وهلذا مايل«: عيل قال: قال وهب،
: يقـول الطفيـل أبـا سـمعت: قال الدهني، عامربن أيب خيثمة أيضا من طريق وأخرج ا. )٢(»وعمر
 شـأنه؟ مـا: عـيل فقـال املنرب، عىل ٌّوعيل  ــالسوداء ابن: يعني  ــُهَبِّبَلُم به تىَأ ةَّيِجَن بن بِّاملسي رأيت
 .)٣(»^ رسوله وعىل اهللا عىل يكذب: فقال

ر مـن خطـر مـشاركة العـرب يف نـشاط ن الشواهد التـي تـربز صـورة هـذا الوجـه اآلخـأما ع

 بـن اعـن، كثـري بـن سلمة من طريق )٤(ْمدرسة الوضع يف ذلك العرص ما رواه البخاري يف تارخييه

 : ــجاهليا وكانــ  اخلزاعي الربعة

                                                        
 .٤/٤٩٧انظر تاج العروس . الصغري قِّالزِّيشبهه يف ذلك ب. ةّكُكالع السمن وعاء : يتِمَاحل )١(
  .٤٣٥٨ تاريخ ابن أيب خيثمة برقم )٢(
  .٤٣٦٠ املصدر نفسه برقم )٣(
 .٢/٨٣٩، واألوسط ٨/٤٣٥ التاريخ الكبري )٤(
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 إليه تبُوك ،بأخبارهم يأتوه حتى الناس حيبسون بالعذيب مسلحة للمختار كان
 فأدخلـت. )١(ةَبـِلْعِّالذ الراكب هذا :ونيقول هم إذا الكوفة ُقدمت فلام بقدومي،

 اَنـِّوَقَف ،عنـه َحـدثت بـام تكـذب وال ،^ النبـي أدركـت شـيخ إنـك فقـال عليه
 وما ،النار  ^ النبي عىل الكذب :قلت .دينار سبعامئة وهذه  ^ النبي بحديث

 .لبفاع أنا

 :قال جماهد عن سعد بن قيس من طريق )٢(وروى مسلم

. . ^اهللا رسـول قـال :ويقـول حيدث فجعل عباس بنا إىل العدوى بشري جاء«
 يـا :فقـال .إليه ينظر وال ،حلديثه يأذن ال عباس ابن فجعل ..^ اهللا رسول قال
 وال  ^ اهللا رســول عــن ثكِّحــدُأ ؟حلــديثى تــسمع أراك ال ىل مــا ،عبــاس ابــن

  ^ اهللا رسـول قـال يقـول رجال سمعنا إذا مرة كنا إنا :عباس ابن فقال. تسمع
 مل والـذلول الـصعب النـاس ركـب فلـام ،بآذاننـا إليـه وأصغينا ،أبصارنا تهابتدر
 .»نعرف ما إال الناس من نأخذ

 :  من طريق عمرو بن مرة عن ابن أيب ليىل قال)٣(وروى اجلوزجاين

 .»صحبت عليا يف السفر واحلرض، فكل ما حيدثون عنه باطل«

ــد  ــة يف هــذا العه ــة التارخيي ــع يف الرواي ــن الوض ــا ع ــال أم ــروف ــستفحل نــشاط رواة غ  أن ي
اإلرسائيليات، ولكن رافقه أيضا اسـتمرار نـشاط رواة أخبـار العـرب القديمـة عـىل مـا فيهـا مـن 

ويـشهد . الغرائب والعجائب والكذب أحيانـا سـاعد عليـه حاجـة رواة الـشعر إىل هـذه األخبـار
َّلذلك قول القطامي التغلبي  :)٤()هـ١٠١ت (ُ

َأحاديث عن عاد وجرهم ُ ُ ٍ َ ٌ مجة   ُ ّ    يثورها العض    ّ ِ ُ ِّ ٌان زيدــُ َ ودغف)٥(َ  )٦(ُلـــــَ

ولكن اخلطري يف ذلك العهد بدء ختطي األمر حدود اإلرسائيليات وأخبار العـرب إىل حماولـة 
النيل من الرواية اإلسالمية نفـسها بعـد أن امتـد عمرهـا اآلن إىل مـا يزيـد عـىل ثالثـة عقـود، نـشأ 

شهد كثريا من حوادثها ــ وال ريب أن متانة دين بعض هؤالء مل تكن كتلك خالهلا جيل جديد مل ي
ونزل عليهم الوحي ـــ فطلبـوا هـذه األخبـار ومروياهتـا، ^ التي كانت عند من شهد رسول اهللا 

                                                        
ُالذعلبة)١( َِّ ِ ِالسري الرسيعة الناقة:  ــْبالَكرســ  ْ ْ َّ. 
 .٧ الصحيح املقدمة ص )٢(
 .٢٨ أحوال الرجال ص )٣(
 .٢٤٨ ديوانه ص )٤(
 .هو زيد بن الكيس النمري، ستأيت ترمجته )٥(
 .هو دغفل النسابة، ستأيت ترمجته )٦(



 

 ٩٢

ُوهنض لذلك قوم منهم من كان صادقا متقنا، ومنهم من كان دون ذلك ــ وهم من يعنينا أمـرهم  َ
وحيتـاج هـذا الكـالم إىل التمثيـل . ن دوهنـمَمـَايل، ومـسلمة أهـل الكتـاب فهنا ــ وكان مـنهم املـو

 .والتوضيح والبيان

هذا أبو سعد رشحبيل بن سعد املدين موىل األنصار، كان من رواد رواة املغازي يف اإلسـالم، 
هـ ــ روى عن جابر بن عبد اهللا، وابن عباس، وابن عمر، وزيـد بـن ١٢٣وكان قديام ــ وتويف سنة 

 حـدأ باملدينة يكن مل« :قالف  بن عيينةسفيانسئل عنه . وغريهم من الصحابة.. ابت، وأيب هريرةث
 يطلـب الرجـل إىل جـاء إذا خيافون وكانوا ،اهتموه فكأهنم ،فاحتاج ،منه والبدريني باملغازي علمأ

 بـن لرشحبيـ حـدثنا«: ذئـب أيب ابـنوقـال  .)١(»بـدرا بـوكأ يـشهد مل: يقول أن يعطه فلم شيئا منه
 عيينة بن سفيانحدثنا : وأخرج ابن عساكر من طريق إبراهيم بن املنذر قال. )٢(»متهام وكان سعد
 أن فـاهتموه ،باملغـازي النـاس أعلم من وكان ،سعد أبو رشحبيل له يقال شيخ باملدينة كان« :قال

 هـذا ذكرتفـ :قال .وعلمه مغازيه فأسقطوا ،احتاج قد وكان ،سابقة له سابقة ال ملن جيعل يكون
 كـان :يل فقـال ،منـه باملغـازي أعلـم أحـد باملدينـة يكـن ومل ،الطويـل بن طلحة بن ملحمد احلديث

 يـوم قتـل ومـن ،بدرا يشهد مل من فيهم يدخل يكون أن فاهتموه ،باملغازي عاملا سعد بوأ رشحبيل
 بـن موسـى بـذلك فسمع ،الناس عند فسقط ،احتاج قد وكان ،منهم يكن مل ومن ،واهلجرة ،أحد
 ومن وأحدا بدرا شهد من وقيد ،سنه كرب عىل فدب !هذا عىل اجرتءوا قد الناس ّوإن :فقال عقبة

 .)٣(»ذلك وكتب ،واملدينة احلبشة أرض إىل هاجر

-٨٦( يف خالفتـه امللـك عبـد بـن الوليـدوكذلك بدأت األهواء عملها يف هذا العهـد، فهـذا 
 قلت : قال الزهري؟عائشة قذف فيمن كان لياع أن كَغَلَبَأ«): هـ١٢٤ت(يسأل الزهري ) هـ ٩٦

 بـن الـرمحن عبد بن بكر وأبو ،الرمحن عبد بن سلمة أبو :قومك من رجالن أخربنى قد ولكن ،ال
 . )٤(» فراجعوه فلم يرجع.شأهنا ىف ًامِّلَسُم ٌّعيل كان :هلام قالت عنها اهللا رىض عائشة أن ،احلارث

 ،الكذبـة هبـذه أميـة بنـي إىل تقـرب الناصـبة من يهف خري ال نَم بعض وكأن«: يقول ابن حجر
 الزهري ََّنيَب حتى ،صحتها فظنوا ،عيل عن بانحرافهم لعلمهم وجهه غري إىل عائشة قول فحرفوا

 امللك عبد بن هشام أن الزهري عن جاء وقد .خريا تعاىل اهللا فجزاه ،ذلك خالف احلق أن للوليد
 عـن ،احللـواين عـيل بـن احلـسن عـن مـسنده يف بةشـي بـن يعقـوب فـأخرج ،أيضا ذلك يعتقد كان

                                                        
 .٤/٤١، والكامل البن عدي ٤/٣٣٩ اجلرح والتعديل )١(
 .٤/٣٣٨، واجلرح والتعديل ٢٥٩٤ تاريخ ابن أيب خيثمة برقم )٢(
 .٦٠/٤٦٥ تاريخ دمشق )٣(
  .٤١٤٢ صحيح البخاري برقم )٤(



 

 ٩٣

 يـا :لـه فقـال امللـك عبـد بـن هـشام عـىل يـسار بـن سـليامن دخـل :قال عمي حدثنا :قال الشافعي
 املـؤمنني أمـري :قـال .عيل هو ،َكذبت :قال .َّيبُأ بن اهللا عبد :قال ؟هو نَم كربه توىل الذي ،سليامن

 :قـال .َّيبُأ بـنا قـال ؟كـربه تـوىل الـذي نَمـ ،شـهاب بـنا يـا :فقال الزهري فدخل .يقول بام أعلم
 مـا الكـذب أحل اهللا أن السامء من مناد نادى لو واهللا !لك أبا ال أكذب أنا :فقال .عيل هو ،َكذبت
 بـن اهللا عبـد كـربه تـوىل الـذي أن عائـشة عـن وعلقمـة اهللا وعبيـد وسـعيد عـروة حـدثني .كذبت

 .)١(»َّيبُأ

، )٢(ريض اهللا عنها، فقـد روى البخـاري) هـ٥٨ت(  جملس عائشة َومن قبل الوليد، ما كان يف
 :قال األسود عن إبراهيموغريه من طريق 

 النبى رأيت لقد !قاله نَم :فقالت، عيل إىل أوىص  النبى أن عائشة عند ذكر« 
 فكيف، شعرت فام، فامت فانخنث بالطست فدعا، صدرى إىل ملسندته وإنى 

 .»!؟عيل إىل أوىص

 .ل عىل أن أخبارا باطلة وضعت عىل عيل يف الوصية واإلمامة، ردهتا عائشة يف حينهافهذا يد

 )٦(، والقزوينـي)٥(، وابـن عـساكر)٤(، والبيهقـي)٣(ويف هذا الباب أيضا مـا أخرجـه الطحـاوي
 ، أبيـه عـن ، الثـوري سـفيان أخـي سعيد بن عمر عن ، عيينة بن سفيانبإسناد صحيح من طريق 

  :قال عباية عن

 فقـال غدرا قتله كان: يامني ابن فقال ،معاوية عند األرشف بن كعب قتل كرُذ«
 تنكـر، وال الـسالم عليه اهللا رسول عندك أيغدر ،معاوية يا: )٧(مسلمة بن حممد
 .»هُقتلت إال هذا دم يل لوخي وال ،أبدا بيت سقف وإياك يظلني ال واهللا

                                                        
  .٩/٢٥١ فتح الباري )١(
 .٤٤٥٩، ٢٧٤١ صحيحه برقمي )٢(
 .١٩١-١/١٩٠ رشح مشكل اآلثار )٣(
 .٣/١٩٣ دالئل النبوة )٤(
 .٥٥/٢٧٥ تاريخ دمشق )٥(
 .٣/٤٨ التدوين يف أخبار قزوين )٦(
 وكـان وأحـدا، بـدرا شهد. عمري بن مصعب يد عىل باملدينة أسلم، خالد بن سلمة بن مسلمة بن حممد:  هو)٧(

 مـا ^ اهللا رسـول مـع كلهـا واملـشاهد اخلنـدق وشـهد، الناس يلَو حني يومئذ ^ اهللا رسول مع ثبت فيمن
 بـن كعـب تـلَق فـيمن حممـد وكـان، تبـوك إىل خـرج حـني املدينـة عـىل اسـتخلفه اهللا رسـول فـإن، تبوك خال

، واإلصـابة ٣/٤٠٩انظـر الطبقـات البـن سـعد . هـ٤٦تويف سنة . ^ اليهودي بتكليف من النبي األرشف
٦/٣٣. 



 

 ٩٤

 :َفهذا اخلرب يربز لنا معاين عدة

 .ريخ اإلسالمي حقل الرواية حتى يتناوله جملس معاوية يف عهدهدخول التا: أوهلا

حضور ابن يامني جملس فيه معاوية وحممد بن مسلمة يعني مدى املنزلــــــة التـي ناهلـا : ثانيها
ّمسلمة أهل الكتـاب وأبنـاؤهم يف ذلـك العهـد، إذ ال أرى أن ابـن يـامني حيـرض جملـسا فيـه بعض  ُ

 .د ادعى إسالمهمعاوية وحممد بن سلمة إال وق

ْفضحت هذه الرواية ما ينطوي عليه قلب ابن يامني جتاه هذه األمة ونبيها، ظهر ذلك : ثالثها
وال ريـب أنـه قبـل أن . يف حماولة إفساد رواية مقتل كعب بن األرشف بوضـع تأويـل هلـا يفـسدها

َيفضح هذا املجلس ــ وفيه من فيه ــ ما يف قلبه، كـان لـه نـشاطه بـني عامـة النـ اس يف جمـال العبـث َ
، إذ إن ابن يامني  التجرؤ عىل هذا يف جملس كبري كذلكّبالرواية يف تلك الفرتة، حتى أداه ذلك إىل

ًكان يف هذا املجلس رجال بالغا عاقال له قدره بني املسلمني حتى جيلس هذا املجلس، فُرتى كيف 
ال ريـب أنـه كـان لـه ! ه مـا فيـه؟كان قبل أن جيلس هذا املجلس العايل يف سنواته الـسالفة ويف قلبـ

 .نشاطه الذي أثمر بعض الثمر يف ذلك العهد الذي مألته الفتن

ما قاله حممد بن مسلمة يف إهدار دم ابن يامني يكـشف مـدى اجلـرم الـذي بلغـه هـذا : رابعها
 .ُالرجل حتى يقسم ابن مسلمة هذا القسم يف إهدار دمه موقنا أن ليس عليه فيه دية وال قصاص

ُهذا رجل واحد ــ عىل الرغم من عدم شهرته يف التاريخ شـهرة غـريه مــن مــسلمة : هاخامس
أهل الكتاب ككعب األحبار مثال ــ نال من احلظـوة مـا نـال بوجـوده يف جملـس معاويـة، فـام بالنـا 

هـذا إذا مل يكـن . بغريه ممن مل يبلغنا العلم هبم يف هذا الزمان ممن أخرب عنهم معاويـة يف نـص سـبق
َكام أنـه إذا كـان ذلـك يف دار اخلالفـة، فـام بالنـا بمـن . َن يامني هذا من يرتدد عليه أو يسمع منهالب

ْنأت داره عنها  .الريب أنه سيكون أجرأ. ََ

وبالفعل فقد كانت العراق أكثر الـديار اإلسـالمية خـصوبة لنـشاط الوضـع يف ذلـك العهـد، 
 :)١(انحتى اشتهرت بذلك وعرفت به، حتى قال فيهم أعشى مهد

 

        

        

 

                                                        
 .٦/٦٠، واألغاين ٦/٣٧٦يخ الطربي  تار)١(

َأبـــــــى اهللاَُ إال أن َّ ُتمم نـــــــورهيـــــــ ُ ِ َ َ َّ ِ     
  

ِويطفــ ُ ُ نــار الفاســقني فتخمَئَ ََ َ َ ـــِ     داـ
ِوينــــــزل ذال بــــــالعراق وأهلــــــه   ِِ َ َ ُ َِ ِ ُ َ ِ     

  
َّ نقضوا العهـد الوثيـَق املؤكـداَامـِل َ ُ ََ ََ َ    

ُفال صدق يف قول وال صرب عنـدهم   َ ِ َ َ َ ٍ َ َ َِ     
  

ــــر ــــن فخ ًولك َ ََّ ــــدااَِ ــــيهم وتزي ُّ ف ََ َ ُ ِ    
  



 

 ٩٥

 مـن يعنـي ـــ اًذراعـ فريجـع اًشـرب احلـديث خـرجُن«: ومن الشواهد عىل ذلك ما قاله الزهري
 .)١(»به فرويدا هناك احلديث وغل إذا :بيده وأشار ــ العراق

 ،صالةالـ مواقيـت أراد ومـن ،مكـة بأهل فعليه املناسك أراد من« :قال عيينة بن سفيانوعن 
  ،باطله من حقه يعرف ال شيئا أراد ومن ،الشام بأهل فعليه ،َريِّالس رادأ ومن ،املدينة بأهل فعليه

 .)٢ (»العراق بأهل فعليه

 بيوم الرتوية قبل العرش ليايل يف بمكة ،عيل بن حممد ،أيب مع كنت« :قال حممد بن جعفر عنو
 ،جليـل ،واللحيـة سأالـر أبـيض رجـل جـاءهف ،وراءه جـالس وأنا احلجر يف قائم أيبو ،يومني أو

 فظـن ،جنبـه إىل فجلس ،املحرم ةئهي يف غليظان ثوبان عليه ،الصدر عريض ،املنكبني بني ما بعيد
 بـدء عن أخربين ،جعفر أبا يا :الرجل له فقال ،عليه فأقبل ،سلم ثم الصالة فخفف ،يريده أنه أيب

 فقـال .الـشام أهل من رجل :قال ؟أنت ممن :عيل بن حممد جعفر أبو فقال ؟كان كيف البيت هذا
 جاءتنـا العـراق إىل سـقطت وإذا، صحاحا جاءتنا الشام إىل سقطت إذا أحاديثنا إن :عيل بن حممد
 .)٣(»ونقص فيها زيد وقد

 فـاطرح حديث مائة العراقي حدثك إذا: يقول ًطاووسا سمعت«: قال نافع بن إبراهيموعن 
 .)٤(»وتسعني تسعة منها

 ومل الـزبري، بن اهللا عبد ّإيل وكتب مروان، بن امللك عبد ّإيل كتب«:  قالعمر بن هللا عبدوعن 
 .)٥(»العراق أهل تزيد خمافة إال الزبري بن مصعب إىل أكتب أن يمنعني

 كانـت فـإذا بالـشام اخللفـاء كانـت«: يقـول األوزاعي سمعت: قالبن حممد  امللك عبدوعن 
 جـدر جتـاوز ال العـراق أهـل أحاديـث وكانـت املدينـة، أهـلو الـشام أهـل علـامء عنها سألوا بلية

 .)٦(»بيوهتم

 )٧(ولعل من أبرز الشواهد عىل ذلك يف جمال الرواية اإلسالمية يف هـذا الطـور، مـا رواه أمحـد
 :قال القاري عمرو بن عياض بن اهللا عبيدمن طريق 

                                                        
 .٢/٧٦١، واملعرفة والتاريخ للفسوي ٧/٤٣٥ الطبقات البن سعد )١(
 .٣٣٠، ١/١٢٩ تاريخ دمشق )٢(
 .١/٣٣٣ تاريخ دمشق )٣(
 .٢/٧٥٧ املعرفة والتاريخ )٤(
 .٢/٧٥٨ املصدر نفسه )٥(
 .٢/٧٥٧املصدر نفسه )٦(
 .١/٨٦ املسند )٧(



 

 ٩٦

 نمـ مرجعه جلوس، عندها ونحن عائشة، عىل فدخل شداد، بن اهللا عبد جاء«
 يـرى ال كالمـه مـن كـان إنـه عليـا اهللا يرحم .:.له فقالت عيل، قتل ليايل العراق

 عليـه، يكـذبون العـراق أهـل فيـذهب ورسوله، اهللا صدق: قال إال يعجبه شيئا
 .»احلديث يف عليه ويزيدون

 : )١(ويقول ابن تيمية
 بعنيالتا زمن ففي فيهم منه كثرأ بلد أهل ىف الكذب يكن فلم الكوفة أهل وأما«

 .»بالكذب معروفون منهم كثريون خلق هبا كان
وبذلك تبوأت العراق منزلتها العالية يف مواصلة بناء مدرسة الوضع بمسامهة وافـرة يف هـذا 

ِاملدينة، ودمـشق، ومـا امتحنـت بـه سياسـيا، وفكريـا:  اخلالفةْيَ بحكم بعدها عن عاصمتالشأن ُ، 
ِ مـن مؤسـسيها، أهـل الكتـاب ومعـاونيهم مـن فاستحقت بجـدارة اسـتالمها إدارة هـذه املدرسـة

املنافقني وضعاف اإليامن، لتكون بذلك أسبق األمصار اإلسالمية اشـتهارا بـه بـام هتيـأ لـدهيا مـن 
ذلـك أن . ظروف تارخيية وفكريـة واجتامعيـة جعلتهـا حاضـنا ومـالذا آمنـا للوضـع والوضـاعني

يق يف الفتن منذ القدم، وامتد أثر ذلك العراق عرف باضطرابه السيايس واالجتامعي وتارخيه العر
عليها وعىل قاطنيها يف اإلسالم، خاصة بعد النكبات التي حلت عىل آل البيت يف ذلك العهد، مما 
كان لذلك أثره الكبري عىل تأجيج مشاعر البغض والكراهية، صحبها إحساس بالكبت والقهر بام 

احلكـام، األمـر الـذي سـاهم كثـريا يف اتـساع ناله أهل العراق بعد تلك النكبات من قبل الـوالة و
 يف كاذيــباأل صــلأ أن واعلــم«: ويف ذلــك يقــول ابــن أيب احلديــد. نــشاط الوضــع يف هــذا املــرص

َخمتلقة حاديثأ مراأل أمبد يف وضعوا هنمإف ،عةيالش جهة من كان الفضائل حاديثأ َ َ  ،صاحبهم يف ُ
أيت تفـصيل القـول فيـه عنـد احلـديث وهذا أمر سوف ي. )٢(»خصومهم عداوة وضعها عىل محلهم

 . عن أسباب الوضع

 :وضع الكتب وتزويرها

ومما اتسم بـه ذلـك العهـد أيـضا، نـشأة نمـط جديـد مـن أنـامط الوضـع، وهـو وضـع الكتـب 
 . أوتزويرها، هذا النمط الذي سوف يستفحل خطره ونشاطه يف الطور الثالث

 بـام وضـعه  أواخـر عهـد عـثامن وقد بدأ هـذا الـنمط مـن أنـامط الوضـع مـع بـدء الفتنـة يف
  :عثامن قتل حني قالت عائشةفقد جاء عن . أصحاب الفتنة عىل ألسنة الصحابة من كتب

 ، الكبش يذبح كام فذبحتموه قربتموه ثم ، الدنس من النقي كالثوب تركتموه«
 أناس إىل كتبت أنت ،عملك هذا: مرسوق هلا فقال: قال ، هذا قبل هذا كان هال

                                                        
 .٢٠/٣١٦ الفتاوى )١(
 .٤٩-١١/٤٨ح هنج البالغة  رش)٢(



 

 ٩٧

 بـه وكفـر املؤمنـون بـه آمـن والـذي ال: عائشة فقالت: قال ، باخلروج تأمرينهم
 قـال. هـذا جملـيس جلـست حتـى بيـضاء يف سـوداء إلـيهم ُكتبـت ما ، الكافرون
 .)١(»لساهنا عىل كتب أنه يرون فكانوا: األعمش

: قـال بكـري بـن اهللا عبـد بـن ىحييـ حـدثنا: قال املديني حممد بن احلسن عن )٢(وروى الكندي
 : احلرضمي احلارث بن الكريم عبد عن الليث، حدثني

 يأخـذ ثـم.  النبـي أزواج ألـسنة عـىل الكتـب يكتـب كـان حذيفة أيب ابن نأ«
ــد الــذين الرجــال يأخــذ ثــم فيــضمرها، الرواحــل  معهــم لــذلك يبعــث أن يري
 تلـويح لتلـوحهم الـشمس بوجـوههم فيستقبلون البيوت، ظهور عىل فيجعلهم

 ًرســال يرســلون ثــم. بمــرص املدينـة طريــق إىل رجــواخي أن يــأمرهم ثــم. املـسافر
 عندنا ليس: يقولوا نأ الناس لقيهم إذا أمرهم وقد ليلقوهم، الناس هبم خيربون

 رسـل يتلقـى كأنـه والنـاس حذيفة أيب بن حممد خيرج ثم. الكتب يف اخلرب خرب،
. دباملـسج علـيكم عنـدنا، خـرب ال: قالوا لقوهم فإذا السالم، عليه النبي، أزواج

 فيـه لـيس ًاجتامعـا املـسجد يف النـاس فيجتمـع. النبـي أزواج كتب عليهم فيقرأ
 يف ُعمـل مـا وإلـيكم اهللا إىل لنشكو إنا: فيقول بالكتاب القارئ يقوم ثم. تقصري

 املـسجد نـواحي مـن الـشيوخ أولئـك فيقـوم. اإلسـالم يف نعــُص وما اإلسالم،
 ذلك رأت فلام عليهم ُقرئ بام الناس وينفر. املنرب عن ينزل ثم ،يقول ثم. بالبكاء

 خمزمـة بـن سـلمة وبعثـوا. .ونابـذوه حذيفـة أيب بـن حممد اعتزلوا عثامن، شيعة
 .»حذيفة أيب ابن وبصنيع بأمرهم، ليخربه عثامن، إىل زميلة بني أحد ثم التجيبي

َوروى مسلم  :قال طاوس عن حجري بن هشام من طريق )٣(َ

 ..قـدر إال فمحـاه - عنـه اهللا رىض - عـىل قـضاء فيـه بكتـاب عبـاس ابن أتى« 
 .»بذراعه عيينة بن سفيان وأشار

  :يقول شعبة سمعت يقول سدأ بن هبز من طريق )٤(وروى ابن عدي
: قـال؟ سـعيد أيب مـن سـمعته مـا إيل أخـرج: فقلـت، العبدي هارون أبا أتيت«

 لكـافر وإنـه حفرتـه دخـلُأ عـثامن أن سـعيد أبو حدثنا: فيه فإذا كتابا إيل فأخرج
 فـدفعت: قـال، تـرى مـا عـىل هـو: قـال؟ تـؤمن أو، هبـذا تقـر: قلـت: قال، باهللا

 .»وقمت يده يف الكتاب
                                                        

، وخليفة بن خياط يف تارخيـه ص ٣٢٧١٤وابن أيب شيبة املصنف برقم  .٣/٧٨ رواه ابن سعد يف الطبقات )١(
 عن ، مرسوق عن ، خيثمة عن ، األعمش، مجيعا من طريق ٤/١٢٢٥، وعمر بن شبة يف أخبار املدينة ١٣١

 .وهذا إسناد صحيح. عائشة به
 .أيت باب هذا اخلربسيو .١٤ الوالة ص )٢(
 .١/٨ صحيحه، املقدمة )٣(
 .٥/٧٨ الكامل يف ضعفاء الرجال )٤(



 

 ٩٨

 :قال حنبل بن حممد بن محدأ بن اهللا عبد من طريق )١(وروى ابن أيب حاتم

 قرئ قال الرمحن عبد نا بشئ، ليس :فقال ؟العبدى هارون بىأ عن بىأ سألت«
 العبـدى هـارون أبـو :قـال نهأ معني بن حييى عن الدوري حممد بن العباس عىل
 يف قَّيـصد ال عنـدهم وكـان .الـويص صـحيفة هـذه :يقـول صـحيفة عنده كان

 .»حديثه

  ـــ يف ترمجة احلارث بن عبد اهللا األعور ـــ وكـان شـيعيا ممـن روى عـن عـيل )٢(وذكر املزي
 .كذاب تبُك صاحب إنه يقولون كانوا

 :رش الوضعاتساع نشاط القصاص وأثره يف ن

عىل أية حال، فإنه ال ينبغي أن هنمل أمرا آخر ساهم يف نـرش الوضـع يف ذلـك العهـد مـسامهة 
 .ُكبرية، أال وهو اتساع نشاط القصاص

ْباب من األخبار، إال أنه مل يـرق ألن يـصري علـام، : ُوالقصص سبق بيان شأنه حني ذكرت أنه
واه الـضعفاء والكـذابون فاختـذوه قوتـا، إذ كانت نشأته روائية شـفهية بغـرض الـوعظ، ثـم اسـته

وكان زادهم فيه غالبا األخبار املوضوعة واملكذوبة، وكان أكثر موضوعاته شيوعا يف بادئ األمر 
قصص األنبياء، وأخبار األمم املاضية، وما يشبه ذلك من أمور املبدأ واملبعث، ومـصادرهم فيهـا 

 .)٣(..ّلوضاعني بام وضعوه وألفوه من قصصغالبا اإلرسائيليات، ناهيك عن كونه حقال خصبا ل

َوالقصص هبذه الصورة أمر حمدث مل يكن عـىل عهـد رسـول اهللا   وال عهـد أيب بكـر، فقـد  ^ُ
 :قال النرض أيب حازم بن جرير من طريق )٤(روى ابن أيب شيبة

 ال: قـال، القـصاص هـؤالء جمالـسة يف تقـول مـا: سريين بن حممد رجل سأل« 
 .»اخلوارج من اخللق هذا أحدث، حمدث أمر القصص، عنه كأهنا وال، به آمرك

ولعل انفتاح األمة عىل الدنيا يف هذا . ولكن ازداد خطره وقويت شوكته يف أواخر عهد عثامن

ِالعهد كان من أهم الدوافع التي أبرزت هذه الطبقة، طبقة القصاص واملـذكرين ِّ ولكـن مل يلبـث . َ

ُّليـستدرواة احرتفها بعض املبطلـني والكـذابني أن حتول هذا الشأن إىل حرفة أو مهن ِ َِ منهـا قـوهتم،  َ

 . ٍناهيك عن منزلة اجتامعية بني العامة والدمهاء

                                                        
 .٦/٣٦٤ اجلرح والتعديل )١(
 .٥/٢٤٧ هتذيب الكامل )٢(
 .راجع ما سبق يف مبحث أنامط التدوين التارخيي عند املسلمني )٣(
 .٣٧٠٧٥ املصنف برقم )٤(



 

 ٩٩

 :اتساع نشاط الوضع والوضاعني يف الرواية التارخييةوفيه  :الطور الثالث

ُ ويبــدأ هــذا الطــور ــــ كــام ذكــرت قبــل ــــ بخالفــة بنــي العبــاس، وفيــه يعظــم نــشاط الوضــع 

وقد ارتكـز نـشاط الوضـع يف الروايـة . ^ضاعني بصورة واسعة ال نظري هلا منذ بعث النبي والو

ـــة ـــة واألخباري ـــا)١(التارخيي ـــاور أمهه ـــدة حم ـــىل ع ـــد ع ـــك العه ـــشعوبي:  يف ذل ـــشيع، وال ة، ـــالت

ّوالقـصاص وكل حمور من هذه املحـاور يـشكل سـببا قويـا مـن أسـباب . ، وأنصار بني العباس)٢(ُ

 .ة التارخيية اآليت تفصيل القول فيهاالوضع يف الرواي

ُإال أن أهم ما يميز هذا الطـور هـو انتـشار التـصنيف والتـصانيف، وكانـت الروايـة التارخييـة 
واألخبارية من األبواب التـي نالـت حظهـا مـن ذلـك، ولكـن أخطـر مـا يف هـذا األمـر هـو ذلـك 

لك إمـا بوضـع الكتـب الزحف الكاسح لنشاط الوضع والوضاعني إىل حركة التصنيف هذه، وذ
 .عىل غري أصحاهبا، وإما باحتواء بعض تصانيف هذا الفن عىل الكثري من املوضوع واملكذوب

َّويمثل لألول َ َ بام نسب من كتب إىل دغف)٣(ُ ْ ِ وعبي،)٤(لَ َّريةـش بند ـَ   لسان نبوا، )٥(ميـْرهـُجـال ِ

                                                        
 .نواع أخرى من علوم الرواية، كاحلديث، واللغة، والشعر فقد اشتهر هذا العهد باتساع نشاط الوضع يف أ)١(
وأخباره وسريته ومغازيه مع قـصص ذم املـرشكني، بعـد مـا ^  وأضيف إليها يف ذلك العهد قصص النبي )٢(

 .كانت مادة القصص يف الطورين السابقني يعتمد يف غالبه عىل أخبار األمم السالفة وسري أنبيائها
أمـا . ـــ  وتبعـه كثـري مـن البـاحثني ـــ) ٢/١٦تاريخ الرتاث العـريب ( مما نسبه سزكني  هذه الكتب اآلتية هي)٣(

 اسـتنادا منـه إىل قـول للجـاحظ جـاء »أن أكثر مشهوري النسابني قد ألفوا كتبا يف األنـساب«ترجيح سزكني 
 لكلبـيا ابـن إىل تـضاف التـي َّالنـسب كتـب مـن ُأكثـر احلـامم باأصـح ُدواويـن عليـه يـشتمل والـذي«: فيه

ِدغفل إىل بل النحوي ُعبيدة وأيب اليقظان وأيب القطامي بن ّوالرشقي َ ْ َاحلمـرة لـسان وابـن حنظلة ابن َ َّ  إىل بـل ُ
ٍصحار ّالسطاح أيب وإىل العبدي ُ ّاللخمي َّ ّالنخا إىل بل ،ّ  غـيالن بـن ْمثجـور إىل بـل ،ِّالطائي ُوصبح ِّالعذرير َّ
ّالضبي ِّاجلرمهي َّيةِرش ابن بل ّالذئبي َسطيح وإىل ّ ْ ّالنمـري ِّالكيس بن زيد وإىل ُ َ ٍنـسابة ِّكـل وإىل ،َّ َ ٍراويـة َّ  ِّوكـل َ
َفإن من يتأمل هذه العبارة جيدا يعلـم أن اجلـاحظ ال يثبـت فيهـا ). ٢١٠-٣/٢٠٩احليوان . (»ّعالمة متفنن

ر عـن صـحة نـسبته إىل كتابا ألحد ممن رسد أسامءهم بقدر ما يريد معنى اإلكثار يف كتب فن بعينه بغض النظ
 .»..إىل تضاف التي َّالنسب تبُك نِم..«: صاحبه من عدمه، بدليل قوله يف مطلع عبارته

َدغفل :  هو)٤( ْ  .، اختلف يف صحبنه وقيل له رؤيـةالنسابة الذهيل الشيباين ذهل بن شيبان بن زيد بن حنظلة بنَ
: النـديم وقـال .للنـسب ورواية علم له كان: عدس ابن وقال .النسب غتلبها لكن ًعاملا، كان: سريين ابن قال
الطبقـات البـن سـعد :  انظـر.ـهـ ٦٥ سـنة وقيـلـ، هـ ٧٠ سـنة تـويف .لـه مـصنف وال ُالـرشاة ًغفـالَد ْتَلَتَوق
 .١٢، وطبقات النسابني برقم ١/٢٧٨، والفهرست للنديم ٩/١٤٠

 عبـد خالفـة إىل عاشإنه : قيل .املعمرين أحد وهو .يره ومل ^ النبي أدرك ،رمهيُاجل ةَّيَِرش نــب دــعبي:  هو)٥(
ْ حكيت عنه أخبار زيد عليه فيها ونقص ثم نسبت إليه، وال يعرف له .ًأخباريا نسابة وكان .مروان بن امللك ُ

 سـنة قيل إنه تـويف. وهذا فيه مبالغة. حتى شكك بعض املسترشقني يف عبيد نفسه. كتاب صحيح النسبة إليه
 .١٩، وطبقات النسابني، لبكر أبو زيد، برقم ١/٢٧٩لنديم الفهرست ل: انظر. ـه ٦٧



 

 ١٠٠

َاحلمرة َّ ّالسطاح أيبو ،)٣(العذرير ّالنَّخاو ،)٢(وصحار العبدي ،)١(ُ  ،)٥(الطـائي بحُوص، )٤(اللخمي َّ
ّالنَّمري ِّالكيس بن زيدو ،)٧(الذئبي َسطيحو ،)٦(الضبي غيالن بنا ْمثجورو فأولئك قد تكون .. )٨(َ

هلم روايات وأحاديث يف هذا البـاب مـن األخبـار واألنـساب والـسري، لكـن أن يتطـور األمـر إىل 
 صح ذلـك ـــ وال يـصح ـــ فكيـف ال يـشتهر أمـر تصنيف الكتب فهذا أمر مل يعرفه عرصهم، وإن

هــذه الكتــب يف عــرصهم وال يف عــرص مــن بعــدهم ممــن صــنف يف بــاهبم كهــشام ابــن الكلبــي، 
 واملدائني؟

ب  مـا نـسب إىل عـيل بـن أيب طالـب، وعبـد اهللا بـن سـالم، وكعـويدخل يف هذا البـاب أيـضا

سابقتها ـــ ال يـصح إسـنادها إىل مـن فهذه كتب ــ كـ.. )٩(األحبار، وجعفر الصادق، وزياد بن أبيه

 .نسبت إليهم

                                                        
. ملعاويـة ًمعـارصاكـان نـسابة، . عبد اهللا بن حصني ربيعة، وقيل اسمه ورقاء بـن األسـعر،  أبـو كـالب:  هو)١(

،وطبقات النسابني، لبكـر ٥٣٤، واملعارف البن قتيبة ص ١/٢٧٩الفهرست للنديم:  انظر.ـه٦٠ سنة تويف
 .٢٩أبو زيد برقم 

 مـذكور يف .النـسابة العبـدي مـرة بـن عمـرو بـن منقـذ بـن رشاحيـل ابـن: ويقـال، العبـاس بن صحار:  هو)٢(
 وكـان .أخبـار دغفـل مع وله. سفيان أيب بن معاوية أيام يف واخلطباء النسابيني أحد: النديم وقال .الصحابة

، ١/٢٨١فهرسـت للنــديم ال:  انظـر.ثالثـة أو حـديثني ^ النبــي عـن روى عبـدالقيس مـن ًعثامنيـا صـحار
 .١٥، وطبقات النسابني، لبكر أبو زيد، برقم ٣/٤٠٨واإلصابة البن حجر 

 كـان: الكلبـي ابـن قـال حتـى باألنـساب عالمـة كـان .^ أدرك عرص النبـي العذري أوس بن النخار:  هو)٣(
. اويـةمع اسـتوفدهم ممـن  وهـو.عـدنان بـن معـد نـسب: الكلبي السائب بن حممد عنه وأخذ .العرب أنسب

 .١٥، وطبقات النسابني برقم ٦٢/٥تاريخ دمشق . ـه٦٠ سنة نحو تويف
ُيف مجلـة مـن نـسبت إليـه ) احليـوان( مل أجد له ذكرا إال عند اجلاحظ يف موضعه السابق العزو إليه من كتـاب )٤( َ

 .وهذا يدل عىل جهالته. الكتب
 . هو كسابقه)٥(
. هــ٨٥ تـويف نحـو سـنة وأيامهم، الناس بأنساب ًعاملا ًيفارش كان ،الضبي خرشة بن غيالن بن مثجور:  هو)٦(

 .٢/٣٩، وتاريخ الرتاث العريب لسزكني ١١/٣٧٠أنساب األرشاف، للبالذري : انظر
أخبـار الزمـان : ، وتـدور حولـه أحاديـث خرافـة راجـع فيهـاعـدي بـن ذئـب بنـي مـن ربيعـة بـن ربيع:  هو)٧(

 .٦/٧٦٥اد عيل ، واملفصل يف تاريخ العرب جلو١١٨للمسعودي ص 
 أبـو وقـال.نـسابة كـان، وائـل بـن تغلـب بـن سـعد بـن عـوف بني من النسابة، النمري الكيس بن زيد:  هو)٨(

الفهرسـت للنـديم : انظـر. العـرب مـن باألنـساب العلـم يف ًدغفـال يقـارب ممـن الكـيس بـن زيـد إن: عبيدة
 .٢٧، وطبقات النسابني برقم ١/٢٨٠

 .٣٢محدي شاهني يف كتابه الدولة األموية املفرتى عليها ص .ى هذه النسبة د نسب إليه كتاب املثالب، ونف)٩(



 

 ١٠١

َّويمثل لآلخر بكتب حممد بن إسحاق  َ ، )هــ١٥٧(، وأيب خمنـف لـوط بـن حييـى )هــ١٥١ت(ُ

، وكتاب صفني، رواية وهب )هـ١٩٩ت(ُ، وحممد بن احلسن بن زبالة )هـ١٨٠(وسيف بن عمر 

مـد بـن عمـر الواقـدي ، وحم)هــ٢٠٦ت(، وإسحاق بن برش أيب حذيفـة )١()هـ٢٠٦ت(بن جرير 

، )٢()ت؟  (، وكتاب صفني ملحمد بن خالد اهلاشـمي)هـ٢١٢ت(، ونرص بن مزاحم )هـ٢٠٧ت(

، وكتاب صفني البن ديزيل إبـراهيم بـن )٣()هـ٢٣٨ت(وكتاب صفني ليحيى بن سليامن اجلعفي 

 ،احلكمـنيو، صفنيو، عثامن مقتلو، الشورىو، الردةو، السقيفة، وكتب )٤()هـ٢٨١ت(احلسني 

 الثقفـي سـعد بـن عاصـم بـن هالل بن سعيد بن حممد بن براهيم، كلها إلعيل مقتلو، النهروانو

، واجلـوهري )هــ٣١٤ت(، وابن أعـثم الكـويف )هـ٢٩٢ت(واليعقويب . )٥()هـ٢٨٣ت(الرافيض 

).. هــ٣٤٦ت(، واملـسعودي )هــ٣٢٣صـاحب كتـاب الـسقيفة وفـدك ت (أمحد بن عبد العزيـز 

بهم إلـيهم، ولكـن غلـب عليهـا روايـة املوضـوع واألباطيـل ومـا ال وأولئك قوم صحت نسبة كت

 .أصل له

ومن صور الوضع التي ظهرت يف ذلك العرص أيضا، تزويـر الـسامعات واإلجـازات، وهلـذا 

ُاألمر قضية أخرى اختصت هبا كتب املصطلح، وما عرف بعد بعلوم املخطوطات، حتتاج منـا إىل 

ا، ولكن أكتفي للداللة عىل هذه الصورة بـام رواه اخلطيـب مقام أوسع من هذا لتفصيل القول فيه

 ،اآلدمـي بن عثامن بن أمحد عن اًجزء الكويف بن محزة ّيلإ أخرج« :قال احلديثي حممد بن حممدعن 

 بـني ملحقـا سـامعه فيـه ُوجـدت غـريه اًجـزء ّيلإ أخـرج ثم ،به ففرحت ،أبيه مع سامعه فيه فرأيت

 بخـط التسميع كان قد دمياآل بنا من أبيه مع سامعه فيه كان لذيا اجلزء فإذا ُنظرت ثم ،األسطر

 .َّيوابنَـ :قـرأُي فـصار ْيِابنـ مـن اليـاء ُمحزة دّشد وقد  ــحلمزة اًأخ يعني  ــفالن ِْيوابن سمعت :أبيه

                                                        
وقـد روى ابـن عـساكر هـذا الكتـاب منثـورا يف . ٣/٢٩٢، وهتـذيب الكـامل ٢/٤٦٤ انظر السنة للخالل  )١(

 بـن وهـب ثنـا سامل بن خلف جدي حدثني شيبة بن يعقوب بن أمحد بن حممد: تاريخ دمشق من هذا الطريق
روى البالذري هذا الكتاب من طرق خلـف بـن سـامل، وأمحـد بـن إبـراهيم، وأيب خيثمـة زهـري بـن و. جرير

 .وراجع السنة للخالل يف هذا. حرب عن وهب
 .١/٢٨١ انظر بغية الطلب، البن العديم، حتقيق سهيل زكار )٢(
 .٣/١٤٠ انظر سري أعالم النبالء )٣(
 .٢/١٥٤الرتاث لسزكني ، وتاريخ ٥/٦٤٣، ٢/١٨٥، ٢/١٠٨ انظر اإلصابة )٤(
 ).ط اهلند (١/١٠٢ انظر لسان امليزان )٥(



 

 ١٠٢

 اًرابـُوت اهنًـُد اجلـزء عـىل وطـرح ،وأصلحه ،اسمه موضع حك أن بعد أخيه اسم مع اسمه وأحلق

 .)١(»وانرصفت عليه اجلزء ُفرددت :قال .عتيق تسميع أنه ّنَظُلي ّاصفر حتى

ونخلص من هذا املبحث أن الكذب أو الوضع يف النقل والرواية قديم قدم الدهر، وأن أول 
 .رصد تارخيي له كان يف عهد بني إرسائيل بتحريفهم الكتب

رت هبـا حركـة أما يف تاريخ اإلسالم، فقد حتددت ثالثـة عهـود كانـت بمثابـة أطـوار ثالثـة مـ
.  حتـى أوائـل عهـد عـثامن  ^يبـدأ بعـرص النبـي : أوهلـا. الوضع يف تاريخ الرواية يف اإلسالم

وكان لكـل . ببداية العرص العبايس: وثالثها. منذ أواخر عهد عثامن حتى سقوط بني أمية: وثانيها
 .طور سامته وخصائصه التي تم احلديث عنها
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البيـان والتعريـف : وراجع نامذج كثرية مـن هـذا النـوع عنـد املحـدثني يف كتـاب. ٦٤-٩/٦٣ تاريخ بغداد )١(

 .١٠١برسقة احلديث النبوي الرشيف، ملوفق بن عبد اهللا بن عبد القادر ص 



 

 ١٠٣

  ثثاملبحث الثالاملبحث الثال
     الوضع وطرقه الوضع وطرقهأسبابأسباب

 :مدخل

ُنسبة قـول إىل غـري صـاحبه عـىل سـبيل : سبق وأن اصطلحنا يف تعريف الوضع يف الرواية أنه ِ

ونضيف هنا مقالة البن خلدون يف هذا البـاب توضـح مـا نحـن بـصدده، إذ . )٢( أو اخلطأ)١(العمد
 يف وســطروها ،وهــاومجع يــاماأل أخبــار اســتوعبوا قــد االســالم يف املــؤرخني فحــول إن«: يقــول

 ،وابتـدعوهاأ فيهـا واَُمهـَو الباطـل مـن بدسائس املتطفلون وخلطها ،وأودعوها الدفاتر صفحات
 بعــدهم ممـن الكثـري اآلثـار تلـك واقتفـى ،ووضــعوها لفقوهـا املـضعفة الروايـات مـن وزخـارف

 .)٣(»سمعوها كام إلينا وأدوها ،واتبعوها

الوضـع : والثـاين. الوضـع العمـد: الوضع، األولوعليه، فإنه ينبغي أن نفرق بني نوعني من 
 .ومن ثم، فال ريب أن سيكون لكل نوع أسبابه املباينة لآلخر. غري العمد

 

 املطلب األول

 أسبابه وطرقه: الوضع العمد

واملرتوكــني مــن . الكــذابني: والوضــع العمــد يــصدر عنــد املحــدثني عــن صــنفني مــن الــرواة

 .املتهمني وفاحيش اخلطأ

وهم . فهو الذي ينرصف إليه الذهن غالبا عند احلديث عن الوضع العمد:  األولأما الصنف

َقوم هلكى، جترأوا عىل الكذب يف الرواية ألغراض متباينة تبعا لتباين القلوب واألهواء، فمـنهم  ْ َ
ُالذين ضـل سـعيهم يف احليـاة الـدنيا وهـم حيـسبون أهنـم حيـومنهم . املتعمد لغرض خبيث ُ َُ ََ ِسنون َّ

 . ٌوكل مذموم. ًعانْــُص

                                                        
 .  كالكذب ونحوه)١(
 . هم أو النسيان ونحومهاٍ بسبب من الو)٢(
 . ١/٢٨٢ املقدمة )٣(



 

 ١٠٤

، إال )١(ُأما أصحاب األغراض اخلبيثة فهم قوم ملئت قلوهبم حقدا دفينا عىل اإلسـالم وأهلـه
ّأهنم مل جيرؤوا عىل اإلفصاح عن ذلك، فاختذوا يف سبيل بث تلك العـداوة هـذا الطريـق اخلبيـث،  َ

ا وقعـت الفـتن ّوملـ. وهو وضع ما يشني اإلسالم وأهله مـن مرويـات تنـسب إىل نبـي أو صـحايب
ًأفسح ذلك للشيطان جماال واسعا صال فيه وجال ينزغ بني قلـوب املـسلمني حتـى جعلهـم شـيعا  َ ِ

وأحزابا يبغض بعضهم  فعل بعض، فاتسعت بذلك دائرة العداوة والبغضاء، مما كان لذلك أثـره 
م أولئـك ومـنه. يف حماولة كل فريق للنيل من خصمه، فمنهم من كرس النيل منه يف قتاله ودحره
وزاد أتبـاع هـذا . ًضعاف القلوب الذين اختذوا من الكذب سبيال الحبا، ينتقم بـذلك مـن عـدوه

وكـان يـشتد هـذا . وأصـحابه^ الفريق األخري مع شدة الفتن، والبعد املتـدرج عـن عهـد النبـي 
ال اخللق املرذول، عند انتصار اخلصم، فـال جيـد املهـزوم ـــ وهـو يلعـق جـراح هزيمتـه ـــ  طريقـا إ

ويف املقابل . طريق الكذب واالفرتاء عىل خصمه، حيقق يف ذلك شيئا مل يقدر عليه يف ميدان القتال
نجد املنترص ال يكتفي غالبا بام حققته قوته من نرص، حتى يتمم نرصه هبزيمة خصمه معنويا بكتم 

 .لام وزوراحماسن أعامله، والتشنيع عليه بمساوئه، وال يكتفي بذلك أحيانا حتى يفرتي عليه ظ

ُالذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيوأما أولئك  ُ َُ ََ ُسنون صَّ ، فهـم قـوم ًنْعاـــِ
رأوا يف فجور خصومهم املهزومني وكذهبم عدوانا فجا عليهم ينبغـي جماهبتـه، ولكـن مل يتمكنـوا 

 جمـاهبتهم إال بمثـل من وضع أيدهيم عـىل أفـرادهم خلفـائهم بحكـم اهلزيمـة، فلـم جيـدوا بـدا مـن
صنيعهم، فوضعوا كذلك ما يدحض مفرتيات خصمه، إما بوضع ما يمجـد بـه نفـسه وأصـحابه 

مـع أن اإلسـالم ال يعـرف مبـدأ . َوأسالفه، أو بوضع ما يزيد اخلصم شينًا له وألصحابه وأسالفه
 .الغاية تربر الوسيلة أبدا

ْفكــام هــو واضــح مــن مطلــع املطلــب أ: وأمــا الــصنف اآلخــر َ : نــه أيــضا عــىل نــوعني، األولَ
 .فاحشو اخلطأ: واآلخر. املتهمون

َفهم قوم حييط الشك بصدقهم يف القول والروايـة بمنـاكري اشـتهرت عـنهم : أما النوع األول
ِوكثرت، حتى قدحت يف عدالتهم فُرتكوا ْ َ َْ. 

ــوع اآلخــر ــر اخلطــأ يف : وأمــا الن فهــم قــوم ال يــضبطون مرويــاهتم وال يتعهــدوهنا، حتــى كث
ُمروياهتم وفحش ــ رغم صدق هلجتهم ـــ حتـى أخـرجهم ذلـك مـن دائـرة االحتجـاج وهـؤالء . َ

                                                        
 وقد تعددت أسباب احلقد عند هؤالء، إذ إهنم ما بني أعـاجم فتحـت بالدهـم، وضـاعت بـسبب املـسلمني )١(

ــار  ــوا أفكــار الزندقــة والــضاللة لتــشويه ســرية قــوم ورفعــة آخــرين بأخب أجمــادهم، كــالفرس ونحــوهم فبث
تنافس أخرى سياسيا، كالدولة العبايس مـن بعـد الدولـة األمويـة وما بني دولة . وضعوها، وقصص لفقوها

 . مثال



 

 ١٠٥

دخلوا يف دائرة الوضع العمد من كوهنم تصدوا للرواية وليسوا أهال هلا، وكـان أحـرى هبـم تـرك 
 تركـوا الروايـة خـشية أن تـؤتى ،الرواية، كام فعل بعض الرواة الثقات ملا اختلطوا وتغري حفظهـم

َة من قبلهمالرواي ِ. 

ويمكن مما سـبق . ُوقد كان لكل صنف ونوع مما سلف طرقــه يف الوضع وأسبابه الدافعة إليه
 :توضيحه أن نجمل بإجياز أهم أسباب الوضع العمد فيام يأيت

وهو أصل هذا الباب، فهـذا اخللـق الـذميم ـــ الكـذب ـــ ال يـصدر إال عـن : ضعف الدين .١
ــه ورق ــعف دين ــرئ ض ــا. ام ــا ك ــر م ــصاة وأكث ــن الع ــوب م ــرىض القل ــق يف م ــذا اخلل ن ه

ّوهذا أمر قد مـر تفـصيل القـول . وهؤالء ال يكاد خيلو منهم عرص من العصور. واملنافقني َ
فيه عند احلديث عن الطور األول من أطوار الوضع بام يغنـي عـن إعـادة الكـالم فيـه مـرة 

 .أخرى

.. ، أو ملعتقـد، أو ملـذهبوقد تكون هذه العصبية لعرق، أو لقبيلـة، أو لـشخص: العصبية .٢
َفإذا عميـت، اتبعـت اهلـوى، وانحـرف صـاحبها عـن اإلنـصاف، فـإذا انحـرف املـرء عـن  َّ ْ ِ َ

¿ À (: ٌوهذا أمر هنـى عنـه الـشارع الكـريم وذمـه يف قولـه تعـاىل. اإلنصاف جار وبغى
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (  ]وقـــال. ]١٥:الـــشورى :) " 
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 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾   (]وهـــذا األمـــر أطلـــق عليـــه ابـــن خلـــدون مـــسمى . ]٥٨:النـــساء

َّ ورشح ذلـك بكـالم نفـيس عـرب فيـه أبلـغ تعبـري»واملـذاهب راءلـآل التشيعات«  عـام نحـن َ
 :فمنهــا ،تقتـضيه أسـباب ولـه بطبيعتـه للخـرب اًمتطرقــ الكـذب كـان وملـا«: بـصدده، فقـال

 أعطته اخلرب قبول يف االعتدال حال عىل كانت إذا النفس فإن .واملذاهب راءلآل التشيعات
 حلـةِن أو لـرأي تشيع خامرها وإذا كذبه، من صدقه تتبني حتى والنظر التمحيص من حقه

 عــني عــىل ًغطـاء والتــشيع امليــل ذلـك وكــان وهلـة، ألول األخبــار مــن افقهـايو مــا ْقبلـت
ويف ذلـك يقـول . هــ.ا.)١(»ونقلـه الكذب قبول يف فتقع والتمحيص، نتقاداال عن بصريهتا

 ممن كثريا أن فمعلوم )٢(الرافيض هذا ينقله مما كثري كذب بينا قد كنا وإن ونحن«: ابن تيمية
                                                        

 .١/٣٢٨ املقدمة )١(
منهـاج االسـتقامة يف (، صـاحب كتـاب )هــ٧٢٦ت( الرافـيض ابـن املطهـر احلـيل حسن بن يوسف، يقصد )٢(

 .)يةمنهاج السنة يف نقض كالم الشيعة والقدر(ّوكان ابن تيمية رد عليه يف كتابه . إثبات اإلمامة



 

 ١٠٦

 ،بعـضهم مـن للكـذب تعمـدا إمـا وقع لكن ،نحوه وال هذا ال الكذب يتعمد مل ذلك ينقل
 ،ويـصم يعمـُي اهلـوى فـإن ،وهلواهم علمهم لعدم الباقون قبله ثم حفظ وسوء غلطا وإما

 بـال هـواه خـالف مـا ويـرد ،هصـدق توجـب حجـة بال هواه وافق ما يقبل اهلوى وصاحب
 .)١(»رده توجب حجة

 اجلور وعدم اإلنصاف أيضا، بـل الكيـد يف فكثريا ما يؤدي البغض إىل: العداوة والبغضاء .٣
z y x } | { ~ (: ويف ذلك يقول اهللا عز وجـل. كثري من االحيان
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 ̧¶ µ   (]فــال شــك أن بغــض منــافقي أهــل الكتــاب للمــسلمني، . ]٨:املائــدة

، )٢(ض الرافضة للسنةوبغض بعض بني العباس لبني أمية، وبغض الشعوبية للعرب، وبغ
ال شك أن سيكون لذلك أثره اخلطري يف الرواية التارخيية ومـا ..  للشيعة)٣(وبغض الناصبة

 .)٤(ٍيصاحب ذلك من تفسري هلذه الرواية

ّوعـرب عـن ذلـك . »واملراتـب ةَّلِجَّالت ألصحاب الناس بّتقر «وسامه ابن خلدون  :التملق .٤
 وحتــسني ،واملــدح بالثنــاء واملراتــب التجلــة بألصــحا األكثــر يف النــاس بُّتقــر«: بقولــه

 مولعـة فـالنفوس ،حقيقـة غري عىل هبا األخبار فتستفيض بذلك، الذكر وإشاعة ،األحوال
 األكثـر يف وليـسوا ثـروة، أو جـاه مـن وأسـباهبا الـدنيا إىل متطلعـون والنـاس الثناء، بحب

   .)٥(»أهلها يف متنافسني وال الفضائل يف براغبني

ِّلــق الروايــة التارخييــة خطــرا أشــد عليهــا مــن هــذا، فكــم مــن عــرص شــوه تــاريخ ومل ت: قلــت ُ
ٍأصحابه بسبب من هذه العلة، وكم من مذهب، أو فرقة، أو طائفة كذلك ــ ومـا تـاريخ بنـي أميـة 

، وكـم واملراتـب التجلـة ألصـحابمنا ببعيد ــ بـسبب متلـق بعـض املـؤرخني والكتـاب واألدبـاء 
 . وسريأفسدوا من تاريخ وأخبار

                                                        
 .٦/٣٠٢ منهاج السنة )١(
 وعىل رأسهم معاوية وولده، فأخبار هذين وسريهتام عند أهل العراق من أفسد األخبار، وقـد رصح هـشام )٢(

نظرت يف أحاديـث : قال يل هشام بن عامر«: بن عامر املحدث بذلك للبالذري فيام حكاه البالذري عنه بقوله
 .٥/٨١ انظر أنساب األرشاف .» أكثرها مصنوعاُمعاوية ــ يعني أخباره ــ عندكم فوجدت

 .١٥٤ / ٣ ، البن تيمية الفتاوى.، ويقدحون فيهمهآل بيتو عيل  هم الذين ينصبون العداء ل: الناصبة)٣(
 ومن املظاهر السيئة هلذه العلة تزوير احلكام أحيانا ملظاهر حضارة السابقني عليهم بتزوير تـواريخ منـشآت )٤(

 ..اتأو توقيعات خمطوط
 .١/٣٢٨ املقدمة )٥(



 

 ١٠٧

، ومل أجـد تعبـريا أفـصح مـن تعبـريه هـذا يف )١(كذا سامه ابن خلدون: الذهول عن املقاصد .٥
 سـمع، أو عاين بام القصد يعرف ال الناقلني من كثري«: الداللة عىل معناه، وقد فرسه بقوله

  .)٢(»الكذب يف فيقع وختمينه ظنه يف ما عىل اخلرب وينقل

دون، من قول عبد الرمحن بن عوف لعمر ملا أراد عمـر وليس أدل عىل ما ذكره ابن خل: قلت
وكان بعيدا عن املدينة املنورة، فقـال عبـد حجها حجة آخر  ىف أن خيطب يف الناس بأمر جلل ،

 الـذين هـم فـإهنم، وغوغـاءهم النـاس رعاع جيمع املوسم فإن ،تفعل ال املؤمنني أمري يا«: الرمحن
، مطـري كل عنك يطريها مقالة فتقول تقوم أن أخشى أناو، الناس ىف تقوم حني قربك عىل يغلبون

، والـسنة اهلجـرة دار فإهنا املدينة تقدم حتى فأمهل، مواضعها عىل يضعوها ال وأن، يعوها ال وأن
ــا قلــت مــا فتقــول، النــاس وأرشاف الفقــه بأهــل فــتخلص ، مقالتــك العلــم أهــل فيعــى، متمكن

 .)٣(»مواضعها عىل ويضعوهنا

ِقد أفردت هذا األمر علة وحده رغم دخوله ضمنًا يف عنـرص العـصبية، و: التشيع الرافيض .٦ ً ُ
لكونه أخطر األسباب أثرا يف قضية الوضع يف الروايـة التارخييـة، ذلـك أنـه أبـرز املـذاهب 

ّالتي اختذت الكذب دينًا هلا، إما رصاحا، أو حتت مظلة التقية التي ابتدعوها ًِ واألدلة عـىل . َّ
ادات أهل العلم فيهم ــ من الـسنة وبعـض منـصفي الـشيعة عـىل ِذلك ال حرص هلا من شه

ناهيك عن غزارة املكذوب من مرويـاهتم واستفاضـة . )٤(السواء ــ حتى بلغت حد التواتر
وكنت أود أن أعـرض لطائفـة مـن هـذه الـشهادات، . ذلك يف احلديث والتاريخ واألخبار

، )٥(ن وتفـصيل يغنـي عـن اجـرتارهَإال أين رأيت من تكفـل هبـذا البـاب قـديام وحـديثا ببيـا
فضال عن فصل كامل يف أثر الوضع يف التاريخ عنـد الـشيعة سـوف يـأيت احلـديث عنـه إن 

 .شاء اهللا

                                                        
 .١/٣٢٨ املصدر نفسه )١(
 .١/٣٢٨ املصدر نفسه )٢(
 . وهو حديث السقيفة املشهور.٦٨٣٠ صحيح البخاري برقم )٣(
 لـو وددت«: قـال احلنفية بنحممد  عن ، أبيه عن ، املنذر بن الربيع ولعل أبرزها ما رواه ابن سعد من طريق )٤(

 ثـم ، والعـروق املفـصل عـىل اليـرسى عـىل اليمنى يده وضع ثم: قال. دمي ببعض ولو هؤالء شيعتنا فديت
 .»تقتـل حتـى هبـا أغـرى ولدتـه التـي أحدهم أم كانت لو إهنا حتى ،الرش وإذاعتهم ، الكذب ديثهمَحل: قال

 .٧/٩٩الطبقات 
جري، لعبـد العزيـز وأثر التشيع عىل الروايات التارخيية يف القرن األول اهل. منهاج السنة، البن تيمية:  انظر)٥(

والوضـع يف احلـديث لعمـر فالتـة . ونزعة التشيع وأثرها يف الكتابة التارخيية، لسلامن العـودة. حممد نور ويل
 .)١/٦٣(وحتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة، ملحمد أحمزون ). ١/٢٣٨(



 

 ١٠٨

ــاب مــن األخبــار اســتهواه الــضعفاء والكــذابون  :ُالقــصاص .٧ ُذكــرت قبــل أن القــصص ب
موضـوعاته فاختذوه قوتا، وكان زادهم فيه غالبا األخبار املوضوعة واملكذوبة، وكان أكثر 

شيوعا يف بادئ األمر قصص األنبياء، وأخبـار األمـم املاضـية، ومـا يـشبه ذلـك مـن أمـور 
املبــدأ واملبعــث، ومــصادرهم فيهــا غالبــا اإلرسائيليــات، ناهيــك عــن كونــه حقــال خــصبا 

وهــم موزعــون حــسب نــوازعهم بــني . )١(..ّللوضــاعني بــام وضــعوه وألفــوه مــن قــصص
فهـم إمـا . م، وبني ضعاف اإليامن السابق احلديث عنـهأصحاب الغفلة اآليت احلديث عنه

أو كـذابون أفــاكون . ضـعاف يف الروايـة بغفلـتهم واضـطراب حفظهــم إمـا لزهـد ونحـوه
 فـإهنم ،األيـام قـديم عـىل القصاص«: ويقول ابن قتيبة يف هذه الطائفة. يتكسبون بباطلهم

 مـن واألكاذيـب غريـبوال باملنـاكري عنـدهم مـا ويـستدرون ،إلـيهم العـوام وجوه يميلون
 فطـر عـن خارجـا عجبا حديثه كان ما اصالقص عند القعود العوام شأن ومن ،األحاديث

 .)٢(»العيون ويستغزر القلوب حيزن رقيقا كان أو ،العقول

: ن هـؤالءمـ .)٣(الغفلـة جهـة مـن وعلـتهم الكـذابني، يف كرواُذ اعدد الرواة يففإن  :الغفلة .٨
 كثـري بـن عبـاد«: يقـول حنبـل بـن أمحـد سمعت: طالب أبو قال فقد الثقفي، كثري بن عباد

 يـسمعها، مل بِذَكـ أحاديـث روى ولكـن ال،: قـال هـوى؟ لـه كـان: قلـت .ًحاال أسوأهم
 الـبالء: قـال يسمع؟ مل ما يروي كان كيف: قلت. اًصاحل ًرجال وكان مكة، أهل من وكان

 حديثـه مـن أنـه عـىل بـه ثّفحـد احلـديث، للـراوي ضعُو ربام الغفلة وبسبب .)٤(»والغفلة
 كـان«: الـرازي حـاتم أبـو قال ،ياملك اخلياط ميمون بن حممدن هؤالء مو .)٥(يعلم ال وهو
 ومـا بـاطال، حـديثا شـعبة عـن هاشـم بنـي موىل سعيد أيب عن روى أنه يل ذكر ًمغفال، أميا

 .)٦(»أميا كان فإنه للشيخ؛ وضع يكون أن أبعد

إىل ذلك مطمعة من مطـامع الـدنيا، عـىل اخـتالف فكم من واضع كان دافعه : طلب الدنيا .٩
ــرواة ــدهم يف ال ــد نج ــع، فق ــة الوض ــع ودوره يف عملي ــذا الواض ــة ه ــدهم يف )٧(مهن ، ونج

                                                        
 .راجع ما سبق يف مبحث أنامط التدوين التارخيي عند املسلمني )١(
 .٧٢٣ ص ، البن قتيبة،حلديث تأويل خمتلف ا)٢(
 وقـد عـرب ابـن خلـدون عـن نحـو هـذا املعنـى بمـسمى .٢/١٠٤١ ، لعبـد اهللا اجلـديعحترير علوم احلديث) ٣(

 .١/٣٢٨ انظر املقدمة .»بالناقلني الثقة جهة من األكثر يف جييء وإنام«: ، وقال»توهم الصدق«
 .٤/٣٣٣ الكامل البن عدي )٤(
 .٢/١٠٤١حترير علوم احلديث ) ٥(
 .٨/٨٢ اجلرح والتعديل )٦(
 . وهذا مشهور معلوم)٧(



 

 ١٠٩

َفمن الرواة من طلب الغريب ليشتهر بني .. )٢(، ونجدهم يف النساخ والوراقني)١(ِاملصنِّفني ِ

 انتحـل كتـب غـريه، أو نحـل ِومن املصنفني والوراقني من. ُأهل الرواية فيطلب يف اآلفاق
َغريه كتبه طلبا للامل أو الشهرة ُ . 

 فإنــه ملـا ظهــرت األهـواء، وتعــددت املـذاهب عقــديا وفكريـا وسياســيا، :نـرصة األهـواء .١٠
احتاج أصحاب كل مذهب أن ينرصوا مذهبهم، فمنهم مـن سـلك يف ذلـك مـسلك أهـل 

. سواء كان حقا أو باطالاحلق واإلنصاف، ومنهم من مل يتورع أن ينرص مذهبه بكل سبيل 
ًفمنهم من كذب لنفسه، ومنهم من كذب عىل خمالفه، ومنهم من نحل بعـضا كتـب بعـض  َ َ

 . طلبا لرواج معتقد أو مذهب، أو لتشويه معتقد غريه ومذهبه

سياسـيا، واقتـصاديا، واجتامعيـا، وتارخييـا، وثقافيـا، : َّاجلهل بظـروف العـرص املـؤرخ لـه .١١
وقـد أطلـق ابـن . بـل يف أحيـان أخـرى جغرافيـا أيـضا.. ا، ومـذهبياوفكريا، وأدبيا، وديني

 كـل إن«: ، ويفـرسه بقولـه»العمران يف األحوال بطبائع اجلهل«: خلدون عىل ذلك مسمى
 مـن له يعرض وفيام ذاته يف ختصه طبيعة من له بد ال ًفعال أو كان اًذات احلوادث من حادث

 أعانـه ومقتضياهتا، الوجود يف واألحوال وادثاحل بطبائع اًعارف السامع  كانفإذا أحواله،
 كـل مـن التمحـيص يف أبلـغ وهـذا الكـذب، مـن الـصدق متييز عىل اخلرب متحيص  يفذلك
  .)٣(»يعرض وجه

ّفإن اقتصار املؤرخ عىل زاوية واحدة فقط يطلع منها إىل العرص الذي يؤرخ . وهذا حق: قلت
ٌله، ظلم لذلك العرص وأهله، ذلك أن أهل كل  ْ عرص هم نتـاج نظـام مرتاكـب ممـزوج بكـل تلـك ُ

ْاجلوانب التي أرشنا إليها آنفا، ال يمكن فـصل جانـب منـه عـن غـريه، وإال جرنـا يف حكمنـا عـىل  ُ
                                                        

قـال . منبـه بن وهب جده عن بيهأ عن روى منبه بن وهب ابنة ابن ،دريسإ بن املنعم عبد:  من أمثال هؤالء)١(
 سـمعت: قـال داود بـن عـيل بن حممد حدثنا. أبيه عن وحدث أبيه موت بعد ولد احلديث واهي«: أبو زرعة

ِمعـني ابـن وقـال. »منبـه بـن وهـب عـىل يكـذب دريسإ بن املنعم عبد :يقول حنبل بن أمحد  الكـذاب«:  فيـهَ
 هـذه يطلـب جعفـر أيب زمـن يف رآه أنـه صـدق شـيخ حـدثني: قـال عرفتـه؟ بـم زكريا أبا يا: له قيل. اخلبيث
، واجلـرح والتعـديل ٣٦١-٢/٣٦٠سـؤاالت الربذعـي : انظـر( .»يـدعيها اليـوم وهـو الوراقني من الكتب

 ).٥/٢٧٩ ولسان امليزان ،٦/٦٧
 مـن أو العلـامء مـن الغالـب يف يكونوا مل ألهنم نازلة، بالوراقني القوم ثقة كانت«:  يقول عبد السالم هارون)٢(

انظـر حتقيـق النـصوص ونـرشها . »قديام فيهم الطعن عرف وقد. وتكسب صناعة أهل هم بل الرواية، أهل
 وسـيام ،العباس بني خلفاء أيام يف مشتهاة ،فيها مرغوبا تواخلرافا سامراأل كانت«: ويقول النديم. ٢١ص 

 .٢/٣٣١انظر الفهرست . »وكذبوا الوراقون فصنف املقتدر أيام يف
 .١/٣٢٩ مقدمة ابن خلدون )٣(



 

 ١١٠

ولعـل مـن أبـرز األمثلـة الـشاهدة عـىل ذلـك يف جمـال . ذلك العرص الذي نؤرخ له فلم نوفه حقـه
ــالمي ــاريخ اإلس ــراق: الت ــ. الع ــب بمنظومت ــر العجي ــك القط ــصاديا، ذل ــيا، واقت ــدة سياس ه املعق

ُفقـد عـرف العـراق . بـل جغرافيـا أيـضا.. واجتامعيا، وتارخييا، وثقافيا، وفكريا، وأدبيا، ومذهبيا
باضطرابه السيايس واالجتامعي، وبتارخيه العريق يف الفتن منذ القدم وامتداد أثر ذلك إىل ما بعـد 

يه يف حياته ــ قبل أن تفتح ــ حمذرا أصحابه من أشار إىل ذلك وأملح إل^ حتى أن النبي . اإلسالم
، شأمنا ىف لنا بارك اللهم« : قال ^عن النبي عمر ابن من طريق )١(قطرها كافة فيام رواه البخاري

. يمننـا ىف لنـا بارك اللهم، شأمنا ىف لنا بارك اللهم :قال. نجدنا وىف :قالوا. يمننا ىف لنا بارك اللهم
 قـرن يطلـع وهبـا، والفـتن الـزالزل هنـاك :الثالثـة ىف قـال فأظنـه نجـدنا ىفو ،اهللا رسـول يـا :قالوا

وسـواء .. الفـتنالـرش وباستفاضت يف وصف هـذا القطـر أخرى ناهيك عن أخبار . )٢(»الشيطان
صحت جل هذه األخبار إىل ناقليها أو ضـعفت فهـي باتفاقهـا واجتامعهـا هـذا االجـتامع املتـواتر 

. ُر آخر يف ذلك الزمان، يدل عىل اشتهار هـذا القطـر بـام وصـف بـهوصفا وذما بام ال نجده مع قط
ودراسـة هـذه اجلوانـب مجيعـا ـــ . وهذا بحق مـا يؤيـده تـاريخ هـذا القطـر يف اجلاهليـة واإلسـالم

ٍاملذكورة آنفا ــ لذلك القطر تفرس لنا كونه دائام أرض فتنة منذ أقدم الدهور َ. 

 :طرق الوضع العمد

ًمد، فقد سلك الوضاعون شعابا متعـددة، وسـبال خمتلفـة، مـن أهـم أما عن طرق الوضع الع
 : هذه الطرق

 : الكذب .١

اإلخبار عن اليشء عىل خـالف مـا : ّوالكذب يف الرواية عرفه بعض أهل االصطالح بأنه هو
ًهو، عمدا، أو سهوا ّواستدل عىل أن الكذب يطلـق عنـد العـرب عـىل العمـد، والـسهو بقولـه . )٣(ً

 دل عىل أن ـ، حيث قيد الكذب بالتعمد، ف)٤(» فليتبوأ مقعده من النارمتعمدا ّ من كذب عيل«: ^

                                                        
 .٧٠٩٤ الصحيح برقم )١(
 بـاب عنـد قـائام كـان أنـه: ^ النبـي عـن عمـر، ابن  عن):٢/١٨(، وأمحد )٢٩٠٥برقم ( ويف رواية ملسلم )٢(

، »نجـدنا«واملقـصود بــ . »الـشيطان قـرن يطلـع حيث هاهنا، الفتنة«: فقال املرشق، نحو بيده فأشار: ائشةع
 يـؤم بيـده يـشري: ^ اهللا رسـول رأيـت«: قال عمر، ابن عن): ٢/١٤٣(، كام جاء يف رواية أمحد »املرشق«و

ْونجـد . »مـرات ثالث هاهنا، الفتنة إن ها، هاهنا، الفتنة إن ها،:  العراق َكانـت عنـد العـرب حـدا جغرافيـا َ
 .يفصل بني العراق وبالد احلجاز

 .١٢٧ احلديث الضعيف وحكم االحتجاج به، لعبد الكريم اخلضري، ص )٣(
 .١١٠ صحيح البخاري برقم )٤(



 

 ١١١

 .)١(هناك كذبا آخر ال وعيد فيه، وهو السهو واخلطأ

لفه، فإن الذي هيمنـا وسواء وافق هذا التعريف االصطالحي دقيَق كالم العرب أو خا: قلت
ِّا هو الكذب املتعمد، الذي ال خيتلف عـىل ذمـيف مقامنا هن َ ًه رشعـا، ووضـعاُ فـإن وجـود كـذاب . ً

معلوم الكذب يف إسناد خرب يعني احلكم عىل إسناد الرواية بالوضـع سـواء صـح املـتن مـن وجـه 
 . آخر أم مل يصح

ٍومن حيل الكذب يف الرواية، أن يروى متن خرب ُ ِ من عدة طرق خمتلفة يضعها فرد، أو يشرتك ُ

يبتغـون بـذلك إذاعتـه وإنفاقـه بـني .. كيب وقلـبيف وضعها مجاعة، إما باتفاق، أو برسقة، أو برت
َالناس، فيتوهم أن للخرب أصال، ت ََّ َ وكثـريا مـا يقـع التنـازع بـني أهـل . ُ الرواة فيه بعضهم بعـضاَعَابُ

وسـبب ذلـك تعـدد الطـرق، واخـتالف األسـانيد، . العلم يف هذا النوع من حيـث القبـول والـرد
حليـل فـيظن أن تنـوع الطـرق وتعـدد األسـانيد كـاف َفيخفى عىل غري املتمرس منهم دروب هذه ا

يف حني ال يدخل هذا عىل جهابذة النقد، . إلثبات أن للخرب أصال، فتحسن الرواية عنده أو تصح
ًوخرباء العلل، العارفني بحيل الوضاعني، فرتاهم ال يقيمون وزنـا هلـذه الطـرق مهـام تعـددت أو  ْ َ

ُا بـني كـذاب، أو مـتهم، أوضـعيف أدخـل عليـه تنوعت، بل جتدهم خيرجون علل هذه الطرق، م

ِّهذا اخلرب، أولقنه، أو ثقة أخطأ فيه عىل صورة من الصور اآليت عرضها عند احلديث عـن أسـباب  ُ
 .)٢(الوضع غري العمد

 :الرسقة .٢

ُانتحال راو ما رواه غريه، وادعاء: ويمكن تعريف الرسقة يف الرواية بأنه ّ ُ ِ نـسبته لنفـسه، أو )٣(ٍ َِ ْ
  .لغريه

َبينام الـرسقة تكـون ملمتلـك. ويمكن متييزه عن الكذب، أن الكذب اخرتاع واختالق سـواء . َ
 .كان حقا، أو باطال

 ٌداء«: ورسقة الرواية أمر عرفه العرب يف جاهليتهم قبل إسـالمهم، فهـي  كـام قـال اجلرجـاين
 رواية الشعر، وقـد ٌوإذا كانت رسقة يف ذلك الزمان الغابر، فقد كانت يف. )٤(»عتيق ٌوعيب قديم،

أما يف صـدر اإلسـالم، فقـد تنوعـت املرويـات، فلـم . )٥(أفاض األدباء يف احلديث عن هذا الباب
                                                        

 .١٢٨، ١٢٧احلديث الضعيف وحكم االحتجاج به، لعبد الكريم اخلضري، ص )١(
 .ترصفب. ٢/٥٢ الوضع يف احلديث، لعمر فالتة )٢(
ِّفإن املدلس ال يدعي، ولكن يعمي بصيغة ملبسة.  وقيد االدعاء هنا حتى خيرج املدلس من دائرة التعريف)٣( ُ ّ. 
 .١٨٥ الوساطة بني املتنبي وخصومه، للجرجاين ص )٤(
 .مشكلة الرسقات يف النقد العريب، ملحمد مصطفى هدارة:  من أهم الكتب املعارصة يف هذا الباب)٥(



 

 ١١٢

وقـد ذكـرت لنـا .. تعد شعرا فقط، بل كانت هناك األحاديـث، واألخبـار، والنـسخ، واملـصنَّفات
  .كتب الرجال واجلرح والتعديل طائفة من هؤالء الذين يرسقون احلديث، واألخبار

 :التلقني .٣

ُّتعمد إسـامع: والتلقني عند املحدثني هو َ ، فـريدده )٢(ِّ املحـدث شـيئا لـيس مـن حديثـه غالبـا)١(َ
 .ِّاملحدث عىل الظن أنه من حديثه

َّإذن فعندنا هنا ملقن، وملقن، واملشكلة هنا يف األول  َ ِّامللقن«ِّ َ، ألنه يقصد هبذا األمر إذاعة )٣(»َ َ
ِّوأكثر ما يقع هذا األمر مع الثقات، يبتغي امللقن بذلك . )٤(ات لغرض ماٍرواية بعينها أو عدة رواي

وهذا جيـرح يف الثقـة ال ريـب، واليقـع منـه ذلـك غالبـا إال عنـد إصـابته . يريد التلقني به ما إذاعة
ومن األمثلـة عـىل ذلـك مـا نقلـه ابـن .. بعارض، ككرب سن، أو ذهاب برص، أو اختالط، أو غفلة

 كان، برصه ذهب وقد ،منه سمع نَم بحديث عبأَي ال الرزاق عبد «: نبل قالرجب عن أمحد بن ح
 جـاؤوا، ينظر وهو كتابه أصل من كتبناها أحاديث الزهري عن ثَّدَح وقد، باطلة أحاديث يلقن

 .)٥(»بخالفها

 :التدليس . ٤

م ــــة بـام يوهــــَسْرت عيـب يف رواي: وداللة التدليس عند املحدثني تدور يف مجلتها حول معنى
َإهيام سامع راو ممن مل يسمع بعبارة مومهة: وغالبا ما يطلق عندهم عىل. السالمة فيها ٍ)٦( . 

                                                        
، ألن أكثر ما ما دل عليه التلقني عند القدماء كان يف اإلسـامع، ولـيس يف الكتـب التـي يطلـق »إسامع«:  قويل)١(

َوضع كتابا، أو دس يف كتابـه، أو أحلـق فيـه، أو أدخـل عليـه«: عليها عندهم  أمـا أن يكونـوا أطلقـوا عـىل »..َ
ِلذلك أختلف مع من جعل من صور التلق. ًاملكتوب تلقينا فلم أجده عندهم  .ني تلقني الكتبَ

َ، ألن هناك من كان يلقن حديثه وهو يعلـم أنـه مـن حديثـه»غالبا«:  قويل)٢( َّ َ مـن ذلـك مـا رواه اخلطيـب مـن . ُّ
 لـه فقال .وكيع من أحفظ أحدا رأيت ما« :يقول معني بن حييى سمعت قال البغدادي حممد بن صالحطريق 
 بـن عـيل سـمعت فـاين :رجـلال لـه فقال !كيعو حديث من هشيم حديث يقع وأين :قال ؟هشيام وال :رجل

 كانـت ،كتـاب من فظتحي هارون بن يزيد كان :قال .هارون بن يزيد من أحفظ أحدا رأيت ما يقول املديني
 وحيفـظ بتلقينه جاريته يأمر كان فلذلك ،كف قد هارون بن يزيد ُبرص كان :قلت .كتاب من حتفظه جارية له

 .٢/١٦٣الكفاية : انظر. »عنها
َّألن مشكلة امللقن ستأيت عند احلديث عن أسباب الوضع غري العمد )٣( َ. 
َّوقد فعله بعض الثقات، لقنوا بعض املحدثني من بـاب االختبـار للتأكـد مـن مـدى .  إال أن يكون المتحان)٤( َ

 .يقظتهم ومتييزهم ملروياهتم من مرويات غريهم
 .٢/٧٥٢ رشح علل الرتمذي )٥(
َني املنقطع أو املرسل عند القدماء، أن املرسل أو املنقطع ليس فيه إهيـام بالـسامع مـن  وهذا هو الفرق بينه وب)٦( َ

 .٢/٣٧٢انظر الكفاية للخطيب . ِقبل املرسل



 

 ١١٣

 :وهو عىل صور، منها

وهـي أشـهر صـور التـدليس عنـد : رواية الراوي عمن لقيه وسمعه مـا مل يـسمعه منـه  - أ
هـذان احلـديثان سـمعهام هـشيم مـن جـابر «: ومثاله ما قاله أمحد بن حنبـل. املحدثني

َّجلعفي، وكل يشء حدث عن جابر مدلس إال هذينا َ ّ«)١(. 

وهــو مــا يعــرف عنــد : روايــة الــراوي عمــن عــارصه ومل يلقــه أو لقيــه ومل يــسمع منــه  - ب
ٌ، وكثري من تـدليس احلفـاظ الثقـات مـن هـذا اجلـنس»املرسل اخلفي«املتأخرين بـ

)٢( .
 مل وخشــي عــن واور قـوم :التــدليس مـن الــسادس اجلــنس«: ويف ذلـك يقــول احلـاكم

 الـسامع عـىل عـنهم ذلـك ملُفح ،فالن قال :قالوا امإن ،منهم يسمعوا ومل ،قط يروهم
َّومثــل هلــذا النــوع بقولــه. )٣(»نــازل وال عــال ســامع عــنهم عنــدهم ولــيس  فلــيعلم«:  َ

 ،عمـر ابن من الو ،جابر من وال ،هريرة أيب من يسمع مل احلسن أن احلديث صاحب
 يـسمع مل الـشعبي وأن .أنـس من يسمع مل األعمش وأن .قط شيئا عباس ابن من وال
 ،مـسعود بن اهللا عبد من وال ،عائشة من يسمع مل الشعبي وأن .أنس غري صحايب من
 زيـد من وال جبل بن معاذ من وال .رؤية رآه إنام ،عيل من وال ،زيد بن أسامة من وال
 دينار بن عمرو حديث عامة وأن .أنس غري صحايب من يسمع مل قتادة وأن .ثابت بن

 وأن .حوالـة الـصحابة عـن مكحـول حـديث عامة وأن .مسموعة غريعن الصحابة 
 .)٤(»للحديث احلافظ عىل إال خيفى كله ذلك

  :تدليس التسوية  - ت

 جمروح ٍكراو اإلسناد، يف شيخه فوق نَّمم الراوي سقطُي أن وصورته. التدليس أنواع رش وهو
 .)٥(وجيوده بذلك احلديث وحيسن السن، صغري أو جمهول، أو

 ثقـة احلـديث يوصـل ثقتـني، بني نِم الضعيف َالرجل يِلقُي الرجل« :عن معني بن حييى سئل
 يفعـل، ال: فقـال بـذلك؟ احلـديث حيسن ثقة، عن ًثقة ُلِصَوأ احلديث من نقصُأ ويقول ثقة، عن
 .)٦(»روي كام به حيدث ولكن وثبته، حسنه قد هو فإذا بيشء، ليس كذاب عن احلديث لعل

                                                        
 .٢/٢٥٠ العلل ومعرفة الرجال )١(
وقد أفـرد حـاتم العـوين هلـذا املوضـوع دراسـة . ٦٠ منهج املتقدمني يف التدليس، لنارص بن محد الفهد، ص )٢(

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس، طبعت بدار اهلجرة، الرياض، :  بعنوانمستقلة
 .١٠٩ معرفة علوم احلديث ص )٣(
 .١١١ املصدر نفسه ص )٤(
 .٢/٩٥٦ حترير علوم احلديث، لعبد اهللا اجلديع )٥(
 .٩٥٢ برقم معني بن حييى عن الدارمي عثامن تاريخ )٦(



 

 ١١٤

 بعـد مـن اإلسـناد مـن املجـروح سقطــُي فاعلـه ألن ،»تسوية« التدليس من النوع هذا ميوس
 َجيـد يِبقـُي سِّاملدل ألن ،اًجتويد يسميه املحدثني بعض وكان الثقة، يف رجاله حال ليستوي شيخه
 .)١(رواته

: الـدارمي عـثامن  قال.)٢(الثوري سفيانو األعمش، مهران بن سليامن :وممن وقع منهم ذلك
 فيـه ترك ًحديثا ًيوما سفيان حدثنا«: قال عقبة، بن قبيصة عن و.)٣(»ذلك فعل ربام األعمش كان«

 .)٤(»الطريق أسهل هذا:قال رجل؟ فيه اهللا، عبد أبا يا: له فقيل ًرجال،

 محـص دخلـت«: حبـان ابن قال .مسلم بن والوليد الوليد، بن بقية: له فعالكثر الناس أ ومن
 رواية من بعلو أجد مل ما وتتبعت الوجه، عىل النسخ وكتبت حديثه فتتبعت بقية، شأن مهي وأكثر

 ومالـك وشـعبة عمـر بـن اهللا عبيـد مـن سـمع ًمدلـسا، كان ولكنه ًمأمونا، ثقة فرأيته عنه، القدماء
 عمـر بـن اهللا عبيـد عـن مرتوكـني ضـعفاء كـذابني أقـوام عـن سـمع ثـم مستقيمة، يسرية أحاديث

 امليثمـي، موسـى بـن وعمـر احلميـد، عبـد بـن والرسي عمرو، بن شعاملجا: مثل ومالك، وشعبة
 مـا بالتـدليس رآهـم الـذين الثقـات أولئـك عـن فروى بالكنى، إال يعرفون ال وأقوام وأشباههم،

 .كذا نافع عن مالك وقال .نافع عن عمر بن اهللا عبيد قال: يقول وكان الضعفاء، هؤالء من سمع
 املوضـوع فـالتزق بيـنهام، الـواهي وأسـقط مالـك، عـن بقيـة نوع اهللا، عبيد عن بقية عن فحملوا

 .)٥(» سطالو من الواضع وختلص، ببقية

 ):أو الشيوخ(تدليس األسامء   - ث

 هَحالـ أو ،هَبَسَنـ أو ،كنيتـه أو ،اسـمه ََّريَغَف ،حديثا منه سمع شيخ عن املحدث يروي أن :هوو
 يف ثقـة غـري شـيخه كـون ذلـك فعلـه يف والعلـة«: يقول اخلطيب .)٦(فَعرُي لئال ،مرهأ من املشهور
 ،منـه السامع يف دونه ٌمجاعة )٨(عنه الراوي شارك قد )٧(ةالوفا متأخر يكون أو ،أمانته أوىف ،اعتقاده

 تكـرار حيـب فـال كثـرية عنـه عنـده التـي أحاديثـه تكـون أو ،سـنا عنـه الراوي من أصغر يكون أو

                                                        
 .٢/٩٥٧ اهللا اجلديع  حترير علوم احلديث، لعبد)١(
 .٢/٣٩٠ الكفاية للخطيب )٢(
 .٩٥٢ برقم معني بن حييى عن الدارمي عثامن تاريخ )٣(
 .٢/٣٩٠ الكفاية للخطيب )٤(
 .١/٢٠٠ املجروحني )٥(
 .٢/٣٦٧ الكفاية للخطيب )٦(
 .الشيخ:  يعني)٧(
 .ِّاملدلس:  يعني)٨(



 

 ١١٥

ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابـن حبـان يف شـأن . )١(»األمور هذه لبعض حاله ِّريَغُي ،عنه الرواية
 بن سعيد به أراد أنه ُّنَظُفي ،»النرض أبو حدثنا«: فيقول الكلبي، عن يرويأنه كان : سفيان الثوري

 والكلبي الثوري، عنهم يروي وكلهم الكنية، هبذه يكنون فاجلميع حازم، بن جرير أو ،عروبة أيب
 .)٢(ثقتان واآلخران بالكذب، متهم

ّوإن كـان مــذموما، إال أنـه لــيس بجـرح يف الـراوي عنــد مجهـرة النقــاد مـا مل يــدع : والتـدليس
ٌألن ادعاء السامع فـيام مل يـسمع كـذب باتفـاق. السامع ّولكـنهم حـذروا مـن مرويـات املدلـسني، . ِّ

 . فعرفوهم وبينوا طرقهم يف التدليس، إذ كان بعضهم يدلس عن الضعفاء والكذابني

 مَّظـَع وقـد ،العلـم أهـل أكثـر عنـد مكـروه للحديث التدليس«:  يف ذلك كلهويقول اخلطيب
 أخـو التـدليس: قـال شـعبة بـن احلجـاج« ــ ثم روى من طريق الشافعي ـــ »ذمه يف الشأن بعضهم
 . )٣(»الكذب

 نَمـ يبـني مل نـامإ سِّاملدل نإ«: ِّومن أهم أسباب التدليس عند املدلس ما أمجله اخلطيب يف قوله
 عـدل فلـذلك ،النقـل أهـل عنـد مقبـوال امرضي يكن مل ذكره لو بأنه لعلمه عنه روى نَم وبني نهْيَب

 ،اإلسـناد علـو لتـوهيم طلبـا عنـه سَّلـَد مـن وبـني ينـهَب نَمـ يـذكر ال إنـام أنه أيضا وفيه .ذكره عن
 .)٤(»حدثه عمن الرواية من واألنفة

الـبالء منـه غالبـا يف أكثـر  أن والتدليس عندي من أخطر أسباب الوضـع العمـد، وقـد رأيـت
ويتمثل خطره يف خفائه عىل غري املتمرس، ناهيك عـن ثقـة . الثقات املعروفني بالتدليسمرويات 

ِفكم رأيت يف دراستي هذه من خـرب رواه ثقـة، وفيـه مـن الـبالء مـا فيـه، وآفتـه . )٥(َمن يفعل ذلك

 .غالبا من هذا الباب

َّاصه بالثقــات غالبــا، أن الروايــة املدلــسة يف وكونــه مــن أســباب الوضــع العمــد رغــم اختــص َ

ِّالغالب تكون معيبة، وحيتاج املحدث إىل سرت هذا العيب هبذه الوسيلة، وأخطر عيوهبـا كـام قلـت 
 .ومن هنا يكون اخلطر. آنفا التدليس عن الضعفاء والواهني

                                                        
 .٢/٣٩٣ الكفاية للخطيب )١(
 .٢/٩٦١ر حترير علوم احلديث وانظ. ١/٩١ املجروحني )٢(
 .٢/٣٦٧ الكفاية للخطيب )٣(
 .٢/٣٧٢ الكفاية للخطيب )٤(
 ذلك أن رواية الضعيف يسهل ردهـا، بعكـس مرويـات الثقـات، ملـا حتتاجـه مـن بحـث أشـد عمقـا لتأكيـد )٥(

 .السالمة فيام يرويه الثقة من التدليس والوهم واخلطأ



 

 ١١٦

 :اإلدراج .٥

ويقـع . )١(الزيـادة ههلـذ توضـيح غـري مـن منـه ليـست زيـادة فيـه كانت  ما:وهو عند املحدثني
وقـد يكـون  .ه، وإمـا يف وسـطه، وإمـا يف آخـره ـــأولـ املـتن ـــ إمـا يف  اإلسناد، ويقـع يفعندهم يف

ُفيحتاج يف كشفه إىل استنباط . متعمدا بغرض التفسري والبيان، فيدرجه الرواة من بعده يف الرواية
ع طرق الرواية، والنظـر يف موضـوع الرواة أو الرشاح وبياهنم بمقتىض القرائن الدالة عليه من تتب

. وضـاعني واملتهمـنيأما إذا كان بغرض التلبيس والدس لغرض، فهو وضع، مـن صـنيع ال. باهبا
 .الراوي أو ومههمن خطأ وقد يقع بسبب 

 : وضع الكتب أو الدس فيها .٦

 أما عن وضع الكتب فقد تناولنا طرفا منه عند حديثنا عن الطورين الثاين والثالث من أطوار
أما الدس يف الكتب فقد أرشنا إىل يشء منه يف ثنايا حديثنا عـن قـضية الوضـع . الوضع يف الرواية

ُوصورته أن يغري الواضع عىل كتب غريه فيلحق فيها مـا لـيس مـن مرويـات . يف ما مىض وما يأيت ُ ُِ

 . صاحبها دون أن يشعر

  البخـاريإسـامعيل بـن حممـدواألمثلة عىل ذلك كثرية جدا، من ذلك مـا رواه الرتمـذي عـن 
 أوــ  أحاديث فيه فأحلق ،املسندي جعفر أيب كتاب استعار كان ،كذاب هذا مالك بن عمرو« :قال
 مـا :لـه ُفقلـت العـراق مـن ُقـدمت .مكتوبـا كتبه وسط يف فوجده الشيخ فروىــ  كذبا حديثا قال

 مالــك بــن روعمــ عــن وذكـر .كتبــه يف قْحلــَأ هــو مالــك بـن عمــرو فــإذا .بالقــصة فــأخربين ؟هـذا
 هَبـَتَوك كتابـه فاسـتعار البـرصة جعفـر أبـو فقـدم ،عليـه نكـرُأ حديثا روى كان وقد :قال .عجائب

 .)٢(»فيه

ويدخل يف هذا الباب تزوير السامعات، وهو أن يلحق الراوي اسمه يف طباق سامعات كتاب 
 .)٣(وقد سبق احلديث عن يشء من ذلك فيام مىض. مل يسمعه، مدعيا سامعه

 
 

 

 
                                                        

 ).ط ماهر الفحل (١٩٤ح ص  معرفة أنواع علم احلديث البن الصال)١(
 .٣٦٦ ص الكبري الرتمذي علل )٢(
 .لثالث من أطوار الوضع يف الرواية عن الطور ااحلديث راجع )٣(



 

 ١١٧

 طلب الثاينامل

 أسباب الوضع غري العمد

إن أوسع أبواب الوضع غري العمد يأيت من خطأ الثقة وومهه يف احلفظ أو الكتاب عىل صـور 
ِوهــذا اجلانـب وإن كــان مـن قــسم املـردود مــن الروايـة، إال أن مجهــرة . شـتى يـأيت احلــديث عنهـا

ها فيه مـا بـني ضـعيف إىل ٍاملتأخرين يطلقون عليه اصطالح الضعيف عىل درجات اصطلحوا علي
بينام اتسمت اصطالحات املتقدمني يف التعبري عن هذا القـسم بـيشء مـن التفـصيل . ضعيف جدا

ِّوالدقة لكل رواية غالبا بام يفصح عن علة ردها َ : املنكـر، ومنـه: ِفمن املرويات ما يطلقـون عليـه. ِ
 تـدور غالبـا عـىل معنـى وكـل هـذه املـصطلحات عنـد القـدماء.. ما ليس لـه أصـل: الباطل، ومنه

 . الوضع غري العمد
ًوهم، هيم، ومها: ّوفرق بعضهم يف معنى الوهم بني ُ َْ َ َِ . ما سبق الذهن مـع إرادة غـريه:  بمعنى.َ

َوهم: وبني ِ ُيوهم ،َ َ ْ َوه ،َ َما أخطأ فيه املـرء وجـه الـص:  بمعنى.ًامـَ  ألنـه واب مـع إرادتـه ذلـك اخلطـأُ
 .)١(الصواب يف ظنه

 مـن ولـيس .هيـم أن حفظـه مـن وحيـدث حيفـظ من عىل والغالب«:  ابن حبانويف ذلك يقول
 املـسلك هـذا سـلكنا ولـو .روايتـه يف هيم بأوهام عدالته صحت ثبت شيخ حديث ترك اإلنصاف

 وكـانوا وإتقـان حفـظ أهـل ألهنـم ،وشـعبة ،والثـوري ،جـريج وابن ،الزهرى حديث ترك مناِزَلَل
 يف واألوىل االحتيـاط بـل ،الروايـات يف هيمـوا ال حتى معصومني يكونوا ومل حفظهم من حيدثون

 منـه ذلـك يفحـش مل مـا فيهـا وهم أنه صح ما وترك، الروايات من الثبت يروى ما قبول هذا مثل
 .)٢(»حينئذ الرتك استحق كذلك كان نإف ،صوابه عىل يغلب حتى

 .)٣(»اليشء بعد اليشء يف هيم فالبد ثقة كان وإن الثقة«: ويقول ابن عدي
 مـن كـان إن زماننـا إىل املاضـني الـسلف مـن أثـر وحامل، خرب ناقل من ليس«: ويقول مسلم

ــدهم النــاس أحفــظ ــا وأش ــاإو توقي ــا تقان ــط إال ،وينقــل حيفــظ مل ــه يف ممكــن والــسهو، الغل  حفظ
 .)٤(»ونقله

. وعىل أية حال فإن ذلك كله يندرج عند علامء الرواية حتـت بـاب يطلقـون عليـه علـم العلـل
 . )٥(م يبحث عندهم يف الغالب عن أوهام الرواة الثقات يف مروياهتموهو عل

                                                        
 .٢٧ ص لوهم يف روايات خمتلفي األمصار،ا، عبد الكريم الوريكات )١(
 .٧/٩٧ الثقات، البن حبان )٢(
 .١٥٥٠برقم ، وخمترص الكامل، للمقريزي ٥/٣٥٨ الكامل، البن عدي )٣(
 .٨٤ التمييز، ملسلم، حتقيق عبد القادر مصطفى، ص )٤(
 .٨ العلة وأجناسها عند املحدثني، ملصطفى باجو، ص )٥(



 

 ١١٨

 فيخفـى علـة لـه بحـديث ثواِّدُحيـ أن الثقـات أحاديـث يف كثـرت احلديث ةّلِوع«: يقول احلاكم
 .)١(»معلوال احلديث فيصري علمه عليهم

 ته،صـح يف تقـدح علـة عىل فيه اطلع الذي احلديث هو املعلل احلديث«: ويقول ابن الصالح
 الـصحة رشوط اجلامع ثقات، رجاله الذي اإلسناد إىل ذلك ويتطرق .منها السالمة ظاهره أن مع
 .)٢ (»الظاهر حيث من

َّا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الـضابط أشـياء تبـني هلـم ًفإهنم أيض«: ةّل ابن تيميوقيو َّ ِّ
ف علومهم، بحيـث يكـون أنه غلط فيها بأمور يستدلون هبا، ويسمون هذا علم العلل، وهو أرش

ِاحلديث قد رواه ثقة ضابط، وغلط فيه، وغلطه قد عرف ُ«)٣(. 

، وكان من أهم أسبابه التي )٤(ٌوقد بحث يف هذا الباب مجهرة من أهل هذا الفن قديام وحديثا
 : أشاروا إليها

َإصابة الراوية بعارض من العوارض اآلتية .١ َِّ: 

احـرتاق كتـب ن، أو ذهـاب بـرص، فـظ لعـارض، ككـرب سـوهـو تغـري احل: االختالط  - أ
ن تلـك التـي واملختلط عند املحدثني جيب متييز مروياته قبـل اختالطـه مـ. أوضياعها

ّكانت بعده، وإال رد ما تفرد َألنه ال يؤمن مع اختالطه من اضطراب روايته ُروايته،ب ُ ُ. 
َكـأن يكـون الراويـة قويـا يف حـديث بلـد : تغري احلفـظ يف بعـض املـواطن دون بعـض  - ب َ

وقـد وقـع . عيفا يف غريه، لبعده عن كتبه مثال، أو ضياعها يف رحلته أو نحـو ذلـكض
، كثـري اضـطراب فيـه بالبـرصة حديثـه« :هذا جلامعة من الرواة، منهم معمر بن راشد

 حديث من إىل أحب معمر عن الرزاق عبد حديث :أمحد قال و.جيد باليمن وحديثه
 بخطـأ حيـدثهم وكـان، ـــ بـاليمن يعنـي ـــ وينظـر كتبـه يتعاهـد كان، البرصيني هؤالء

 فيـه علـيهم مقـد حـني معمـر من البرصة أهل سامع: شيبة بن يعقوب وقال .بالبرصة
 .)٥(»معه تكن مل كتبه ألن،اضطراب

                                                        
 .١١٢، ص للحاكم معرفة علوم احلديث، )١(
 .٩٠علوم احلديث، البن الصالح، حتقيق نور الدين عرت، ص  )٢(
 .٣٥٣-١٣/٣٥٢جمموع الفتاوى ) ٣(
. العلل البن أيب حاتم، والعلل للدارقطني، ورشح علل الرتمذي البـن رجـب: ذا الباب من أبرز مصادر ه)٤(

والعلـة وأجناسـها عنــد . الـوهم يف روايــات خمتلفـي األمـصار، لعبـد الكــريم الوريكـات: ومـن املعـارصين
 ُاملحدثني، ملصطفى باجو ــ وهو من أهم وأوعـب املـصادر التـي اعتمـدت عليهـا يف هـذا البـاب ـــ وقواعـد

 ..لعيل الصياحود املحدثني يف بيان علل احلديث،وجه. رتجيح، لعادل عبد الشكور الزرقيالعلل وقرائن ال
 .٢/٧٦٧ رشح علل الرتمذي )٥(



 

 ١١٩

وكـان مـن املحـدثني مـن .  أن حيدث الراوية بام سمعه صغريا فال يضبطه:صغر السن  - ت
 وهـب بـن اهللا عبـد: قـال عـنيم ابـن عنمن ذلك ما جاء .  يتساهل يف سامع الصبيان

 .)١( ــصغري وهو منه سمع نهأل يعني ــ يستصغر كان، جريج ابن يف بذاك ليس

َّوذلك ملن كان حديثه من كتبه، فيحدث من حفظـه فيخطـئ، أو يلقـن : ذهاب البرص  - ث َ ُ
 .وهو عند املحدثني باب من أبواب االختالط يف الرواية. ما ليس من حديثه

راويـة بعـد شـيخوخة تـضعف فيهـا حافظتـه، فيـسوء احلفـظ،  أن حيدث ال:كرب السن  - ج
 .وهو كذلك باب من أبواب االختالط يف الرواية عند املحدثنياية لديه،وختتلط الرو

ممـا يـؤدي إىل عـدم ضـبط :  تغليب العبادة أو عمل بعينه عىل مدارسة الرواية واحلفظ  - ح

 عـن ،القطـان يدسـع بـن حييـى بـن حممد طريق من مسلم وروى .املروي والتثبت فيه

 جيـري: يقـول: مسلم قالــ احلديث  يف منهم أكذب شئ يف الصاحلني رن مل«: قال أبيه

والزهــاد ال «:  ويقــول ابــن عــدي.)٢( ــــالكــذب يتعمــدون وال لــساهنم عــىل الكــذب

 عليـه وغلـب كتـب من ومنهم«: ويقول ابن حبان. )٣(»يضبطون األحاديث كام جيب

ــادة، الــصالح ــل والعب ــن وغف ــ ع ــز طاخل ــإذا والتمي ــدث ف ــع ح ــل، رف ــند املرس  وأس

 غلـب أنـه ُذكـرت الـذى النوع« :وقال يف موضع آخر. )٤(»االسانيد وقلب ف،واملوق

. )٥(»يكـذب كأنـه صار حتى احلديث حفظ تعاهد عن وغفل والعبادة، التقشف عليه

ــد اهللا النخعــييــكَرش جــزرة يف صــالحوقــال  ــن عب ــضاء وىل وملــا ،صــدوق« : ب  الق

 .)٦(»احلديث يف إليه تاجُحي ما َّلَوق ،حفظه اضطرب

َّمه ْنَم ومنهم«: يقول مسلم:  تغليب االهتامم بحفظ املتون عىل األسانيد والعكس  - خ  تـهِ
، بعـد مـن يتخرصـها، االثـر بحفـظ يتهـاونف، أسـانيدها دون األحاديـث متون حفظ

 .)٧(»عنهم إليه أدي الذين غري قوم عىل بالتوهم فيحيلها

                                                        
 .٢/٦٨٣ املصدر نفسه )١(
 .١٠صحيحه ص  مقدمة )٢(
 .٦/٤١٥ الكامل يف الضعفاء )٣(
 .١/٦٧ املجروحني )٤(
 .١/١١١ املصدر نفسه )٥(
 .١٠/٣٩٠السالم  تاريخ مدينة )٦(
 .٨٤ التمييز ص )٧(
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لـذلك حـذر املحـدثون مـن : ء فريويه عىل التوهم ظنا منه بصحتهغلبة هواه عىل يش   - د
 الـرزاق وعبـد ،الـرزاق عبـد عـن احلديث«: يقول ابن عدي. أهل البدع يف مروياهتم

وقـال ابـن . )١(»شـيعي ألنه عليه هّبُش فلعله ،التشيع ىلإ ينسب وهو ،الصدق أهل من
 ثقـات ليـهإ رحـل قـدو ،كثـري وحـديث أصـناف مهام بن الرزاق ولعبد«: عدي أيضا

 وقد ،التشيع إىل نسبوه أهنم إال ،بأسا بحديثه يروا ومل ،عنه وكتبوا ،وأئمتهم املسلمني
 رمـوه مـا أعظـم فهذا ،الثقات من أحد عليها يوافقه ال مما الفضائل يف أحاديث روى

 .هـذا كتـايب يف أذكـره مل ممـا غـريهم مثالـب يف رواه وملا ،األحاديث هلذه روايته من به
 فـضائل يف أحاديـث منـه سـبق قـد أنـه إال ،به بأس ال أنه فأرجو الصدق باب يف أماو

 .)٢(»مناكري آخرين ومثالب ،البيت أهل

فيقلب اسام : تشابه الرواة يف األسامء والكنى واأللقاب والنسب، و التالميذ والشيوخ .٢
يف أشـد التـصح« :يقـول ابـن املـديني. بآخر، أو يـصحفه، أو يـشتبه عليـه راو بـآخر

ــامء ــصحيف يف األس ــة . )٣(»الت ــضعيف بالثق ــشتبه ال ــاب أن ي ــذا الب ــا يف ه ــر م وأخط
 .)٤(»ومن هتاون يف معرفة األسامي أورثه مثل هذا الوهم«: يقول احلاكم. والعكس

فيدخل إسناد يف آخر، أو تنقلب أسانيد عىل متـون أخـرى، : تشابه األسانيد أو املتون .٣
 .أو متون بمتون اختالطا عليه

 ومــذاكرة املرويــات عنــد املحــدثني يقــع فيهــا :ُ الثقــة بــام ذوكــر بــه عــىل الــوهمروايــة .٤
التساهل، ملا يمكن أن يكون فيها من سهو أو خطأ، ومن ثـم فهـم ال يعتـدون بروايـة 

يقـول ابـن . هذه املجـالس إال إذا نـوى املحـدث الروايـة عـىل اجلـادة فيتأهـب لـذلك
 مـن بأشـياء يـذاكر أمحـد اإلمام وكان. ذاكب املذاكرة أحاديث يروون ال كانوا«: تيمية

وروى ابـن . )٥(»الكتـاب مـن فحـدث كتابـه أخـرج الرواية املستمع طلب فإذا حفظه
 لـيس: فقلت بحديث، عوانة أبو ذاكرين«: قال مهدى بن عبدالرمحنحبان من طريق 

: قـال .فهاتـه: قلت مكتوب، عندي هو سعيد، أبا يا تفعل ال: فقال .حديثك من هذا

                                                        
 .١/١٩٣ الكامل يف الضعفاء )١(
 .٥/٣١٥ املصدر نفسه )٢(
 .١٢ ص ، أليب أمحد العسكري،تصحيفات املحدثني) ٣(
وقد دفع هذا األمر إىل تـصنيف املحـدثني كتبـا تـساعد يف رفـع إشـكاالت . ١٧٨ معرفة علوم احلديث ص )٤(

 ..ف واملختلف، واملتفق واملفرتق، ومتشابه األساميهذا الباب عرفت عندهم بكتب املؤتل
 .٣٠-١٨/٢٩ الفتاوى )٥(



 

 ١٢١

: فقلت؟ سعيد أبا يا ُتيتُأ أين من: فقال .شيئا دجي فلم ففتش .الدرج هاتى المةس يا
 .)١(»سمعت قد أنك فظننت بقلبك، فعلق شاب وأنت به َذوكرت هذا

 بخـرب احلجـة تقـوم وال«: ويف ذلـك يقـول الـشافعي :الرواية باملعنى لغـري املـتقن هلـا .٥
 بالـصدق معروفا ،دينه يف ثقة به ثّحد من يكون نأ :منها ،أمورا جيمع حتى اخلاصة

 ممـن يكـون وأن ،اللفـظ من احلديث معاين حييل بام علام به ثّحيد ملا عاقال ،حديثه يف
 املعنـى عـىل حدث إذا نهأل ،املعنى عىل به ثّحيد ال ،سمع كام بحروفه احلديث يؤدي

 فلـم بحروفـه اهّدأ وإذا ،حرام إىل احلالل حييل لعله ِرْدَي مل معناه ليحي بام عامل غري وهو
 .)٢(»احلديث حالتهإ فيه خياف وجه يبق

 :قـال ؟احلديث يف االختصار كرهُي :النبيل عاصم أبو سئل :االختصار املخل للرواية .٦
 البـن قلـت : قـالعنبـسةوروى اخلطيـب مـن طريـق . )٣(املعنـى خيطئـون ألهنـم ،نعم

 :قـال ؟معنـاه فيقلـب احلـديث خيتـرص أن يريد كان سلمة بن محاد نأ َعلمت :املبارك
 .)٤(»له فطنت أو :يل فقال

 :ومنها: مواجهة الثقة لبعض مشكالت الكتب .٧

 بقـاء مع متن، أو إسناد يف الكلمة نقط يف تغيري :والتصحيف: )٥(التصحيف والتحريف - أ
 يف) اخلـز (إىل) احلـر (و األسـامء، يف) محـزة (إىل) مجـرة: (تصحيف مثل .اخلط صورة
 وقـع فـإن .الرسـم لقـرب ًتـصحيفا) اهللا عبـد (إىل) هللا عبيـد (تغيـري ويعـدون .املتون

: حتريـف مثـل .املحـرف سـمي اخلـط، صـور بـه ختتلـف مما الكلمة حروف يف التغيري
 العلـامء مـن كثـري وعنـد ).عبـاس بـن وكيع: (إىل الصواب، وهو) سُدــُح بن وكيع(

ــواز ــالق ج ــد إط ــني أح ــىل اللفظ ــر، ع ــن اآلخ ــى وم ــذا اعتن ــاب هب ــامه الب ــا س  ًمجيع
ــصحيف( ــة ).الت ــة وأمهي ــذا معرف ــوع ه ــن الن ــوم م ــديث عل ــى ال احل ــا ،ختف ــع مل  يق

 يف يقـع ومـا العكـس، أو ثقة املجروح الراوي صريت فربام اإلحالة، من بالتصحيف
 .جادته عن به واخلروج املعنى إفساد من املتون ألفاظ

                                                        
 .١/٥٤ املجروحني )١(
 .٣٧١-٣٧٠ الرسالة ص )٢(
 .١/٥٦٤ الكفاية )٣(
 .١/٥٦٤ الكفاية )٤(
ومن أهم الدراسات يف هذه القـضية كتـاب التـصحيف، . ٢/١٠٠٩ حترير علوم احلديث، لعبد اهللا اجلديع )٥(

 .م١٩٩٧، دار طيبة، جلامل أسطريي



 

 ١٢٢

 إىل مـةاهل رصف وطلبتـه احلـديث، ِةَبـَتَك عـىل«: يقول ابن الـصالح: اإلعجام والنقط  - ب
 رووه الــذي الوجــه عــىل مرويــاهتم مــن الغــري بخــط حيــصلونه أو يكتبونــه، مــا ضـبط

 وتيقظـه، بذهنه، الواثق بذلك يتهاون ما وكثريا االلتباس، معهام يؤمن ونقطا شكال،
 ،)١(النــاس أول ٍنــاس وأول للنــسيان، معــرض اإلنــسان فــإن العاقبــة، وخــيم وذلــك

: وسـئل أمحـد. )٢(»إشـكاله مـن يمنـع وشكله استعجامه، من يمنع املكتوب وإعجام
 حـديث يف ولكنـه ،مـشكوال وال منقوطـا كتابه كان ما ،ال« :قال ؟اًثبت الوليد أبو كان

 .)٣(»متقن شعبة

ُ فإن املحدثني ال حيبون دقة اخلط يف الكتاب، ألنه ال ينتفع بـه عنـد ضـعف :دقة اخلط  - ت
 رآين« :يقـول إسـحاق بـنروى السمعاين من طريق حنبل بن . البرص لكرب أو مرض

ــد ــن أمح ــل ب ــا حنب ــب وأن ــا أكت ــا خط ــال ،دقيق ــل ال :فق ــوج ،تفع ــا أح ــون م ــه تك  إلي
 أحاديث الصحيح يف أخرجت قد« :لربقانىومن األمثلة عىل ذلك قول ا. )٤(»خيونك

 أقـدرعىل ال نـىأ الإ ،املزكـى إسـحاق أيب عـن تعلـو عنـدي اهنـا وأعلـم بنـزول كثرية
 .)٥(»لدقته خطى عىل وقوىف وتعذر البرص وضعف السن لكرب إخراجها

ــل  - ث ــسوخ باألص ــة املن ــدم مقابل ــصحف :ع ــراءة امل ــة يف ق ــع الراوي ــد يوق ــك ق ــإن ذل ّ ف
 ،سـامعييلاإل بكـر أبا سألت :قال الفقيه غالب بن محدروى اخلطيب عن أ. واملحرف

 بد ال ولكن ،نعم فقال ؟بأصله يعارض ومل الشيخ عن كتب بام ثّحيد نأ للرجل هل
 .)٦(»سقوط أو زلة من يقع عسى ملا ،يعارض مل نهأ ّبنيُي أن

 وكون أن تشتبه نـسخة يقرأهـا الراويـة :التباس النسخ والكتب واختالطها عىل الراوية - ج
ومن األمثلة عىل ذلك ما وقع أليب اليامن احلكـم . ّملحدث بعينه، بنسخة أخرى لغريه

 اشتبه عليه حديث شعيب عن بن نافع البهراين احلميص ــ فيام حكاه ابن حجر ــ حني
: ابن أيب حسني بحديث الزهري اللتصاق النسختني، فقال أمحد يف حديث جاء عنـه

 بكتـاب ملصقا حسني أيب ابن عن شعيب كتاب وكان ،الزهري عن أصل هلذا ليس«

                                                        
 . يعني آدم  )١(
 .١٨٣ علوم احلديث ص )٢(
 .٢/٣٦٩ العلل ومعرفة الرجال )٣(
 .١٦٧ أدب اإلمالء واالستمالء ص )٤(
 .٧/١٠٦ تاريخ مدينة السالم )٥(
 .٢/١٠٨ الكفاية )٦(



 

 ١٢٣

 حيمـل وال الـيامن أبـا يعـذر نافك الزهري بكتاب اختلط أنه إىل يذهب كأنه .الزهري
 .)١(»فيه عليه

 :وهو أنواع: تكون اآلفة من غري الراوية وال يتنبه هو لذلكأن  .٨

َأن يبت - أ وقد ابتيل بذلك مجاعة من الثقات، كـسفيان :  بمن يدس عليه وال يشعرُيةِاوَّ الرَىلُ
، ومحـاد بـن سـلمة ابـتيل )٢(ّبن وكيع ابتيل بوراقه، وأيوب بن سويد الرميل ابـتيل بابنـه

 .)٣(خت له رافيضبربيبه، ومعمر بن راشد ابتيل بابن أ

ومن األمثلة الدالة عىل ذلـك : من سمع مع ضعيف فأفسد عليه حديثه وهو ال يشعر  - ب
 عن صالح بن لعثامن أحاديث بمرص رأيت: زرعة أليب قلت«:  قالالربذعي حكاه ما

 احلـديث يـسمع ولكـن ،يكـذب عندي عثامن يكن مل: فقال ــ منكرة يعنيــ  هليعة ابن
ُفبلـ يسمعوا مل ما عليهم أمىل الشيخ من سمعوا إذا خالد وكان، نجيح بن خالد مع  واُ
 وكـان – يعني عبد اهللا بن صـالح كاتـب الليـث بـن سـعد –ُوبيل أبو صالح أيضا ، به

ومن هذا البـاب مـا قالـه ابـن حبـان يف . )٤(»يسمعوا مل ما الشيوخ كتب يف خالد يضع
ــب ــن أيب حبي ــب ب ــان«: حبي ــورق ك ــة ي ــىل باملدين ــشيوخ، ع ــر ال ــن وىوي ــات ع  الثق

 بعرضـه سـمعه مـن فكـل ،أحـاديثهم مـن لـيس مـا علـيهم دخلُيـ كان ،املوضوعات
 يقـرأ ثـم ،النـسخ يعطهـم ومل بيـده اجلـزء أخـذ قـرأ إذا كـان فإنـه ،بـشئ لـيس فسامعه
 .)٥(»فينسخوهنا يعطيهم ثم .كله قرأت قد: ويقول ،البعض ويرتك البعض

 بـشار بـن إبـراهيم ذكر أيب سمعت« :نبليقول عبد اهللا بن أمحد بن ح: اإلمالء اليسء  - ت

 مـا النـاس عـىل يمـيل فكـان ،عيينـة بـن سـفيان عنـد معنـا حيـرض كـان :قـال الرمـادي

 ،األلفـاظ يغـري كأنـه يقـول .يسمعوا مل ما عليهم أمىل ربام فكان ،سفيان من يسمعون

 متـل وحيك اهللا تتقي أال :يوما له فقلت .أيب قال كام أو .احلديث يف ليس زيادة فتكون

 .)٦(»اًشديد امَذ ُهَّمَوذ ذلك يف أيب حيمده ومل .يسمعوا مل ما عليهم

                                                        
 .١/٥٨٣  هتذيب التهذيب)١(
 .٣٠٠-٢/٢٩٩ املجروحني )٢(
 .١/٤٤٠ راجع تدريب الراوي )٣(
 .٥/٢٢٧ التهذيب، و٤١٨ ص الربذعي سؤاالت )٤(
 .١/٢٦٥ املجروحني )٥(
 .٣/٤٣٨ العلل ومعرفة الرجال )٦(



 

 ١٢٤

ِّتعمـد إسـامع املحـدث شـيئا : سبق يف تعريف التلقني عنـد املحـدثني أنـه هـو: التلقني .٩ َُّ َ
وهذا أمر قـد وقـع لـبعض . ِّليس من حديثه غالبا، فريدده املحدث عىل أنه من حديثه

ِالثقات خاصة بعدما تعرض هل  ككـرب سـن، أو ذهـاب ،)١(م العوارض مـن غـري عمـدَ
 .وسبق عرض بعض األمثلة عليه.. برص، ونحو ذلك

صـور التحمـل واألداء عنـد املحـدثني  تعـددت:وقوع خلل عنـد التحمـل أو األداء .١٠
إىل آخـر هـذه .. )٢(قديام، ما بني سامع وإمالء، أوعرض وقـراءة، أو مناولـة، أوإجـازة

لح ببياهنا وتفصيل القول فيها، ولكن عىل الرغم من الصور التي تكفلت كتب املصط
مراعاهتم كافة درجات التثبت والدقة يف حتملهم وأدائهم عـىل أي صـورة مـن تلـك، 
إال أن هذا مل يمنع من وقوع اخللل لبعضهم عند التحمل واألداء أحيانا، ممـا يـؤثر يف 

 قـد يتخللهـا ومـن جوانـب صـور التحمـل التـي. املروي عىل درجات يف هـذا التـأثر
 :اخللل

فقـد يتـسع جملـس املحـدث حتـى يـصل أحيانـا إىل عـدة ألـوف، : التحمل عن املستميل - أ
ِّفيعني مستملني يبلغون عنه ِّ َ وهذا أمر أجازه مجهرة املحدثني وكرهه بعـضهم خـشية . ُ

 حـرضت« : قـالالقـواس عمـر بـن يوسفروى اخلطيب أن . أن يقع خلل يف البالغ
 يف أكتـب ال وكنـت ،عليه يستملون مستملني أربعة له وكان ،املحاميل القايض جملس
 مـن بعيـدا كنـت ألين قـائام فقمـت ،املحـدث لفـظ مـن أسـمعه مـا الإ اإلمـالء جملس

 عبـد بـن حممـد وروى اخلطيب أيضا أن ابن عـامر .)٣(»لفظه أسمع ال بحيث املحاميل
 يشء ىأ درىأ وال ،ليـهإ ُّالتفـت وال ،ِاملـستميل ِّيف من قط ُكتبت ما« :قال املوصيل اهللا

 .)٤(»ثّاملحد ِّيف عن كتبأ نامإ ،يقول

 :قـال النيـسابوري هـاين بن ميإبراه روى ابن عساكر من طريق: انتقال النظر ونحوه  - ب
 حـسني أيب ابـن عـن حـدثتكم والـذي ،الزهـري حـديث احلديث :اليامن أبو لنا قال«

 .)٥(»قلبتها بورقة فيه غلطت

                                                        
 . إذ لو تعمدوه خلرجوا من دائرة الصدق)١(
َ من صور التحمل الوجادة ــ وهي أن يروي الطالب ما وجده يف كتاب شيخ من غري سامع منه وال إجازة ـــ )٢( ِ

 .ذه الصورةحيتجون هبإال أن املحدثني ال 
 .١٦/٤٧٨ تاريخ مدينة السالم )٣(
 .١/٢٤٤ الكفاية )٤(
 .١٥/٧٣ تاريخ دمشق )٥(



 

 ١٢٥

وقد وقع ذلـك ـــ كـام حكـاه اخللـييل وغـريه ـــ : ىل التوهمإدخال ما ليس يف الرواية ع  - ت
 اهللا عبـد بـن رشيـك عـىل دخـل ،موسـى بـن ثابـت لـه يقال بالكوفة ثقة زاهد شيخل«

 النبـي عـن جـابر عـن سـفيان يبأ عـن عمشاأل عن ٌحديث عليه قرأُي فكان ،القايض
 وجهـه نحـس بالليل صالته كثرت من :قال اخلشوع ثرأ عليه ورأى به برص فلام ،^

 هبذا ^ النبي عن حديث هو نفسه بلِق من رشيك به تكلم ما نأ ثابت فظن .بالنهار
 ،الـضعفاء مـن مجاعـة ورسقـه ،الكبـار منـه وسـمع ،بعـده رشيك عن فرواه ،سناداإل

 .)١(»رشحناه ما فيه صلواأل ،عنه سألُي كان حديثا هذا وصار ،رشيك عن فرووه
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 .١٢شاد يف معرفة علامء احلديث، للخلييل، ص  اإلر)١(



 

 ١٢٦

  بعبعاملبحث الرااملبحث الرا
    مواجهة الوضع مواجهة الوضع يف يف علامء علامء الال  جهودجهود

، وفـق منهـاج نقـدي  مواجهة الوضع، وتوثيـق الروايـةلقد كان ألهل السنة دورهم الرائد يف
َمبكر يف طورين وطئا لطور ثالث حتددت فيه معامل هذ املنهاج بقوة ّ. 

ات فلقد ذهب الباحثون يف التاريخ واألخبار قديام وحديثا مذاهب شتى يف سبيل نقـد الرويـ
واألخبار، ويالحظ مع هذا التعدد مدى التباين أحيانا بني هذه املذاهب وبعـضها، وسـبب ذلـك 
اختالف املشارب واألهواء التي أثرت كثريا عىل أصول هذه املـذاهب، ومـن ثـم عـىل مقاصـدها 

 .وأهدافها

م يف َوالعجيب أن من يتلطف يف دراسة هذا املنهاج النقدي عند العلـامء املـسلمني، جيـده يقـو
 .أصله عىل الشك يف الرواية حتى يثبت عكس ذلك

إذن فالتـشكيك يف نفـسه ـــ إذا كـان عـىل منهـاج ســليم ـــ ال يعنـي اهلـدم، بـل كثـريا مـا يعنــي 
تصحيح البناء عىل أصول راسخة قوية، بل أحيانا يكون رضوريا، خاصة يف جماالت علم الرواية 

إن من أهم خصائص هذا العلم التقلب املستمر ملادتـه بـني ــ قريبا مما هو يف العلوم التجريبية ــ إذ 
 .ٍشفاه ختتلف قلوب أصحاهبا صحة وسقام، كام ختتلف ألسنتهم صدقا وكذبا

ولكن ينبغي قبل احلديث عن جهود أهل السنة ومنهاجهم يف مواجهة الوضع ونقد الرواية، 
ًودورهم يف التوثيق املبكر للرواية التارخيية أن أذكر أوال  َ  صـدر اإلسـالمبأن التاريخ واألخبار يف ُ

 مل يفـصلوا بيـنهام وبـني غريمهـا مـن علـوم )١(ُإنام هو جزء من علـوم الروايـة، وأن املـسلمني األول
َذلـك أن مـن نقـل لنـا احلـد. الرواية األخرى من حيث منهاج العرض والنقد يث نقـل أيـضا مـن ّ

 احلـديث عـن يشء مـن منهـاج املـسلمني يف ومن ثم فإنه ال جيوز لنا بحال عند. التاريخ واألخبار
هذا العلم العام ــ علم الرواية ــ أن نفصل بني بعضه البعض بمنطق التخـصص املعـارص الـذي مل 

كلها أجزاء من هذا العلـم العـام .. فالتاريخ واألخبار والسنن والقراءات والشعر. يعرفه القدماء
وعليـه، فـإن أي فـصل . تفرعـت أبوابـهنشأت معا، وأحيطت بسياجه، وعوملت بمنهاجـه، وإن 

 .بينها عند احلديث عنها يف هذا الزمان املبكر سيؤدي إىل نتائج مغلوطة

                                                        
 .أهل القرون الثالثة األوىل: ُ أعني باألول هنا)١(



 

 ١٢٧

وأما ما يزعمه البعض أن القدماء تساهلوا يف رواية التاريخ واألخبار ما مل يتساهلوا يف رواية 
يف التـاريخ بغـري فإنه ال يعني عدم الفحص والتمحيص، أو أهنم أجـازوا االحتجـاج . )١(احلديث

ًوإنام يعنون بالتساهل هنا، التساهل يف التحمل واألداء ــ كتابة وروايـة ـــ بمعنـى أهنـم . الصحيح ً
إذا كانوا يذمون الرواية عن الضعفاء معلومي الضعف يف احلالل واحلرام، فإهنم أجازوا ذلـك يف 

 . مهغريه مع بيان اإلسناد، فضال عن علمهم املسبق بضعف الرواية من عد

 احلـالل يف ^ النبـي عـن روينـا إذا«: مهـدي بـن الـرمحن عبدُويفرس ذلك الذي ذكرت قول 
 والثـواب األعـامل فـضائل يف روينـا وإذا. الرجـال وانتقدنا األسانيد يف شددنا واألحكام واحلرام

 .)٢(»األسانيد يف تساهلنا والدعوات، واملباحات والعقاب
 عـن وىَور املبـارك، البـن قيـل: قـال سليامن، بن عبدة حدثنا«: وروى ابن أيب حاتم عن أبيه

 هـذه مثـل أو رْدَالقـ هـذا عنـه روىـــُي أن حيتمـل: فقـال !ضـعيف رجـل هـذا: فقيل ا،ًحديث رجل
 يف موعظـة، يف أدب، يف: قـال كـان؟ يشء أي مثـل: لعبـدة قلـت: الـرازي حـاتم أبو قال .األشياء

 .)٣(»هذا نحو أو زهد،
 هـذه عنـه تكتـب رجـل فهـو إسـحاق بن حممد أما «: قال حنبل نب أمحد عنوحكى الدوري 

 وقـبض. هكـذا اًقوم أردنا واحلرام احلالل جاء إذا فأما ــ ونحوها املغازي يعني كأنه  ــاألحاديث
 .)٤(»اإلهبام يضم ومل يد كل من األربع يده أصابع الفضل أبو

خمنــف، وســيف بــن عمــر، الكلبــي، وأيب : ومــن ثــم، تــراهم وقــد حتملــوا ونقلــوا عــن أمثــال
عىل الرغم من تركهم إياهم يف رواية احلديث، ولكن مل نر منهم مـن اعتـرب روايـاهتم .. والواقدي

، وإنـام رووا مـا كـان مـشهورا يف عـرصهم  بمجـرد أفرادهـا وآحادهـا يف التاريخ واألخبار حجـة
، وحمـصوا، ُحتى إذا وضـع اخلـرب موضـع االحتجـاج نظـروا. وعرص من سبقهم عىل لسان هؤالء

ّفرتاهم يردون، ويستنكرون، ومل يقل أحد منهم إهنا رواية أخبارية، أو تارخيية جيوز فيهـا .. وبينوا
 : وهذا هو ما عرب الطربي عن معناه يف مقدمة تارخيه حني قال. ما ال جيوز يف احلديث

                                                        
 والـسنن واحلـرام اللاحلـ يف ^ اهللا رسـول عـن روينـا إذا« : ويعتمدون يف ذلك عىل قـول روي عـن أمحـد)١(

ًحكام َيضع ال وما األعامل فضائل يف النبي عن روينا وإذا األسانيد، يف تشددنا واألحكام  تساهلنا َيرفعه وال ُ
 .١/٣٩٩الكفاية للخطيب . »األسانيد يف

 .١١ املدخل إىل معرفة اإلكليل، للحاكم، برقم )٢(
 .٣١-٢/٣٠ اجلرح والتعديل )٣(
تارخيـه (ويف هـذا البـاب أيـضا مـا جـاء عنـد اخلطيـب . ٢٣١عني، رواية الدوري برقم  التاريخ ليحيى بن م)٤(

 حديثـه يتتبـع أيب كـان: فقـال إسـحاق؟ بـن حممـد عـن سـئل حنبـل بـن أمحـد بن اهللا عبدأن ) ط بشار٢/٢٩
 يكـن مل: قـال بـه؟ حيـتج: له قيل .قط حديثه اتقى رأيته وما املسند، يف وخيرجه والنزول، بالعلو ًكثريا ويكتبه

 .السنن يف به حيتج



 

 ١٢٨

 رشطت مما فيه ذكره أحرضت ما كل يف اعتامدي أن هذا كتابنا يف الناظر وليعلم«
 واآلثـار ،فيـه ذاكرهـا أنـا التي األخبار من رويت ما عىل هو إنام ،فيه راسمه ينأ

 بفكـر سـتنبطأو ،العقـول بحجـج أدرك مـا دون ،فيه رواهتا إىل مسندها أنا التي
 هـو وما ،املاضني أخبار من كان بام العلم كان إذ ،منه القليل اليسري إال النفوس

 إال ،زمـاهنم يـدرك ومل يـشاهدهم مل من إىل واصل غري ،احلادثني أنباء من كائن
 بفكـر واالسـتنباط ،بالعقول االستخراج دون ،الناقلني ونقل ،املخربين بإخبار

 يـستنكره ممـا املاضـني بعض عن ذكرناه خرب من هذا كتايب يف يكن فام .النفوس
 معنـى وال ،الصحة يف وجها له يعرف مل أنه أجل من سامعه يستشنعه أو ،قارئه

 ناقليـه بعـض قبـل مـن أيت وإنام ،قبلنا من ذلك يف يؤت مل أنه فليعلم ،ةاحلقيق يف
 . )١(»إلينا َيِّدُأ ما نحو عىل ذلك َاينَّدَأ إنام اّوأن ،إلينا

 طريقـة جـاوزواولكن هذا املعنى للتـساهل عنـد املتقـدمني، غـاب عنـد املتـأخرين، فهـم قـد 
 :)٢(رضورية أمور ثالثة يفقدماء ال أولئك

 .األسانيد يسوقون القدماء وكان ا،ًغالب اإلسناد حذفوا مأهن: أوهلا

 ربــام والعامــة ، حلــال الروايــةبيــان دون قائلــه، إىل اًمنــسوب روايتــه يف ترخــصوا أهنــم: وثانيهــا
ُمن نسب إليه إىل نسبته صحة الكتب يف قراءته أو بسامعه اعتقدوا َ. 

 .واملوضوع واملنكر الواهي إىل لالعتبار، الصالح الضعيف فيه جاوزوا أهنم: وثالثها

 لتجـاوزه الـسلف، من بذلك ترخص من برتخيص االقتداء دعوى له يصح مل هذا فعل فمن
 .قصدوا التي الصفة

ًهذا، وقد اعتمد أهل السنة يف نقدهم وشكهم عىل مناهج نقدية منضبطة كانت سببا من أهم  ِّ َ
لك أنه نبع عندهم مـن دافـع حفـظ الـدين ذ. أسباب التوثيق املبكر للرواية التارخيية إىل وقتنا هذا

ِّفتعاملوا مع كل ما يتصل به من علم من منطلق هـذه األمانـة التـي محلوهـا جمـردين مـن اهلـوى ُ)٣( 
 . ]٢٦:ص[)   Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  (تنفيذا لقوله تعاىل 

وسوف أكتفي هنا بعرض املالمح العامة ملنهاج أهل السنة يف مواجهة الوضع، وأثر ذلـك يف 
 .ثيق املبكر للرواية التارخييةالتو

                                                        
 .٨-١/٧ تاريخ الطربي )١(
 .بترصف. ٢/١١٠٩حترير علوم احلديث، لعبد اهللا اجلديع :  راجع يف ذلك)٢(
ُ أقصد يف ذلك حكام عاما عىل اجلامعة، ذلك أين ال أدعي العصمة لكـل فـرد مـنهم، فقـد وقـع مـن بعـضهم )٣(

 غري أن يقدح ذلـك يف أصـل اعتقـاده، إذ قـد يرجـع بعض ما وقع لغريهم ألسباب قد نعرض هلا، ولكن من
ذلك إىل العصبية أحيانا، وأحيانا أخرى إىل التقليد األعمى خلطأ الغري ثقة منه بـه مـن غـري متحـيص، ونحـو 

 ..ذلك كالوهم، واخلطأ، والضعف العلمي



 

 ١٢٩

 :يقوم منهج أهل السنة يف الشك والنقد عىل أصلني رئيسني

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 (: من كتاب اهللا عز وجل يتمثل يف قوله تعاىل: أوهلام 
 .]٦:احلجرات[) 8 9 : ; > = < ?

 .)١(» لنارا من مقعده فليتبوأ ّعيل كذب من« :^ متمثال يف قوله  ^من سنة نبيهم : ثانيهام

. )٢(فكان ذلك دافعا هلم للحذر قبل الرواية، والتشكيك عند السامع حتى يتم التبني والتثبت
 هريـرة أبى عن سلمة أبى فقد روى البخاري من طريق .^وقد كان هذا أصال مقررا قرره النبي 

 ألهــل يــةبالعرب ويفــرسوهنا، بالعربانيــة التــوراة ونأيقــر الكتــاب أهــل كــان« :قــال عنــه اهللا رىض

4 5 6 ( وقولـوا، تكـذبوهم وال الكتـاب أهـل تـصدقوا ال :^ اهللا رسـول فقـال، اإلسالم
 .)٣(»اآلية  ....) 7

ّومــن هــذين األصــلني تــشكل منهــاج أهــل الــسنة يف الروا َ ُيــة، ووضــعت ضــوابطه وأصــوله َ
 .ئف واملللوتفرد أصحابه به عن سائر الطواُأثره البالغ يف رقي هذا املنهج،مما كان لذلك .عندهم

ُفقد أداهم احلذر قبل الرواية إىل وضع رشوط وضـوابط يف الراويـة قبـل الروايـة حتـى تقبـل  ِّ َِّ

َكـام حكمـوا الروايـة نفـسها إىل رشوط وضـوابط لكـي يقبلهـا املـستمع وإال . روايته عند سـامعها ِّ َّ
ّردها ْوهذا ما عرف عندهم بعد ذلك باإلسناد واملتن اللذين مها مادة هذ. َ َ ا املنهاج وعامده، وعـىل ُ

ُذلك يقوم نقد الرواية عندهم، فإذا وثقت ق ِّ َّبلت، وإال ردتُ ُ. 
 ،دينـه يف ثقـة  الراويـةيكـون نأ: بالعدالـةوقـصدوا . ــ فاشرتطوا يف الرواة العدالة، والـضبط

 .)٤ (حديثه يف بالصدق اًمعروف
َّ فقصدوا به عقل الراويـةالضبطوأما  َ ْ  حافظـا ،حفظـه مـن بـه حـدث إذا حافظـا بـه ثِّحيـد ملـا َ

 .)٥(كتابه من ثّحد إذا لكتابه
بمعنـى اتـصال الـسامع يف . ــ واشرتطوا يف الرواية السالمة من العلـة، والـشذوذ، واالنقطـاع

 . )٦(اإلسناد مع الرباءة من خمالفة ما رواه الثقات
                                                        

 .هذا غري األحاديث الكثرية التي تنهى عن الكذب مطلقا. ١٠٧ صحيح البخاري برقم )١(
ذلـك أن التثبـت يف الروايـة يعنـي . َّ خاصة إن مل يكن الراوية من أهل العدالـة كـام هـو واضـح بداللـة اآليـة)٢(

َّحتقيق رشوط الرواية والراوية اآليت احلديث عنها  وانظر كالما نفيسا للعالمة حممود شاكر يف هذا الشأن يف .ِّ
 .٣٦٢-٣٥٣نمط صعب ونمط خميف، ص : كتابه

 .٧٥٤٢، ٧٣٦١، ٤٤٨٥ بأرقام  صحيح البخاري)٣(
 .َوعليه فقد ردوا رواية جمهول العدالة حتى تثبت. ٣٧٠ الرسالة للشافعي ص )٤(
 .٣٧١-٣٧٠ الرسالة للشافعي ص )٥(
 .٣٧١ املصدر نفسه ص )٦(



 

 ١٣٠

روع هـذا العلـم وقد نشأ هذا املنهج عند أهل السنة مبكرا جدا ممـا كـان هلـذا أثـره يف حفـظ فـ
ِومنه التاريخ واألخبار ــ فضال عن السنن والقراءات وغريها من فروع علـم الروايـة ـــ ومـن ثـم 

ْ كام رأينا يف أصيل هذا املنهاج عند أصـحابه،  ^فهو قد بدأ منذ عهد النبي . التوثيق املبكر للرواية
م اتـساعا وإيـضاحا خاصـة ومن منطلق هذين األصلني كانت معـامل هـذا املنهـاج تـزداد مـع األيـا

ُفطوره ـــ كـام سـبق وأرشت ـــ منـذ عـرص النبـي . بعدما عصفت باألمة األهواء والفتن ُ ْ َ  حتـى  ^َ
، ليس كطوره منذ أواخر عهد عثامن حتى سقوط بني أمية، ليس كطوره يف  عهد عثامن أواسط

ُورقيا السنة نموا مطردا فتلك أطوار ثالثة شهد فيها منهاج نقد الرواية عند أهل . العرص العبايس
 . فرضه العرص التابع لهًكبريا

وينبغي التنبيه عىل أن رشوط الرواية والرواة السابق اإلشـارة إليهـا سـتظل هـي عـامد منهـاج 
 السنة يف مجيع أطواره، وإن اختلفت درجة االحتكام إليها من طور آلخر من حيث أهلالنقد عند 

 .روف عرص كل طورالتشدد أو التساهل تبعا الختالف ظ

 كـان يغلـب عـىل أهلـه متانـة الـدين،   عهد عثامنحتى أواسط^ فاألمر منذ عهد النبي ــ 
إسـالم املـرء وبراءتـه مـن النفـاق : ، فكان ضـابط الروايـة آنـذاك)١(وصدق اللهجة، وقوة احلافظة

 نكـن مل ولكـن ،^ اهللا رسـول مـن سـمعناه نحـدثكم مـا كل ما« :ويف ذلك يقول أنس. وحسب
 مـا ندري وال نكذب، كنا ما واهللا«: وكذلك ما روي عن أنس أيضا. )٢(»بعض عىل بعضنا كذبَي

 كانت ^ اهللا رسول حديث سمع كلنا ليس«: وكذلك ما روي عن الرباء بن عازب. )٣(»الكذب
 . )٤(»الغائب الشاهد فيحدث ،يومئذ يكذبون يكونوا مل الناس وكان ،وأشغال ضيعة لنا

 أبـى مـن طريـق )٥(درة الوضـع والكـذب يف هـذا الطـور مـا رواه البخـاريومن األدلة عىل نـ

 :يقول – عنه اهللا رىض - أنسا سمعت قال التياح

 إن !العجب هلو هذا إن واهللا :- قريشا وأعطى - مكة فتح يوم األنصار قالت« 
 فـدعا ^ النبـى ذلـك فبلـغ. عليهم ترد وغنائمنا، قريش دماء من تقطر سيوفنا

 الذى هو :فقالوا. يكذبون ال وكانوا ؟عنكم بلغنى الذى ما: فقال :قال األنصار

                                                        
 ُ هذا إذا استثنينا تلك الطائفة من املنافقني التي مل يكن هلـا تـأثري يـذكر يف الروايـة يف هـذا العـرص، بحكـم)١(

 قوة إيامن أهل هذا العرص، ومتانة الدين حينئذ
 .٨٧٤  برقم، حتقيق عيل الفقيهي،البن منده ،اإليامن  كتاب)٢(
 .١/١٥٩، والكامل البن عدي ٢/٦٣٤ املعرفة والتاريخ للفسوي )٣(
 .٢/٤٣٧، والكفاية للخطيب ١/١٢٧ املستدرك للحاكم )٤(
 .٣٧٧٨ الصحيح برقم )٥(



 

 ١٣١

ــائم النــاس يرجــع أن ترضــون أوال :قــال. بلغــك  وترجعــون، بيــوهتم إىل بالغن
 وادى لـسلكت، شعبا أو واديا األنصار سلكت لو ،بيوتكم إىل  ^ اهللا برسول

 .»شعبهم أو األنصار

 :قال طاوس عن حجري بن هشام من طريق )١(وكذلك ما رواه مسلم
 ابـن لـه فقـال ،حيدثـه فجعـل ـــ كعب بن بشري يعنىــ  عباس ابن إىل هذا جاء« 

. وكذا كذا حلديث دُع :له فقال ،حدثه ثم له فعاد. وكذا كذا حلديث ْدُع :عباس
 حديثى َأنكرت أم ؟هذا وأنكرت كله حديثى َأعرفت أدرى ما :له فقال ،له فعاد
 إذ - ^- اهللا رسـول عن نحدث كنا إنا :اسعب ابن له فقال ؟هذا وعرفت كله

 .»عنه احلديث تركنا والذلول الصعب الناس ركب فلام عليه يكذب يكن مل

األمر الذي جعل الشك يف الرواية أندر ما يكون، وإن وقع يشء منه يف ذلك العرص، فإنـه ال 
ن صحة نقـل الروايـة ُيمثل قاعدة عامة، وإنام كان يقصد من وراء ذلك اختاذه وسيلة إىل التثبت م

من عدمه، وساعد عىل ندرة الشك يف ذلك العرص قرب العهد، وانعدام الفتنة، وشـدة االحتيـاط 
 . يف الرواية

ُإال أن هذا مل يمنع ــ إذا كان الكذب عدم من املسلمني يف ذلك العـرص أو يكـاد ـــ مـن وقـوع 
 وقد كـان سـببه يف الغالـب اخـتالف .اخلطأ يف الرواية أحيانا، وهو من القلة يف هذا العهد بمكان

 )٢( عىل الرغم من يقظتهم يف هذا الباب ــ باب السامع والفهم،^الفهم بني الصحابة ملقصد النبي 
ّــ ولكن قيد اهللا تبارك وتعاىل هلذا اخلطأ من يقومـه يف وقتـه، فقـد ثبـت يف أكثـر مـن خـرب مراجعـة  ّ ّ

مـن . )٣( غـري وجههـا أو أخطـأوا فهمهـابعض الصحابة لبعض يف أخبار وأحاديث سمعوها عـىل
 عمـر بـن اهللا عبـد أن هلـا كرُوذ عائشة عن الرمحن عبد بنت عمرة من طريق )٤(ذلك ما رواه مسلم

 :عائشة فقالت. »احلى ببكاء ليعذب امليت إن« :يقول

 مـر إنـام ،أخطـأ أو نـسى ولكنـه ،يكـذب مل إنـه أمـا الـرمحن عبد ألبى اهللا يغفر« 
 ىف بَّعذُلت وإهنا عليها ونيبُكَل إهنم :فقال عليها ىبَكُي هيودية عىل  ^ اهللا رسول
 .»قربها

                                                        
 .٧ الصحيح املقدمة ص )١(
 مــن وأخـربوه احفظـوه «: عـىل احلفـظ والفهـم يف أكثـر مــن حـديث، مـن ذلـك قولـه^  فقـد حـث النبـي )٢(

) ١٠٣بـرقم (ومما يشهد لذلك التيقظ ما رواه البخاري يف صحيحه ). ٨٧صحيح البخاري برقم  (»وراءكم
 تـسمع ال نـتكا ^ النبـى زوج عائـشة أن مليكة أبى ابن، من طريق يعرفه حتى فراجع شيئا سمع من باب
 .تعرفه حتى فيه راجعت إال تعرفه ال شيئا

 وأشهر من عرف بذلك يف ذلك العهد األول عائشة ريض اهللا عنها حتى دفع ذلك بعض أهـل العلـم كبـدر )٣(
 ).اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عىل الصحابة(ْألن يصنف كتابا بعنوان ) هـ٧٩٤ت(الدين الزركيش 

 ).٢٧( ٩٣٢ الصحيح برقم )٤(
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 :قال حممد بن القاسم أن  أيضا يف موضع آخر)١(وروى مسلم

 كـاذبني غري عن لتحدثونى إنكم :قالت عمر وابن عمر ُقول َعائشة بلغ ملا«
 .»خيطئ السمع ولكن ،مكذبني وال

 احتياطــا يف قبــول األخبــار كــام قــال  ^ رســول اهللا وكــان أبــو بكــر مــن أوائــل النــاس بعــد
ومن بعده عمـر الـذي يعـد أول مـن هنـج سـبيل التـشدد يف الروايـة والتثبـت منهـا بـام . )٢(الذهبي

فـازدادت الـضوابط شـدة يف عهـد اخلالفـة . )٣(ُاستفيض عنـه مـن أخبـار تؤكـد ذلـك وتـدل عليـه
ف العرص، فقـد بـدأت الروايـة عـن عهـد ، تبعا لظروالراشدة بداية من عهد عمر بن اخلطاب 

ّالنبوة وأخبار السابقني تتسع بني قـوم ادعـوا اإلسـالم، فخـيش عمـر أن يكـون يف اتـساع الروايـة 
جماال للخطأ الذي يؤدي إىل الكذب عند النقل من لسان آلخر، مع اختالف القلوب بني قوم هم 

َيف أكثرهم حديث عهدهم بكفر، فأثر عنه  ِ ُ ٌالصحابة يف هذا العهـد املبكـر مـدى  وعن غريه من 
ًحترهيم يف الرواية حتمال وأداء، خشية عىل أنفسهم أوال من اخلطأ والسهو، ثم خشية عـىل غـريهم  ً

، وكــانوا هيــابون )٤(فكــانوا يتحـرون يف الروايــة أشــد التحــري. أن يكـذبوا علــيهم عمــدا أو خطــأ
ًم يف غالبهـا عـىل الوجـه قـصدا، خـشية الرواية فرقا من اخلطأ والوهم والنسيان، فكانـت روايـاهت

ناهيـك عـن يقظـتهم يف كـل مـا . النقصان أو الزيادة بام خيـل الروايـة أو ينحـرف هبـا عـن وجههـا
م فيام يريبهم بل انتقادهم أحيانا لبعض ما يسمعون، بل وصـل األمـر أحيانـا إىل ِهِّكَيسمعون وش

ألول، األمر الذي مهـد للطـور الثـاين عـىل َّوتفشى ذلك يف أواخر هذا الطور ا. )٥(الرد والتكذيب
 . النحو الذي سوف يأيت احلديث عنه

                                                        
 .٩٢٩ الصحيح برقم )١(
تـذكرة  (»وإليه ــ يعني أبا بكر ــ املنتهـى يف التحـري يف القـول والقبـول«: وقال أيضا. ٢ تذكرة احلفاظ ص )٢(

 .)٥احلفاظ، ص
واألمثلة عىل . ّ إذ ال ريب أن عمر مثل دور احلارس األمني بكل ما حتمله الكلمة من معان للرواية يف عهده)٣(

-٩٦السنة قبل التدوين، ملحمد عجـاج، ص : راجع فيها عىل سبيل املثال. ة والشهرة بمكانذلك من الكثر
 .٥٦-٥١، ومنهج النقد عند املحدثني، ملحمد مصطفى األعظمي ص ١١٦-١١٣، ١١١

ْ وتفصيل القول يف هذا الباب يطـول، ولكـن تكفلـت بـه كتـب عـدة قديمـة ومعـارصة، ككتـب املـصطلح، )٤(
الـسنة قبـل التـدوين، ملحمـد عجـاج اخلطيـب، : ن الدراسات احلديثـة يف هـذا البـابوم. والعلل، والرجال

وتوثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري، لرفعت فوزي عبد املطلب، واهـتامم املحـدثني بنقـد احلـديث، ملحمـد 
 لقامن، ومنهج النقد عند املحدثني، ملحمـد مـصطفى األعظمـي، وتـدوين وتوثيـق الـسنة النبويـة يف حـديث

 .، جلامل حممد خلفالرسول والصحابة
فـيام رواه ^ ومنـه قولـه . اخلطـأ:  وإن مل يكن مقصودا يف هذا الطور، إذ إن من معاين الكذب عنـد العـرب)٥(

 فـدى فقلـت. » ؟لـك مـا « ىل فقـال. شـاحبا - ^ - اهللا رسول رآين :سلمة قالملا ) ٦١٤٨برقم (البخاري 
 بـن وأسـيد ،وفـالن ،وفـالن ،فالن قاله :قلت. » ؟قاله من « قال. هعمل حبط عامرا أن زعموا يوأم أيب لك

 .»..ألجرين له إن .قاله من كذب « - ^ - اهللا رسول فقال. األنصارى احلضري
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 :وتتمثل أهم ضوابط الرواية يف هذا العرص فيام يأيت

  :التثبت عند الشك أو اخلالف .١

.  ذلك حينئذ إما بمراجعة املتحدث يف حديثه، أو اختبار املتحدث طلبا للتثبت ممـا رواهوكان
 فراجـع شـيئا سـمع مـن(فيام رواه البخاري حتت بـاب  ريض اهللا عنها ويمثل لألول بصنيع عائشة

 :مليكة أبى ابنمن طريق ) يعرفه حتى

 حتـى فيـه راجعـت إال تعرفه ال شيئا تسمع ال كانت  ريض اهللا عنهاعائشة أن« 
  .)١(»تعرفه

  :قال الزبري بن عروةويمثل لآلخر بام رواه مسلم من طريق 
 ،احلـج إىل اَنـِب ٌّارَمـ عمـرو بـن اهللا عبـد أن يبلغن ،تىأخ ابن يا :عائشة يل قالت«

ُفالقه فسائله ْْ ِْ َ َ َ  عـن فـساءلته فلقيتـه :قـال .كثـريا علـام ^ النبى عن محل قد فإنه ،َ
 :قال ^ يالنب أن ذكر فيام فكان :عروة قال. ^ اهللا رسول عن يذكرها أشياء«

 العلـم فريفـع ،َالعلـامء قـبضَي ولكـن ،اًانتزاعـ النـاس مـن العلم ينتزع ال اهللا إن
. ويـضلون فيـضلون ،علـم بغـري يفتوهنم ًاالَّهُج اًوسؤر الناس ىف ويبقى ،معهم

 أنه ثكَّدَحَأ :قالت ،وأنكرته ذلك أعظمت بذلك عائشة حدثت فلام :عروة قال
 ابـن إن :لـه قالـت ،قابـل كـان إذا حتى :عروة قال !؟هذا يقول^  يالنب سمع

 .العلم ىف لك ذكره الذى احلديث عن تسأله حتى فاحته ثم هَقْالَف ،قدم قد عمرو
 :عـروة قـال. األوىل مرتـه ىف بـه يحدثن ما نحو يل فذكره ،فساءلته ،فلقيته :قال
 ومل شـيئا فيـه يـزد مل أراه ،صـدق قـد إال أحـسبه مـا :قالـت ،بـذلك أخربهتا فلام

 . )٢(»ينقص
 :قال نافعمن طريق  )٤(، ومسلم)٣(وكذلك ما رواه البخاري

 جنازة تبع من :يقول  ^اهللا رسول سمعت يقول هريرة أبا إن عمر البن قيل« 
 عائـشة إىل فبعـث. هريـرة أبـو علينـا كثـرَأ عمـر ابن فقال. األجر من قرياط فله

 .»كثرية قراريط ىف فرطنا لقد :عمر ابن فقال ،هريرة أبا فصدقت فسأهلا
 : ِطلب املتابـع عند الشك أو اخلالف .٢

 األشـعرى موسـى رائدا يف هذا الباب يف قصته املـشهورة مـع أيب اخلطاب ويعترب عمر بن 
 أبـو فرجـع ،مـشغوال كـان وكأنـه، لـه يـؤذن فلم عنه اهللا رىض اخلطاب بن عمر عىل استأذنحني 

  :فقال عمر ففرغ، موسى

                                                        
 .١٠٣ صحيح البخاري برقم )١(
 ).١٤ (٢٦٧٣ صحيحه برقم )٢(
 .١٣٢٤، ١٣٢٣ صحيحه برقمي )٣(
 .٩٤٥ صحيحه برقم )٤(



 

 ١٣٤

 كنـا :فقـال. فـدعاه. رجـع قد قيل له ائذنوا ،قيس بن اهللا عبد صوت أسمع أمل«
. فسأهلم، األنصار جملس إىل فانطلق. بالبينة ذلك عىل تأتينى :فقال. بذلك نؤمر

 سعيد بأبى فذهب. اخلدرى سعيد أبو ،أصغرنا إال هذا عىل لك يشهد ال :فقالوا
ــدرى ــال. اخل ــر فق ــَخَأ :عم ــىل َيِف ــن َّع ــر م ــول أم ــانى ،^ اهللا رس ــصفق أهل  ال

 .)١(»باألسواق
 : َعدم حتديث من ليس أهال للتحمل .٣

ومن األمثلة عىل ذلـك مـا ذكرنـاه قبـل مـن . غالب إال من كان أهال للتحملفال حيدثون يف ال
 حجـة آخـر  ىف أن خيطـب يف النـاس بـأمر جلـلموقف عبد الـرمحن بـن عـوف مـن عـزم عمـر 

 : ، وكان بعيدا عن املدينة املنورة، فقال عبد الرمحنحجها

 هم فإهنم، وغوغاءهم الناس رعاع جيمع املوسم فإن ،تفعل ال املؤمنني أمري يا«
 مقالـة فتقول تقوم أن أخشى وأنا، الناس ىف تقوم حني قربك عىل يغلبون الذين

 فأمهـل، مواضـعها عـىل يضعوها ال وأن، يعوها ال وأن، مطري كل عنك يطريها
، الناس وأرشاف الفقه بأهل فتخلص، والسنة اهلجرة دار فإهنا املدينة تقدم حتى

 . )٢(»مواضعها عىل ويضعوهنا، مقالتك مالعل أهل فيعى، متمكنا قلت ما فتقول
 عـن، سـعد أخربنـا: قـال، شعبةومنه صنيع سعد بن أيب وقاص فيام رواه ابن سعد من طريق 

 : خالته
 إين: فقـال، فاسـتعجم، يشء عـن فـسئل وقـاص أيب بـن سـعد عىل دخلوا أهنم«

 .)٣(»ئةاامل عليه فتزيدوا، واحدا أحدثكم أن أخاف

  :ملتقن عند احلاجةالتقلل يف الرواية إال  .٤

ففي كثـرة الروايـة مظنـة اخلطـأ أحيانـا، فمـن أجـل ذلـك ضـن كثـري مـن أهـل الـصدر األول 
 بـن حييـى مـن طريـق )٤(مثاله ما رواه ابن سـعد. بالرواية إال عند الرضورة، خشية اخلطأ والنسيان

 سمعته فام«: قال، مكة إىل املدينة من وقاص أيب بن سعد صحب :أنه يزيد بن السائب عن، سعيد
 . »رجع حتى حديثا ^ النبي عن حيدث

                                                        
 وينبغي التنبيه أن ذلك األمر مل يكن دأب عمر ريض اهللا عنه، وإنام هو عنـد .٢٠٦٢ صحيح البخاري برقم )١(

: وراجـع يف ذلـك. الشك أو اخلالف،وإال فإنه قد ثبت عنه قبوله العديد من الروايات من غري طلـب املتـابع
 آل سنحمـ بـن السالم عبد،لاإلدارية وسياسته اخلطاب بن عمر شخصية يف الواردة املرويات يف نقدية دراسة
 .٨١٥-٨١٢،صعيسى

 .٦٨٣٠ صحيح البخاري برقم )٢(
 .٣/١٣٤ الطبقات البن سعد )٣(
 .٣/١٣٤ الطبقات البن سعد )٤(



 

 ١٣٥

 فنهـى ، يف هـذا األمـر تـشددا،  ولكـن بـالغ عمـر )١(ُومثل ذلك أثر عـن الـزبري بـن العـوام
ًاحلافظ وغريه احتياطا وترهيبا ملن عـساه أن يتجـرأ عـىل الروايـة بـالظن، حتـى طـال ذلـك بعـض 

ُن مـسلمة أهل الكتاب ـــ ككعـب األحبـار ـــ إذ  ــ وم)٢(احلفاظ املتقنني من الصحابة ــ كأيب هريرة
 منـه هـذا اجتهـادا وكـان .فال يغـرت أحـد بحفظـه ليكونا قدوة لغريمها، هناههام ملا أكثرا من الرواية

 .ريض اهللا عنه

  :النهي عن الرواية بالظن .٥

 إين، الناس أهيا«: فيه طعن الذي العام يف  قالاخلطاب بن عمرمن ذلك ما حكاه الزهري أن 
  عىل باهللا فأحرج حيفظه مل ومن، راحلته به انتهت حيث به فليحدث حفظه فمن، بالكالم أكلمكم

 .)٣(»أقل مل ما عيل يقول أن امرئ

  :الكتابة أحيانا لضبط املروي .٦

 مـا إال، منـى عنـه حـديثا أكثـر أحد ^ يالنب أصحاب من ما«:  أبو هريرة يقولويف ذلك 
 .)٤(» أكتب وال يكتب نكا فإنه عمرو بن اهللا عبد من كان

ومن ثم، فإن ذلك كله يوضح لنا مدى العناية التي تلقتها الروايـة يف ذلـك العهـد، ممـا يعنـي 
بداية مبكرة للعناية بالرواية حلفظها من أي دخيل قد يطرأ عليها فيفسدها، متثلت هـذه العنايـة يف 

الحقـة وفـق ضـوابط فطريـة هذا املنهاج الفطري السليم، الذي مهـد للروايـة طريقهـا يف عـصور 
ويشهد هلذا املنهاج الفطري . أسست لتلك القواعد والنظريات التي حكمت هذا األمر بعد ذلك

 كـان اًحـديث إال ،َوأحاديث مُاكَّإي«: ُالذي أسس يف خري القرون ذلك القول املأثور عن معاوية 
 .)٥(»وجل عز اهللا يف الناس خييف كان عمر فإن ،عمر عهد يف

 هـذا املنهـاج يف نقـل الروايـة آنـذاك كـل خـرب خيـص حادثتـه مـن مغـازي، وسـري، وقس عىل
ُوإن وقع يشء من الكذب أو اخلطأ عندهم فهو إما يشء نقل .. ووفيات، وأخبار، وأشعار، وأيام

 عنـد احلـديث عـن مـرَإليهم من قبل هذا العهد، أو أمر قام عليه منافق أو كافر يف ذلك العهد كام 
 . طوارهنشأة الوضع وأ

                                                        
 .١٠٧ انظر صحيح البخاري برقم )١(
 عـن املقـربى سعيد من طريق ) ١١٩صحيحه برقم (قد شهد له باحلفظ فيام رواه البخاري ^  وكان النبي )٢(

 قـال. فبـسطته .رداءك ابـسط :قـال. أنـساه كثـريا حـديثا منك أسمع إنى، اهللا ولرس يا قلت: قال هريرة أبى
 .بعده شيئا نسيت فام فضممته .ضمه :قال ثم بيديه فغرف

 .٣/٢٦٧ الطبقات البن سعد )٣(
 .١١٣ صحيح البخاري برقم )٤(
 .١٠٣٧ صحيح مسلم برقم )٥(



 

 ١٣٦

وفيه وقعت الفـتن، .  حتى سقوط بني أمية ويبدأ من أواخر عهد عثامن :ــ أما الطور الثاين
ٌوادعى اإلسالم قوم ليسوا له بأهل، كان هلم دورهم يف إشعال الفتنة، ونـرصة األهـواء، وانتـشار  َ

 . الكذب، مما كان لذلك أثره اخلطري عىل الرواية يف ذلك العرص

لشك والنقد يزداد يف منهجيته شدة، فتمثلت أهم ضـوبط الروايـة إضـافة ملـا وهنا بدأ ميزان ا
 :مر ذكره يف الطور األول فيام يأيت

 : طلب اإلسناد والسؤال عنه .١

فلقد بدأوا يبحثون عن اإلسناد، وغايتهم من وراء ذلك معرفة رواته والسؤال عنهم فيتميز أهـل 
 ):هـ١١٠ت (بن سريين يقول ا. الصدق والعدالة من أهل الكذب والبدعة

 .رجـالكم لنـا سـموا :قـالوا الفتنـة وقعـت فلام ،اإلسناد عن يسألون يكونوا مل«
ــرُفي ــل إىل نظ ــسنة أه ــذ ال ــديثهم فيؤخ ــر ،ح ــل إىل وينظ ــدع أه ــال الب ــذ ف  يؤخ

 .)١(»حديثهم
 إن«: ومل يكفهم ذلك حتى ندبوا إليه، وجعلوه من الدين، ويف ذلك يقـول ابـن سـريين أيـضا

 .)٢(»دينكم تأخذون عمن فانظروا دين العلم هذا
 من اإلسناد«:  إىل ذلك األمر الذي ترشف به هذا الطور بقوله)هـ١٨١ت( ابن املبارك ويشري

 .)٣(»شاء ما شاء من لقال اإلسناد ولوال ،الدين
وكان ذلك يعني ميالدا مبكرا ألدق منهج نقدي عرفته البـرشية، فكـان لـذلك أبلـغ األثـر يف 

 .ة يف هذا العرص املبكرتوثيق الرواي

 :اتساع حركة الكتابة والتدوين .٢

وال شك أن نشأة التدوين وإن مل تكن واسعة النطاق يف هذا العـرص املبكـر، إال أهنـا تعـد مـن 
وقد فرغنا من احلديث عن هذا البـاب بـام . أهم عوامل التوثيق املبكر للرواية عامة يف هذا العرص

 .)٤(ىيغني عن إعادة القول فيه مرة أخر

 :اهتامم األمراء بالرواية .٣

وكذلك اهتامم األمراء بالرواية بشتى فروعها يف هذا العرص املبكر سامعا وتدوينا، تعد أيـضا 
 . وهذا أيضا أمر قد فرغنا من احلديث عنه آنفا. من عوامل التوثيق املبكر للرواية يف هذا العرص

                                                        
 .١/٨ صحيح مسلم، املقدمة )١(
 .١/٨ صحيح مسلم، املقدمة )٢(
 .١/٩ املصدر نفسه، املقدمة )٣(
 . راجع احلديث عن أطوار التدوين التارخيي واألخباري عند املسلمني)٤(



 

 ١٣٧

 العباسية، وفيه شهدت الرواية أعقد مراحلهـا،  ويبدأ ــ كام قلنا ــ بالدولة:ــ أما الطور الثالث
فقد طالت األسانيد، وتعددت أهواء الرواة، وكثرت املحن والفتن، واتسعت دائرة الوضـع، وال 
ْريب أن كان لتلك العداوة والبغضاء بني الدولة الناشئة، واألخرى البائدة أثرها يف نشاط حركـة 

يم جهود السابقني يف احلفـظ عـىل نقـاء الروايـة، فوجب تبعا لذلك مضاعفة اجلهد، لتتم. الوضع
 . وعدم شوهبا بأية شائبة

 :وتتمثل أهم جهود العلامء يف صيانة الرواية يف هذا الطور فيام يأيت

 :اإللزام باإلسناد واالهتامم به .١

فاإلسناد وإن كان يف الطور السابق مطلوبا عىل الندب ــ إال عند الشك أو اخلالف ــ فإنـه صـار 
ّذا الطور واجبا رشعيا، يلزم به كل ناقل للخرب، فصار ال يقبل خرب عنـدهم إال بإسـناد، وإال رد يف ه ُ ُ ًُ

وقـال . )١(»وبقـل خـل فهـو أخربنـا أو حـدثنا فيـه لـيس حـديث كـل« :حتى قال شعبة. عىل صاحبه
 وال زمةأ اهل ليست بأحاديث جتيء إسحاقيا «: الزهري يوما إلسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة املدين

 .)٣(»إذا حدثتني فأسند«: وقال األعمش إلبراهيم النخعي. )٢(»ِدفأسن َثتَّدَح إذا !خطام

فزاد احلرص عىل طلب اإلسناد مهام طال، من أجل فحصه ومتحيصه بالكشف عن حال رواته 
 :)٤(ويف ذلك يقول احلاكم.. ُوفق قواعد وضوابط عرفت بعد ذلك بعلم الرجال، واجلرح والتعديل

 لـدرس ،حفظـه عـىل مـواظبتهم وكثرة ،له الطائفة هذه وطلب اإلسناد فلوال« 
 بوقلــ ،األحاديـث بوضـع فيــه والبـدع اإلحلـاد أهــل ولـتمكن ،اإلسـالم منـار

 »رتاُب كانت فيها األسانيد وجود عن تَّتعر إذا األخبار فإن .األسانيد

املوضوع، وليس ذلك إال والعجيب أهنم طلبوا من األسانيد كل يشء، حتى املكذوب منها و
 تبناَك«: يقول حييى بن معني. من أجل معرفتها ومعرفة مصادرها، فال تلتبس عليهم عند الفحص

 . )٥(»نضيجا اًخبز به فأخرجنا التنور، به وسجرنا الكذابني، عن

 يكتـب وهـو بـصنعاء زاويـة يف معني بن حييى رأى حنبل بن أمحدويروي ابن حبان وغريه أن 
 : حنبل بن أمحد فقال كتمه، إنسان عليه اطلع فإذا أنس، عن أبان عن معمر صحيفة

                                                        
 .٢/٢١٣ الكفاية للخطيب )١(
 ليـست بأحاديـث يئنـاجت فـروة أيب بن يا اهللا قاتلك:  قال لهالزهريويف رواية أن . ١٨ اإلرشاد للخلييل ص )٢(

 ).٥٩لرتمذي ص العلل الصغري ل (!أزمة وال خطم هلا
 .١/٢٢٦ للطحاوي، رشح معاين اآلثار)٣(
 .٦ معرفة علوم احلديث ص )٤(
 .١/٥٦ املجروحني )٥(



 

 ١٣٨

 لـك قـال فلـو !موضـوعة أهنـا وتعلـم أنـس عـن أبان معمرعن صحيفة تكتب«
 أبا يا اهللا رمحك: قال !؟الوجه عىل حديثه تكتب ثم أبان، يف تتكلم أنت: القائل

 أنـس عـن أبـان عـن معمـر عـن الـرزاق عبـد عن الصحيفة هذه أكتب ،عبداهللا
 أبـان بـدل فيجعـل إنـسان، جيـئ ال حتـى موضـوعة أهنا وأعلم كلها، وأحفظها

 ال أبـان هـي إنـام كـذبت لـه فأقول أنس، عن ثابت عن معمر عن ويروهيا، اًثابت
 .)١(»ثابت

. ولكنهم مع ذلك رصفوا عناية خمصوصة يف طلب العايل منه ابتغاء تقليل الوسائط ما أمكـن
من اجلهد والوقت واملال، إذ كان مثل هذا النوع من األسـانيد يتطلـب وكان يكلفهم ذلك الكثري 

وقد ظهر ذلك مبكرا، ويظهر واضحا . ُفكان ذلك حممودا عندهم، يمدح به صاحبه. الرحلة إليه
ِ رفيع بن مهـران الريـاحي العالية أيب يف قول َ  عـن بالبـرصة الروايـة نـسمع كنـا«: قـال )هــ٩٠ت(ُ

ليكـون . )٢(»أفـواههم مـن فـسمعناها، املدينـة إىل ركبنـا حتى رضن فلم، ^ اهللا رسول أصحاب
 . )٣(هذا الصنيع سنة من بعدهم كام قال احلاكم

وكان من فوائد االهتامم باإلسناد عندهم ــ إضافة ملا سبق ــ  التثبت مـن اتـصال إسـناد اخلـرب 

اإلسـناد غـري مـأمون املنقول إىل قائله، وإال فإهنم يردون املنقطـع خـشية أن يكـون املحـذوف مـن 

 .فيدخل عليهم الكذب وهم ال يشعرون

ــدهم ــان عن ــطالح، فك ــل االص ــن أه ــأخرين م ــد املت ــدة عن ــور ع ــع ص ــ: وللمنقط ، )٤(قَّاملعل

 .)٨(َّ، واملدلس)٧(لَ، واملرس)٦(ِع، واملنقط)٥(لَواملعض

ازمة ووضعوا له قواعد مبكرة ح. إال أن املشهور عند القدماء يف تسمية كل منقطع أنه مرسل

 .)٩(يف رسالته القيمة) هـ٢٠٤ت(ه، من أمهها وأقيمها وأقدمها ما قاله الشافعي ِّدَر يف قبوله أو

                                                        
 .٣٢-١/٣١ املجروحني )١(
 .٩/١١٢ الطبقات البن سعد )٢(
 .٧ معرفة علوم احلديث ص )٣(
 .التوايل عىل فأكثر راو إسناده مبدأ من ُحذف ما:  وهو)٤(
 .التوايل عىل فأكثر اثنان إسناده من سقط ما:  وهو)٥(
 .انقطاعه كان وجه أي عىل ُإسناده، يتصل مل ما:  وهو)٦(
ْمن إسناده آخر من سقط ما:  وهو)٧( َبعد َ ْ  .التابعي َ
 . سيأيت احلديث عنه قريبا)٨(
 .١٢٧٨ - ١٢٦٢الرسالة فقرات :  انظر)٩(



 

 ١٣٩

 :البحث عن حال الرواة .٢

، ومـا ذلـك إال )١(فقد دأبوا يف السؤال عن أحوال الرواة والكالم فيهم من غـري حمابـاة ألحـد
وهـذا أمـر . دوا عـىل اآلخـر خـربهليعرفوا الصادق األمـني مـن غـريه، فيقبلـوا روايـة األول، ويـر

ًفطري، ولكن ما اختص به هذا الطور، أن هذا األمر صار ملزما ــ كام قال مسلم   أنفسهم ألزموا«:ُِ

 عظـيم مـن فيـه ملـا سـئلوا حـني بـذلك وأفتـوا ،األخبـار وناقىل احلديث رواة معايب عن الكشف
ً ــ حتى أصـبح علـام قـائام بذاتـه، لـه قواعـده ا)٢(»..اخلطر ملنهجيـة املـصطلح عليهـا، يعـرف بعلـم ِ

الرجــال، ومــا تفــرع منــه مــن علــوم تبحــث عــن أســامء الــرواة، وكنــاهم، وألقــاهبم، وأنــساهبم، 
وكان تـاج هـذه العلـوم مجيعـا وثمرهتـا علـم اجلـرح . وطبقاهتم، وتوارخيهم، ووفياهتم، وبلداهنم

ال الـرواة مـن حيـث والتعديل، ذلك العلم الـذي اهـتم بـام نحـن بـصدده، وهـو البحـث عـن حـ
 واألطول، فاألضبط واألضبط، فاألحفظ األحفظ« عرفواف. الصدق والكذب، واحلفظ والضبط

 .)٣(»جمالسة أقل كان ممن فوقه ملن جمالسة

ومـن أبـرز هـذه املجـالس . )٤(وبلغ من اهتاممهم هبذا العلـم، أن خـصوه بالـدرس واملجـالس

ذا الفــن فيــسألونه عــن أحــوال الــرواة جمــالس حييــى بــن معــني، إذ كــان يلتــف حولــه طــالب هــ

 .)٥(فيجيبهم

ذلـك أن . متييز الراوي، ثم معرفة حالـه: وعمل النقاد والعلامء يف هذا الباب يقوم عىل أمرين

 بلقبـه، ورابـع سبه،بنَـ وثالـث بكنيتـه، وآخـر باسـمه، مـذكور هـذا الـرواة، مـن« جمموعـة اإلسناد

 الباب، هذا يف الغلط يف الوقوع من يقي تأصيل إىل اجحيت ٍّبكل املراد تعيني عىل فالوقوف وهكذا،

 وال ذلـك، عـدم أو للروايـة واألهليـة العدالـة جهـة مـن منزلته تعرف أن ٍراو كل يف املطلوب فإن

 .)٦(»شخصيته بتمييز إال أمره حقيقة عىل الوقوف إىل سبيل
 

                                                        
). ١٦مقدمـة صـحيح مـسلم ص  (»خـىأ عن تأخذوا ال« : حني قالأنيسة أبى بن زيد من ذلك ما كان من )١(

 رفـع ثـم فـأطرق .سـألناك فقـالوا غريى اسألوا«: فقال أبيه عن سئل وقد املدينى بن عىلوكذلك ما كان من 
 )٢/١٥املجروحني . (»ضعيف أبى ،الدين هو هذا: وقال رأسه

 .١٧-١٦ مقدمة صحيحه ص )٢(
 .٤٠ ص ، للخطيب، رشف أصحاب احلديث)٣(
 .ف التي صنفت يف هذا البابني ناهيك عن التصا)٤(
 .راجع يف ذلك كتب السؤاالت..  ومثله السؤاالت عن أمحد، والدارقطني، وأيب زرعة الرازي)٥(
 .١/٦٥ حترير علوم احلديث )٦(



 

 ١٤٠

 :وضع قواعد للتحمل واألداء .٣

ة تضبط عملية الروايـة وحتفظهـا مـن أي خلـل فقد وضع علامء الرواية ضوابط وقواعد دقيق
ن حيـث ـــم مـــه عندهــفميزوا بني عدة أنواع من أنواع التحمل، لكل منها حكم. قد يؤثر عليها

 : )١(فكان من أهم طرق التحمل عندهم كام عرضها بعضهم. احلجية

أو هـو منقـسم إىل إمـالء و. يكـون مـن لفـظ الـشيخ عـىل طالبـه وهـم يـستمعونو :)٢(السامع
 . وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه.حتديث

 أو ،القراءة عىل الشيخ، سـواء كنـت أنـت القـارىء أو غـريك وأنـت تـسمعوهي  :)٣(العرض
ثني ّ وأكثـر املحـد. أو كان الشيخ حيفظ ما يقرأ عليه أويمسك أصله، أو من حفظ، يف كتابَقرأت

 .شيخ كام يعرض القرآن عىل إمامها ألن القارىء يعرض ما يقرؤه عىل الًيسمونه عرض

 وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثـه، أو  أيضا،الكتابةوهي  :)٤(املكاتبة
يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدا للطالب بحرضته أو من بلد آخر وليس يف الكتاب وال يف املـشافهة 

 .والسؤال إذن وال طلب للحديث هبا عنه

 إمـا وهـي.  جييز الشيخ لتلميذه أن يروي عنه شيئا من غري أن يسمعه منـهوهو أن: )٥(اإلجازة
وكانــت هلــا . يبــهِغَ أو م، أو يكتــب لـه ذلــك بخطــه بحــرضته،يــبِغَمـشافهة أو إذنــا بــاللفظ مــع امل

 أن يكـون الفـرع معارضـا : يف اإلجـازةٌالـك رشطِمل«:  العباس املالكى قالو أبرشوط، فقد حكى
 وأن ، معروفـا بـالعلم، ثقة يف دينه وروايتـه،أن يكون املجيز عاملا بام جييز و،باألصل حتى كأنه هو

 .» به حتى ال يضع العلم إال عند أهلهًسامِّتُيكون املجاز من أهل العلم م

 :وهي عىل أوجه، أمهها

 اإلجازة لكتب معينة وأحاديث خمصـصة مفـرسة، وال حيتـاج يف :أعالهاوهو : األول الوجه 
 . نسخته بأصول الشيخهذا لغري مقابلة

ــانى ــب وال : الوجــه الث ــىل العمــوم واإلهبــام دون ختــصيص وال تعيــني لكت ــز ملعــني ع أن جيي
 .ي أو ما صح عندك من روايتي، كقولك قد أجزت لك مجيع روايت.أحاديث

                                                        
وهـو مـن أهـم الكتـب يف هـذا . اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع:  هو القايض عياض يف كتابه)١(

 .الباب عند القدماء
 .٦٩ اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع، ص )٢(
 .٧٠ املصدر نفسه ص )٣(
 .٨٣املصدر نفسه ص )٤(
 .٨٨املصدر نفسه ص )٥(



 

 ١٤١

د ـــه وقـــ منةــ أو نـسخ، أرفعها أن يدفع الشيخ كتابـه الـذى رواه:وهي عىل أنواع :)١(املناولة
 فيقــول ،تبــت عنــه فعرفهــاُو أحاديــث مــن حديثــه وقــد انتخبهــا وكتبهــا بخطــه أو ك أ،صــححها

 خـذها فانـسخها وقابـل هبـا ثـم : أو يقـول لـه. ويـدفعها إليـه. هذه روايتى فاروها عنـى:للطالب
 صـحيحة ة أو يأتيه الطالب بنسخ. أو اروها عنى.دث هبا عنىُ وقد أجزت لك أن حت،ّارصفها إيل

 وحيقق مجيعـه وصـحته وجييـزه ، ويعرفه،بجزء من حديثه فيقف عليه الشيخ أو ،من رواية الشيخ
 . له

 ثـم يمـسكه ، ويأذن له ىف احلديث بـه عنـه، أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب:نوع آخر
 وعىل التحقيـق فلـيس هـذا بـشىء زائـد عـىل معنـى اإلجـازة للـشىء .الشيخ عنده وال يمكنه منه

 وال فـرق بـني إجازتـه إيـاه أن حيـدث ،رة واألحاديث املعروفة املعينـةاملعني من التصانيف املشهو
 . إذ املقصود تعيني ما أجاز له،عنه بكتاب وهو غائب أو حارض

ث مشهور يعرف خطه ّوهو الوقوف عىل كتاب بخط حمد. ويسميه بعضهم اخلط: )٢(الوجادة
 وكـذلك كتـب أبيـه .بـه هـذا أو لقيه ولكـن مل يـسمع منـه كتا،ويصححه وإن مل يلقه وال سمع منه

والذى استمر عليه عمل األشياخ قديام وحديثا يف هذا قوهلم وجـدت بخـط . وجده بخط أيدهيم
فهـوال يعـد عنـدهم مـن . فال جيوز النقل فيه بحدثنا، وأخربنا. فالن وقرأت يف كتاب فالن بخطه

 املسند،

ّلذي حتمـل بـه بعـض الـرواة ومل يكفهم ذلك حتى بينوا ــ عند النزاع والشك ــ نوع التحمل ا َ
َسـامعة ابـن«: مسهر أيبعن   بن معنيحييىكقول . مروياهتم َعـرض َ  بـن حييـىوكـذلك قـول . )٣(»ََ

 سلم أبن زيد عىل هلم يعرض كثري بن عباد كان ،اًعرض سمع« :ميرسة بن حفص يف وسألته معني
 .)٤(»وغريه

م يـرى التمييـز يف صـيغة فكـان بعـضه. كام ندبوا إىل توضيح نوع التحمـل بـصيغ خمـصوصة
ـــنحو  ــرض، ب ــسامع والع ــني ال ــمعت«األداء ب ــدثنا«، و»س ـــ»ح ــألول، وب ــا« ل ــا«، و»أخربن  »أنبأن

لكن اشتد خالفهم يف غري هاتني الطـريقتني، والـراجح فيهـا عنـدهم وجـوب متييـز مـا . )٥(لآلخر

                                                        
 .٧٩املصدر نفسه ص )١(
 .١١٦املصدر نفسه ص )٢(
 .٩٣تاريخ هاشم بن مرثد ص : انظر.  يعني عىل األوزاعي)٣(
 .٢/١٥١ معرفة الرجال، رواية ابن حمرز )٤(
إال أن األكثــرين مل يـروا التفريــق بـني صــيغ هــذين .  يف الــسامع»أنبأنـا«، و»أخربنــا« ومـنهم مــن اختلـف يف )٥(

 .١/١٤٥، وحترير علوم احلديث ٦٩اإلملاع ص: انظر. السامع والعرض: الطريقني من طرق التحمل



 

 ١٤٢

ّأو كتـب إيل. أو مناولة. أخربنا إجازة: كقوهلم. دون ذلك َ حتـى ال ..  فـالنأو وجـدت يف كتـاب. َ
ْيشبه ذلك بالعرض والسامع الذين مها أعىل درجات التحمل عند أهل هذا الفن َّ َُ َ. 

ِبل كانوا يبينون سنَّه أحيانا عند التحمل ّ : وقد عقد القايض عياض يف هذا األمر بابا يف كتابه. ُ
ع الطالب ومتى باب متى يستحب سام: (بعنوان) اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع(

 وال ،أما صحة سامعه فمتـى ضـبط مـا سـمعه صـح سـامعه« :استهله بقوله). يصح سامع الصغري
. )١(» إذ ال يـصح األخـذ عـن الـصغري ومـن مل يبلـغ، وصح األخذ عنه بعـد بلوغـه،خالف يف هذا

 بـن عمـرو يف وارة بـن مـسلم بـن حممـد ومن النامذج الدالة عىل ذلك مـا رواه ابـن أيب حـاتم عـن 
 كـان بـذاك، لـيس: قـال حالـه؟ مـا: لـه قيل .احلديث قليل كان عنه، كتبت«: ، قالالبريويت هشام

 .)٢(»األوزاعي عن كتب حني ًصغريا

ٍكام نبهوا عىل من ضعف بسبب طريقة بعينها من طرق التحمـل ِّ ُ  بـن عـيلمـن ذلـك مـا قالـه . َ
 عنـه فحملـوا الـيمن، قـدم وكـان جعفـر، بن عباد بن حممد بن جعفر عن سفيان سألت«: املديني

 ا،ًكتابـ ذاك وجـد إنـام: سـفيان فقال سعيد، بن حييى أحاديث عنه معمر روى: لسفيان قلت ا،ًشيئ
 بـن الـرمحن عبـد وقـال .)٣(»هبـا فـذهب اًكتبـ مجـع إنـام هبـم، أعـرف أنا حديث، صاحب يكن ومل

 .كتاب من كانت: قال احلنفية، ابن عن األعىل عبد عن إرسائيل أحاديث سفيان حدثت«: مهدي
ــا يعنــي ــست أهن ــسامع لي ــال. )٤(»ب ــعبة وق ــث«: ش ــم أحادي ــن احلك ــد ع ــاب، جماه ــا إال كت ــال م  ق

 يروهيـا وكان له سامعا تكن مل كتبه أكثر«: وقال اخلطيب يف حممد بن عمران املرزباين. )٥(»سمعت
 .)٦(»يبينها وال أخربنا اإلجازة يف ويقول إجازة

 :نقد األسانيد واملتون . ٤

وهو من أدق . ُبالنقد هنا ما اصطلح عليه عندهم بعلم العلل، وما يندرج حتته يف بابهوأقصد 
واملتأمل هلذا الباب يرى إىل أي مـدى بلغـت جهـود . ٍّأبواب النقد عندهم لكل من اإلسناد واملتن

ا وهـذ. ُا ورقيا يف سبيل احلفاظ عـىل مرويـاهتم مـن أي دخيـل قـد يطـرأ عليهـاوُمُهؤالء العلامء س
 .بالفعل هو عني مفاخر تراث هذه األمة

                                                        
 .٦٢ اإلملاع ص )١(
 .٦/٢٦٨ اجلرح والتعديل )٢(
 .١/٣٨ املصدر نفسه )٣(
 .١/٧١صدر نفسه امل)٤(
 .١/١٣٠املصدر نفسه )٥(
 .٤/٢٢٧ تاريخ مدينة السالم )٦(



 

 ١٤٣

فإهنم ال يقصدون بـه . وأمهية هذا الباب يف النقد تكمن يف صعوبة العمل فيه ووعورة ميدانه
يف الغالب النقد الظاهر الـذي يتـضح للوهلـة األوىل، كوجـود كـذاب، أو مـتهم، أو ضـعيف، أو 

فهذه أمور فطرية يـدركها مـن لـه أدنـى . جمهول يف إسناد اخلرب، أو كوجود انقطاع ظاهر باإلسناد
. ُإنام يقصدون بذلك هذا الذي خيفى عن األعني وال يكاد يـرى إال بعـد جهـد. برص بعلم الرواية

 إال سـلف كـام فيـه يتكلم مل ولذا وأدقها األنواع أغمض من النوع هذا«: فكان كام قال السخاوي
 مـن: القبـول رشوط يـستجمع«قـد  اخلـرب فـإن .)١(»الثاقـب والفهم واخلربة احلفظ أهل اجلهابذة

ْفيحكم وضبطهم، الرواة، وعدالة اإلسناد، اتصال ُ  لكـن صـحيح، إسـناده: بـالقول اًظـاهر عليـه َ
 .)٢(»بالوضع كمُاحل به يبلغ وقد احلديث، بصحة احلكم يرد ظاهر غري سبب عىل الناقد يقف

 وكـان مـن أهـم مـسالكه وهلم يف هذا الباب مسالك ودروب تكلم فيـه القـدماء واملحـدثون،
 :)٣(وصوره عندهم

 الـصحيح،: فيهـا فـاألفراد .اخلـرب رد يعنـي ال اجلملـة يف التفـردو: )٤(التعليل بـالتفرد  - أ
 يف العلــم أهــل بــني خــالف ال القبـول، الثقــات تفــرد يف واألصــل .فيهـا دون ذلــكو

وإنام أكثر ما يكون التعليل بذلك عنـدهم يف تفـرد الـصدوق عـن مـشهور مـن . ذلك
لثقات وليس هذا الصدوق من مـشاهري أصـحاب هـذا املـشهور، وال ممـن لـه عنايـة ا

. خمصوصة بمروياته ثم جاء عـن هـذا املـشهور بـام ال يعـرف عنـد بقيـة أصـحابه عنـه
. )٥(ويشتد هذا األمر عندما يأيت الصدوق بام خيـالف املحفـوظ يف بـاب اخلـرب املـروي

 :)٦(ويف ذلك يقول مسلم

 مـن ثّاملحـد بـه يتفرد ما قبول ىف مذهبهم من نعرف لذىوا العلم أهل مْكُح«
 ،رووا مـا بعض ىف واحلفظ العلم أهل من الثقات شارك قد يكون أن ،احلديث

 لـيس شـيئا ذلـك بعـد زاد ثم كذلك وجد فإذا ،هلم املوافقة عىل ذلك ىف وأمعن
 وكثـرة جاللتـه ىف الزهـرى ملثـل يعمـد تراه من فأما .زيادته بلتُق أصحابه عند

ــاظ أصــحابه ــه املتقنــني احلف ــل أو ،غــريه وحــديث حلديث ــن هــشام ملث  ،عــروة ب

                                                        
 .٢/٦٧فتح املغيث  )١(
 .٢/٦٤١حترير علوم احلديث  )٢(
رشح علـل الرتمـذي البـن رجـب، وكتـاب حتريـر علـوم احلـديث، لعبـداهللا : من أهـم مـصادر هـذا البـاب )٣(

 .ياجلديع، ونظرات جديدة يف علوم احلديث، حلمزة املليبار
ُالتفرد يف الرواية أن يتفرد راو بخرب ال يعرف إال به )٤(  . ويعرف أيضا عند القدماء بالغريب.ٍ
 .وهو ما يعرف بالتعليل باملخالفة، وسيأيت احلديث عنه )٥(
 .٣مقدمة صحيحه ص  )٦(



 

 ١٤٤

 عـىل حـديثهام عنهام أصحاهبام نقل قد مشرتك مبسوط العلم أهل عند وحديثهام
 ال ممـا احلـديث مـن العـدد أحـدمها عن أو عنهام فريوى ،أكثره ىف منهم االتفاق

 فغـري عنـدهم ممـا الصحيح ىف شاركهم قد ممن وليس ،أصحاهبام من أحد يعرفه
  .»الناس من الرضب هذا حديث قبول جائز

 :)١(                 ويقول ابن رجب

 وإن - واحد به تفرد إذا - احلديث يف يقولون فإهنم املتقدمني احلفاظ أكثر وأما«
 إال اللهـم، فيه علة ذلك وجيعلون، »عليه يتابع ال إنه «: - خالفه الثقات يرو مل

 وربـام، ونحـوه كـالزهري وحديثـه عدالتـه واشـتهرت حفظه كثر ممن يكون أن
ــستنكرون ــض ي ــردات بع ــات تف ــار الثق ــضا الكب ــل يف وهلم،ًأي ــديث ك ــد ح  نق

 .»..خاص
 :)٢(داود                 ويقول أبو 

 غريـب ولـو كـان مـن روايـة مالـك، وحييـى بـن سـعيد بحـديثفإنه ال حيـتج «
 .»والثقات من أئمة العلم

 ومـتن واحـد بإسـناد اواحد ًحديثا الثقات من مجاعة يروي أنوهو : التعليل بالزيادة  - ب
وقد تقع الزيادة يف . )٣(سائرهم يذكرها مل زيادة فيه الثقات الرواة بعض فيزيد واحد،

: اإلسـناد يف ثـالث:  يف مخـس صـور)٤(اإلسناد، وقد تقع يف املتن، وحرصها بعـضهم
 املزيـد ومنـه  ـــ)٦(اإلسـناد اللخ الزيادة، ومقطوع أو موقوف رفعو ،)٥(ٍلمرس ُوصل

 أكثـر، أو اجلملـة أو الكلمـة، زيـادة :وهـي املـتن، يف وواحـدة.  ـــاألسـانيد متصل يف
 .اإلدراج: هياخلامسة مشرتكة بينهام وو

 :ومــن صــوره. الثقــة ظــاهر يقــع فيــه وهــم إىلويعــود التعليــل فيــه : التعليــل بــالغلط  - ت
 أو اإلسـناد يف القلـب، وحـديث يف حـديث دخولو ،واملتون األسانيد يف التصحيف

 ..املتن

ومثاله خرب يرويه مدلس معنعنـا، وحيفـظ عنـه كـذلك، فيـأيت مـن : التعليل بالتدليس  - ث
َّخيطئ، فريويه عىل الـوهم بـصيغة االتـصال، يف حـني أن الـصواب فيـه كونـه مدلـسا  َ ُ

 .معنعنا
                                                        

 . ٢/٥٨٢رشح علل الرتمذي  )١(
 . ٢٩رسالة أيب داود إىل أهل مكة ص  )٢(
 .٢/٦٦٩، وحترير علوم احلديث ١/٤٢٥ )ط العرت(  رشح علل الرتمذي)٣(
 .٢/٦٧٠ عبد اهللا اجلديع، حترير علوم احلديث )٤(
 . املرسل عند القدماء يطلق عىل كل انقطاع يف اإلسناد)٥(
 .ٍ بزيادة راو فيه ليس موجودا عند اآلخرين)٦(



 

 ١٤٥

. )١(لثقات بخالفهّ وهو كام ذكر الشافعي أن حيدث الثقة بام حيدث ا:التعليل باملخالفة  - ج
 : )٢(ويوضح مسلم هذا النوع من التعليل بقوله

 هم إذا احلديث ناقل رواية يف اخلطأ معرفة به يدور الذي أن، اهللا أرشدك فاعلم«
 رجـال فينـسب بإسـناد حـديثا الناقل ينقل أن: إحدامها :جهتني من فيه اختلفوا
 باسـم يـسميه أو ،نـسبته هـي التـي نـسبته خالف خربه إسناد يف بنسب مشهورا

 ..علـيهم يـرد حـني العلـم أهـل عـىل خفـي غري ذلك خطأ فيكون ،اسمه سوى
 أو، الزهـري مثـل عـن ًحـديثا الناس حفاظ من نفر يروي أن: خرىاأل واجلهة

 اإلسـناد يف روايتـه عـىل جمتمعـون، واحـد ومـتن، واحد بإسناد ئمةاأل من غريه
 النفـر عنـه حـدث عمـن واهمسـ آخـر فريويـه، معنـى يف فيه خيتلفون ال، واملتن
 ما بخالف فيجعله املتن يقلب أو، اإلسناد يف فيخالفهم، بعينه وصفناهم الذين
 ثّحد ما الروايتني من الصحيح أن حينئذ علمُفي، احلفاظ من وصفنا من حكى

 .»احافظ كان نإو املنفرد الواحد دون احلفاظ من اجلامعة

عـىل اخـتالف . هذا الفن، مبحثا الشاذ، واملنكـرومن أهم مباحث التعليل باملخالفة عند أهل 
كـام اتفـق . )٣(ٍبينهم يف حترير معنامها لفظا، إال أهنـم اتفقـوا مجيعـا عـىل أهنـام خمالفـة راو للمحفـوظ

 مـنهام إذا ُاملتقدمون منهم عىل وجوب رد املنكر والـشاذ مـن املـروي قـوال واحـدا ال يعتـد بواحـد
 . )٤(وهو الراجح من القولمنكر،باطل، ال أصل له،: بقوهلم ويعربون عنه.ثبت شذوذه أو نكارته

 : الكتابة وبداية التصنيف)٥(ظهور .٥

: ومتثل الكتابة جهدا من جهود علامء اإلسالم يف مواجهة الوضع يف الرواية عىل صور، أمهها
 فـإن ل،األصـو مجعبالتدوين، و فاعتنوا، ذلك َّتعدوا إنام و، املجرد بالسامع يكتفون يكونوا ملأهنم 

 إىل يرجعـون كـانوا ،هلـذاو. والـوهم اخلطأ عن أبعد و أصون فإنه، الكتاب بخالف، خيون احلفظ

                                                        
 .٣٧١ الرسالة  ص )١(
 .٩٠، ٨٥ التمييز ص)٢(
 .ح وغريه واملحفوظ عندهم يكون للصحي)٣(
 ــ يعني مجهـور أهـل العلـم العامة تعرف بام احلديث من فعليك«): ٩/١٨٧األم ( ويف ذلك يقول الشافعي )٤(

ويقـول . »اجلامعـة عليـه بـام وعليك احلديث وشاذ فإياك«): ٩/١٨٩األم ( وقال أيضا »منه والشاذ وإياك ــ
 عـىل للحـديث روايتـه عرضـت مـا اإذ املحـدث حـديث ىف املنكر وعالمة«): ٣مقدمة صحيحه ص (مسلم 
 حديثـه مـن األغلـب كان فإذا. توافقها تكد مل أو روايتهم روايته خالفت والرضا احلفظ أهل من غريه رواية

 تقويــة يف اإلرشــادات: وراجــع يف ذلــك أيــضا. »مــستعمله وال مقبولــه غــري احلــديث مهجــور كــان كــذلك
 .٧٨ ، لطارق عوض اهللا، صواملتابعات بالشواهد األحاديث

 . وغلبتهسعة االنتشار وعمومه: الظهور هنا معناه )٥(



 

 ١٤٦

 كتبـه يف ًأصـال لـه وجـدوا فـإن، حفظـه مـن الـراوي بـه ِّحيـدث ما استنكروا إذا والكتب األصول
 رجعـوا، أحاديـث أو ٍحـديث يف بيـنهم فيام اختلفوا إذا أيضا كانوا  و.فال وإال، صواب أنه عرفوا

 .)١(فيها ما إىل فتحاكموا، الكتب إىل

 :)٢(يقول مهدي بن عبدالرمحن سمعت:املروزي احلسن بن احلسني قال ما ذلك عىل األمثلة ومن

َعوانة أيب عند كنت«  مـن هـذا لـيس: ُفقلـت، األعمـش عـن بحـديث َّفحدث، َ
 فنظـر، فأخرجـت َّالـدرج هـات ،سـالمة يـا: قال. بىل: قلت. بىل: قال .حديثك

 .»..سعيد أبا يا صدقت: فقال .فيه احلديث ليس فإذا، فيه

  :)٣(معني بن حييى قال و

 منـه فقـرأ :قـال .تـصنيفه مـن كتابـا يقـرأ فجعل ،بمرص محاد بن نعيم حرضت«
 عن ،املبارك بنا عن: نعيم ثّفحد ..عون بنا عن املبارك بنا ثنا :قال ثم ساعة

 ،املبـارك بنا عن هذا أنت َسمعت ام ،واهللا ال ..:حييى قال ..أحاديث عون بنا
 فـأخرج البيـت  ـــنعـيمـــ فـدخل  ..قـط عـون بـنا مـن املبـارك ُبنا سمعها وال

 لـيس معـني بن حييى نأ يزعمون الذين أين :بيده وهى يقول فجعل ،صحائف
 ُفغلطـت صـحائف وكانـت ُغلطـت زكريـا أبا يا نعم ،احلديث يف املؤمنني بأمري

 األحاديث هذه روى نامإو ،عون بنا عن ملباركا بنا حديث من كتبأ ُفجعلت
 .»عنها فرجع .املبارك بنا غري عون بنا عن

 حييـى قـال .قال فيه أنه سمعه من ابـن املبـارك محاد بن نعيم أيضا يف خرب رواه معني ابن وقال
 : )٤(معني بنا

ٌكذب فقلت« ِ ٌكذب: فقلت !اهللا اتق: يل فقال .َ ِ  ،هبفذ .هو إال إله ال الذي واهللا َ
 .»عنه فرجع ؛ ًأصال عندي له وجدت ما: فقال، بعد لقيني ثم

ًبل كانت الكتب حكام بينهم وبني الكذابني َ  بـن حـسنيويف ذلك يروي اخلطيب مـن طريـق . َ
  :)٥(قال حبان

 عليـه فردهـا منكـرة بأحاديـث حـدث رجل يف تقول ما :معني بن ليحيى قلت«
 ورددمتوهـا أنكرمتوهـا إذ فأما ،ظننتها وقال عنها رجع هو نإ احلديث أصحاب

                                                        
 .١٨-١٧، لطارق عوض اهللا ص واملتابعات بالشواهد األحاديث تقوية يف اإلرشادات )١(
 .٢/٣٩، واجلامع ألخالق الراوي ١/٥٤ املجروحني )٢(
 .١/٤٣٤ الكفاية للخطيب )٣(
 .٨٧تاريخ هاشم بن مرثد ص  )٤(
 .١/٣٦١الكفاية  )٥(



 

 ١٤٧

 لـه يـشتبه الرجـل ذلـك نامإ ،بداأ صدوقا يكون ال :فقال .عنها رجعت فقد ّعيل
 ألحـد تشتبه ال التي املنكرة األحاديث فأما. عنه فريجع والشىء الشاذ احلديث

 ،األحاديـث هـذه فيـه )١(اًيقـِتَع كتابـا خرجــُي :قال ؟يربئه ما :ليحيى فقلت .فال
 خيطىء كام وأخطأ ،فيها له شبه فيكون ،صدوق فهو عتيق كتاب يف هاأخرج فإذا

 ال: قـال .النـسخ يف وهـى األصـل ذهب قد قال نإف:قلت .عنها فريجع ،الناس
 .أجـدها ولـيس عتيقـة نـسخة يف عنـدي هـى قـال نإفـ :له قلت .منه ذلك يقبل
 غري فيه لحي ال ،دين هذا :قال ثم .العتيق بكتابه جيىء حتى بداأ كذاب هو :فقال
 .»هذا

 حفظت  التصنيف والتأليف يف شتى أنواع معارف عرصهم،:ثم كان من أهم صور جهدهم
 :جماالت هنا عدة،خيصنا مناح  جهودهم يف التصنيف يفوكانت.تراث عرصهم وعرص من سبقهم

البـن إسـحاق ) املغـازي والـسري(ككتـب املغـازي، والـسري، ومـن أمههـا : ــ األخبار والـسري
 .صنيف تالميذه عنهبرواية وت

قـاء وهـذا لـون مـن التـصنيف يـشرتط نوعـا مـن االنت: ــ كتب الصحاح واجلوامـع واملـسانيد
 .األمر الذي يفصح عن رقي يف ألوان التصنيف يف هذا العرصواالنتخاب وفق قواعد خمصوصة،

ة، وقد تنوع التصنيف يف هـذا الفـن مـا بـني، احلوليـات، وتـواريخ الـروا: ــ التاريخ والرجال
حتـى جعلـوا لكـل لـون ..ووفياهتم، وطبقاهتم، وكناهم، ومـشتبه أسـامئهم، وألقـاهبم، وأنـساهبم

 .ًتصنيفا أو عدة تصانيف

وهـي تلـك الكتـب التـي تبحـث عـن أحـوال الـرواة مـن حيـث التوثيـق : ــ اجلرح والتعديل
 .والتضعيف للرواة

 .نقد الرواية عند أهلهاوهي تلك الكتب التي اختصت برشح قواعد : ــ كتب العلل والنقد

 :وضع قواعد الكتابة والتدوين .٦

وقـد أظهـرت جهـودهم يف هـذا البـاب . وذلك لصون املكتوب مـن التـصحيف والتحريـف
معارضـة املكتـوب : ومن مظاهر ذلـك عنـدهم. مدى عنايتهم به، حتى صاروا فيه أعجوبة األمم

                                                        
فهـي بـذلك . ّهـي األصـول األوىل للمحـدث التـي كتبهـا يف بدايـة طلبـه: العتيق أو املعتق عند أهل الرواية )١(

وتتسم يف الغالب بالدقة، ألنه يكتبها بنفسه ويقابلها عىل شيوخه إمـا عرضـا . تسمى عندهم باألصول أيضا
 بـل .قـة العتيـق أو األصـل األولُّبعكس الفروع، وهي النسخ عنها، التي قـد ال تكـون يف نفـس د. أو سامعا

 أعتيقـة: أصـوله يتأمـل ثـم«): ١٦معرفة علوم احلديث ص (ويف ذلك يقول احلاكم . أحيانا يدخلها التزوير
 سـامعاهتم يكتبـون ومجاعـة ،هبـا فيحـدثون الكتـب يـشرتون مجاعـة هـذا عـرصنا يف نبـغ فقـد ،جديدة أم هي

 . »هبا فيحدثون الوقت يف عتيقة كتب يف بخطوطهم



 

 ١٤٨

واإلمالء مشهورة مبسوطة يف كتب عىل أصله، وابتداع النقط واإلعجام، واخرتاع قواعد للكتابة 
 .)١(هذا الفن توضح لنا إىل مدى بلغت عنايتهم بام يكتبون

*          *          * 

بقي بعد ذلك أمر ال يقل أمهية عام سبق، وهو بيان السبيل الذي سـلكه علـامء هـذا الطـور يف 
 . ّضوع من املرويسبيل تطبيق هذه اجلهود املبتكرة، واالستفادة منها لكشف الزائف واملو

وتتمثل أمهية التعرف عىل هذا األمر يف احتياجنا إليه لـضبط هـذه القواعـد حتـى نكـون عـىل 
بصرية عند استخدامه واالستفادة منه االستفادة املثىل من غـري ختـبط وال اضـطراب قـد يكـون لـه 

 .أثره السلبي عىل نتائج بحث أي قضية ختص تلك الفرتة اخلطرية حمل دراستنا

 )٢(، وهو منهج يقوم عىل تتبع مرويات الباب الواحـد»االعتبار«ُا السبيل عرف عندهم بـوهذ
ومجعه باالستقراء الكامل قـدر الطاقـة، ثـم سـربها بعـرض بعـضه عـىل بعـض، لكـشف مواضـع 
االتفاق واالختالف، وبذلك يتم تشخيص الداء الذي يتم التعامـل معـه وفـق قاعدتـه املـصطلح 

 .لفنعليها عند أهل هذا  ا

لذلك كان االعتبار عندهم ميزان الرواية الذي به يستبني املحفوظ والصحيح والثابـت، مـن 
. وسبيل ذلك عندهم ــ كام يف لـساهنم ـــ مجـع البـاب. الغريب واملنكر والشاذ والباطل واملوضوع

 بـن عبـداهللاوقـال . )٣(»خطـؤه يتبـني مل طرقـه جتمـع مل إذا البـاب«: املـديني بن عيلويف ذلك يقول 
 مل لـو«: معـني بن حييى قالو .)٤(»ببعض بعضه فارضب احلديث لك يصح أن أردت إذا«: املبارك
 وقـال. الـصواب مـن اخلطأ موضع كَدرُيــ مل يعني .)٥(»عقلناه ما وجها ثالثني من احلديث نكتب

 ديريـ. )٦(»يتـيم فيـه فأنـا وجـه، مائة من عندي يكون ال حديث كل«: اجلوهري سعيد بن إبراهيم
 جيمـع أن احلـديث علة معرفة إىل السبيل«: اخلطيب بكر أبو قال و.ألفاظه واختالف وعلله طرقه
ــني ــه اخــتالف يف وينظــر. طرقــه ب ــظ مــن بمكــاهنم ويعتــرب روات  اإلتقــان مــن ومنــزلتهم احلف

                                                        
اجلـامع ألخـالق الـراوي وآداب الـسامع للخطيـب، وأدب اإلمـالء : راجع من أهم املصادر يف هذا الباب )١(

 ملوفـق واالستمالء، للسمعاين، والتصحيف، ألسطريي مجال، وتوثيق النـصوص وضـبطها عنـد املحـدثني،
 . وأنامط التوثيق يف املخطوط العريب، لعابد املشوخيعبد القادر،

 .ا الباب خيص موضوعا بعينه، أو مرويات رجل بعينهسواء كان هذ )٢(
 .٢/٢٣٨ اجلامع ألخالق الراوي )٣(
 .٢/٣٠٧ اجلامع ألخالق الراوي )٤(
 .٢/٢٣٨ املصدر نفسه )٥(
 .٦/٦١٩تاريخ مدينة السالم  )٦(



 

 ١٤٩

فبجمع هذه الرويـات ومقابلـة بعـضها بـبعض يتميـز صـحيحها مـن «: وقال مسلم. )١(»والضبط
مجـع طــرق احلــديث، والنظــر يف : والطريــق إىل معرفــة العلــل«: ل أمحــد شـاكرويقــو. )٢(»سـقيمها

اخــتالف رواتــه، ويف ضــبطهم وإتقــاهنم، فيقــع يف نفــس العــامل العــارف هبــذا الــشأن أن احلــديث 
 .)٣(»معلول، ويغلب عىل ظنه، فيحكم بعدم صحته، أو يرتدد فيتوقف فيه

رشح االعتبـار عنـد القـدماء إذ يبـني من أهم مـن ) هـ٣٥٤ت(ويعترب حممد بن حبان البستي 
 : )٥(بقوله )٤(ًوجها منه

 لالعتبار أمثل وإين .رووا فيام االعتبار ُاستعامل ،األخباريف  النقلة يف اإلنصاف«
 عـن خربا روى فرأيناه سلمة بن محاد إىل جئنا وكأنا :وراءه ما به يستدرك مثاال

 عنـد اخلـرب ذلـك نجـد مل ^ النبـي عـن ،هريرة أيب عن ،سريين بنا عن ،أيوب
 بـام واالعتبـار ،جرحـه عـن التوقف فيه يلزمنا فالذي ،أيوب أصحاب من غريه
 محـاد أصـحاب رواه هل ،اخلرب هذا فننظر نبدأ أن فيجب ،أقرانه من غريه روى

 قـد هذا أن لمُع ،رووه قد أصحابه جدُو فإن ه؟وحد منهم واحد رجل أو ،عنه
 الراوي بذلك ذلك لزقُأ ،عنه ٍضعيف ِوايةر من ذلك جدُو وإن ،محاد به ثّدَح

 وال ،فيـه توقـفُي أن جيب ،عليه يتابع مل ما أيوب عن روى أنه صح فمتى ،دونه
 سـريين بـنا عن الثقات من اخلرب هذا أحد روى هل :ينظر بل ،الوهن به قَلزُي

 مـا يوجـد مل وإن ،إليه عَرجُي أصل له اخلرب أن لمُع ،ذلك جدُو فإن ؟أيوب غري
 من سريين بنا غري هريرة أيب عن اخلرب هذا أحد روى هل :حينئذ ظرُن ،ناوصف

 هـل :ظـرُن ،قلنا ما يوجد  ملوإن ،أصل له اخلرب أن لمُع ذلك جدُو فإن ؟الثقات
 أن صـح ،ذلـك جـدُو فـإن ؟هريـرة أيب غـري ^ النبي عن اخلرب هذا أحد روى
 أن لـمُع ،الثالثـة األصـول خيـالف نفسه واخلرب ذلك دمُع ومتى ،أصل له اخلرب
 حكـم هـذا وضـعه الذي هو به تفرد الذي ناقله وأن ،فيه شك ال موضوع اخلرب

 .» ..الروايات يف النقلة بني االعتبار

وهكذا كان منهج املتقدمني، فإننا يف هذا املثال الذي رضبه لنا ابن حبـان أمـام إسـناد ظـاهره 
َذ إن تفرد صاحبه به، وخمالفتالصحة والقوة، إال أن ذلك مل يشفع للخرب يف يشء، إ ََ ُّ ه للباب، أو مـا َ

 ال موضـوع« خـرب حبـان حيكـم عليـه بأنـه َقول ابن حبان، جعل ابـنكام ياجتمعت عليه األصول 
بل موضوع قوال واحـدا ..ٍضعيف جدا، وال واهضعيف، وال ، وال حسن، فلم يقل فيه »فيه شك

                                                        
 .٢/٣٠٧ اجلامع ألخالق الراوي )١(
 .١٧٩ص   التمييز)٢(
 .الباعث احلثيث )٣(
 .بار بني النقلةوهو ما سامه باالعت )٤(
 .١/١٥٥صحيحه  )٥(



 

 ١٥٠

وهذا يعضد الـرشط الـذي . د من الكذابني، عىل الرغم من خلو اإلسناشكمن غري مرية فيه وال 
ُقامت عليه الدراسة، وأن الوضع يف الرواية يطلق عىل العمد ــ بالكذب ونحوه ــ وغـري العمـد ـــ 

 .باخلطأ والوهم والنسيان ــ سواء بسواء، وإن اختلفت العلة يف األوىل والثانية
لعـل مـن أروع األمثلـة الدالـة و. ومل يكن يتم هلم ذلك إال بكثرة التنقيب والبحث والتفتـيش

 : )١(عىل مدى عناية أهل هذا الطور هبذا املنهاج ما رواه ابن حبان
 مـا: لـه فقـال سـلمة، بن محاد كتب منه ليسمع عفان إىل جاء معني بن حييىأن «

 .فقال سلمة، بن محاد عن اًسْفَن عرش سبعة حدثنى ،نعم: قال؟ أحد من سمعتها
ــدثت ال واهللا ــال .ُكح ــ: فق ــو امإن ــم،در ه ــدرأو ه ــرصة إىل نح ــمعأو الب ــن س  م

 ،)٢(إسـامعيل بـن موسى إىل وجاء البرصة، إىل َرَفانحد .شأنك: فقال .التبوذكى
 مـن الوجـه عـىل هاُسـمعت :قـال؟ أحد عن الكتب هذه تسمع مل: موسى له فقال
 بن محاد إن: فقال؟ هبذا تصنع وماذا: فقال .عرش الثامن وأنت اًفسَن عرش سبعة
 قـد أصـحابه رأيت فإذا غريه، خطأ من خطأه أميز أن فأردت خيطئ، انك سلمة

 عنـه، شـئ عىل اجتمعوا وإذا نفسه، محاد من اخلطأ أن علمت شئ عىل اجتمعوا
 أخطـأ مـا بني فأميز محاد، المن منه اخلطأ أن علمت بخالفهم منهم واحد وقال

 .»عليه أخطئ ما وبني بنفسه هو
ج ــ االعتبار ــ أنه يكشف أحيانا نكارة مـتن بعينـه، رغـم ثقـة وكان من أهم ثمرات هذا املنها

، وما ذلك إال ملخالفته الباب الذي اجتهد الناقد يف مجعه واستقرائه، فريده الناقـد )٣(رجال إسناده
إن علم العلـل : وهذا ما عرب عنه بعض املتأخرين بقوهلم. واثقا أنه مردود ليس يصح قبوله بحال

 .)٤(يضبطه ضابط لذلك عندهم ليس مطردة، إذ ال ينضبط حتت قواعد
َوهذا عندي قول جيانبه الصواب، إذن لعال كـل ناقـد برأيـه وإن خـالف غـريه بـزعم أن هـذا  ََ
العلم ال ضـابط لـه يـضبطه مـن قواعـد مطـردة، ويف ذلـك مـن الفـساد مـا فيـه أن نفـتح هبـذا بابـا 

 الـصائب، مـدعيا علينـا أنـك كـام ألصحاب األهواء ليقولوا فيه بـرأهيم بحكـم هـذا الكـالم غـري
ب ــومني يصيــم برش غري معصـوهبت العصمة هلؤالء يقولون برأهيم فيام ال ضابط له يضبطه وه

 !!)٥(املرء منهم وخيطئ، عليك أن تفتح يل هبذا بابا وإال جعلتهم بذلك يف منزلة من يوحى إليه
                                                        

 .١/٣٢املجروحني  )١(
 .هو التبوذكي )٢(
ًويف هـذا نظـر، إذ نكـارة املـتن تـستوجب علـة يف . »رغم صحة إسناده«: يعرب بعضهم عن هذا األمر بعبارة )٣(

 .اإلسناد حتام وإن مل تتضح للناقد للوهلة األوىل
ــد ٢/٥٨٢لرتمــذي، البــن رجــب رشح علــل ا: انظــر يف ذلــك عــىل ســبيل املثــال )٤( ،  والعلــة وأجناســها عن

 .٨مقدمة الفوائد املجموعة للشوكاين ص : وراجع يف ذلك أيضا. ٧٦املحدثني، ملصطفى باجو، ص 
فإنه ال يعني بذلك منزلة مـن الـوحي، وإنـام . وال يصح االحتجاج بقول بعض املتقدمني أن هذا األمر إهلام )٥(

َ يف نفس الناقد بموجب معطيات منهاج االعتبـار مـن سـعة حفـظ، مجـمقصده من ذلك أنه يشء ينقدح ع بـه َ
َّالباب بني يديه، األمر الذي يدفعه ألن يرد عىل البدهية خربا بعينه، سواء عليه بني نوع علته أم مل يبني َ ْ. 



 

 ١٥١

َواحلق أن القدماء قد يردون من املنكر ما ال علة لـه ظـا هرة، لـيس ألن هـذا العلـم ال ينـضبط ّ
ِعندهم  بقواعد مطردة، وإنام علته عندهم اندرجت بالفعل حتت ضابط منهاج االعتبـار وقواعـد 

ُفلفظ الباب لـه وإنكـاره إيـاه عنـدهم هـو العلـة، وإال الضـطرب البـاب ووقـع . العمل يف ميدانه ُ
ُيف البحث عن علة ما ظاهر إسناده فهم يبدأون . )١(اخلالف بوقوع اليشء ونقيضه، وهذا ال يعقل ِ ِ

الصحة بعد لفظ الباب له باالعتبار والسرب، فقد تكون ظاهرة، وقد تكـون خفيـة، وقـد ال يكـون 
هذا وال ذاك فيحملونه عىل ما جبل عليه ابن آدم من اخلطأ والسهو والنسيان، فيقولون أخطأ فيـه 

ِّأن فالنـا هـذا ثقـة غـري مـدلسعـىل الـرغم مـن .. فالن، ووهم فيه فالن، ودلس فيه فـالن وهنـا . ٌ
واألمثلـة عـىل ذلـك عنـدهم ال حـرص . تكمن خطورة هذا الفن وصعوبته ودقته، وكذلك روعته

ولكـن . ٍهلا، إال أن املقام يـضجر بطـول أكثـر مـن ذلـك يف أمـر حيتـاج تفـصيله إىل دراسـة وحـدها
ر بجـالء، وهـو خـرب أخرجـه أكتفي بنموذج واحد ــ من الفرتة حمـل دراسـتنا ـــ يوضـح هـذا األمـ

 : قال، وهب بن زيد عن، األعمش  من طريق)٣(، وغريه)٢(يعقوب الفسوي

؟ هـو القوم أمن: عمر له فقال، حذيفة عليه ّلَصُي فلم املنافقني من رجل مات«
 .»بعدك أحدا به أخرب ولن، ال: قال؟ أنا منهم باهللا: عمر له فقال، نعم: قال

 أن ذلــك مل يمنــع الفــسوي مــن إنكــاره بــل الظــن يف كونــه فهــذا خــرب صــحيح اإلســناد، إال

ًمكذوبا موضوعا، وما ذلك إال ملخالفته ملا عليه الباب، فأخرجه من قبيل اإلنكار به عىل زيـد بـن 
َّوهب، وأنه تغري حفظه، فقال عقب خترجيه هذا اخلرب َ  .بِذَكـ يكـون أن وأخـاف ،املحـال وهذا«: َ

 كـان لو: ^ النبي له يقول ممن وهو بدر، أهل من وهو عنه، ن ريض اهللامم وهو هذا يكون وكيف

 ال مـا مـع .عمـر فهـو أمتـي يف يكـن وإن حمـدثون األمـم يف يكون كان وقد .عمر لكان نبي بعدي

 فيـه زيـد حديث ولكن !؟املنافقني من وأنا :حلذيفة يقول أن جيوز فكيف الرضب، هذا من حيىص

 .»كثري خلل

                                                        
إذ يتفـق . ألحـد باخلالفـة ألحـد مـن بعـده^ من أبرز األمثلة عىل ذلك ما سيأيت يف باب هل أوىص النبـي  )١(

مات ومل يستخلف، ثم تأيت رواية عند مسلم بزيادة يف آخرها يستدل هبا البعض ^ الباب كله عىل أن النبي 
. فهــذا قــول بالــيشء ونقيــضه، ال يــصح القــول بــه بحــال! عهــد أليب بكــر باخلالفــة نــصا^ عــىل أن النبــي 

م أن ينهجـوا هنـج املتقـدمني بـرد هـذه ُوالتأويالت يف هذا الباب من قبل أهل السنة ال تقبل، وكان أحرى هب
الزيادة، فهذا خري هلم من تأويالت أوقعتهم يف حرج، خاصـة وأن هنـاك إشـارات لـبعض هـؤالء املتقـدمني 

 .تشري من طرف خفي ــ ملن يتأمل ــ إىل ردهم هذه الزيادة بمقتىض منهاجهم يف االعتبار
 .٢/٧٦٩ املعرفة والتاريخ )٢(
 ).٣٦٢٣املطالب العالية برقم ( ، ومسدد بن مرسهد ٣٨٥٤٥املصنف برقم  كابن أيب شيبة يف )٣(



 

 ١٥٢

األمهيــة بمكــان، وهــو قبــول املتــأخرين ملــا أطلقــوا عليــه وبقــي مــن هــذا احلــديث يشء مــن 
الصحيح لغريه، واحلسن لغريه، وهو خرب يغلب عليـه الـضعف، يـشهد لبعـضه شـاهد صـحيح، 

وهــذا أمــر مل يــصطلح عليــه . »صــحيح لغــريه، أو حــسن لغــريه«: فيحكمــون عــىل األول بقــوهلم
ره يف كتـبهم، وإنـام هـو أمـر ابتدعـه القدماء يف املحفوظ عنهم من أحكامهم عـىل املرويـات، ومل نـ

املتأخرون واصطلحوا عليه، وقبلوا بموجبه أخبارا صـح بعـضها، وبطـل أكثرهـا، أعـرض عنهـا 
ًعلينا بذلك للمخالفني بابا كنا أحوج إىل غلقه باتباع أسـاتذة ــ املتأخرون ــ أكثر القدماء، ففتحوا 

 .علم الرواية األقدمني ممن وضع أصوله، وبينوا فصوله
، )خمتـرصا ()١(مـا أخرجـه أمحـدولعل مـن أبـرز األمثلـة عـىل ذلـك يف بـاب الروايـة التارخييـة 

 عبـدالرمحن بـن محيـد عـن األودي عبـداهللا بـن داود حـدثنا قـال عوانة أيب ، من طريق)٢(والطربي
 :قال احلمريي

 سـاعدة بنـي ةّلـُظ يف اجتمعـت قـد األنـصار هاتيـك :فقـال يـسعى رجـل جاء«
 بكـر أبـو فانطلق :قال .أمري قريش ومن ،أمري منا :يقولون ،منهم رجال يبايعون

 أعيص ال فقال بكر أبو فنهاه ،يتكلم أن عمر فأراد أتياهم حتى ،يتقاودان وعمر
 يف نـزل شـيئا يـرتك فلـم ،بكـر أبـو فـتكلم :قـال .مـرتني يـوم يف  النبي خليفة

 أن علمـتم ولقـد :وقـال ،وذكره إال شأهنم من  اهللا رسول ذكره وال األنصار
 وادي سـلكت ،واديـا األنـصار وسلكت واديا الناس سلك لو :قال اهللا رسول

 هـذا والة قـريش :قاعد وأنت قال اهللا رسول أن سعد يا علمت ولقد ،األنصار
ّفــرب ،األمــر  :ســعد فقــال :قــال .لفــاجرهم تبــع وفــاجرهم ،لــربهم تبــع النــاس َ

 بكـر أبـا يـا يـدك ابسط :عمر فقال :قال .األمراء وأنتم الوزراء فنحن ،صدقت
 عمر وكان :قال  ــمني هلا أقوى فأنت ،عمر يا أنت بل :بكر أبو فقال .فألبايعك

 عليها يرضب يده يفتح ،صاحبه يريد منهام واحد كل وكان :قال ،الرجلني أشد
 ،النـاس فبـايع :قـال .قوتـك مـع قـويت لـك إن :وقـال ،بكـر أيب يد عمر ففتح ــ

 أغمـده ال :وقـال ،سـيفه الزبري واخرتط ،والزبري عيل ختلفو .للبيعة واستثبتوا
 الـزبري سـيف خـذوا :عمـر فقـال ،وعمـر بكـر أبـا ذلـك فبلـغ .عـيل يبايع حتى

 لتبايعـان :وقـال ،تعبـا هبـام فجـاء ،عمـر إلـيهم فانطلق :قال .احلجر به فارضبوا
 .»فبايعا .كارهان وأنتام لتبايعان أو ،طائعان وأنتام

ِظ البابْفَ، ونكارة متنه، ول)٣( انقطاعهمنغم فهذا خرب عىل الر َ له مجلة وتفصيال، حكم عليـه ِ َ
وهـذا أمـر . »صحيح لغريه«:  ــ لوجود شواهد تشهد عىل بعض متنه ــ بقوهلم)١(حمققو مسند أمحد

                                                        
 .١/٥ املسند )١(
 .٣/٢٠٣ تارخيه )٢(
 .سيأيت تفصيل القول فيه )٣(



 

 ١٥٣

 عليهم يف هـذا املوقـف العـصيب، لكـان فـصال بيـنهم يف تعيـني  اهللالو ثبت عن الصحابة رضوان

 أمهله عمر فيام صح عنه فيام أخرب به يف آخر عمره عن يوم السقيفة كام َامـَ، ول^ خليفة رسول اهللا

 فـيام وجـدنا مـا واهللا وإنـا «: عن أيب بكر يومئـذ سيأيت وأن بيعة أيب بكر كانت فلتة، ومنه قوله 

 رجـال يبـايعوا أن بيعـة تكـن ومل القـوم فارقنـا إن خشينا بكر أبى مبايعة من أقوى أمر من حرضنا

ّثم إن بيعة عيل يف هذه الرواية تناقض ما يف الصحيح وأنه ختلف عن بيعة أيب بكر . )٢(»بعدنا منهم ٍّ
فإن قليال من التأمل يؤكد لنا أن هذا اخلرب ال ينبغي له أن يكون صحيحا بذاته، وال ، )٣(ستة أشهر

ُصحيحا لغريه، وال حسنا بذاته، وال حسنا لغـريه، وال ضـعيفا ضـعفا يــجرب،  وال ضـعيفا ضـعفا َ

وهذا هو الفارق بني منهـاج املتقـدم واملتـأخر، وهـو أن . ما هو إال منكر من القول وزور.. شديدا

املتقدم ينظر إىل إسناد اخلرب من خالل متنه يف إطار الباب كله، بينام يكتفي املتـأخر غالبـا يف نظرتـه 

 حـدوث االضـطراب واخللـط، بـل األمـر الـذي يـؤدي إىل. إىل إسناد اخلرب املفرد مع إمهال الباب

 .قبول اليشء ونقيضه أحيانا

 عىل روايـة ال تـصح ًكامُصدر حُطف نظر، حتى يُة ولّيِوَومن ثم، فهذا باب خطري حيتاج إىل ر

فاألمر عندي يف الرواية كام سـبق وأوضـحت . بالصحة، أو بالصحة لغريها، أو الضعيف املنجرب

ُإنام هو باب جيمع باستيعاب، ثم ي ُى صحيح إسناده من سقيمه، ثم مقابلة بعد بني متونـه، حتـى َّقنَُ ٌ

واخلرب عندي بعد ذلك لـيس إال مقبـوال ـــ وهـو . نقف عىل املعنى األتم املتسق مع صحيح الباب

صـح بذاتـه، أو صـح :  ــ سواء عليه ذلك املردود)٤(الصحيح يف بابه ــ أو مردودا ــ وهو ما اليصح

َبغريه، أو حسن بذاته،  ُأو حسن بغريه، أو ضعف ضعفا يسريا أو ضـعفا شـديداَُ َ ََ فالـصدوق قـد .. ُ

ُخيطئ، والثقة قد يدلس أو يدخل عليه، والضعيف بني أمرين َ فـاملردود إذن قـد .. ٍخمطئ وكذاب: ُ

وعاصم ذلك كله ما كان عليـه قـدماء هـذا الفـن . يكون مصنوعا بعمد، وقد يكون عن غري عمد

 إنـام هـوومـا دون ذلـك . سـانيد مـن العلـل، واملتـون مـن كـل منكـرمن مجع البـاب، ثـم بـراءة األ

وهذا أمـر سـيأيت . التناقض، واخللط، واالضطراب، ثم فتح الثغر بعد الثغر للخصوم واملخالفني

 .بدءا من الفصل الثالث إن شاء اهللا تعاىلعرض النامذج الكثرية له رواية وتفسريا 

                                                                                                                                                                       
  .١، حاشية رقم )ط الرسالة (١/١٩٩ املسند )١(
 .٦٨٣٠ انظر صحيح البخاري برقم )٢(
 .والكالم عليه رواية وتفسريا، وسيأيت استيفاء خترجيه ٦٨٣٠  انظر صحيح البخاري برقم)٣(
 .. ويشمل املنكر، والشاذ، والضعيف، والضعيف جدا، واملوضوع)٤(



 

 ١٥٤

 : ونخلص من هذا الفصل

تعريفاته كام وضح من استقراء الكتاب والسنة الصحيحة ومن تتبـع شـعر أن الوضع يف أدق 
ُنسبة قول إىل غري صاحبه عىل سبيل العمد: العرب، هو  .)٢( أو اخلطأ)١(ِ

كام ظهر لدينا كيف أن الكذب أو الوضع يف النقل والرواية قديم قدم الدهر، وأن أول رصد 
 .كتبتارخيي له كان يف عهد بني إرسائيل بتحريفهم ال

أما يف تاريخ اإلسالم، فقد حتددت ثالثـة عهـود كانـت بمثابـة أطـوار ثالثـة مـرت هبـا حركـة 
.  حتـى أوائـل عهـد عـثامن  ^يبـدأ بعـرص النبـي : أوهلـا. الوضع يف تاريخ الرواية يف اإلسـالم

 وكان لكـل. ببداية العرص العبايس: وثالثها. منذ أواخر عهد عثامن حتى سقوط بني أمية: وثانيها
 .طور سامته وخصائصه التي تم احلديث عنها

 وكانـت هـذه ،وكان من أهم ما تطـرق إليـه البـاب هـو الكـشف عـن طـرق الوضـع وأسـبابه
ٍأو اخلطــأ بــسبب مــن الــوهم أو الغفلــة . بــني الوضــع العمــد، كالكــذب ونحــوهالطــرق حمــصورة

 . ونحومها

سلمون مـن أجـل احلفـاظ عـىل   ولكن أهم ما فيه عىل اإلطالق هو تلك اجلهود التي بذهلا امل
ومتثل ذلك عندهم يف أعظم منهاج نقدي تفخر به بني األمم مجيعا، ذلك . نقاء مروياهتم وتراثهم

  .. املنهج الذي متخض عنه علوم اجلرح والتعديل، والرجال

 
*** 

  

  
                                                        

 .  كالكذب ونحوه)١(
 . ٍ بسبب من الوهم أو الغفلة ونحومها)٢(



 

 ١٥٥

  الثانيالثاني  الفصلالفصل
  
  

االصطالح والنشأة وأبرز مدارسه
 

 

 :مدخل

 

ح دائام تكون من القـضايا التـي يقـع فيهـا اخلـالف يف أي علـم، ذلـك أهنـا إن قضية االصطال
 .مقيدة يف الغالب باالجتاهات الفكرية واملعرفية ألصحاب كل اصطالح

وعليه فسوف أعرض قضية اصطالح التفسري يف التاريخ من وجهة نظر أصـحاهبا، ثـم أقـدم 
ملدارس التي تناولـت قـضية التفـسري ثم أعقب ذلك ببيان موجز عن أهم ا. تعريفا جامعا مقرتحا

 ومن أهـم مـا سيعرضـه هـذا الفـصل ويتـصل بموضـوع الدراسـة هـو .من وجهة النظر التارخيية
التفسري اإلسالمي للتاريخ الذي يمثل بمنهاجـه وأصـوله نـسيج وحـده دون غـريه مـن املـذاهب 

 .التي تكلمت يف تفسري التاريخ

  
  
  



 

 ١٥٦

   األول األولاملبحثاملبحث
  دلولهدلوله مصطلح التفسري وم مصطلح التفسري ومتعريفتعريف

التفـسري، والتعليـل، : هناك ثالثـة مـصطلحات تقريبـا تـصب يف معنـى تفـسري التـاريخ وهـي
ًوهـي جتـري مجيعـا يف سـياق معنـى واحـد . تفسري التاريخ، وتعليلـه، وفلـسفته: والفلسفة، فيقال

 . متفق عليه عند تعريفه، وإن اختلفوا يف ألفاظه

ُيف التاريخ مرادفا ملا يعـرف حـديثا ) لتعليلا(ُوإين وإن كنت قد وقفت يف تراثنا عىل مصطلح 
إال أين مل أقف فيه ــ أعني تراثنا ــ عـىل معنـى أو لفـظ يـربط ) فلسفة التاريخ(، و)تفسري التاريخ(بـ

عـىل النحـو الـذي سـوف يـأيت تعريفـه، إذ هـو اصـطالح حـادث أنـشأه ) التفسري(التاريخ بكلمة 
الـذي نـشأ يف أوروبـا ) فلـسفة التـاريخ( اصـطالح املعارصون من املؤرخني املسلمني يف مواجهـة

 .إبان عرص التنوير خالل القرنني الثامن عرش، والتاسع عرش امليالديني

وسبب التنوع يف التعبري عن ألفاظ هذا املصطلح ــ رغم أهنا تعني يف الغالـب شـيئا واحـدا ـــ 
 يقول بعض أسـاتذتنا ويف ذلك. هو اختالف املكان والزمان الذي نشأت فيه هذه االصطالحات

ُينظـر إليـه عنـد املـؤرخني ) تفسري التاريخ(من اجلدير باملالحظة أن هذا املصطلح «: )١(املعارصين
، ولكـن تراثنـا اإلسـالمي، وال )فلـسفة التـاريخ(ومفرسي التاريخ عىل أنه مرادف متاما ملصطلح 

 .»بصفة عامة) ةفلسف(سيام السلفي احلديث، يشعر بنوع من احلرج يف استعامله لكلمة 

وإذا بدأنا بداية تارخيية نرصد فيها نشأة هذه االصطالحات وما تدل عليه، فإننا سـوف نجـد 
يف ) هـــ٨٠٨ت(أن أول مــن تنــاول معنــى هــذا االصــطالح بمدلولــه املعــارص، هــو ابــن خلــدون 

 ٍخبـارإ عـىل يزيد ال ظاهره يف  ــ يعني التاريخ ــهو«: إذ يقول) تعليال(مقدمته املشهورة وقد سامه 
 ،مثـالاأل فيهـا رضبُوتـ ،قـوالاأل فيهـا تنمـو ،ولاأل القـرون مـن والـسوابق ،والدول ياماأل عن

، حـوالاأل هبـا تقلبـت كيـف اخلليقـة شـأن لنـا وتـؤدي ،االحتفـال غـصها إذا نديـةاأل هبا فَطرُوت
 هممـن وحـان ،االرحتـال هبـم نـادى حتـى رضاأل وعمـروا ،واملجـال النطـاق فيهـا للدول واتسع
 عــــالوقائ اتـــبكيفي مـــوعل ،دقيـق ومبادئها للكائنات لــوتعلي ،وحتقيق نظر باطنه ويف ،الزوال

 .)٢(»وخليق علومها يف يعد بأن وجدير ،عريق احلكمة يف أصيل لذلك فهو ،عميق وأسباهبا

                                                        
 .١٥ عبد احلليم عويس، تفسري التاريخ علم إسالمي، ص )١(
 .١/٢٨٢ املقدمة )٢(



 

 ١٥٧

ثم كان عرص النهضة األوروبيـة، فكـان اطالعهـم عـىل تـراث العـرب عامـة، وابـن خلـدون 
يف جمال الفكـر احلـضاري واالجتامعـي ـــ مـؤثرا تـأثريا كبـريا يف الفكـر األورويب يف هـذا خاصة ــ 

فقـد ظهـر فيـه مـا عـرف بالفالسـفة . العرص خالل القرنني الثامن عرش، والتاسع عرش امليالديـني
ــوم  ــاملة يف جمــال الفلــسفة والعل ــة حــضارية ش ــاهر بنهــضة فكري ــذين قــاموا يف الظ ــويرين ال التن

ــا، فكــان مــن أهــم فالســفتهم املــربزين، الــشاعر الفرنــيسالتجريبيــة يف فرانــسوا مــاري :  أوروب
اسـتخدم مـصطلح الـذي قيـل إنـه ) م١٧٧٨-١٦٩٤) ( (Voltaireفـولتري املعروف باسم ،أرويه

طبـائع األمـم وفلـسفة  (، ألول مـرة يف القـرن الثـامن عـرش، يف كتابـه املوسـوم )فلسفة التاريخ (
فلـسفة التـاريخ يف (بكتابـه ) م١٩١٠-١٨٣٨) (Robert Flint(نـت ِ فلتاله روبرت. )١()التاريخ

 .)٢(الذي عده البعض أشمل الدراسات التي كتبت يف فلسفة التاريخ)  فرنسا وأملانيا

 فـال غـرو أن ،الـذي أحدثـه املعـارصون مـن املـؤرخني املـسلمني) تفـسري التـاريخ(أما قوهلم 
 نشأته ــ كام أرشت آنفـا ـــ مـن أجـل مواجهـة هـذا يكون حدوثه بعد االصطالحني قبله، إذ كانت

 ).فلسفة التاريخ(االصطالح الغريب 

ُأما عن مدلول هذه االصطالحات، فإنه ــ كام ذكرت قبل ــ عىل الرغم من اختالف ألفاظها،  ُ
 يف هذا التعريـف صياغتهافإهنا تكاد تتفق يف معانيها، إذ هي يف مجلتها حتمل معاين متقاربة يمكن 

التلطـف يف تأمـل األخبـار والوقـائع التارخييـة ـــ بعـد التثبـت مـن : قرتح بأن تفسري التاريخ هـوامل
َصحتها ــ من أجل الوقوف عـىل أسـباهبا ومـسبباهتا، بغـرض اسـتنباط الـسنن احلاكمـة يف مـسرية  َّ َ ُ

 .تاريخ األمم والشعوب

معلـوم ـــ إال وهـو إنه ما من يشء ـــ كـام هـو : ويمكن توضيح جانب من هذا التعريف بقول
ًفاملحتاج إليه يف وجود يشء يسمى سببا أو علـة، والـيشء نفـسه يـسمى مـسببا أو . حمتاج إىل غريه َّ ًَ ُ

َّومن ثم، فإنه ما من يشء من األشياء إال وهـو مـسبب عـن يشء آخـر مـن جهـة، ثـم هـو . معلوال َ ُ
 كلـام أمعـن التأمـل غري أن عـدد األسـباب الظـاهرة للنـاظر تتنـاقص. سبب لغريه من جهة أخرى

حتى ترجع األسباب كلها إىل سبب واحد، يسميه بعض املتكلمني بالسبب الواجـب، أو واجـب 
ويعـرب ابـن . )٣()قـانون الـسببية(ويطلقون عىل هذا األمر اسم . الوجود، ويقصدون به اخلالق 

                                                        
، ويف فلسفة التاريخ، ألمحـد حممـود صـبحي، ١٧٤رصي ص  دراسات عن مقدمة ابن خلدون، لساطع احل)١(

 .٨، وفلسفة التاريخ من منظور إسالمي، لعبد الرزاق قسوم، ص ١٢٣ص 
 .١٧٥ دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ص )٢(
، ٢٨٧-٢٨٦  ص، وكــربى اليقينيــات الكونيــة، ملحمــد ســعيد البــوطي٨٥املواقــف، لإلجيــي ص :  راجــع)٣(

 .١٤٣مم واألفراد، ملجدي عاشور ص والسنن اإلهلية يف األ
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اب فلـــيس يف الــدنيا واآلخـــرة يشء إال بــسبب، واهللا خـــالق األســـب«: تيميــة عـــن ذلــك بقولـــه
َواملسببات َّ َ ُ«)١(. 

 بـاب مـن لفلسفة، فهوويظهر من هذا التعريف اختصاص هذا الباب بام يعرف حديثا بعلم ا
أبوابه، إذ مل تعد مباحثه من اختصاص املؤرخني فحسب، بل شـاركهم فيـه الفالسـفة واملفكـرون 

لتـصانيف املختلفـة فكانوا ممن شقق الكالم فيه، أبوابا، وفصوال، فصنفوا فيه ا. من غري املؤرخني
 . يف مناهجها وتقسيامهتا باختالف الزمان واملكان لكل باحث فيه

اجتهاد برشي يمكـن أن خيطـئ ويـصيب، كاجتهـاد «ومن ثم، فعملية تفسري التاريخ إنام هي 
، ويمكن أن ختتلـف فيـه وجهـات ^الفقهاء يف استنباط األحكام من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

 . )٢(»هات النظر بني الفقهاءالنظر كام ختتلف وج

إال أنه ينبغي التنبيه يف ختام هذا املبحث عىل وجوب الفصل بـني تـاريخ وضـع االصـطالح، 
ذلك أن داللة االصطالح ومعناه يـسبق بكثـري املـصطلح نفـسه، وهـو األمـر . وبني تاريخ مدلوله

  .الذي سيتناوله املبحث التايل إن شاء اهللا تعاىل

  
*** 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .٨/٧٠ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )١(
 .١٩٦ حول التفسري اإلسالمي للتاريخ، ملحمد قطب ص )٢(
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  ث الثانيث الثانياملبحاملبح
  ̂^ تفسري التاريخ وأطواره منذ القدم حتى بعثة النبي  تفسري التاريخ وأطواره منذ القدم حتى بعثة النبي نشأةنشأة

، فـإن مدلولـه ومعنـاه )فلـسفة التـاريخ( أو ،)تفسري التاريخ(عىل الرغم من حداثة اصطالح 
َقــديم قــدم اإلنــسان عــىل األرض، ذلــك أن التفكــري مــن خــصائص اإلنــسان بموجــب حقــه يف  ِ

 رس يبحـث عـنمنـذ كلفـه اهللا تعـاىل بعـامرة األرض، فهو أمـر فطـري يتـصل باإلنـسان . االختيار
: امئه، وما بيـنهامفهو مطالب بالنظر إىل هذا اخللق بأرضه، وس. وجود اإلنسان، ووظيفته يف الدنيا

َمم خلق؟ ومل
أسـئلة عـدة حتتـاج .. ُ خلق؟ وما مهمته عىل هذه األرض؟ ثم إىل أين يكون مـصريهِ

z y x w v u t s } | { ~ � (: قـال اهللا تعــاىل. إىل التأمـل والنظــر
F E D C B A @ ? > = < ; : 9  (:وقــــال. ]٢٠:العنكبـــوت[)   ¡ 

 P O N M L K J I H G   (]ولكن من رمحته تعاىل بخلقـه أنـه مل . ]٨:الروم
º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ( :العقول، فقـال، جعل هلم  خلقهمَّامـَبل إنه ل. يرتكهم مهال

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½(    ]َوهــداهم النَّجــدين. ]٧٨:النحــل ــال. ْ h (: فق
 k j il n mo q p   (]ــــاء . ]١٠-٨:البلــــد وأعــــاهنم عــــىل ذلــــك باألنبي

ــــــــب، فقــــــــال ! " # $ % & ' ) ( * (:والكت
ولكن أبى كثري منهم إال الضاللة، فنبـذوا كتـب اهللا وراء ظهـورهم واتبعـوا . ]٢٥:احلديد[)   +

v u t s r q p } | { z y x w (: أهواءهم بإغواء الشيطان، فقـال
 .]٢٩:الروم[   )~ � ¡ ¢ 

ومن ثم، فإننا سوف نجد أنفسنا بني طريقني ال ثالث هلـام يمـثالن منهجـني متـصارعني عـىل 
يقـول . منهاج احلق، ويمثله األنبياء ومن اتـبعهم بـام أنـزل علـيهم مـن الكتـب: مدار التاريخ كله

Z Y X W V U T S R Q P O N ] \ [ ^ (: تعــــاىل
c b a ` _ w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d 

 ¢ ¡ � ~ } | { z y x(   ]ومنهاج الباطل، ويمثله أولئك الذين اتبعوا . ]٢١٣:البقرة
! " # $ % & (: قال تعاىل. أهواءهم بغري هدى من اهللا، فاختذوها آهلة من دون اهللا

 .]٢٣:اجلاثية[)   ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ُأنه ملا وجد اإلنسان، وجد : الصةواخل َوصـدق مـن .  والتأمـل والتعليـل،النظر والتفكريمعه ُ
إن الكائنـات األخـرى ال تعقـل جتربتهـا عـىل ..اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي لـه تـاريخ«: قال

 األرض، وبالتايل ال ينقلها جيل منها إىل جيل نقال واعيا تتسع به مداركها يف مواجهة ما يعرتضها
وفضال .. فاحلامر األول ال يفرتق كثريا عن احلامر األخري، ال يف طعامه، وال عاداته.. من الظروف

وإن بدا لنا أحيانا أنه خيتـار، فخياراتـه ـــ . عن كون ترصفاته متليها الغريزة وال جمال فيها لالختيار
ومـن ثـم فـإن .  وال وعـياملحدودة النطاق ــ حمكومة بالغريزة يف النهاية، ليس فيهـا إرادة حقيقيـة

ليس . أما اإلنسان فهو من مبدأ حياته كائن له تاريخ. .ومثله بقية الكائنات! احلامر ليس له تاريخ
َّفقــط ألنــه دون تارخيــه بالفعــل بــصورة مــن صــور التــدوين، بالرســم عــىل جــدران الكهــوف، أو  َ

وعي الذي يعقل جتربتـه عـىل بالكتابة عىل اجلدران أو األوراق، ولكن قبل ذلك ألنه الكائن ذو ال
 .)١(»ومن خالل تراكم التجربة تنشأ له مواقف جديدة فيتكون له تاريخ.. األرض

َوأيا كانت نظرة األمـم األوىل لتجارهبـا وخرباهتـا، سـواء علـيهم أهتـدوا يف نظـرهتم تلـك أم  َ ْ َ

فيهــا، َّضــلوا، فقــد كانــت هلــم تــأمالهتم التــي فــرسوا هبــا رس وجــودهم عــىل األرض، ودورهــم 
 ..وعالقتهم بمفردات الكون الذي هم فيه

.. ُومتثل التأمالت الفلسفية للحضارات السومرية، والفرعونية، واهلندية، والصينية القديمـة
النشأة األوىل ملعنى تفسري التـاريخ، أو فلـسفته، وذلـك بـام قدمتـه تلـك التـأمالت مـن تفـسريات 

) فلـسفات(ومـن يتلطـف يف تأمـل . .ملحـيط بـهحلقيقة اإلنسان، ورس وجوده، وعالقته بـالكون ا
تلك احلضارات القديمة ــ سواء عليها ضلت أم اهتدت ــ يمكنه أن يتلمس بوضوح ذلـك اخلـط 

6 7 8 9 : ; (: األول من نور اهلداية الربانية الذي أودعه اهللا تعاىل يف نفس كل إنسان
 Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <

 R(  ]ذلك النور الذي عززه اهللا تعاىل ببعثة األنبياء وإنزال الكتب. ]١٧٢:افاألعر. 
فإن املتأمل لـفلسفة هـذه احلـضارات جيـد فيـضا زاخـرا مـن تفـسريات شـتى يف أمـور عالقـة 
اإلنسان بمعبوده، وبأمور املبدأ واملعاد، والبعث والنشور، والفناء واخللود، فضال عـن النظـرات 

.. رض بالسامء، واإلنسان بالكون ومـا فيـه مـن كواكـب، وأفـالك، ونجـومالفلسفية يف عالقة األ
سجل أصحاب احلضارات القديمة ذلـك كلـه ـــ أو ملحـات منـه ـــ عـىل جـدران املقـابر واملعابـد، 

ولكنه مع األسف مل يصل إلينا منه إال اليسري، إال أنه كـاف لكـشف . ناهيك عن األلواح والكتب
لفلسفية ــ التي قامت عليها املحاوالت األوىل حلركة تفسري التـاريخ، تلك األصول الفكرية ــ أو ا

 .كل وفق معطياته الدينية، والفكرية، والثقافية التي سادت يف هذا العرص أو ذاك
                                                        

 .٢٤-٢٣ حول التفسري اإلسالمي للتاريخ، ملحمد قطب ص )١(
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وإذا أطللنا عـىل يشء مـن تلـك التـأمالت األوىل يف تفـسري اإلنـسان األول لتارخيـه وعالقتـه 
 تلــك التــي نــشأت يف بــالد الرافــدين ويعتربهــا لــسومريةاحلــضارة ابــالكون املحــيط بــه، نجــد أن 

، من )١(البعض أوىل احلضارات البرشية ظهورا عىل األرض منذ األلف الرابعة قبل امليالد أو يزيد
أقدم احلضارات التي قدمت لنا تفسريات مكتوبة حلركة تاريخ الكون يف هذه املرحلة املبكرة مـن 

رأ شيئا من تراث هذه احلضارة القديمة ـــ وضـوح هـذه الـصورة واملذهل ــ ملن يق. تاريخ البرشية
الشاملة التي قدمتها تلك الكتابات عند حديثها عن تاريخ اخللق، وتفـسري عالقـة بعـضه بـبعض 

ومل تكتف بذلك حتى حـددت لإلنـسان دوره يف . من جهة، ثم عالقة اإلنسان به من جهة أخرى
 .هذا الكون الفسيح

كـالم عـن هـذا األمـر يف تلـك احلـضارة مهـم جـدا عـىل اعتبـار كـون واحلقيقة أن إسـهاب ال
ولكــن . الــسومريني مــن أوائــل احلــضارات التــي وقفنــا عــىل كتابــات هلــا مــسهبة يف هــذا الــشأن

ٍ، لذلك فسوف أكتفي بعرض خمترص يف هذا اإلسهاب يف هذا الشأن ليس من رشط هذه الدراسة ٍ

ُنسقط هـذه النتـائج عـىل خـط النـور الـذي بعـث بـه ، ثم )٢(املوضع يوضح املقصود من هذا األمر ِ ُ
 .^األنبياء من لدن آدم عليه السالم إىل حممد 

. وتدور كتابات هذه احلضارة حول معاين كثرية يف تفسري أصل اخللق ونظامه وما جيـري فيـه
تـق هـذا ُفالكون كله يف أصله خملوق من هذا املـاء األول، وكانـت الـسامء ملتـصقة بـاألرض ثـم ف

رتق، لتكون السامء واألرض واألجـرام بيـنهام، ثـم أعقـب انفـصال الـسامء عـن األرض، خلـق ال
ويرى صمويل كريمر حـسب فهمـه لنـصوص ألـواح هـذه احلـضارة . النبات، واحليوان، والبرش

وكتاباهتا التي جتمعت لديه، أن األسئلة الفطرية للبرش فيمن خلق الكون وأجرى نظامـه، أجـاب 
ِّعنها الهـوتيي سـ ِّتـسري الوجـود «ومر، باعتقـادهم يف آهلـة خالـدة ال تراهـا أعـني اإلنـسان الفـاين ِ َ ُ

ملا كان النظام الكـوين «، ذلك أنه »وتسيطر عليه بموجب خطط مضبوطة، ونواميس معينة مقررة
أعظم جدا من مجيع مواطن البرش كلها، فينبغي أن تكون تلك الكائنات أقوى وأعظـم قـدرة مـن 

ويلزم قبل كل يشء أن يكونوا خالدين، وإال فإن النظام الكوين يؤول إىل فـوىض البرش العاديني، 
 .)٣(»واضطراب عند موهتم فتكون هناية العامل

ويرى صمويل أن أصحاب الالهوت السومريني يعللون انسجام ظواهر الكـون واحلـضارة 
 يطلقـون عليـه ٍوالعمران ودقة سريها منذ القدم إىل وقتهم من غري تفـاوت وال اضـطراب بـسبب

                                                        
 .٢٧، ٩ متون سومر، خلزعل املاجدي، ص )١(
مـن ). ترمجه طه بـاقر( كريمر ــ وهو باحث أعجمي غري مسلم ــ ، لصمويل )من ألواح سومر( ويعد كتاب)٢(

 .أهم الدراسات التي تكشف كثريا عن هذا األمر الذي نحن بصدده 
 .١٥٤،١٥٥ من ألواح سومر، صمويل كريمر، ص )٣(
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جمموعـة « ال يزال معناها غامضا، إال أهنـا تعنـي بوجـه عـام  وهي كلمة سومرية)me) (مي(اسم 
من القواعد والنواميس املنظمة املخصصة لكل ظاهرة أو ماهية كونية، وكل ظاهرة عمرانية، مـن 

دوا تلـك أجل أن جتعلها تسري وتعمل إىل األبد بمقتىض اخلطـط التـي وضـعها اآلهلـة الـذين أوجـ
 .)١(»الظواهر

ُويستطرد صمويل أيضا أن حكامء سومر كانوا يعتقدون أن مصائب اإلنسان وما يبتىل به إنام 
هو نتيجة ذنوبه وخطاياه، وأنه ال يوجد إنسان مربأ من اخلطايا، ومن ثم فـال يلـومن اإلنـسان إال 

 .)٢(نفسه، وال يلومن إهله ألن ما أصابه فهو مستحق له بذنوبه وعصيانه

يعتقد بحق أن املدنية املرصية التي ظهرت يف « فإن بعض علامئها القديمة احلضارة املرصيةأما 
فجر عرص األرسات مبارشة مل تكن وليدة يف عهد طفولتها، بل يرجـع أصـلها إىل أزمـان سـحيقة 

 مل يكـن األول مـن) مينـا(وكذلك يعتقدون أن احتـاد الـبالد الـذي جـاء عـىل يـد . موغلة يف القدم
نوعه، بل زعموا أن مرص كانت موحدة قبل ذلك، وكانت هلا حـضارهتا اخلاصـة هبـا، ثـم انفـرط 

 . )٣(»ثانية) مينا(عقد هذا االحتاد، وصارت مقسمة إىل مقاطعات حتى وحدها 

. ومع قدم هذه احلضارة أو تلك املدنية املرصية األوىل، فإنه مل يصل إلينا منها ما ينطـق عليهـا
رصيات استطاعوا التطلع إىل يشء من تاريخ تلك األزمان السحيقة وما بعدها عن إال أن علامء امل

طريق تلك النصوص والكتابات التي وصلت إلينا منذ ذلك العهـد الـذي سـبق إطـالق الـبعض 
وعهــده عنــد العلــامء هــو بدايــة عــرص . فــام بعــده) مينــا(عليــه عــرص االحتــاد الثــاين، وهــو عــرص 

 .األرسات

ذلك العهد وما بعده التي كشفت شيئا عـن فكـر وفلـسفة املـرصي القـديم ومن أبرز كتابات 
َّالـدراما املنْفيـة(ما عرفها بعض علامء اآلثار باسـم : أوهلا: ثالثة ِ وهـي ). متثيليـة بـدء اخلليقـة(أو ) َ

عبارة عن وثيقة دونـت يف عهـد فجـر االحتـاد الثـاين، أي يف عهـد تأسـيس األرسة األوىل عـىل يـد 
أقـدم أفكـار وصـلت إلينـا «، ومن ثم فهذا املتن حوى يف سطوره )م.ق ٣٤٠٠  سنةحوايل) مينا(

 .)٤(»أول بحث فلسفي عرف لنا« ــ فهو ــ »مدونة يف تاريخ العامل ألقدم أقوام

 ومتجـد »أهنـا حماولـة لتفـسري أصـل األشـياء«وأهم ما استنبطه العلامء من حمتوى هذه الوثيقة 
. ، فهـو إلـه األرض، وأصـل اخللـق»ذي نطـق بأسـامء كـل األشـياءال«العظيم ) بتاح(هذه الوثيقة 

                                                        
 .١٥٧ املرجع نفسه، ص )١(
 .٢٠٥-٢٠٤ املرجع نفسه، ص )٢(
 .١٨/١مة، لسليم حسن  األدب املرصي القديم، ضمن موسوعة مرص القدي)٣(
 .٨، ١٨/٧ املرجع نفسه )٤(
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، ووضـع »أقـام املـدن، وأسـس املقاطعـات«، الـذي )بتاح(والعامل ما هو إال جمرد صور ومظاهر لـ
املعبودات يف أماكنها املقدسة، وثبت دخلهم املقدس، وأعد حماريبهم، ونحت متاثيل ألجـسامهم 

 .)١( واملعادن والطنيكام حتب قلوهبم من كل صنف من اخلشب

ييل هذه الوثيقة وثيقة أخرى ال تقل أمهية عـن سـابقتها يف كـشف الكثـري مـن جوانـب الفكـر 
وهي نـصوص وجـدت منقوشـة يف ). متون األهرام(املرصي القديم، أطلق عليها األثريون اسم 

مـن قـام بـنقش ويف رأي األثريني أن . ثامنية من أهرام  سقارة التي كانت تعد جبانة منف القديمة
هذه النصوص هـم طائفـة مـن الفراعنـة منـذ عهـد امللـك األخـري يف األرسة اخلامـسة، ثـم امللـوك 

وقـد حكمـوا حـسب ). بيبي الثـاين(األربعة األول الذين خلفوه يف األرسة السادسة ثم زوجات 
 م وتنتهـي سـنة. ق٢٦٢٥ترتيبهم املذكور مدة قريبة من قرن ونصف قرن، تبـدأ مـن حـوايل سـنة 

أهم مصدر يضع أمامنا صورة عن احلالة الدينية، «ويعترب بعضهم هذه املتون .  قبل امليالد٢٤٧٥
 . )٢(»والعقلية، واالجتامعية يف تلك األزمان السحيقة

). كتـاب املـوتى(املعروف حديثا باسـم ) اخلروج إىل النهار(تليها الوثيقة الثالثة، وهي كتاب 
بلغ طوهلا ثالثة وعـرشين مـرتا تقريبـا، ويبلـغ عرضـها تـسعة وهي عبارة عن بردية طويلة جدا، ي

ومتثل . )٣()م. ق١٣٥٠حوايل سنة (وقد دونت إبان عهد األرسة التاسعة عرش . وثالثني سنتيمرتا
هذه الوثيقة هي والتي قبلها أبرز معاين اإليامن املطلق بالغيب، ووجود اإللـه رب العبـاد، واملبـدأ 

 النظـرة هبصورة توضـح لنـا هـذ..  والبعث والنشور، واحلساب واجلزاءواملعاد، والفناء واخللود،
فاملعبودات هي سبب . الفلسفية العميقة لدى أصحاهبا يف عالقة األرض بالسامء، واحلكام باإلله

هي الرازقة، وهي النافعـة، وهـي . ّالوجود، ومرصفة األقدار يف البالد والعباد، يف الدنيا واآلخرة
وكـذلك احلكـام . كل عبد أن يشكر فضلها، وخيطب ودها، ويـسأل رضـاهاالضارة، واجب عىل 

هلم من القداسة كتلك التي للمعبود، وهـذه النظـرة جتـاه احلكـام ال ريـب أهنـا سـيكون هلـا أثرهـا 
الضابط لعالقة احلاكم برعيته، فهو رجل متصل بالسامء، لـه مـن احلقـوق عـىل رعيتـه متاثـل تلـك 

 .ادالتي لإلله عىل عباده أو تك

، ذلـك الكتـاب )Vedas) (الفيـدا(ُ، فإن فلسفتها تستنبط مـن كتاهبـا احلضارة اهلنديةأما عن 
ِويرجـع . فهـو روح الفلـسفة اهلندوسـية وجـامع أصـوهلا يف أقـدم صـورها. املقدس عند أصحابه ُ

                                                        
 .١١-١٨/٩ املرجع نفسه )١(
 .٥٧-١٨/٥٦ املرجع نفسه )٢(
ــرقم )٣( ــاين، ب ــف الربيط ــات املتح ــن حمفوظ ــاحبها )١٠٤٧٠( وهــي اآلن م ــم ص ــرابني ) آين(، باس ــب الق كات

 .٧، ٥كتاب املوتى ص : انظر. املقدسة
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عبــارة عــن أشــعار يف ) الفيــدا(ونــصوص . )١(م.ق١٥٠٠بعــضهم تــاريخ هــذا الكتــاب إىل ســنة 
ليـست موجـودات ذات سـامت بـرشية، بـل هـي ) الفيدا(ومعبودات . د املعبوداتاحلكمة ومتجي

 . )٢(رموز للقوى الكونية، فهي التي ختلق احلياة وتدمرها، وتسيطر عىل فيض الوجود وغيضه
ــك  ــد ذل ــا بع ــت هب ــم أحلق ــنتي (ث ــني س ــيام ب ــت ) م. ق٥٠٠-٨٠٠ف ــرى عرف ــصوص أخ ن

إن ). مـا هـي الطبيعـة احلقـة للواقـع النهـائي؟): (األوبانيـشاد(وأهم ما تطرحـه ). األوبانيشاد(بـ
أنه واقع، وبني ما هو واقع حقـا، ذلـك أن ) يظهر(هذا األمر إذن يميز بني ما ) األوبانيشاد(طرح 

املظهر ال ينظر إليه عىل أنه يكفي لتربيـر وجـوده اخلـاص، وإنـام يعتقـد عـىل أنـه يعتمـد عـىل واقـع 
مــن عــامل الزمــان ) مــا يظهــر(عــىل املحــسوس ) انيــشاداألوب(فالبحــث إذن ال ينــصب يف . أســمى

 . )٣(واملكان، وإنام عىل األسباب والرشوط التي جتعل هذا العامل الظاهر أمرا ممكنا
مـن املـدارس الفلـسفية اهلنديـة التـي تناولـت قـضية تفـسري تـاريخ ) الـساخمايا(وتعد مدرسة 

 ونظامه املطرد ناجتان عن املصادفة، بـل إن إذ إهنم يرون أنه ال يمكن أن يكون وجود العامل. العامل
ما يصيبه من حوادث متغرية ومطردة ينبغي أن تكون هلـا أسـباهبا، وأن مـا هـو موجـود أو سـوف 

ِيوجد، إنام هو أثـر لـسبب سـابق تـستمد النتيجـة سـامهتا منـه فالنتيجـة إذن ـــ يف هـذه النظريـة ـــ . ِ
ومـن ثـم فهـذه النظريـة تفـرس . ث بغـري سـببذلك أنه ما مـن يشء حيـد. موجودة سلفا يف سببها

ٌ إذ كيـف خيلـق يشء مـن ال عندهم شيئا من رس الوجود، وأنه ال يعقـل أن ينبـع اخللـق مـن عـدم، َ ُ
 .)٤(فام ليس بموجود ال يمكن أن يتم إنتاجه، ألن هناك عالقة وطيدة بني السبب والنتيجة  !يشء؟

عور املتـدفق بـاالنتامء إىل هـذا العـامل غـري ، فإننـا نجـد هـذا الـش القديمـةاحلضارة الـصينيةأما 
فهم كانوا يرون يف الكون نبض احليـاة، فكـانوا يعـاملون كـل . املتناهي، املنظور منه وغري املنظور

 إن قــدماء الــصينيني كثــريا مــا حتــدثوا عــن أرواح األهنــار «. ْيشء فيــه عــىل أنــه حــي، ولــيس ميتــا
رب (، )شــانج يت( األرواح منزلــة هــو وأســمى. واألشــجار، ومعظــم مــا عــداها مــن أشــياء

 بـني النـاس وهـذه األرواح الـال بـرشية جتـري يف املناسـك الزراعيـة، )٥(وهناك زمالة). الساموات
وترامى األمر يف النهاية إىل أن أصبح احلاكم األعىل للـصني يلقـب . واملنزلية، ويف الشعائر الدينية

 .)٦(») ابن السامء(بلقب 

                                                        
 .٤٦رمجة كامل يوسف، ص  الفكر الرشقي القديم، جلون كولر، ت)١(
 .٤٨ املرجع نفسه، ص )٢(
 .٥٤ املرجع نفسه، ص )٣(
 .٨٨-٨٧ املرجع نفسه، ص )٤(
 . كذا يف ترمجة النص، ولعله يقصد به معنى العالقة)٥(
 .١/٢٧ التاريخ وكيف يفرسونه، ألبان ويدجري، ترمجة عبد العزيز جاويد )٦(
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 )١(الشعب الصيني بأرسه تقريبا عىل مدى تارخيه كله يـامرس عبـادةظل «ولكن مع ذلك فقد 
وعبادة األجداد تومئ إىل اإليامن بأن أرواح من مـاتوا ال تـزال تواصـل العـيش حمتفظـة . األجداد

ولن تتضح لألذهـان أشـكال القـرابني، وزيـارات املقـابر، وشـعائر األسـالف . بحاجاهتا البرشية
 .)٢(»املعتقداملنزلية، إال مقرتنة بذلك 

وعىل أية حال، فقد كان مـن أبـرز املـذاهب الفلـسفية التـي نـشأت وأثـرت يف فكـر احلـضارة 
ــا ــا وخالق ــالكون خلق ــه ب ــسان وعالقت ــا إىل اإلن ــث نظرهت ــن حي ــصينية، م ــذه: ال ــة(با م ، )التاوي

اللتـان شـكلتا معـا املـصدر الـرئيس بعـد ذلـك ملـا يعـرف بالكونفوشيوسـية ،)الكونفوشيوسية(و
 .دةاجلدي

يف ظـل ظـروف سياسـية واجتامعيـة مرتديـة للـشعب الـصيني يف نحـو ) التاويـة(نشأ مـذهب 
القرن السادس قبل امليالد، عانى فيها من سيطرة اإلقطاعيني، فـضال عـن العنـف والتـآمر الـذين 

وشـكل الغـش واخلـداع . وتغلبت النفعية عىل األخالق. الطابع السائد للساحة السياسية«شكال 
وكانت عواقب هذه املؤامرات واحلروب التي . مرات التي حلت حمل احلكم السيايسأساس املؤا

 .)٣(»نجمت عنها، مما يتجاوز القدرة عىل التخيل، مما متثل يف الفقر واملعاناة واملوت

 الــذي ولـد يف أواسـط القــرن )Lao Tzo) (الو تــسو(عـىل يـد ) التــاوي(وقـد نـشأ املـذهب 
 Tao Te) (التـاو يت تـشينج( هذا الرجـل خالصـة فلـسفته كتابـه وقد أودع. السادس قبل امليالد

Ching()تــتلخص أهــم آراء مذهبــه يف أن ســبب الفقــر واجلــوع حكــام الــسوء، وأن الطمــع و. )٤
واجلشع سبب احلروب، وأن شهوة السلطة والثروة واملجد جتلب دمار املجتمع، وأن حيل البـرش 

 عليهم للوصول إىل الرضا والسعادة أن يتبعوا طريق ويتعني. وأفاعيلهم تفيض إىل الرش والتعاسة
 . )٥(الذي يدور الكون كله يف فلكه، بل يكونوا وإياه شيئا واحدا، إذ إهنم جزء منه) Taoالتاو (

وكأنه بذلك يريد أن يرجع بالنفس البرشية إىل فطرهتا األوىل، وإن كـان ينـزع يف ذلـك : قلت
ه النفس من دنس املادة والسمو إىل تلك احليـاة الروحيـة نزعة روحية رصفة يبتغي فيها تطهري هذ

هذا يرى يف مذهبه القول بوحدة الوجـود، واحللـول واالحتـاد، ) التاو(ومن يقرأ كتابه يف . العالية

                                                        
التـاو : وراجـع كتـاب. وفرق بني الكلمتـني) عبادة(م من كلمة  أرى أن كلمة تقديس هنا أليق بسياق الكال)١(

 .١٢-١١، ترمجة فراس سواح، ص يت تشينج
 .١/٢٧ التاريخ وكيف يفرسونه، ألبان ويدجري، ترمجة عبد العزيز جاويد )٢(
 .٣٣٣-٣٣٢ الفكر الرشقي القديم، جلون كولر، ترمجة كامل يوسف، ص )٣(
 .سواح الصينية عدة ترمجات بعدة لغات،ومنها ترمجة عربية نرشها فراس نُوترجم ع.رسالة يف التاو:يعني)٤(
 .٣٧٥-٣٧٤، والفكر الرشقي القديم ص ١٩، ١٨التاو يت تشينج، ص :  انظر)٥(
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ّالذي انتحله غالة الصوفية يف اإلسالم بعد تقلبه عـرب العـصور واألمـم قرونـا طويلـة تلقـح فيهـا 
 . )١(ّ عصا التسيار يف قلوب هؤالء املغالني ممن تصوفبكثري من اإلضافات، حتى ألقى

واحلياة البسيطة هي . أن احلياة املثالية هي احلياة البسيطة واملتناسقة«وأيا كان األمر، فهو يرى 
احلياة العادية التي يتم فيها جتاهل الربح، والتخيل عن احلذق، وتقليل األنانية إىل حـدها األدنـى، 

يف جوانبهـا النقديـة والـسلبية حتلـل العيـوب ) التاويـة( وبناء عىل هذا فإن ..وكبح مجاح الرغبات
والـرشور التــي تواجـه املجتمــع البـرشي، وتــصل إىل أهنـا تنبــع يف املقـام األول مــن وجهـة النظــر 

 . )٢(»اخلاطئة لإلنسان والكون

 ٤٧٩-٥٥١(أما املذهب الكونفويش فقد ظهر عىل يد مـصلح صـيني يـدعى كونفوشـيوس 
فقـد كـان هـذا . ، يف نفس الظروف السياسية واالجتامعية التي نشأت فيهـا الفلـسفة التاويـة)م.ق

. وكـان كونفوشـيوس أصـغر منـه سـنا). التاويـة(مؤسـس مـذهب ) الو تـسو(ًالرجل معارصا لــ
 تكلم عن لقاء مجع كونفوشيوس، Ssu ma chienوحيكي بعضهم عن مؤرخ صيني قديم يدعى 

: شيوس زائرا لالو تسو، فعرب كونفوشيوس عن هذا اللقاء املؤثر بقولهوالو تسو، كان فيه كونفو
 .)٣(»اليوم رأيت الو تسو، وال أستطيع مقارنته إال بالتنني«

 رق ـــتطورتا بط« :ر البعضــــوهلام، فإهنام يف نظــولكن عىل الرغم من تشابه الفلسفتني يف أص

ت الكونفوشــية عـيل خــري البــرش األخالقــي فبيــنام شــدد. خمتلفـة متــام االخــتالف، بــل ومتناقـضة
وهـذا الكـالم يوضـح لنـا . )٤(»باعتباره مفتاحا للسعادة، أكد التاويون عىل تناسق الطبيعة وكامهلـا

فهو فلسفة إنسانية اجتامعية تدور يف أساسها حـول البـرش وجمـتمعهم، . قوام املذهب الكونفويش
نفوشيوس اهتاممه كله عىل السلوك اإلنساين فقد صب كو. )٥(وليس الكون أو الطبيعة أصال فيها

فاجتـه بفلـسفته نحـو أخـالق البـرش، وعالقـة بعـضهم . رد وجعله من أهم أولويـات فلـسفتهاملج
 . )٦(ببعض

                                                        
ِاالستسالم لقدره وأوامره وسننه التي يـسري الكـون وفـق مـشيئته ) التاو( إال أن يكون يعني هبذا االحتاد مع )١( َ َ

. يف هذا املـذهب الروحـي نزعـة جربيـة إن صـح تفـسريي هـذا) التاوية(يكون يف تشدد وبذلك . فيها وأمره
ُوعىل كل، فإين ما زلت أرص عىل رأي رأيته قديام، وهـو أن هـذه احلـضارات وفكرهـا وعقائـدها ال تـزال يف  ٍ ٍّ

صحة ُحاجة ماسة إىل دراسات واسعة، ولكن من وجهة نظر إسالمية حتى تظهر لنا تفـسريات أقـرب إىل الـ
  .من تلك التي نتجت عن دراسات الغرب امللحد

 .٣٧٥ ص ، الفكر الرشقي القديم)٢(
 .١٨التاو يت تشينج، ص :  انظر)٣(
 .٣٧٤ الفكر الرشقي القديم، جلون كولر، ص )٤(
 .٣٤٩ املرجع نفسه، ص )٥(
 .١/٤٦ التاريخ وكيف يفرسونه )٦(



 

 ١٦٧

ويـرى بعـض مــن اطلـع عـىل فلــسفة كونفوشـيوس أن الرجـل كــان يتجنـب قـدر اســتطاعته 
ُمل يـرق ) التـاو(جـود واحتـاده بــيف وحـدة الو) التاويـة(اخلوض يف أمور الغيب، وأن مبـدأ فلـسفة 

ولكنه مع ذلك كان يعـرتف بوجـود قـوة تـسيطر عـىل حيـاة النـاس، ومقـدراهتم . لكونفوشيوس
 .)١(ينبغي اخلضوع هلا

ـــ يف القـرن التاسـع أو الثـامن ) هومريوس(يعترب فإن البعض : أما احلضارة اليونانية القديمة
وأمهها اإللياذة، واألوديسة، اإلرهاصات التمهيديـة األوىل قبل امليالد ــ بأعامله األدبية التارخيية، 

وقـد بلغـت فتنـة . )٢(مليالد الفلسفة اليونانية القديمة، بام حوته تلك األعـامل مـن نظـرات فلـسفية
اليونانيني هبذين العملني هلومريوس أن جعلوها أساس الرتبية والتعليم يف اليونان القديم، حتـى 

َسميا بـ ِّ  .)٣()انإنجيل اليون(ُ

 الـشهرية يف )٤()طـروادة(وموضوع أحد هذين العملني ـــ وهـو اإلليـاذة التـي تتنـاول حـرب 
مه بعض الباحثني بأن صاحبه مل يكن مؤرخا فقـط، ّم ــ يقي.ق١١٠٠أو١٢٠٠تاريخ اليونان نحو

بل حوى أثرا فلسفيا عميقا يف هذه املرحلة املبكرة، ذلك أن ما حدث يف هذه احلرب مل يكـن عنـد 
هومريوس نتيجة للصدفة العمياء، بل ثمة قـانون وراء وقـوع احلـوادث، وأن هـذه احلـوادث هلـا 

ك النظـرة الفلـسفية يف ت تلـّدَوقد أ. »قيةْلَوأن جيب التسليم بوجود قوانني خ«أسباهبا ونتائجها، 
َ أن يسمها بفكرة القضاء والقدر، أو اجلرب، التي رآها مـسي إىلبعض الباحثنيهذا العمل  ِ طرة عـىل َ

 . )٥(أقاصيص هومريوس
بدءا من القرن السادس قبل  امليالد، هو أول فالسفة اليونان الفعليـني، ) طاليس(ولكن يعد 

ف الكثـري عـن هـذا الرجـل، إال أن هـريودوت يقـول بأصـل َعـرُولـيس ي. بل أول احلكامء السبعة
 .)٦(َّويرجح أنه زار مرص ودرس فيها اهلندسة. فينيقي له

يـا أوجـد األشـياء مـن  مبدأ األشياء، وأن هناك عقـال إهلاء هذا الرجل أن املاء هوومن أهم آر
 .)٧(ثم هو بعد ذلك يرى أن يف الكائنات قوى غامضة حية هي التي حتركها. املاء

                                                        
 .٤٧، ١/٤٦ التاريخ وكيف يفرسونه )١(
 .٣٧-٣٦ر الفلسفي، الفلسفة اليونانية من طاليس إىل أفالطون، ملحمد عيل أبو ريان، ص  تاريخ الفك)٢(
 .٣٧ املرجع نفسه ص )٣(
الـذين حـارصوا  اإلغريـقالتـي كانـت بـني  ـــ آسـيا الـصغرى  يف ـــ مدينـةحصار طروداة أو طروادة حرب )٤(

وأهلهــا ودامــت عــرش ســنني، واحــدة مــن أشــهر احلــروب يف التــاريخ وذلــك خللودهــا يف  طــروادة مدينــة
 .سةواألودي اإللياذة هومريوس ملحمتي

 .٢٥ فجر الفلسفة اليونانية، ألمحد فؤاد األهواين، ص )٥(
 .٤٨ املرجع نفسه، ص )٦(
 .٦٠، وتاريخ الفكر الفلسفي ٥٤، ٥١ فجر الفلسفة اليونانية، ص )٧(



 

 ١٦٨

ًفيلـــسوفا آخـــر كـــان معـــارصا لطـــاليس وصـــاحبا لـــه، اســـمه ) طـــاليس(ثـــم نـــرى بعـــد  ً
ومـن أهـم آرائـه يف تفـسري وجـود اخللـق، أن . سفة، ويقال إنه أول من دون الفلـ)أنكسمندريس(

وهـو لـيس مـاء، وال شـيئا مـن العنـارص ) الـال هنـائي(العلة املادية، والعنرص األول لألشـياء هـو 
الـال  («: فيقـول. املعروفة، بل مادة خمتلفة عنها، ال هناية هلا، وعنها تنشأ مجيع الـسموات والعـوامل

.. )١(وهـو الـذي تعـود إليـه عنـد فنائهـا طبقـا للـرضورة..لكائنـةهو املادة األوىل لألشـياء ا) هنائي
 .)٣(»هذا الال هنائي دائم أزيل، الالهنائي خالد ال يفنى.. )٢(فتخضع حلكم العدل

 ٤٢٥ حوايل -م .ق ٤٨٤ ()Herodotusهريودوت (ثم يأيت أشهر مؤرخ عرفه العامل القديم 

) historía(أو  )ἱστορία(ه املـشهور باسـم بكتابـ). أبـو التـاريخ(الذي يصفه بعضهم بأنـه ) م.ق

  .)٤()البحث أو الفحص والتمحيص(التي هي بمعنى 

ويعد هريودوت بكتابه هذا عند الباحثني املعارصين أول مؤرخ تناول التاريخ كتابة وتفسريا 
ورصدوا من أهم مميـزات . بطريقة منهجية ميزته عن غريه من سائر املؤرخني يف العصور القديمة

 املنهج أنه مل يقترص يف كتابه عىل التاريخ السيايس فقـط، بـل اهـتم أيـضا باجلوانـب احلـضارية هذا
ذلك أنه يـرى . كام أنه مل يكتف بمجرد وصف الوقائع حتى ذهب إىل تعليلها وتفسري أسباهبا. منه

 تؤكـده وهذا ما. أن حوادث التاريخ نتجت عن برش هلا ما يربرها أو يربر القيام يف تفكري اإلنسان
هـذه أبحـاث هـريودوت اهلاليكارنـايس، كتبهـا ليبقـى ذكـر أفعـال «: افتتاحية هذا الكتاب، وفيها

الرجال حيا، ومآثر اإلغريق والربابرة وأعامهلم املجيدة خالدا، وهدف منها توثيق أسـباب النـزاع 
 .)٥(»بينهم

 التي مثلـت اللبنـات وال يفوتنا يف ختام هذا العرض املوجز ألهم النظرات الفلسفية القديمة
، فهـذا أمـر العـرب يف اجلاهليـةاألوىل لفلسفة التاريخ وتفسري حوادثه أن نرصـد هـذا األمـر عنـد 

رأيته مهمال عند باحثي الرشق والغـرب إذا حتـدثوا عـن هـذا البـاب الـذي نحـن بـصدده، وكـأن 
وعالقـة اإلنـسان بـه، ِّهؤالء العرب مل يشاركوا األمم قبلهم يف هذه النظرة املعللـة لـرس الوجـود، 

وهذا ــ يف رأيي ــ جـور يف حـق هـذه األمـة التـي كانـت هلـا مـن النظـرات الفلـسفية جتـاه التـاريخ 
 .اإلنساين وعالقته بالكون ما ال يقل عن غريهم

                                                        
طبقا لقاعدة الفناء وعودة اخللق إىل خالقـه : ( كذا يف األصل مرتمجة عن أصله األجنبي، ولعله يقصد بذلك)١(

 . يف ذلك قوال بوجوب البعث واإليامن بهوكأنه) وجوبا
 . هو الصوابُاستنبطته العبارة يف األصل مضطربة تبعا الضطراب الرتمجة، ولعل ما )٢(
 .٥٧ فجر الفلسفة اليونانية، ص )٣(
 .يف التمهيد)التاريخ(وراجع ما سبق يف معنى.٢٢تاريخ هريودوت، ترمجة عبد اإلله املالح، ص :  انظر)٤(
 .٢٩ريودوت، ص  تاريخ ه)٥(



 

 ١٦٩

وقد سبقت اإلشارة من قبل ــ عند احلديث عـن نـشأة الكتابـة التارخييـة عنـد العـرب ـــ أهنـم 

ُأمـا عـرب اجلنـوب فـأمر سـجالهتم وزبـرهم مـن . وعرب الـشاملعرب اجلنوب، : كانوا قسمني ُ ُ
يف تـصانيفه، ومـن ) هــ٣٦٠ت نحـو (الشهرة بمكان، وقد استفاد منها احلسن بن أمحد اهلمـداين 

ولعل الدارس واملتأمل يف هذه النقول التي نقلها اهلمداين ـــ نـا هيـك عـن ). اإلكليل(أمهها كتابه 

رشت ـــ جيـد هـذا األثـر الفلـسفي يف ُرمجـت ونـُثـر عليهـا وتُلتـي عتلك النقوش اليمنية القديمـة ا

فـضال عـن . نفوس هؤالء العرب، عند حديثهم عن معبوداهتم، وتأثريها يف كل جوانب حيـاهتم

 .سري ملوكهم

َأما عرب الـشامل فقـد كـان يف شـعرهم وحكمهـم أبلـغ معـاين النظـرة الفلـسفية جتـاه الكـون  ِ

مــة بعـث فيهــا األنبيـاء والرســل منـذ أزمنــة سـحيقة، كــإبراهيم، وال غــرو، فهـي أ. وعالقـتهم بـه

وإسامعيل، وهود، وصالح، وشعيب ــ صلوات اهللا عليهم أمجعني ــ فعرفوا عـن طـريقهم الكثـري 

فـإن شـعر . من أرسار هذا الكون العجيب وخالقه، وأيضا كثريا عن أنفسهم عن السابقني قبلهم

 العميق الذي يصف جتارب األقدمني، واالستفادة منها، بام الكثري منهم ينطق هبذا النظر الفلسفي

يدل حقا عىل أهنم مل يقلـوا شـأنا عـن غـريهم مـن األمـم املعـارصة هلـم يف نظـرهتم نحـو التـاريخ، 

فقد رأوا أن سقوط األمم والدول سـنة كونيـة حتميـة، وأن األيـام . وقدرهتم عىل تعليله وتفسريه

 ويف ذلك . ل إليهمــ ألنه ال يدوم، وإال لدام ملن قبلهم وملا وصدول، فاالغرتار بامللك أمر مذموم

 :)١(يقول عمرو بن قميئة

 

ّغـــــسان مـــــن ناكـــــ قـــــد  ـــــك َ   قبل
 

ٍنـــــرص نِومـــــ ٌأمـــــالك ِمهـــــم ذوو َ ِ  
ًملكـــــــا واُجـــــــَّوَتَتَف     ٌمِمهـــــــ هلـــــــم ُ

 
  مــــــماأل أوائــــــل َفنــــــاء ففنــــــوا

ــــــــ ال  ــــــــدهر َّنُبِسَحت ــــــــ َال ِخمل   مُكَدُ
 

ـــــــــام أو ـــــــــم ًدائ ـــــــــْ ومل ،ُلك   ِمُدَي
ــــــــــو  ــــــــــُِتل دام ل ــــــــــ وذوي ٍعَّب   ـال

 
ِإرم ومـــــن ٍعـــــاد مـــــن ِصـــــناعَاأل ِ  

  

                                                        
 . الكاملواألبيات من بحر .١٩٠-١٨٩ ديوانه ص )١(



 

 ١٧٠

 :)١(ويقول األعشى الكبري

  وعـــــــــــادا اًمـــــــــــَِرإ تـــــــــــرواْ أمل
 

ــــــــا ىَدْوَأ ــــــــل هب ُاللي ــــــــار ّ   ُوالنه
ُبـــــــــــادوا،   ّفلـــــــــــام َ َ ْتـــــــــــآدوا ْأن َ َ َ  

 
ـــــــَق ـــــــىل ىَّف ـــــــِإ ع ـــــــ ْهمِرْث   ُدارُق
  ايــــــــــااملنَ ِتَالــــــــــَغ ْهمَبلَوقــــــــــ 

 
ــــــــسام ًط ْ ْومل َ َ ــــــــا َ َينْجه ــــــــذار ُِ ُاحل َ ِ  

ــــــ  ــــــاحلي ّلَوح ــــــن ِّب   ٍيسِدَجــــــ ْم
 

ّالـــــــرش َمـــــــن ٌيـــــــوم   ُطارَستُمـــــــ ّ
ــــــــــل   ُوأه ْ ــــــــــدان َ َغم َ ْ ــــــــــوا ُ ُمجع ّ َ  

 
ِللـــــــدهر ـــــــارِاخل ُعَمـــــــُجي مـــــــا ّ   ُي

ــــــــصبحتهم  ْف ُ َ ّ َْ ــــــــن َ َم ــــــــدواهي ِ َال ّ  
 

َجائحـــــــــة ـــــــــا  ٌَِ َعقبه ُ ْ ـــــــــد َ ُمارَّال َ  
ــــــد  ــــــوا وق ــــــالل يف َغنُ ِظ ــــــك ِ ٍمل ْ ُ  

 
ٍمؤيــــــــــد   ُفــــــــــارُج ْهــــــــــمُلْقَع َّ

ـــــــل  ُوأه ـــــــو ْ ٍّج ـــــــت َ ْأت ـــــــيهم َ ْعل ِ ْ َ َ  
 

ْفأفـــــــسدت َ َ ْعيـــــــشهم، ْ ُ َ ُفبـــــــاروا َ َ َ  
ّومـــــــــر   َ ٌّحـــــــــد َ ٍوبـــــــــار َعـــــــــىل َ َ َ  

 
  ُوبــــــــــار  ًجهــــــــــرة ْفهلكــــــــــت

وشعر العرب يف جاهليتهم ينطق بكثري من هذه اإلشارات الفلسفية يف نظرهتم جتاه تـارخيهم  
  .)٢(وتاريخ من قبلهم

 

*** 
 

  
                                                        

 .واألبيات من بحر البسيط. ٣٢١ ديوانه ص )١(
 أحب أن أنوه عىل أنني بعدما بذلت جهدا ووقتا كبـريين يف اسـتقراء شـعر العـرب مـن أجـل اسـتخراج مـا )٢(

: د الغني أمحد زيتوين، بعنوانالباب لعبدورهم يف جمال تفسري التاريخ، وقفت عىل كتاب اهتم هبذا عىل يدل 
ْوفيـه اسـتفاض مؤلفـه يف احلـديث عـن مثـل هـذا األمـر عنـد العـرب، وإن كـان . نسان يف الشعر اجلاهيلاإل

 . من أجل ذلك أوجزت هنا أشد اإلجياز. الكتاب ال يزال يف حاجة إىل زيادة وتنقيح، إال أنه رائد يف بابه
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  املبحث الثالثاملبحث الثالث
   التاريخ يف اإلسالم التاريخ يف اإلسالمتفسريتفسري

َجيور كثري من البـاحثني املعـارصين يف حـرصهم التفـسري اإلسـالمي للتـاريخ داخـل مدرسـة 
فالتفـسري . )١(التفسري الديني للتاريخ، وذلك عند حديثهم عن مدارس التفسري املختلفـة للتـاريخ
 منهاجـا قـائام اإلسالمي للتاريخ عندهم جمرد جانب من جوانب التفسري الديني للتاريخ، ولـيس

: بنفـسه يعـرب عـن أصـالة مـصدره وتفـرده بــاحلق مـن بـني منـاهج التفـسري والفلـسفات األخــرى
وما اعتربه الفالسـفة أمـورا . فاإلسالم مل يعرف يوما الفصل بني الدين والدنيا. الروحية، واملادية

ِّاملفـرسة لـه يف اإلسـالم َّدنيوية يفرس هبا التاريخ، هي ــ للمتشبع بروح اإلسالم ــ من مجلة األمـور 
ُمـن أجــل ذلـك فــصلت احلـديث يف شــأن تفـسري التــاريخ يف اإلسـالم عــن بقيـة املــدارس . أيـضا َ

 . الفلسفية عىل غري املعتاد غالبا عند املعارصين
. وهذا اجلور ختف وطأتـه املؤملـة حـني يكـون مـصدره حقـد األعـداء وجهـالتهم هبـذا الـدين

ومـن ثـم، فـاألمل . ن هـذا اجلـور يـشرتك فيـه األبنـاء مـع األعـداءولكن ما يزيد الشعور بـاألمل كـو
 .مصدره ــ يف رأيي ــ قسمة بني غفلة أو جهالة، وبني حقد أو عداوة

ُأما عن سبب هذا اجلور، فأمره عند املخالفني معلوم، وهو كام ذكرت، أنـه واقـع بـني عـداوة 
ىل حني غفلة منهم ــ إسـقاط هـذه املنـاهج وأما سببه عند األبناء فيتمثل يف حماولتهم ــ ع. وجهالة
بظروفها التي متخضت ونشأت عنها، عىل واقع خمالف كل املخالفة يف ظروفه، وعقيدته، الوافدة 

 .وحضارته، وثقافته
من أجل ذلك قدمت احلديث عنه قبل غريه من مدارس التفسري التي سيأيت احلديث عنهـا ـــ 

اليهود والنصارى ــ من أجل تقديم متهيد أو توطئة يدرك ومنها مدرسة التفسري الديني التي تضم 
هبا القارئ الفرق بني تفسري التاريخ يف اإلسـالم وبـني غـريه مـن مـذاهب التفـسري األخـرى اآليت 

، بـل ^فضال عن أن مبدأ اإلسالم يف اعتقاد املسلمني الصحيح ليس ببعثة النبـي . احلديث عنها
م عليه السالم إىل قيام الساعة، فهو دين اهللا يف األرض والـسامء ُهو دين األنبياء مجيعا منذ خلق آد

)L K J I H(   ]وإن اختلفـت هـذه الـرشائع الـساموية، ]١٩:آل عمران)٢( ) k j 

                                                        
 . ومناهجهاالوضعيةالتفسري مدارس :  انظر املبحث اآليت)١(
َفإن السامء مل ينـزل منهـا إال ديـن واحـد هـو ) أديان ساموية(، و)رشائع ساموية( وهناك فرق كبري بني قوهلم )٢(

أما الرشائع، فقـد تعـددت وتنوعـت . اإلسالم بمفهومه العقدي الواسع الذي تقرره كتب العقيدة والتوحيد
 .فروعها بالفعل
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 n m l(   ]فنحن ،إال أننا ما دمنا نتكلم عن منهج اإلسالم يف تفسري التاريخ. ]٤٨:املائدة 
ها ــ وإن تعددت ــ بموجـب ُّ كلُه الرشائعِ أصولإذن نتكلم عن منهج فكري عقدي أصيل تتفق يف

احتاد املصدر الذي صدر عنه هذا املنهج الواحد، وليس عن رشيعة ختص فروع العبـادة عنـد نبـي 
 .^واحد فقط هو النبي حممد 

. ^ أن القرآن الكريم أول كتاب اهتم بالتاريخ عند املسلمني منذ بعث النبي )١(يرى البعض
فاملتأمل يف القرآن . أنه أول كتاب اهتم بتفسري التاريخ، وليس بمجرد التاريخوالصواب يف رأيي 

جيد أن جمرد التأريخ واإلخبار مل يكن من أولوياته وال من غايته، وإنام تفسري التـاريخ هـو أهـم مـا 
فهـو مل يكـن . تناوله ونبه عليه من خالل آياته وقصـصه وأخبـاره الكثـرية التـى حواهـا بـني دفتيـه

 .ا بقدر ما كان تفسريا للتاريختأرخي

ٌفالقرآن الكريم عندي كام أنه كتاب ترشيع، هو أيضا كتاب يف تفسري التاريخ، ومـن ثـم فهـو 
وهـذا . ليس كتابا يف التاريخ، بل يف تفسري التاريخ، والفرق بينهام كبري من حيـث املنهـاج والغايـة

 يــؤرخ القــرآن للعــصور الــسابقة ملــاذا مل: حيــل مــشكالت املعــارصين وجييــب عــن ســؤاهلم امللــح
ُوالالحقة كام أرخت كتب ساموية أخرى؟ وبذلك يرفع احلرج عـن هـؤالء الـذين هتيـأوا للـدفاع  ْ َ َّ َ

ِعنه بمحاولتهم أن يثبتوا فيه ما ليس من منهاجه أصال ــ أعني القرآن ـــ عنـد حمـاولتهم الـرد عـىل  ْ ُ
 .هؤالء املخالفني

اإلسـالمي للتـاريخ أن أرد أوال عـىل شـبهة تثـار بـني وأحب قبل اخلوض يف أصـول التفـسري 
احلــني واآلخــر، وهــي أن املــسلمني مل يــدركوا معنــى تفــسري التــاريخ إال يف العــرص احلــديث بعــد 

 .اطالعهم عىل نتاج حركة النهضة األوروبية

وهذه شبهة سبق الرد عـىل يشء منهـا عنـد احلـديث عـن القـرآن، وأنـه أول كتـاب يف  تفـسري 
َوأستطرد هنا قائال إن هذا الكتاب احلكيم فتح للمسلمني بابا مل يغلق أبدا . عند املسلمنيالتاريخ 

َيف هذا الشأن، علمهم فيه كيف ينظرون إىل تارخيهم وتاريخ من كان قبلهم عىل نحـو مل يـسبق لـه  َّ
هللا ُمثيل عند أمة سبقت، إذ هو آخر الكتب، بعث به آخر األنبياء آلخـر األمـم وخريهـا، خـصها ا

: ; > = < ? @ B A (تعاىل بكوهنا شاهدة عىل من سـبقها 
 E D C(   ]ويف السنة ما رواه البخاري وغـريه مـن طريـق أيب صـالح عـن ]١٤٣:البقرة ،

 ،نعـم :فيقـول ؟بلغت هل :تعاىل اهللا فيقول وأمته نوح جيىء «:^ اهللا رسول قال :قال سعيد أبى
 ؟لـك يـشهد من :لنوح فيقول .نبى من جاءنا ما ،ال فيقولون ؟بلغكم هل :ألمته فيقول. رب أى

                                                        
 .٩٣ تفسري التاريخ علم إسالمي، ص،حلليم عويسعبد ا:  انظر مثال)١(
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: ; > = ( ذكـره جـل قولـه وهـو .بلـغ قـد أنـه فنشهد .وأمته ^ حممد :فيقول
A @ ? >(. العدل والوسط «)١(. 

والشاهد يف ذلك، أن الشهادة ال جتوز إال ملن اطلع عىل أخبار هذه األمم وأحواهلا، وتارخيهـا 
 .لك هلا أو عليهاوقصصها ومن ثم تصح الشهادة بعد ذ

) ! " # $ % & ' ) ( * + (: ولعــل يف قولــه تعــاىل آمــرا املــسلمني
خري دليل عىل أن تفسري التاريخ كان أمر ا إهليا، إذ إن يف هذه اآلية أمرا باالعتبار والنظر ، ]٤٢:الـروم[

 .التاريخ لتفسري احلقيقي املعنى وهذا هو. العرب التي تعني عىل فهم احلارضيف املايض واستخالص 

وظن هـؤالء أن املـسلمني مل يقـدموا شـيئا يف تفـسري التـاريخ، ونـسوا أن مـا صـنفوه يف كتـب 
العقيدة والتوحيد والتفسري ــ عىل اختالف مذاهبها ومناهج مؤلفيها ــ حوى الكثـري والكثـري مـن 

وخالقـه إذ إن هذه الكتب تقوم يف أصل منهاجها عىل النظر إىل الكون . أصول وفروع هذا الباب
وكـوهنم مل يفـردوا هـذا . وعالقة اإلنسان بذلك كله، ثم تفسري ذلك كله يف ضوء الكتاب والـسنة

ُاألمر بالتصنيف حتت عنوان من تلك العناوين التي عرف به هـذا األمـر يف التـاريخ احلـديث، ال 
 . يعني أهنم مل يعرفوا هذا الباب

ُة فيها جور بـني عـىل املـسلمني األول ويف رأيي أن رؤية أصحاب هذه الشبهة من هذه الوجه ّ ٌ
َأن نحكمهم إىل اصطالحتنا ومناهج التـصنيف املعـارصة ِّ َ  ومـن ثـم فـإين أرى أهنـم تنـاولوا هـذا .ُ

األمر مفصال ولكن من وجهة نظر خمالفة ملا نحن عليه بعض اليشء، إذ إهنم رأوا ذلك يـدخل يف 
 هــؤالء الــسابقني، ويبحــث يف أســباب صــميم العقيــدة املكونــة لفكــر املــسلم، أن يعتــرب بقــصص

هالكهــم، ويــتعلم مــن ذلــك كلــه ليــستفيد منــه يف مــستقبل أيامــه، فــردا كــان أو شــعبا، حــاكام أو 
َفليس احلديث عن هذا الباب جمرد فلسفة تقبل أو ترد، يتفق عليهـا أو خيتلـف فيهـا، بـل . حمكوما َُ ُ َ ُ ُ

 .عنهاهي عقيدة راسخة، ال حيل ملسلم أن هيملها أو يتجاوز 

فاملسلمون إذن ألفوا وكتبوا يف هذا الباب أروع ما كتب، فاملشكلة إذن تكمن يف أننـا أخطأنـا 
إصابة هذه املواضع التي خصوها باحلديث عن هذا الباب بمقتىض الثقافة املعارصة التي فـصلت 

خ بني علوم وعلوم تبعـا لتلـك الثقافـة األعجميـة التـي نـشأنا علـيهم وكانـت سـببا يف هـذا الـرش
 .احلاصل بني املناهج والعنارص املكونة لثقافتنا املعارصة وبني مثيالهتا عند املتقدمني

ولعل أبرز األدلة عىل مدى إدراك املتقدمني هلذا األمر وأنه كان واضحا لـدهيم ـــ ولـدى مـن 
خالط تراثهم وعقوهلم ــ متام الوضوح، عناوين تلك املصنفات التي عربت بقوة عن نظرهتم جتاه 

                                                        
 .٣٣٣٩ صحيح البخاري برقم )١(
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هذا الباب وأنه خيص عقيدة املسلم، فأغنتهم عناوين تلك الكتب عن تفصيل القول يف كثـري مـن 
ٍبدهييات داخلـة يف أصـول اعتقـادهم، كـان ذكرهـا عنـد أكثـرهم حتـصيل حاصـل لـدى املـصنِّف  َ ُ ْ ِ ٍ

، )مشاكلة النـاس لزمـاهنم(، و)تاريخ الرسل وامللوك: (فقد كان هذا الباب عندهم هو. والقارئ
أخبـار الزمـان (و) سـبل اهلـدى والرشـاد(، و)زاد املعـاد( و،)ُالبداية والنهايـة(، و)آة الزمانمر(و

. .)واتعاظ احلنفا(، )العرب وديوان املبتدأ واخلرب(، و)العرب يف خرب من غرب(، و)ومن أباده احلدثان
 .كان التاريخ عندهم هو الدنيا واآلخرة

. ، ثـم الكـون، واإلنـساناخلـالق :  أركان، هيوتفسري التاريخ يف اإلسالم يقوم عىل ثالثة
ٍّوأي إفراط أو تفريط يف إدراك أي من هذه األركان والعالقة بينها، يؤدي إىل االنحراف حتام عن 

وهذا ما وقع فيه أصـحاب املـذاهب األخـرى التـي . املنهاج اإلسالمي األصيل يف تفسري التاريخ
حـني أنكـروا دور الـوحي والعوامـل . ريخ اإلنساينخالفت املنهج اإلسالمي يف تفسري حركة التا

 .الغيبية، وتطرفوا يف اعتبار العوامل املادية

ويستطيع الناظر إىل هذه األركان الثالثة أن حيدد معامل هذا املنهـاج املتفـرد، إذ هـو جيمـع بـني 
َعاميل الروح واملادة يف عاملني ال ينفك أحدمها عن اآلخر يف جمال عملية التفسري، َ  مها عاملا الغيـب ِ

وتفصيل القول يف هذا األمر يكشف لنا مدى الغـبن والتـشويه الـذي تعـرض لـه هـذا . والشهادة
ْاملنهاج حني حتكمت فيه مناهج الفلسفة الغربية احلديثة ذلك أن إنكارهم لعامـل الـروح، وعـامل . ّ

ِّإذ أصبح قرشا فـرغ الغيب أدى إىل تفريغ هذا املنهاج اإلسالمي من مضمونه، فصار ال معنى له،  ُ
ِويف املقابل، أدى إفراطهم يف عامل املادة، وعامل الشهادة إىل قصور النتائج ونسبيتها. من لبابه َِّ ِ ْ. 

 لقـد «: )١(ويعجبني يف هذا املقام قـول بعـض الفـضالء مـن املختـصني املعـارصين حـني قـال
الفلـسفة اإلسـالمية، هـذا قامت دراسة الفكر اإلسالمي يف اجلامعات املرصية حـديثا حتـت اسـم 

 .بالرغم من أن اإلسالم  ليس فلسفة، والفلـسفة ـــ أيـا كـان منـشؤها واجتاههـا ـــ ليـست إسـالما
يف حالـة يكـون . .الفلسفة هي حماولة الفكر البرشي الوصول إىل حقيقة الكون واحلياة واإلنـسان

اإلسالم ــ كدين ــ هو عقيـدة و.  مستقال عن توجيه الوحي اإلهلي غري مسرتشد بام جاء فيه)٢(فيها
فـال يمكـن بـذلك أن يكـون . ورشيعة، وكالمها ساموي األصل، إهلـي الـصبغة، ربـاين األهـداف

ًسالميا إال إذا  كان الباحث مسلامالفيلسوف إ َ  عقله وفكره ووجدانه هللا، هيتدي بقرآنه، ويسرتشد ُ
 بل يكون مفكـرا أوعاملـا أو باحثـا وحينئذ ال يكون الباحث فيلسوفا،. بسنة نبيه يف الفكر والعمل

كذلك ال يمكن أن يكون املفكر املسلم فيلسوفا، ألنه لكي يكـون فيلـسوفا، فيجـب عليـه . مسلام
                                                        

 .٩، ص ، القضاء والقدر يف اإلسالمفاروق أمحد الدسوقي )١(
 .الفكر البرشي:  يعني)٢(
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أن يعتمــد عــىل تفكــريه العقــيل املجــرد، وتفكــريه املنفلــت مــن مبــادئ الــوحي والــرافض ابتــداء 
 .»لنصوصه وتوجيهاته، وحينئذ ال يكون مفكرا إسالميا

 هذه األركان الثالثة السابق ذكرها جتعلنا نضع أيدينا بقـوة عـىل أهـم خـصائص ومن ثم فإن
فهـو منهـاج يـوازن بـني أصـلني ال يمكـن إنكـار أحـدمها عـىل حـساب اآلخـر، وإال . هذا املنهاج

وبقـدر إدراك . االعتبار بعـامل الـشهادة: وثانيهام. اإليامن بالغيب: الختل ميزان هذا املنهاج، أوهلام
  .ني هذين األصلني، تكون درجة التوازن، وقيمة النتائجالتفاعل ب

وهذا هو الفارق بني الباحث املسلم، وبني غريه من أصـحاب املـذاهب الوضـعية مـن حيـث 
 إىل )١(ففي الوقـت الـذي ينظـر األول. نظرة كل واحد منهام ومنهاجه جتاه هذه العوامل واألركان

 أو )٢(هنا سنن مطردة تسري وفق مشيئة ربانيـة، خارقـةتلك العوامل واألركان والعالقة بينها عىل أ
َّ أهنا قوانني حتمية حتتكم إليها الطبيعة كلها بأسباهبا ومسبباهتا قهرا وقرسا)٣(يراها اآلخر. جارية َ ُ ُّ. 

 الـذين والفالسـفة اخلـالق لوجـود املنكـرون واملـاديون«: ويف ذلك يقـول حممـد رشـيد رضـا
 اخـرتاع يتكلفون وهم) امليكانيكية (بنظرية النظام هذا عن يعربون للوجود الفاعلة العلة يسمونه

 بفلتـات هلـا املخالفـة األمـور هذه ويسمون ،املعروفة لسننه خمالفا يرونه ما لكل واألسباب العلل
 ،يثبتـه دليـل عليـه يقـم مل وإن لـه بتعليـل اقتنعـوا مـا عـىل تعليله هلم يظهر مل ما ويقيسون ،الطبيعة

ثـم يعقـب هـذا الكـالم . )٤(»غـدا بعدنا ملن أو لنا يظهر أن بد فال اليوم لنا يظهر مل ما إن :ويقولون
 معرش ونحن«:  يقول فيه)الغيب وعامل الشهادة عامل يف اهللا سنن( :اًا نفيسًعنوانا يستطرد حتته كالم

 عـامل يف لتـدبريوا التأثري من هلم وما ،األكرب اهللا جند وهم املالئكة من فيه وما الغيب بعامل املؤمنني
 سـننه غـري العـامل ذلـك نظـام يف اننًُسـ تعـاىل هللا أن نعتقـد ،وتـسخريه تعاىل اهللا بإذن املادي الشهادة
 عامل من احليوية ووظائفه فجسده.العاملني بني االتصال حلقة هو اإلنسان وأن ،املادة بعامل اخلاصة
 .)٥(»..الغيب عامل من وروحه ،الشهادة

 ادة ـــت تلـك العـــرقــ، أو خ ادةـت عىل العـواء كانــن سـه أن تلك السن، فالذي أرا مـومن ث
ـــ فيمــ ـــمعجـُا يعــرف بالــ ـــ ـــرامـــاء والكـزات لألنبي ـــ كلهــا يف اإلس)٦(اءـات لألولي ـــ ـ ـــ ن ـالم سن

                                                        
 .أعني الباحث املسلم )١(
 . أعني السنن)٢(
 .أعني أصحاب املذاهب الوضعية )٣(
 .٢٢٤-١١/٢٢٣ تفسري املنار )٤(
 .١١/٢٢٤ملرجع نفسه  ا)٥(
، ١٦مداخل إعجاز القرآن، ملحمـود شـاكر، ص : راجع يف ذلك. ٌ سواء صحت تلك التسميات أم مل تصح)٦(

 .٢٤٤، ٢٤٣ ص ، ملحمد الغزايل،، وركائز اإليامن١٩
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ً يـرصف هبـا الكـون كلـه خلقـا وإنـشاءا، أممـا وأفـرادا، إعـامرا  تـسري وفـق مـشيئة اهللا )١(مطردة ً ْ َ ِّ
ََوال يدرك معنى ذلك بمعرفة متوازنة ال شطط فيها وال مغاالة، إال مسلم يؤمن بعامل.. وإهالكا  ْيٍ

ا ًولعل يف تـاريخ األمـم قبلنـا تطبيقـ. ا من غري إفراط وال تفريطًا متوازنا حقًالغيب والشهادة إيامن
اخلارقـة ال فـصل يف ذلـك عنـدي بـني . ا ملا أقـول بـام جـرى فيهـا مـن تلـك الـسنن بقـسميهاعملي

ا لإليـامن ًا جعله اهللا تعـاىل رشطـً وتصديقًوبسبب صعوبة هذا األمر عىل اإلنسان تسليام. واجلارية

                                                        
 عىل الرغم من اقتنـاعي بالفـصل بـني مـا جـرت بـه العـادة مـن الـسنن وبـني اخلارقـة منهـا، إال أن بعـضهم )١(

ولست أرى . استثناء) اخلارقة(، وجيعلون )اجلارية(لسنن املطردة فيام جرت به العادة، ويسموهنا بـخيصص ا
وذلـك وفـق معطيـات الكتـاب و الـسنة، فـإن النـاظر إىل سـننه تعـاىل يف األمـم ذلك التمييـز صـائبا، وذلـك 

ِالغابرة، جيد أهنا عملت ــ وال تزال ــ فيها، بقسميها بطريقة مطردة ل ذلك كـان حتـذيره جـل شـأنه ومن أج. َ
من عاقبة البطر والظلم والفجور أن جتري يف األمم احلادثـة سـنته جـل شـأنه يف األمـم الغـابرة مـن اخلـسف 

بينام نجد يف املقابل ترغيبه األمم احلادثة أيـضا بـسننه . والقصف والعذاب املهني بصورها اجلارية أو اخلارقة
ور العـذاب املختلفـة، التـي جعلهـا اهللا تعـاىل آيـات للنـاس يف كــل فـص. اجلاريـة واخلارقـة ملـن أطـاع واتقـى

العصور كان منها ما هو وفق املألوف واملشهود تبعا للسنن اجلارية، ومنها ما كان وفق العجيب تبعـا للـسنن 
اخلارقة، كاخلسف، والصعق، واإلغراق، فضال عام كان مع األنبياء من اآليات وما أيدهم به اهللا مـن الـسنن 

.. ويف اجلهة املقابلة كانت صور النعيم وفق السنن نفـسها بقـسميها مـن اخلـري، والـرزق، والربكـة.. ارقةاخل
وعوامل ذلك كان منها املشهود ومنها الغيبي مثل ما كان يف بني إرسائيل من أكلهم املن والسلوى، وتفجـري 

ومل جيعـل ..  ويـونس مـن بطـن احلـوتأعني املاء، وفداء إسامعيل بالكبش العظيم، ونجاة إبراهيم من النار،
z } | { (: اهللا تعاىل خمصوصا بعرص دون عرص، بل قال يف نموذج يونس  y x w  v

v u (: ، وقال أيضا]٨٨:األنبياء[   )~   t s  r  q p o  n m  l k j  i  h
 ¤ £  ¢  ¡ �  ~  } | {  z y x w(   ]يعني أن مثل هذه السنن .]١٠٣-١٠٢:يونس 

ومـا حـديث الثالثـة . ا مطردة ملن حتققت لديـه أسـباهبا ووافـق مـشيئته جـل شـأنهرغم كوهنا خارقة، إال أهن
وهـذا كثـري مـستفيض يف كتـاب اهللا .. الذين أغلق عليهم الغار ببعيد عن تلك السنة املطردة يف نجاة املؤمنني

 هـذا نومـ«: ورحم اهللا ابن تيمية حني قال. وسري الصاحلني من الصحابة والتابعني^ عز وجل وسنة نبيه 
 عتبارواال .هبا عتباراال يصح مل وسنته فعله واطراد ،القياس ولوال .لنا عربة املتقدمني قصص صارت الباب

جـامع الرسـائل . (»كثـرية وهـي القـرآن يف املـرضوبة كاألمثـال ،نظـريه َكمُح اليشء ُكمُح كان إذا يكون إنام
هل هـذه اخلـوارق :  وربام نتساءل«: حني قالوأقرب من ذلك تلك النظرة ملحمد الغزايل رمحه اهللا ). ١/٥٥

املصدوقة شذت عن قانون السببية؟ أم هي منسجمة مع قوانني أخرى مل نحـط هبـا علـام؟ قـد يكـون هـذا أو 
إنـه حيكمهـا وال حتكمـه، ويقـف . فإن خالق الكـون ومبـدع نواميـسه فـوق هـذه النـواميس جـل شـأنه. ذاك

 العلـامء مـن يـرى أن قـوانني الكـون ال تنخـرم وال تتوقـف، ألنـه ومـن. تنفيذها إذا شاء أو يمضيه يف طريقه
وما يقع من خوارق إنام يـتم وفـق سـنن كونيـة قـد يكـشف عنهـا العلـم أو تبقـى مـستورة . هكذا شاء بارئها

 ).٢٤٢-٢٤١ركائز االيامن . (»أبدا
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- . / 0 1 2 3   ,$ % & ' ) ( * +   # (: احلق، فقال يف مفتتح كتابه
 .]٣-٢:البقرة[)   4 

َثم نبه بعد عىل أن العاملني معا ــ الغيب والشهادة ــ وما جيري فيهام مـن  سـنن اخللـق والعنايـة ُ
@ C B A (: ، فقــالوالتقـدير والتــدبري إنـام هــو مــن تـرصيف مــشيئته وحـده فــيهام 

 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E DZ   [      ] \ 
 k j i h g f e d c b a ` _ ^l r q p o n m

s ~ } | { z y x w v u t   (]٧-٤:السجدة[ . 

 يف اإلسـالم، إذا أردنـاه أن يكـون علـام منـضبطا صـحيح النتـائج، وعليه، فإن تفسري التاريخ
العوامـل الغيبيـة، : ينبغي أن ننظر إىل أصوله وفق قسمني من العوامل ال ينفك أحدمها عن اآلخر

 .والعوامل املشهودة

 :)١(العوامل الغيبية: أوال

ُما أخرب عنه ومل ي: ويمكن تعريف الغيب بأنه مـا غـاب علمـه عـن « وقد عرفه بعضهم بأنه. َرُ
وأثـر . .وهذا تعريف قارص، إذ إن وجود اهللا تعاىل واملالئكة، واجلن والشياطني: قلت. )٢(»الناس

 . ذلك كله يف عامل الشهادة، غيب مقطوع العلم به

 والعوامل الغيبية ليس يف مقدور احلواس إدراكها، وال يمكن للعقل أن حييط هبا، وإنام موقفه 

ومن ثم فحقائق الغيب ال يمكن مناقـشة . باخلرب الصادق، ثم اإليامن بالتصديقحياهلا هو التلقي 
ُا، وإنام ينظر فيها كام هي، وليس للعقـل جتاههـا إال حماولـة االسـتفادة منهـا ا أو منطقيأسباهبا عقلي

. كام هي عن طريق ربط املـسببات بأسـباهبا، واالجتهـاد يف فهمهـا والتفقـه فيهـا قـدر االسـتطاعة
ويف تكليفـه بالبحـث . بب ذلك هو قصور العقل البرشي عن إدراك ذلك الغيب بكل جوانبهوس

ــ ــه اإلن ــر ال يطيق ــات أم ــك الغيبي ــن تل ــه سان،ع ــيط ب ــه أن حي ــن لعقل ــت  .وال يمك ــا كان ــذلك مل ل
موضوعات الفلسفة املحضة هي نفس موضـوعات الـوحي ضـلت وأضـلت، ذلـك أن اإلنـسان 

فـإن اهللا تعـاىل لـو خلـق .  مـن طاقتـه البحـث فيهـاهلـا ولـيسه أمام موضوعات مل خيلق وضع عقل
                                                        

حمـد رشـاد خليـل، دار املـنهج اإلسـالمي لدراسـة التـاريخ وتفـسريه، مل:  راجع أهم ما كتب يف هذا البـاب)١(
، وكتــاب القــضاء والقــدر يف اإلســالم، لفــاروق الدســوقي ــــ ومهــا مــن أهــم مــا ١٠٠املنــار، القــاهرة، ص 

كتـاب أصـول و استفدت منهام يف هذا الباب ــ وكتاب اإليامن بالغيب، لبسام سالمة، مكتبـة املنـار، األردن،
وهـو يف األصـل رسـالة علميـة  . الرياض، القاسمدار ،فوز بنت عبداللطيف كرديل ،اإليامن بالغيب وآثاره

 . يف جامعة أم القرى)دكتوراه(
 .٩٩ املنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وتفسريه، ملحمد رشاد خليل، ص )٢(
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فإرسـال .  أرسـل الرسـل، وملـا أنـزل الكتـبَامـَالعقل البرشي مؤهال لبحـث هـذه املوضـوعات لـ
 أن اإلنسان من غري الوحي ال هداية لـه إىل احلـق واخلـري أبـدا مـا الرسل وإنزال الكتب لعلمه 

 . حيي

فهي . الغيبي املحرك للتاريخ كله، اإلنساين والكوين عىل السواءوتعترب املشيئة اإلهلية العامل 

ِّالتي تسري الكون وفق سننه  َ ُبأسباهبا ومسبباهتا، يقـول تعـاىل َّ َ ُ:  )j i h g f(   ]١٨:احلـج[ .

̧ ¹ (  :وقال  ¶ µ ́ Ê É È Ç (: وقـال. ]٦٨:القصص[   )̄ ° ± ² ³ 
 Ë(   ]وأن له مشيئة، فقد قال تعاىلوهذا ال ينايف حرية اإلنسان . ]١٠٧:هود :) J I H G 

 L K(   ]فقد جعل اهللا تعاىل لإلنسان حرية ومشيئة، إال أنه قيدها بمـشيئته وإذنـه .]٢٩:الكهف 

إن شاء أنفذها، وإن شاء منعها، فقال ، :)M L K J I H(   ]٢٩:التكـويرو ،٣٠:اإلنسان[. 
 وإال لفـسدت الـسموات األرض أن تـرك وذلك أن الكون كله مقيد بسننه وحكمتـه تعـاىل فيهـا،

́ µ ¶ (ُكال يعمل هبواه وعقله القارص عن مدركات الكون بام يظن أنه احلـق والـصواب 
 ½ ¼ » º ¹ ̧(   ]ــــون h g f e d c b a ( ،]٧١:املؤمن

 k j i( ]  فكل يشء يف الكون متصل ببعضه، وخيدم بعضه بعضا . ]١١:البقرة) # " !
. - , + * ) ( ' & % $ 6 5 4 3 2 1 0 /    (

ُوفساد اليشء منـه يفـسد اجلمـع . ]١٣:اجلاثية[   )ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö (، ]٦٥:احلج[
¡ (: فقـال. ِفمن ثم كان تدخله بالدفع أو بالرصف إذا شاء حني يشاء منعـا هلـذا الفـساد. كله

 ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢   (]٢٥١:البقــــــرة[، 
) n m l k(   ]من أجل ذلك كان من شأنه جل وعال أنه ف .]١٥٢:آل عمران) À

 Å Ä Ã Â Á(   ]فهو أعلم بخلقه، وبام يصلحهم ويفسدهم، ]٢٣:األنبياء. 

° ± ² ³ (وعليه، فاطراد السنن وثبات النظام ال ضامن له إال اهللا وحده ال رشيك لـه
 ¶ µ ́(   ]٢٢:األنبيـــــــــاء[، ) o n m l k j i h g f e d c b a 

 u t s r q p( ]فاغرتار اإلنسان إذن بذلك الثبات حتى قال بعضهم بـ. ]٤١:رفاط)احلتمية (
وتلك مشكلة أصحاب املذاهب الوضعية يف تفـسري التـاريخ، حـني . أمر ال يصح عقال وال رشعا

 ــ وذلـك عنـد مـن كـان اغرتوا باطراد ظواهر عامل الشهادة حتى حسبوا ذلك حتام عىل اخلالق 

ِّفإن مسري .  من طبيعةيقول بوجود اإلله ــ أو حتام َ ، هـو نفـسه ]٣٢:الـشورى [) # $ % & (ُ

فلــذلك كانــت . ]٣٣:الــشورى  [) ..) ( * + , - . / 0 1 2 3 4(: القائــل
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إىل غـري ذلـك مـن تلـك ..تفسريات أصـحاب هـذه املـدارس ـــ مـا بـني ماديـة، وجتريبيـة، ومثاليـة
 .ف والقصوراملذاهب اآليت احلديث عنها ــ يف غاية اإلشكال واالختال

َّ هو الذي يقدر األسباب فجعل منها املسببات، إذن فاخلالق  ِّ) Y X W VZ 
 _ ̂ فحني نجد أنفسنا عاجزين عن الوقوف عىل . ]٩-٨:الرعد[   )] \ [ 

حقيقة األسباب رغم إيامننا بآثارها الظاهرة، فإننا ال نجد مـربرا عقليـا تقـوم بـه األسـباب إال اهللا 
 اخلالق املـدبر هـو األصـل الـصحيح لتفـسري حـوادث الـدهر، وإال اسـتحال فاإليامن باهللا. وحده

وهـذا رس اضــطراب نظريـات التفــسري . ذلـك ـــ أعنــي التفـسري ــــ رضبـا مــن العبـث ال معنـى لــه
ُالوضعية وقصورها أن قرصت عن إدراك هذا األصل فمسرية الكون ليـست مـن تلقـاء نفـسها، . َ

ومن هنا تتضح لنا تلك العالقـة القويـة بـني اخلـالق .  يدبر أمرهاٍّفهي ال تستغني أبدا عن مدبر هلا
). جعـل، وسـخر: (والكون واإلنسان التي عـرب عنهـا ربنـا يف أكثـر مـن موضـع مـن كتابـه بقولـه

فحركة الدهر مرتبطة بحركة الكون، وكل يف النهاية يسبح يف فلك اهللا بمشيئته وإذنه، فهو الـذي 

ّيسري ويـسخر ويـدبر ويقـدر ُ ُّ.. ) Ì Ë Ê É È   (]٤١:الرعـد[)  Á À ¿ ¾ ½ ¼
Å Ä Ã Â   (]٨٢:يس[، ) ° ̄  ® ¬ « ª © ̈   (]١١:الرعد[. 

وبناء عىل ما سبق، فواجب عىل املؤرخ أو مفرس التاريخ ــ ما دام مسلام ــ أن يعترب أثـر الغيـب 
م يفرس نبـوة حممـد يف حركة التاريخ إذا ثبت أثره، وال يقترص عىل جمرد العوامل املشهودة، وإال فب

ومثـل ! وحركـة الفتـوح اإلسـالمية! َ؟ وانتصار أهل بدر عىل من هم أكثر منهم عـددا وعتـادا^
وإمهال ذلك سـيؤدي إىل خلـل عظـيم وفـساد كبـري يف عمليـة التـأريخ . ذلك كثري يف تاريخ البرش

! بالعبقريةفهم قد فرسوا األوىل . وتفسريه، وهو ما وقع ألصحاب املذاهب الوضعية ومن تبعهم
وهذا خيالف املـنهج اإلسـالمي يف التفـسري ! والثالثة برغبة التوسع وجلب املال! والثانية باإلرادة

 .مجلة وتفصيال، وصاحب ذلك عىل خطر عظيم، إن كان مسلام

وليس فيام سبق ذكره وتأكيده ما خيالف املنهج العلمي كـام يـزعم الـبعض، ذلـك ألن املـنهج 
هـذا إذا . جيوز له بحال أن ينكر دور اخلالق يف وجود األسـباب واملـسبباتالعلمي يف اإلسالم ال 

فكـم مـن ظـاهرة . أقمنا املنهج العلمي عىل قواعد ديننا ال عىل قواعـد ديـن آخـر أو ثقافـة أخـرى
هـا موجبكونية وإنسانية ال يمكن أن ختضع بحال لعامل الشهادة حتـى يـؤمن هبـا اإلنـسان فيفـرس ب

 .غالطة من أسوأ املغالطات التي تصادم الفطرة السوية، واملنهاج القويمفهذه م. تلك الظواهر

 والشاهد عىل صحة هذا املنهج وأنه ال يناقض العقل ـــ إذا صـحت ثقافتـه ـــ أولئـك العلـامء 
املسلمون الذين أبدعوا يف حضارتنا كل إبداع يف كافة مناحي اجلوانب العلمية والثقافية، ومل يروا 
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فنـرى يف حـضارتنا . الغيـب والـشهادة أي عـائق َْيَبعـاملالمي املعتمد عـىل اإليـامن يف املنهج اإلس
املفـرس األديـب، وهـو يف الوقـت نفـسه قـد يكـون طبيبـا، أوكيامئيـا، أو والفقيه املحـدث املـؤرخ، 

 .. فلكيا

 :العوامل املشهودة: ثانيا

. يع العقل إدراكهـاستطوهي األمور املحسوسة بيشء من احلواس املعروفة لدى اإلنسان، وي
وهـي ـــ يف رأي ). املاديـة(ُقترص عليها مناهج جل املذاهب الوضعية، ويطلق عليهـا وتلك التي ت

والظـروف . اإلنـسان: بعض املعارصين ــ تدور عند أصحاهبا يف فلك عاملني اثنـني ال ثالـث هلـام
اعتبـار ب آخـرين، وأمـا اإلنـسان فباعتبـار حريتـه عنـد قـوم، وباعتبـار خصائـصه عنـد. املحيطة به

وأما الظروف، فهـي تعنـي عنـدهم البيئـة بمعناهـا الواسـع الـذي . موروثاته املكتسبة عند غريهم
يشمل اجلغرافيا، والعرص، واملجتمع بأشكال عالقاته املختلفة التي تـشمل العالقـات الـسياسية، 

 .)١(..والثقافات، واالقتصادية، والتقاليد، والنظم

كرها املنهج اإلسالمي، بل يقر هبا ويشهد بدورها يف التأثري يف تفسري وتلك كلها عوامل ال ين
ُأما حرية اإلنسان، فقد سبق وذكرت أن اهللا تعـاىل وهـب . )٢(حركة التاريخ اإلنساين عىل األرض

َلإلنسان نصيبا من احلرية، وي ْوهبذا القدر مـن . ً هلا أسبابا جتري باملقادير، وإال فسدت األرضَّرسً َ
! " # $ % &  (:فقال تعاىل. يكون التكليف والثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرةاحلرية 

 2 1 0 / . - , + * ) ( '3 < ; : 9 8 7 6 5 4
r q p o n m l k j i h g f e (:  وقال.]١٩-١٨:اإلرساء[   )= < ? 

{ z y x w v u t s   (]٢٠:الشورى[. 

¥ (: وكان أول تكليف يف قوله تعـاىل. وقد بدأ التكليف لإلنسان بمبدأ وجوده يف الكون
 ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  .]٣٥:البقرة[   )¦ § 

ْوكان هذا أول اختبار وابتالء هلذا القدر من احلريـة التـي وهبهـا اهللا تعـاىل لإلنـسان، وكـان ذلـك  َ
َّبدوره مبدأ عرض األمانة عـىل اإلنـسان، الـذي قـدم نـصيبه مـن احلريـة يف االختيـار حـني  عـىص َ

   )z y x w v u } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (فغــوى 
                                                        

 .١٠٨ املنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وتفسريه، ملحمد رشاد خليل، ص )١(
عـن املـذاهب الوضـعية، فاإلسـالم يقـر بتعـدد العوامـل  وهذا ما يميز املنهج اإلسـالمي يف تفـسري التـاريخ )٢(

 ،املشهودة وتأثريها يف مسرية تاريخ اإلنسان، بينام كان أهم عيوب املذاهب الوضـعية قوهلـا بالعامـل الواحـد
ري، واجلنــيس أو ومـن ثـم تعـددت مدارسـه، فرأينـا مدرسـة التفـسري املـادي، والتفـسري اجلغـرايف، واحلـضا

 .واحد بعامل املؤثرة يف مسريته العوامل ُأن حترصقصور يف فهم التاريخ وتفسريه،-ال ريب-وهذا..الغريزي
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وكان يف ذلك أيضا إعامل أول سنة يف بني آدم، أال وهي سـنة االبـتالء التـي هـي نـصيبه . ]١٢١:طه[

والتــي . ]١٥:الفجــر[)   ..h g f e d c( ،]٩٢:النحــل[)    © ª » ¬ (مــن اجلــرب

 º Â Á À « ¼ ½ ¾ ¿(سـتالزم نـصيبه مـن احلريـة إىل قيـام الــساعة 
 Ã(   ]٢:اإلنسان[. 

ومن ثم، فتاريخ اإلنسانية كله يقوم عىل هذه السنة، سـنة االبـتالء، وهـي متثـل ذروة العالقـة 
ذلـك أن االبـتالء مـا هـو إال تفاعـل اإلنـسان مـع . اهللا، ثم الكون، واإلنسان: بني األركان الثالثة

0 1 ( الغيبيـة واملـشهودة، به من عنارص الكـون مع مشيئة ربه بام يبتليه: هذه األركان 
@ F E D C B A (، ]١٥٥:البقرة[   )2 3 4 5 6 7 8 9  

 J I H G   (]ــــــــف ــــــــاطر[)   ? @ B A ( ،]٧:الكه Z ] \ [ ( ]٦:ف
ـــراف[   )^  E D C B A @ ? > = < ; :   K J I H G F(  ،]٢٧:األع

Z Y X W V U T S R Q P O N M L..   (]ثم بام يبتليه بـه . ]٢٢:يونس
ه مـن بنـي جلدتـه أيـضا، فـابتىل الرسـل بـأممهم، واحلكـام بـرعيتهم، والرعيـة بحكـامهم، من غري

ــان[)    Ä Ã Â Á (والــضعيف بــالقوي والقــوي بالــضعيف  9 ( ،]٢٠:الفرق
ــام[  ): ; > = < ? @ o n m l k j i h  (،]١١٢:األنع

 p   (]٤:حممــــــــــــــــد[ ،) æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú
 ç   (]قائق قرآنية ثابتة بالكتاب والسنةوهذه ح. ]١٦٥:األنعام.  

الـذي هـو رصاع بـني نـصيب اإلنـسان مـن حريتـه، ونـصيبه مـن ُّوتلك السنّة، وهي االبتالء 
ُ ال ريب أن كان له ثمنـه الـذي متيـز بـه اإلنـسان عـن غـريه مـن خلـق اهللا ممـن نـزع منـه هـذا ،اجلرب ْ

ــاب ــواب والعق ــة، وهــو الث 0 1 2 3 4 5 6 (:النــصيب مــن احلري
 ~ � ¡ ¢ £ ¤ {z y x w v u t s } | (، ]٣١:حممد[   )7 

ª © ¨ § ¦ ¥(  ]٢:العنكبوت[. 

8 (وتعترب النفس اإلنسانية هي مناط االبتالء بام أودع اهللا فيها من صـفات اخلـري والـرش 
، ذلك أن النفس اإلنسانية نسيج عجيب من أخالق ]٨-٧:الشمس[   )> = < ;9 : 

وكأن يف ذلك أثر امتزاج الروح باملادة ــ الطني ــ فرتى فيها اخلبيـث الكامل والقصور عىل السواء، 
وغلبة يشء من هذه األخالق عىل غريها أمر نـسبي، .. والطيب، واحلسن والقبيح، واخلري والرش

 كلهـا آدم بنـى قلـوب«فـإن . يتغري بتغري عنارص االبتالء عىل مر األيام والليايل، يف األمم واألفراد
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هـذه ^ ، ويوضـح النبـي )١(»يـشاء حيـث يـرصفه واحـد كقلـب الـرمحن أصـابع من إصبعني بني
 نكتـة فيـه كتُن رشهباُأ قلب فأى ،عودا عودا كاحلصري القلوب عىل الفتن تعرض «احلقيقة بقوله 

 ،الـصفا مثـل أبـيض عىل :قلبني عىل تصري حتى ،بيضاء نكتة فيه نكت ،أنكرها قلب وأى .سوداء
ًجمخيـا كـالكوز اًبـادْرُم أسـود واآلخـر .واألرض سمواتالـ دامـت مـا فتنـة ترضه فال ِّ َ  يعـرف ال ،ُ

 كقطـع«مـن فـتن ^ ولـذلك كـان حتـذيره . )٢(» هـواه مـن أرشب ما إال منكرا ينكر وال ،معروفا
 دينـه يبيـع ،كـافرا ويـصبح ،مؤمنـا يمـسى أو .كـافرا ويمـسى ،مؤمنـا الرجل يصبح ،املظلم الليل

ن تفسري التاريخ، الذي يقوم عىل رصد نتائج هذا الرصاع املتغري ومن ثم كا. )٣(»الدنيا من بعرض
 . باختالف الزمان واملكان، واستنباط أحكامه لالستفادة منها

ُوعنارص االبتالء متعددة، فمنها ما هو كامن يف النفس بموجـب اجلانـب الـيسء الـذي أودع 

 N M L K O (: اىلفقال تع.. فيها من اجلزع، والشح، والضعف، وحب الدنيا وشهواهتا
 S R Q PT  X W V U   (]ــارج ــال]٢١:املع ــساء[)   5 6 7 (: ، وق ، ]٢٨:الن

ـــــال ـــــال،]١٠٠:اإلرساء[)   w v u (: وق v u t s r q p (: وق
 ¤ £ ¢ ¡  � ~ } | { z y x w

 .]١٤:آل عمران[   )¥ 

، وتزيني ]٢٠:الفرقان[)    Ä Ã Â Á (ومنها ما هو خارج عنها كفساد املجتمع 

ـــــش ـــــته ال ـــــر[   )Z Y X W V U T ] \ [ (يطان ووسوس . ]٣٩:ِاحلج

 .]٣٥:األنبياء[)   Ô Ó Ò Ñ (وهكذا تعددت عنارص االبتالء 

ومثـال ذلـك . ومن ثم، فإمهال هذه احلقائق القرآنية يؤدي إىل فساد عظـيم يف تفـسري التـاريخ
تيجة التي رأوها خريا تفسري بعضهم حركة التاريخ اإلنساين بأهنا رصاع بني الطبقات، فكانت الن

فأدى هذا إىل خلل .  بفرض الشيوعية أو االشرتاكية عىل الناس الطبقيةللبرشية نزع هذه الفوارق

© (: عظيم، وما ذلك إال بسبب منافرة هذا األمر حلقيقة التفسري اإلسالمي ممثال يف قوله تعـاىل
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

 Æ Å Ä Ã Â Á À(   ]ُالزخـرف ومثله ذلك املذهب الرأساميل، حني أجـاز احتكـار . ]٣٢:ُّ
. املال ملن يقدر عليه، فأخل بحق الفقراء واملساكني فكان مـن جـراء ذلـك فـساد أشـد مـن سـابقه

                                                        
 .١٤٤ برقم ، صحيح مسلم)١(
 .٢٦٥٤ برقم املصدر نفسه، )٢(
 .١١٨ برقم  املصدر نفسه،)٣(



 

 ١٨٣

ّفأوجب اهللا تعاىل هلؤالء حقا عىل سبيل الفرض، وليس عـىل سـبيل املـن، فقـال َ :) i h g
 k j(   ]ه أجاز للبرش امـتالك املـال، بـل نـسبه ألصـحابه بقولـه  فإنه جل شأن.]١٩:الذاريات

)h g(  ،  ُمل هيمل حق الفقري واملسكني كام مر بناولكن يف املقابل . 

وعليه، فإن أي تفسري للتاريخ يبتعد عن تلك احلقائق التي قررهـا الكتـاب والـسنة يـؤدي ال 
 .ريب إىل فساد كبري يف املقدمات والنتائج

Ä Ã Â Á ÀÅ Æ (ت ينبغي أن يكون تدبري اإلنسان لنفـسه، ويف ضوء هذه املعطيا
 È Ç   (]وإال ضـل ،فال ينبغـي لـه أن يتعـدى قـدراهتا وحـدود فطرهتـا وتكليفاهتـا. ]١٥:القيامة 

§̈  © º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª « ¼ ½ ¾ ( صاحبها وهلك،
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¸ º ¹ « ¼ (: يعلـم أنـه مهـام كــان حـرا خمتـارا أنـه خاضــع حمتـاج ال حمالـة لغــريه

 À ¿ ¾ ½  ( ]ُالزخــرف ــد . ]٣٢:ُّ ــه خلالقــه أش  z y x w v u } (وأن حاجت
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 اإلسـالمي يف تفـسري التـاريخ اإلنـساين، وهـي أن وهذا كله جيرنا إىل أصل مهم يقرره املـنهج
وجود اإلنسان عىل األرض ما هو إال من أجل مهمة واحدة خلق من أجلها يستوي فيها مع غريه 

ــذاريات[)   H G F E D C (:  أال وهــي العبــادة فقــال،مــن اخلالئــق مجيعــا ، ]٥٦:ال
) ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y x w v u t s r q

ـــــــــاء[   )¥  r q p o n m l k j i h g f e d c b (، ]٢٠:األنبي
 s   (]ُفهــو رغــم مــا أعطــي مــن نــصيب مــن حريــة إال أنــه داخــل حــتام يف دائــرة . ]٤٤:اإلرساء

F E D C  (،]٩٣:مريم[)   Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (العبودية شاء أم أبى،
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G

 \ [ Z Y   (]من شاء وبني من أبى،  أن األول مذعن ملا أمر إال أن الفرق بني. ]١٨:احلج ُ ٌَ َ َ َ
به وهو راض خمتـار طـائع، فهـو بـذلك حمقـٌق ملعنـى العبوديـة، جـاعال حياتـه كلهـا تـدور يف هـذا 
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، وهـو )ًإسالما(، وهذا ما يسميه القرآن ]٣٦:األحزاب[   )0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ـــ أن يسلم اإلنسان إرادته ومشيئته حرا خمتارا هللا رب العاملني، فهو يتعامل مع القضاء التـرشيعي 

ًأمر ًا وهنياــ َ    ) ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (كأنه قضاء كـوينَ
̧ (، وذلـك كـامل اإليـامن ]٨٣:آل عمران[  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(   ]٦٥:النــــــساء[ .) ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ( ]ومن ثم تفـضل اإلنـسان  .]٥١:النـور

 . خرةعىل بقية املخلوقات بالثواب يف الدنيا واآل

َبينام أساء اآلخر ــ ذلك الذي أبى ــ استغالل نصيبه من احلرية يف هذا الشأن فظن بجهله أهنـا  َ

 .تعني التفلت واإلعفاء من كل تكليف، وأن له احلق يف قبول ذلك أو تركه

ه يدور ــ وفـق َّإذ إن تاريخ اإلنسانية كل. وال شك أن كل ما سبق مؤثر يف مسرية دهر اإلنسان
ُير ــ حسب تلك االختيارات التي خيتارها اإلنسان تبعا لتلك املشيئة املقيدة، ومن ثـم يـصنع املقاد

 .تاريخ البرش

ّأما بالنسبة للموروثات فقد حكم الشارع العادة والعرف فيام ليس فيه نص حتى جرى ذلك  َ
ملعـروف عرفـا قاعدة حيتكم إليها الفقهاء واألصوليون وعلامء االجتامع بأن العـادة حمكمـة، وأن ا

! (:  ذم من قدم العادات والتقاليد عىل أوامـر اهللا ونواهيـه، فقـالولكنه . كاملرشوط رشطا
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

 .]١٧٠:البقرة[)   7 

أما الظروف املحيطة، أو البيئة كام سامها البعض، فمن حكمة اهللا تعاىل أنه خلق اإلنسان مـن 

، وذلـك ]٥٥:طـه[   )U T S R Q P O N (تي يعيش عليهـاجنس األرض ال
ٌسبب التوافق بني اإلنسان وحميطه الذي يعيش فيه، فهو ــ اإلنسان ــ مؤثر فيه وكذلك حميطه يؤثر 

 _̀  (ولكن الفارق أن اهللا خص بني آدم بالتكريم والتفضيل عىل كثري من خلقـه . فيه أيضا
o n m l k j i h g f e d c b a(   ]٧٠:إلرساءا[ .

ًفبدأ خلقه من طني، سويا متكلام عاملـا بخالقـه، مـدركا هلـذا الكـون املحـيط بـه  ِ ً ً) . - , +

. ، ثم جعل نسله بعد ذلـك مـن مـاء دافـق، خيـرج مـن بـني الـصلب والرتائـب]٤:التـني[ )/ 0 
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 ١٨٥

َيف حني أهان اإلنسان نفسه، وذلك حني جعـل بـدء نفـسه هبيمـة عجـامء . ]٩-٧:السجدة[ )« ُ
  . بكامء جهالء ثم جعل نسله من قرد مهني

أن تفــسري التــاريخ يف اإلسـالم حيتــاج إىل فقــه وتبـرص بــسنن اهللا يف خلقــه، تلــك : واخلالصـة

 غايـة يف هـو نحـو عـىل باملقـدمات النتـائج وربـط ،املسبباتب األسباب ربط عىلالسنن التي تقوم 

   )Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (. واالطــــــراد ّالدقــــــةالثبــــــات و

. ]٤٣:فاطر[)   ¼ ½ ¾ ¿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ( . ]٦٢:األحزاب[

 وسـنة اب اهللا ُوإن أي تقصري يف هذا الفهم أو الفقه بتلك الـسنن الـرشعية التـي ذكـرت يف كتـ

سيؤدي حتام إىل نتائج مـشوهة وهـو مـا تعـاين منـه الدراسـات التارخييـة املعـارصة، التـي ^ نبيه 

وهذا زعم باطل، ورضب من اخليال ال حقيقة له يف ! )١()التجرد(و) املوضوعية(قامت عىل وهم 

ذلك أنه ما .  عامةأي منهج يتسم بالعلمية أو املنهجية يف جمال البحث التارخيي خاصة، واإلنساين

من إنسان يدخل يف قضية أو بحث أو مناظرة إال وعنده انطباع بعينـه يكـون باعثـا يـدفع صـاحبه 

للنظر يف موضوع هذه القضية أو هذا البحث أو هذه املناظرة ــ وإال ما اهـتم هبـذا األمـر أصـال ـــ 

َه احلق، حتى يظهـر لـه خـالُف إما أن ينافح عن انطباعه هذا وما يعتقد فيه أن: ُوهو بعد بني أمرين
وحينها، إما أن يذعن لدليل خصمه ويقبل الرأي املخالف عـىل أنـه احلـق، ويـرتك مـا كـان . ذلك

وإمـا أن جيحـد ـــ بجهـل منـه أو بتعـصب ـــ دليـل . ويكون بـذلك منـصفا أمينـا. عليه من الباطل

ًوحينها يكون مرصا عىل الباطل، مستكربا، متبعا هلو. خصمه ورأيه ِ فال هو عىل احلق، وال اتبع . اهُ

 . ما عند خصمه من احلق

 املنهجية العلمية يف وجوب دخول الباحث أو املناظر موضوع بحث أو منـاظرة ُمْعَزَومن ثم، ف
 ! باطل ال يمكن حتققه رشعا وال عقالٌمْعَجمردا من كل يشء حتى يتمكن من الوصول إىل احلق، ز

اب ـــد الوهـــعب. وممن أشار إليها د. )٢(ارصين الفضالءوهذه قضية خطرية تناوهلا بعض املع
: اما املنابت األوىل، واألسس احلقيقية التي تقوم عليها يف قـوهلَحّوضوعزيز العظمة حني املسريي 

فهذا العلم ــ علم االجتامع الغريب ــ شأنه شأن كل العلوم اإلنسانية يف الغرب، جزء من املجتمع «
ومرجعيته ومرجعية العلوم الغربيـة اإلنـسانية، .  بأفق جمتمعه يف معظم األحيانه حمددُقُفُالغريب، أ

                                                        
 . وهو املنطق الذي نشأنا عليه منذ وعينا عىل البحث العلمي)١(
، ومنهج كتابـة التـاريخ اإلسـالمي، ملحمـد ٣١، ٢٩حمود شاكر، ص رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، مل:  انظر)٢(

 .١٥٢، ١٤٨بن صامل السلمي، ص ا
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ومما ال شك فيه أهنـا مرجعيـة . )١(هي مرجعية ومنطلقات املجتمع الغريب.. ومنطلقاته ومنطلقاهتا
) احليـاة الـدنيا(أنـه جيـب فـصل الواقـع : ُفعىل سبيل املثال ترى هذه العلوم). علامنية(ومنطلقات 

القــيم الدينيـة واألخالقيــة واإلنـسانية، حتــى تـصبح العلــوم حمايـدة، خاليــة مـن القيمــة عـن كـل 
)Value free .( واخلطاب التحلييل السائد يف العلوم اإلنسانية الغربية هو خطاب سيطرت عليـه

العلوم، واإليامن بأن ثمة قانونا واحدا يرسي عىل اإلنـسان والطبيعـة، ) أي واحدية(فكرة وحدة 
فقد اجتهت العلوم االجتامعية واإلنـسانية الغربيـة نحـو الـنامذج الكميـة والـنامذج املاديـة ومن ثم 

 .)٢(»لرتكز االهتامم عىل تلك الظواهر التي توجد داخل هذا النطاق وحسب

ـــ باحلجــة )٣(إال أن اإلســالم يف املقابــل أمرنــا باألمانــة، والعــدل، واإلنــصاف  واتبــاع احلــق ـ

̄ ° ± ² (: لك والنطــق بــه، قــال تعــاىلوالــدليل ــــ واإلقــرار بــذ  ® ¬ « ª © 
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  ::دراسة تاريخ الصحابةدراسة تاريخ الصحابةمدخل إىل مدخل إىل 
هذا أمر أردت أن أجعله فرعا من احلديث عن املنهج اإلسالمي يف تفـسري التـاريخ، إذ رأيتـه 

َداخال فيه، ذلك أن أولئك هم من أسس اهللا هبم تاريخ هـذه األمـة، وهـم مـن اصـطفاهم اهللا  َّ َ 
 .ا يف هذا املوضعحلمل أمانة هذا الدين، فكان أليق احلديث عنهم هن

، إذ مـا دمنـا الكتـاب عنـوان يفومن ثم، فإن سبب إدراج هذا املدخل هنا هو دخوله البدهيي 
. ، إذن فينبغي وضع قواعد وضوابط لدراسـة هـذه الفـرتة علم التاريخ عند املسلمنينتحدث عن

  .األمر يف كل عرص وكذلك ينبغي أن يكون

                                                        
بـل يف ذلـك هـدم لتلـك الكلـامت اجلوفـاء مـن .. ومن ثم، فهو تأكيد عىل خواء دعوى التجرد واملوضوعية)١(

فكـره التـي نـشأ أصلها، إذ ال يمكن ألحد أن ينفك عن ثقافته ولسانه وعقله وما شـابه ذلـك مـن مكونـات 
 .عليها

 .٢٩-٢٨ العلامنية حتت املجهر، ص )٢(
األمانة يف النقل، والدقة يف العرض، واإلنـصاف يف :  وتلك هي معامل املنهج اإلسالمي يف البحث واملناظرة)٣(

وذلك كله مع كون الباحث مسلام، يتكلم بلسان ثقافته، ودينه من غري جترد مـن ذلـك، بـل يقبـل مـا . .النقد
َق دينه احلق وثقافته السوية، ويرد ما سوى ذلكيواف َّ  .وهذا أيضا من األمور التي حتتاج إىل دراسة مستقلة. َ
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ِّاملساحة الضيقة من هذا املبحـث، فلقـد فـصلت فيـه ُولقد علمت أن أمرا كهذا ال تكفيه هذه  ُ
دراسات مستقلة، وإذا أردت أن أوفيه حقه فلن أستطيع يف هذه العجالة التـي سـأكتفي منهـا هنـا 
ــاريخ اإلســالمي يف هــذا العــرص، عــرص  ــادئ عامــة مــوجزة تكــون نرباســا لــدارس الت بــذكر مب

 .  )١(الصحابة

ُوقد فصلت هنا بني دولتني َ  دولة :، واألخرى^ دولة الوحي والنبوة يف عهد النبي : األوىل،َ
وهلـذا التفـصيل داللتـه عنـدي، ذلـك أن الدارسـني هلـذه احلقبـة ـــ أعنـي عـرص . اخلالفة الراشدة

ِّــ بني فريقني مفرط ومفـرط، فمـنهم مـن بـرأهم مـن كـل عيـب ونقيـصة ^ الصحابة بعد نبيهم  ُ َُ ِْ

ُّومـنهم مـن أغـرقهم بـالتهم . يشعرالعصمة وهو ال متأوال هلم كل يشء حتى أضفى عليهم صفة 
 .واآلثام حتى خلع عنهم كل فضل فلم يعرف ألحدهم مكرمة

وقبل كل يشء، وحتى تكون النتائج منضبطة، فإنه ينبغي لنـا أوال أن نعـي أننـا نـتكلم يف ثلـة 
هـل الـسنة، وهذا هو اعتقاد أ. فهم إذن يصيبون وخيطئون. من البرش ليسوا بأنبياء وال معصومني

فهـذه قاعـدة عامـة . )٢(وهو احلق إن شاء اهللا، ومن قال خالف ذلك فقد افـرتى علـيهم إثـام مبينـا
 .أرساها الرشع يف البرش كافة من غري األنبياء

ــسلب ــك أن ن ــي ذل ــن ال يعن ــيهم ولك ــا اهللاُ عل ــضائل خلعه ــارم وف ــنهم مك ــارم م َ ذوي املك
وكالمهـا . الم طبعـا، أو جاهـل بفـضلهم رشعـاُورسوله، ومن يفعل ذلك فهو إما طاعن يف اإلس

ٍآثم، أن يتكلم أحد يف أحد من غري معرفة الضوابط الرشعية هلذا الباب : ^وقد قال رسول اهللا . ٌ
 كـان إن :قـال ؟أقول ما أخى ىف كان إن أفرأيت :قيل. يكره بام أخاك كُذكر ..؟الغيبة ما أتدرون «

 . )٣(» هَّتَهب فقد فيه يكن مل وإن اغتبته فقد تقول ما فيه

! " # $ % & ' ) ( ( :ومن أفضل مكارمهم دخوهلم عامـة يف قولـه تعـاىل
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
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 شـهادة تـسبق قـوم جيـىء ثـم، يلوهنم الذين ثم، يلوهنم لذينا ثم، قرينأمتي ــ : ــ ويف رواية الناس
 .)٤(»شهادته ويمينه يمينه أحدهم

                                                        
 . وذلك حلني التفرغ لدراسة مستقلة واسعة يف هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل)١(
 . ويف ذلك إشارة إىل الشيعة الرافضة، الذين غلوا يف دينهم غري احلق حتى ضلوا وأضلوا)٢(
 .٢٥٨٩ صحيح مسلم برقم )٣(
 .٣٦٥١، ٣٦٥٠ صحيح البخاري برقمي )٤(



 

 ١٨٨

وكام سبق وأرشت، فهذه اخلريية ال تعني العصمة والرباءة من كل ذنب وخطيئة، فـإن مـنهم 
ِّفجـرد مـن .. ^، والكبرية من بعده، ومنهم من ارتد بعـد وفاتـه ^من ارتكب الذنب يف عهده  ُ

ن قـصدهم رسـول َوهؤالء وأمثاهلم هم م. ، وخرج من نطاق اصطالحها الرشعيةبةمعنى الصح
 :فيقال ،أصحابى رب يا فأقول ، الشامل ذات هبم فيؤخذ ، أمتى من برجال جياء«: يف قوله^ اهللا 

» ¬ ® ¯ ° ± ² ³́  ( :الصالح العبد قال كام فأقول .بعدك أحدثوا ما تدرى ال
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ( ]عـىل مرتدين يزالوا مل هؤالء إن :فيقال ،]١١٧:ئدةاملا 

ْفرطكم أنا«: ، ويف رواية أخرى)١(»فارقتهم منذ أعقاهبم َُ ُ َّولريفعن ، احلوض عىل َ َ ََ ْ ُ  ثـم ،منكم رجال َ
َّليختلجن ُ َ ََ ْ ويف  .)٣(» بعـدك أحـدثوا مـا تـدرى ال إنـك :فيقـال . أصـحابى رب يا :فأقول ،دونى )٢(ُ

ِلري«: رواية مسلم َ َّدنَ ُورفعـوا همُرأيـت إذا حتـى ،يصـاحبن ممـن رجـال احلـوض عـىل َ َِ ُاختلجـوا ّإيل ُ ِ ُ ْ 
 .)٤(»بعدك أحدثوا ما يتدر ال إنك :يل قالنُيَفل .يحايبصُأ صيحايبُأ رب يأ :فألقولن ،دوين

ِّفلـم يبـدل أو يغـري فإنـه  ^وعىل أية حال، فإن من بقي منهم عىل دينه يف عرصه وبعد وفاتـه  َ ُ
َّصـل يف هـذه اخلرييـة وتلـك العدالـة التـي خـصت هبـم وبزمـاهنم يف قولـه عىل األ صـىل اهللا عليـه ُ
، )٥(»نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما ذهبا أحد مثل أنفق أحدكم أن فلو، أصحايب تسبوا ال «: وسلم

 ^ وال يامري يف ذلك إال جاهل أو جاحد، إال أهنم كانوا مع ذلك طبقات عند اهللا وعند رسـوله
 . )٦(ــ طبقة واحدة، وهذا أمر كان يعلمه الصحابة أنفسهم متام العلم وا مجيعا ــ ، فليس

                                                        
 .٤٧٤٠ صحيح البخاري برقم )١(
 .رادتهإ بغري جذبه أو منه نزعه إذا :منه اختلجه :يقال .مني بونَذُجي أو عونَنزُي: أي )٢(
 .٦٥٧٦ صحيح البخاري برقم )٣(
 .٢٣٠٤ صحيح مسلم برقم )٤(
 .٣٦٧٣ صحيح البخاري برقم )٥(
كــان خياطــب هبــذا احلــديث صــحابة غــري ^ فــإن النبــي ) ال تــسبوا أصــحايب(  وهــذا واضــح مــن حــديث)٦(

 سـعيد أبـى عـن صـالح أبى من طريق ]٢٥٤١برقم [ية مسلم ومتام اخلرب كام يف روا. املقصودين يف احلديث
 تـسبوا ال « :^ اهللا رسـول فقـال خالـد فـسبه شىء عوف بن الرمحن عبد وبني الوليد بن خالد بني كان قال

 ويـزداد وضـوحا .» نـصيفه وال أحـدهم مـد أدرك مـا ذهبا أحد مثل أنفق لو أحدكم فإن أصحابى من أحدا
 صـائام وكـان بطعـام َِيتُأ ◙ عـوف بـن الـرمحن عبـدأن ] ١٢٧٥بـرقم [فيام أخرجه البخاري يف صحيحه 

 رجـاله يطـُغ وإن اله،رجـ بـدت رأسه يطُغ إن بردة، ىف كفن منى، خري وهو عمري بن مصعب قتل« :فقال
 تكـون أن خـشينا وقـد ،بـسط مـا الـدنيا مـن لنـا بـسط ثم منى، خري وهو محزة وقتل - قال وأراه - رأسه بدا

 أبـى عـن] ١٣٣٧بـرقم [ وكذلك ما رواه البخاري .»الطعام ترك حتى يبكى جعل ثم ، لنا عجلت حسناتنا
 :فقـال يـوم ذات فذكره بموته ^ النبى يعلم ومل ت،فام املسجد يقم كان - امرأة أو رجال - َدَوْسَأ أن هريرة

. قـصته وكـذا كـذا كان إنه :فقالوا. »آذنتمونى أفال « :قال. اهللا رسول يا مات قالوا. »اإلنسان ذلك فعل ما«
  .عليه فصىل قربه فأتى. »قربه عىل فدلونى« :قال. شأنه فحقروا قال



 

 ١٨٩

 : قال املهري شامسة ابن عن )١(أخرجه مسلميدل عىل ذلك هذا اخلرب الذي 
 احلائط إىل وجهه فحول ، املوت سياقة يف وهو، العاص بن عمرو حرضنا«

صىل اهللا عليه  اهللا رسول برشك أما، يبكيك ما: له يقول وابنه ، طويال يبكي
 احلـائط إىل ووجهـه يبكي ذلك يف وهو: قال ؟ بكذا برشك أما، بكذا وسلم

 إال إلـه ال أن شهادة عيل تعد مما أفضل إن: فقال ، إلينا بوجهه أقبل ثم: قال
 أطباق عىل كنت قد ولكني ، صىل اهللا عليه وسلم اهللا رسول حممدا وأن اهللا

صـىل اهللا  اهللا رسـول مـن إيل أبغض أحد من ناسال من ما رأيتني قد :ثالث
 تلـك عـىل مـت فلـو ، فأقتلـه منـه أستمكن أن من ّإيل أحب وال عليه وسلم

 رسـول فأتيـت ، قلبي يف اإلسالم اهللا جعل ثم، النار أهل من لكنت الطبقة
 اهللا رسول يا أبايعك يمينك ابسط: فقلت ، ألبايعه صىل اهللا عليه وسلم اهللا

: قـال ؟ عمـرو يـا لـك مـا: فقـال، يـدي قبـضت إين ثـم ، يـده فبسط: قال، 
، يل يغفـر أن أشرتط: فقلت ؟ ماذا تشرتط: فقال ، أشرتط أن أردت: فقلت
 هتـدم اهلجـرة وأن، قبلـه كان ما هيدم اإلسالم أن عمرو يا علمت أما: فقال

 أحـد النـاس مـن مـا رأيتنـي فقـد، قبله كان ما هيدم احلج وأن، قبلها كان ما
 مـا أنعتـه أن سـئلت ولو، منه عيني يف ّجلَأ وال ^ اهللا رسول من ّيلإ أحب

 الطبقة تلك عىل مت فلو ، له إجالال عيني أمأل أن أطيق أكن مل ألين أطقت
 فيها أنا ما أدري فلست بعد أشياء ولينا ثم، اجلنة أهل من أكون أن رجوت

 ، دفنتمـوين إذافـ، نـار وال نائحـة تصحبني فال مت أنا فإذا، فيها حايل ما أو
 مـا قـدر قـربي عند فامكثوا ، قربي من فرغتم فإذا ، سنا الرتاب عيل فسنوا
 بـه أراجـع مـاذا أعلـم حتـى بكـم أسـتأنس فإين حلمها ويقسم، جزور ينحر
 .»ريب رسل

 أيب بـن نوفـل أيب وغريمهـا عـن )٣(، وأمحـد)٢(ويف باب هذا اخلرب ما أخرجه أبو داود الطيالـيس
 : قال عقرب،

 هابنُــ ذلـك رأى فلــام شـديدا، جزعـا املــوت عنـد العـاص بــن عمـرو عِزَجـ«
 اهللا رسـول كـان وقـد اجلـزع، هـذا ما اهللا، عبد أبا يا: قال عمرو، بن عبداهللا

 ذلـك، كـان قـد بنـي، أي: قـال ويـستعملك؟ يـدنيك صىل اهللا عليه وسـلم
 ي،يتـألفن تألفـا أم ذلـك، كـان ابـُحَأ أدري مـا واهللا إين: ذلك عن وسأخربك

 وابن ،)٤(سمية ابن: حيبهام وهو الدنيا فارق قد أنه رجلني عىل أشهد ولكني
                                                        

  .١٢١ صحيحه برقم )١(
  .١٠٦٤ مسنده برقم )٢(
  .٢٠٠-٤/١٩٩املسند  )٣(
  . يعني عامر بن يارس)٤(
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 أمرتنـا اللهـم: وقال ذقنه من الغالل موضع يده وضع حدثه فلام ،)١(عبد أم
 حتـى هجـرياه تلـك وكانت مغفرتك، إال يسعنا وال فركبنا، وهنيتنا فرتكنا،

 .»مات

 قـال: قـال عـن احلـسن البـرصي )٤(، واحلـاكم)٣(، والنـسائي)٢(ويفرس هذا وذاك ما رواه أمحد
 : العاص بن عمرو

 فيدخله رجال، حيب وهو مات يوم مات ^ النبي يكون ال أن ألرجو إين«
 أحبني أعلم، اهللا: قال يستعملك كان قد حيبك، نراه كنا قد: قالوا .النار اهللا
 عـامر :قال الرجل؟ ذاك من: قالوا .رجال حيب نراه كنا قد ولكنا تألفني، أم

 .)٥(»قتلناه واهللا قد: قال .صفني يوم قتيلكم فذاك: قالوا .يارس بن

أن رسـول اهللا ، و^ أن الصحابة طبقات عند اهللا وعند رسوله ففي هذين اخلربين داللة عىل
َأحب قوما مقطوع بغفران اهللا هلم، وتألف آخرين ال يدرى ما اهللا صانع هبـم^  ُ َّ َ وقـد يـدل عـىل . َ

: متييـــزهمو^ ومعـــارصي النبـــي  وجـــل يف وصـــف طبقـــات الـــصحابة ذلـــك قـــول اهللا عـــز
) . - , + * ) ( ' & % $ # " !
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، وأبـرزهم املهـاجرون، واألنـصار، ^فدلت اآليات عىل أصناف الصحابة ومن عارصه . ]١٠٦

، )٦(ُومعلــوم أن املهــاجرين صــفة مــن هــاجر إىل املدينــة حتــى فــتح مكــة، إذ ال هجــرة بعــد الفــتح

                                                        
  . يعني عبد اهللا بن مسعود)١(
 .٤/٢٠٣ املسند )٢(
  .٨٢١٦ السنن الكربى برقم )٣(
 .٣/٣٩٢ املستدرك )٤(
 اهللا رسـول مـات رجـال  أرأيـت:العـاص بن عمرورجل ل قال«:  ذاك لفظ النسائي واحلاكم، وأما لفظ أمحد)٥(

 . اسـتعملك وقـد حيبـك، وهـو ^ اهللا رسـول مات قد: قال . بىل: قال ؟ احلاص رجال أليس حيبه، وهو ^
 رسـول مـات بـرجلني سأحدثك ولكني يب، استعانة أو منه، يل كان أحبا أدري ما فواهللا استعملني قد: فقال

 عـىل اإلسـناد صـحيح حـديث هـذا«: وقال احلاكم. »يارس بن وعامر مسعود، بن اهللا عبد حيبهام وهو ^ اهللا
. »شـك بـال بالبـرصة أدركـه فإنـه العـاص بن رومع من سمعه احلسن أيب ابن احلسن كان إن الشيخني رشط

 .مرسل: وقال الذهبي
 بأخيـه  جـاء بن مسعودجماشعأن  ) ٤٣٠٦، ٤٣٠٥، ٣٠٧٩، ٣٠٧٨بأرقام ( أخرج البخاري يف هذا الباب )٦(

=  مكـة، فـتح بعـد هجـرة ال :فقـال. جـرةاهل عـىل يبايعك جمالد هذا« :فقالبعد فتح مكة ^  النبى إىل جمالد



 

 ١٩١

واألنصار هم من نرصوا اهللا ورسوله من أهل املدينة، فصار من البدهيي أن املقـصود بالتـابعني يف 
َ إنام هم من أسلم من بعد الفتح فام بعدهم، ومنهم ــ ال ريـب ـــ مـن )& ' )( قوله

ِوصحبه، إال أن اآلية أخرجتهم من عموم إطالق الرضا الذي كان مع املهـاجرين ^ رأى النبي  َ
َواألنصار، وقيدت الرضا بمن اتبع منهم بإحسان، فاشرتطت يف فضلهم والرضـا عـنهم االتبـاع 

، ولكن من قام هبذا الرشط منهم نال بال )١(يشفع هلم جمرد الرؤية، أو الصحبةبإحسان، وكأهنم مل 
َشك فضيلة عىل من بعده بمقتىض حديث   .»قرنى الناس خري«ً

وهذا أمر أدركه عمر ريض اهللا عنه متام اإلدراك عند قسمة العطاء بـني الـصحابة يف خالفتـه، 
 .فقدمهم حسب مراتبهم ومنازهلم يف الفضل واخلريية

ملختـرص ا: (وممن فطن إىل ذلك البخاري يف عنوان تارخيه املشهور بالتاريخ األوسط، إذ سامه
 واملهــاجرين واألنــصار وطبقــات التــابعني بإحــسان ومــن ^مــن تــاريخ هجــرة رســول اهللا 

 ..).بعدهم

: ومن ثم، فلقـد كانـت منزلـة الـسابقني إىل اإلسـالم أرفـع ممـن جـاء بعـدهم، كـام قـال تعـاىل
) $ # " ! . - , + * ) ( ' & %

 ولقد تبوأ أهل بـدر .]١٠٠:التوبة[)   / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
ويف ذلك خيرب معـاذ . حني فضلهم عىل غريهم مكانة مل تكن لغريهم بعد ذلك حتى عهد عمر 

 ^ النبـى إىل جربيـل جـاء« :قـال ـــ بـدر أهـل من أبوه وكان  ــأبيه عن الزرقى رافع بن رفاعةبن 
 مـن وكـذلك :قـال ــ نحوها كلمة أو ــ املسلمني أفضل من :قال ؟فيكم بدر أهل تعدون ما: فقال
 . )٢(»املالئكة من بدرا شهد

 :ال تعني الرخصة يف أمور )! " # $ %( ّولكن آية

 ولـيس مـن املهـاجرين أو صـىل اهللا عليـه وسـلم عمـن رأى النبـي  العامـةنفي الصحبة: أوهلا
ه عـىل ُ نفـسصىل اهللا عليه وسـلمفقد أثبتها النبي . ظهر اإلسالمُ دام ياألنصار، وإن كان منافقا، ما

 يقتـل حممـدا أن النـاس يتحـدث ال ،دعـه«: ُمعناها اللغوي يف عبـداهللا بـن أيب بـن سـلول يف قولـه

                                                                                                                                                                       
 اهللا فـتح منذ اهلجرة انقطعت «:عن عائشة أيضا قالت) ٣٠٨٠برقم (وأخرج . »اإلسالم عىل أبايعه ولكن=

وراجع يف هذا الباب أيضا صحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب ال هجـرة بعـد الفـتح، .  »مكة ^ نبيه عىل
 .٤٣١١وراجع فيه كذلك حديث رقم 

ريب منهم هؤالء الذين جاء ذكرهم يف آخر اآليات، وهم أولئك اآلخرون الذين خلطـوا عمـال صـاحلا  وق)١(
 .وآخر سيئا

 .٣٩٩٢ صحيح البخاري برقم )٢(



 

 ١٩٢

ُوهذا يفرس صنيع بعض مصنِّفي كتب الطبقات والرجال حني ذكروا رجاال اهتمـوا  .)١(»أصحابه ُِ ُّ ِ َ
ذكر تسمية مـن رووا «:  يف أول كتابه الطبقات)٣(وال يعني قول مسلم. )٢(صحابةيف مجلة تراجم ال

ممن رآه ومل يصحبه لصغر سـن ^ من الرجال الذين صحبوه، ومن رووا عنه ^ عن رسول اهللا 
ْأو نأي دار ، ال يعني قوله هذا إنكار الصحبة العامة، وإال فهـا هـو البخـاري مـر بنـا أنـه سـمى )٤(»َ

ــاريخ هجــرة رســول اهللا ملختــرصا(تارخيــه  ــابعني ^ مــن ت  واملهــاجرين واألنــصار وطبقــات الت
 بــاب: (، يف حـني بـوب يف أول كتــاب فـضائل الـصحابة مــن صـحيحه..)بإحـسان ومـن بعــدهم

 .)٥()أصحابه من فهو املسلمني من رآه أو ^ النبى صحب ومن ، ^النبى أصحاب فضائل

ار، حتـى وإن ارتكـب الكبـرية، إذ ال دليـل َسب أو لعن من دون املهـاجرين أو األنـص: ثانيها
 وال باللعـان، لـيس املـؤمن إن«: ^عىل ذلك من كتاب أو سنة، بل ورد الدليل بخالفـه يف قولـه 

 كـان ^ النبـى عهـد عـىل رجـال أن، وأخـرج البخـاري )٦(»البـذيء وال ، الفـاحش وال ، الطعان
 ىف جلـده قـد ^ النبـى وكـان ، ^ اهللا َرسول ضحكُي وكان ، محارا يلقب وكان ، اهللا عبد اسمه

 فقـال . به يؤتى ما أكثر ما العنه اللهم القوم من رجل فقال ، فجلد به فأمر يوما به فأتى ، الرشاب
ُّبل حتى وإن اهتم بالنفاق، ما دام . )٧(»ورسوله اهللا حيب أنه علمت ما فواهللا ، تلعنوه ال: ^ النبى

ٌيظهر اإلسالم، إال أن يدل عىل ذلك نـص   ـــ إذ مل )٨(^بـالتعيني ـــ وال يكـون ذلـك إال يف عهـده ُ
ٌسنة يف لعن أعيان املنافقني وسـب آحـادهم^ ُيؤثر عن النبي  ُوإال فـتح عـىل املـسلمني بـاب ال . ُ

وقــد جــاء يف الــصحيح أن صــحابة . ٌّينقــىض يف اللعــن والــسب كــل حــسب مفهــوم النفــاق لديــه

                                                        

 . ٤٩٠٧، ٤٩٠٥راجع متام اخلرب وقصته يف صحيح البخاري برقمي  )١(
، فقـد جعلـه يف )٤/٢٣٩الطبقـات ( عند ابن سعد يف كتابه خليفة بن الضحاك انظر عىل سبيل املثال ترمجة )٢(

وكـذلك . »عليـه مغموصـا كـان«: قـال يف ترمجتـه. الطبقة الثانية من األنصار ممن مل يشهد بدرا وشـهد أحـدا
 ).٥/٣١٧انظر الطبقات (صنع مع سعد بن زرارة 

 .له رؤية وليست له صحبة:  وكذلك ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل يف قوله يف أكثر من موضع)٣(
 .١/١٤١ الطبقات ملسلم )٤(
 .٣٦٤٨ الصحيح بعد حديث رقم )٥(
 . ١٩٢  يف صحيحه برقمحبان وابن ،٣١٢برقم  املفرد األدب يف البخاريو ،١/٤١٦ أخرجه أمحد )٦(
 . ٦٧٨٠ صحيح البخاري برقم )٧(
سند املــ(فــيام أخرجــه أمحــد ^ ه عــىل لــسان رســول اهللا ُ كــام كــان مــع احلكــم بــن أيب العــاص، إذ ثبــت لعنــ)٨(

 ثيابـه يلـبس العـاص بن عمرو ذهب وقد ،^ النبي عند جلوسا كنا«: قال عمرو، بن اهللا عبدأن ) ٢/١٦٣
 داخالوخارجـا، أتـشوف وجـال، زلـت مـا فـواهللا .لعني رجل عليكم ليدخلن: عنده ونحن فقال ليلحقني،

 . »احلكم يعني فالن، دخل حتى



 

 ١٩٣

 ذلـك :بعـضهم فقـال ؟الدخـشن ابـن أو دخيـشنال بـن مالـك أيـن« :منهم قائل فقال ، اجتمعوا
 يريد ،اهللا إال إله ال قال قد تراه أال ، ذلك تقل ال :^ اهللا رسول فقال. ورسوله اهللا حيب ال منافق
 رسـول قـال. املنـافقني إىل ونـصيحته وجهه نرى فإنا قال . أعلم ورسوله اهللا قال. اهللا وجه بذلك

 .)١(» اهللا وجه بذلك يبتغى ،اهللا إال إله ال قال من النار عىل حرم قد اهللا فإن :^ اهللا

ّتكفري من دون املهاجرين أو األنصار، إال من ثبتت ردته: ثالثها  ِ َ فيـه ^ ُأثر عن النبـي  أو ،)٢(َ

، مع جواز ختطئة أفعاهلم، ونقد ترصفاهتم، ووصف ^ يف حياته أو بعد وفاته خرب يدل عىل ذلك

، حتقيقـا ألصـل )٣(معانيها يف الرشع، صغرية كانت أو كبـريةهذه األخطاء بأوصافها إذا استوفت 

عدم العصمة يف حقهم، إذ جتوز عليهم الذنوب بصغريها وكبريها، ولكـن ال نقطـع بكفـر واحـد 

منهم، وال بعذاب اهللا له كام نقطع بالغفران واجلنة للسابقني من املهاجرين واألنصار، فإنام قطعنـا 

َ إخبــار الكتــاب والــسنة، يف حــني يــرد أمــر أصــحاب الــذنوب هلــؤالء بــالغفران واجلنــة بمقتــىض ُ
ِواألخطاء من الصحابة من غري املهاجرين واألنصار إىل اهللا، Ä Ã ( كام قال عز وجل ِ

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å   (]إن شاء عـذهبم، وإن شـاء غفـر هلـم، ،]١٠٦:التوبة 

ِمع قطعنا بوصف أخطائهم بصفاهتا إذا استوفت تلك الصفات ْ  .، كبرية كانت أو صغريةَ

َّردة أو فسقــ يف غري وأما عن خطأ من أخطأ منهم  غـي التنبيـه  فينب، ــ متأوال من غـري عمـد)٤(ِ
 مـن اخلطـأ، وخطـأ املتـأول مـنهم إذا عصمة تعصمهلصحابة مرة أخرى عىل أنه ليس لواحد من ا

 ثـم فاجتهـد احلـاكم حكم إذا«^ كان عن اجتهاد رشعي، فصاحبه مأجور، وقد قال رسول اهللا 
فهـم قـد أصـابوا وأخطـأوا، ولكـل  .)٥(»أجـر فلـه أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا، أجران فله أصاب

 . أجره

ٌوالبن عبد الرب كالم نفيس ونقول مهمة يف هذا الباب أنقلها بطوهلا ألمهيتها، حيث قال ُ ُ: 

                                                        
 . ٤٢٥ صحيح البخاري برقم )١(

)    w v u t s r§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x(: لقوله تعاىل )٢(
  .]٤٨:النساء[

باهها ال جيـوز التـأول وال  وهـذه الـذنوب وأشـ..كالزنا، والقذف، ورشب اخلمر، وقتـل نفـس بغـري حـق )٣(
 . إذ هي من املعلوم من الدين بالرضورةاالجتهاد فيها بحال،

 .ومن الفسق ارتكاب الكبائر السابق عرض بعضها )٤(

 .٧٣٥٢صحيح البخاري برقم  )٥(



 

 ١٩٤

ل  وقال الشافعي رمحه اهللا ومن قا..اختلف الفقهاء يف تأويل هذا احلديث«
يؤجر ولكنه ال يؤجر عىل اخلطأ ؛ ألن اخلطأ يف الدين مل يؤمر به أحد : بقوله

  .وإنام يؤجر إلرادته احلق الذي أخطأه

فقد أثبت الشافعي يف قوله هـذا أن املجتهـد املخطـئ أحـدث يف : قال املزين
 . .الدين ما مل يؤمر به ومل يكلفه، وإنام أجر يف نيته ال يف خطئه

إن املجتهد املخطئ ال يأثم إذا قصد احلـق : والذي أقول به :)١(قال أبو عمر
وكان ممن له االجتهاد، وأرجو أن يكون له يف قصده الصواب وأراد به، لـه 

إن االخـتالف إذا تـدافع  .أجر واحـد إذا صـحت نيتـه يف ذلـك، واهللا أعلـم
 ^فهو خطـأ وصـواب وسـئل مالـك عـن اخـتالف أصـحاب رسـول اهللا 

 .نظر يف ذلكخطأ وصواب فا: فقال

 سمعت مالكا، والليـث، يقـوالن يف اخـتالف أصـحاب :وقال ابن القاسم
فيـه توسـعة لـيس كـذلك إنـام هـو خطـأ :  ليس كام قال نـاس^رسول اهللا 

 .وصواب

يف اختالف أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم : وعن مالك، أنه قال
 .خمطئ ومصيب فعليك باالجتهاد

 مـا سـمعت وحـسبك وال ِّيا عبد اهللا أد: الكقال يل م: وعن ابن وهب قال
واعلم أنام هو خطأ وصواب فانظر لنفسك، فإنه  )٢(حتمل ألحد عىل ظهرك

أخرس الناس من باع آخرتـه بـدنياه وأخـرس منـه مـن بـاع آخرتـه : كان يقال
 .بدنيا غريه

 ^إنـام التوسـعة يف اخـتالف أصـحاب رسـول اهللا : قال إسامعيل القـايض
 الرأي فأما أن يكون توسعة ألن يقول الناس بقول واحد توسعة يف اجتهاد

منهم من غري أن يكون احلق عنده فيه فال ولكن اخـتالفهم يـدل عـىل أهنـم 
 . اجتهدوا فاختلفوا

 أصري منهام إىل ما وافـق ^وقال الشافعي يف اختالف أصحاب رسول اهللا 
وقـد : زينوقـال املـ. الكتاب أو الـسنة أو اإلمجـاع أو كـان أصـح يف القيـاس

 فخطـأ بعـضهم بعــضا ونظـر بعــضهم يف ^اختلـف أصـحاب رســول اهللا 
أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قوهلم كلـه صـوابا عنـدهم ملـا فعلـوا ذلـك 

االختالف ليس بحجة عند أحد علمتـه مـن فقهـاء األمـة إال : قال أبو عمر

                                                        
 . هو ابن عبد الرب)١(
 .يعني من اإلثم) ٢(



 

 ١٩٥

وهـذا بـاب يتـسع فيـه . من ال برص له وال معرفـة عنـده، وال حجـة يف قولـه
ا مقنـع حنَـَّلـوا وفـيام لوَّلقول وقد مجع الفقهاء من أهـل النظـر يف هـذا وطوا

 )١(».ونصاب كاف ملن فهمه وأنصف نفسه ومل خيادعها بتقليد الرجال

 : التهمـة قـائال حني فقه هـذا البـاب وهـو يـدفع عـن خالـد بـن الوليـد وهللا در أيب بكر 
 .)٢(»تأول فأخطأ«

ٌوا، فإن اإلسالم ــ وإن آجرهم ــ براء من هذا اخلطأ، ذلك ومن ثم، فهم وإن اجتهدوا فأخطأ
َّفاخلطـأ كـل اخلطـأ، قيـاس اإلسـالم بالبـرش، ولكـن . أنه آجرهم عىل اجتهـادهم ال عـىل خطـأهم

، بالرجـال عرفُي ال احلق إن«: وصدق من قال. َالصواب خالف ذلك، أن يقاس البرش باإلسالم
 . )٣(»اعرف احلق تعرف أهله

خللط عند الكثريين أهنم ظنوا أن الرشيعة جـاءت إلنـشاء املدينـة الفاضـلة التـي وسبب هذا ا
K (طال بحث الفالسفة عنها، وجهلوا أهنـم لـن جيـدوها أبـدا يف الـدنيا، دار الفنـاء والـشقاء 

 V U T S R Q P O N M L   (]تلك الدار التي حتكمها سنن . ]١١٧:طه

)   ( * + , - . / (..موال، وأوالد، من زخرف، وزينة، وأ)٤(االبتالء بأسبابه
ُالزخرف[ ِّ، واملتاع ال يكون إال لظاعن متبلغ]٣٥:ُّ َ ُ)٥(. 

ُواحلق أن الرشيعة إنام أنزلت لتنظيم عالقة هذا اإلنسان عىل ما فيه ــ من قصور لن ينفك عنه 

الـدار  بنفسه، وبخالقه، وبالكون املحيط بـه يف هـذه ــ  وجهالةِمن ضعف وظلممهام كانت صفته 

ـــتالء  ـــة، دار االب ـــساء[   )/ 0 1 2 3 4 5 6 7 (الفاني  Â Á À (، ]٢٨:الن
 Ã(   ]فام كان هللا أن خيلقه ثم يرتكه وذريته مهال ليستغنوا بعقوهلم يف البحـث عـن . ]٧٢:األحزاب

لـذلك كانـت . ]٣٦:القيامة[   )n m l k j ( خالقهم، وذاهتم كام يزعم الفالسفة ويفعلون

Z ] \ [ ^ (ال الرسل وإنزال الكتب احلكمة يف إرس  Y X W V U T
 c b a ` _d l k j i h g f e ( ] ٤٩:األنعام[ . 

                                                        
 . بترصف واختصار يف النقل من غري تدخل يف اللفظ٩٢٧-٢/٨٧٨ انظر جامع بيان العلم وفضله )١(
يف  نـويرة بـن الـكملالوليـد  بن قتل خالد أنكر  بن اخلطاب عمركان و. ٦٨تاريخ خليفة بن خياط، ص  )٢(

 .»تأوله وقبل خالد عن صفح بكر أبا نلكو ،له ظوأغل فيه خالد عىل وقام حروب الردة،
 .٣/٦٤أنساب األرشاف: انظر.  هذا قول ينسب لعيل بن أيب طالب)٣(
)   + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 (:  وتلك حكمة اخلالق يف خلقه، وسـنته فـيهم)٤(

ــك[ A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 (، ]٢:ُاملل
C B  (]٧:هود[. 

َ وكفى بذكر املوت مؤرقا ملضجع مواطن هذه املدينة)٥( ُ ًّ ِ! 



 

 ١٩٦

َّومل جيعل األمر كذلك حتى تفضل عليهم بأن جعل هلم اجلزاء من جنس عملهم ــ إيامنا كـان 
. ]٩٦:األعراف[)   ! " # $ % & ' ) ( * + , (:أو كفرا ــ فقال

   )6 7 8 9 : ; > = . / 0 1 2 3 4 5 (: وقــــــال
ُمع رسيان سنة االبتالء يف هذا كله ما دام ذلـك النعـيم كلـه عـىل األرض يف دار الـدنيا، . ]٦٦:املائدة[

وذلــــــك ليجــــــزي اهللا . ]١٧-١٦:اجلــــــن[   ); >    3 4 5 6 7 8 9 :(
ُالصادقني بشكرهم وتقواهم، فيزيدهم من فضله، وأما من غرته النعمة  ْ ّ  -أنه  ابتال ء منه جل ش–َ

ُ، فتنـزع منـه تلـك النعمـة، فيكـون مـن اهلـالكني، إال أن  فإنه يقرتف بذلك موجبات سـنة أخـرى
0 1 2 3 4  (، ]٣٥:األنبيـاء[   )Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×  (يرجع 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  (    ]٣١:حممد[     )5 6 7 
Ä Ã Â(    ]١٢٩:األعــــــــــــــراف[،  ) D C B A @ ? > =
 H G F E(   ]ذلك كله التوطئة للفضل العظيم، والفـوز املبـني بنتيجـة ويف . ]٧:إبراهيم

االبتالء وسننه ملن نجح فيـه، إهنـا دار اخللـد والنعـيم املقـيم، التـي ال ابـتالء فيهـا وال شـقاء، إهنـا 

ــــردوس احلقيقــــي، اجلنــــة ) ( * + , - . / 0 1 2 3 (: الف
¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ( ،]١٤٢:آل عمــــــران [)4

µ  ́³(   ]وتلك سنة من سننه جل شأنه يف الدنيا، فقـال. ]٢١٤:رةالبق :) 2 3 4
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

 I H G F E(   ]ـــــل ! " # $ % & ' ) (. ]١١٢:النح
) سبأ(ولقد كان يف . ]٩٦:األعراف[   )- . / 0 1 2  ( * + ,

$ % & ' ! " # (: خري آية ومثل يف حتقيق هذه السنة حيث أخـرب تعـاىل عنهـا بقولـه
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ِّهذا ما فضل به القرن األول عىل غريه من القرون أن كان أقرب إىل املثالية حينام حققوا هذه و ُ
ُوخصوا يف ذلك بقرهبم من اإلرشاد اإلهلـي املبـارش املمثـل . سنة يف أنفسهم وقاموا هبا خري قيامال ّ ُ

هم وال تقـواهم، وإنـام كـان تـأويال ِتَلـُ مجِفلم تكن حروهبم مع بعضهم نقصانا يف إيامن. يف الوحي
 .منهم واجتهادا



 

 ١٩٧

صهم بـأعىل الـدرجات  فهو وإن خـنحرص اخلريية يف عهد الصحابة فقط،ومع ذلك، فإنه مل ت
ُّ رشيطة حتقيق أصول ومبادئ هذه السنة، وذلـك ،منها إال انه مل ينفها عن هذه األمة إىل يوم الدين

> = < ? @ G F E D C B A (: وعــده جــل شــأنه
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H

 c b a  ̀_  ̂] \ [   (]ْومن ثم، فإن حـرص تـاريخ اإلسـالم يف . ]٥٥:النـور َ
َحدود عهد النبوة واخلالفة الراشدة أمر غري مقبول وال سائغ رشعا وال عقال، إذ إن يف ذلك اهتام 
الــرشيعة بالقــصور أهنــا مل تــصلح للرســالة اخلامتــة إال حلــني مــن الــدهر مل تعــد بعــده قــادرة عــىل 

عـا فقـد وهـذا حمـال قط. وعقال بتعجيز البرشية أن يقيموا جمتمعا صاحلا عادال عفيفـا. االستمرار
ٍبرز يف التاريخ نـامذج عـدة اسـتطاعت بمـشيئة مـن اهللا وحكمـة أن تقـيم نـامذج هلـذه املجتمعـات 

 . )١(الصاحلة عىل مدار التاريخ كله حني أخذت بأسباب ذلك ومقوماته

ُّومـن خــالل ذكــر هــذه اخلرييــة ينبغــي تقريــر قاعــدة رشعيــة عظيمــة، وهــي أن الــسيئة جتبهــا  ُ َ

. ُ، فتغمرها استفاضة األعامل الصاحلات للمرء]١١٤:هود[   )¢ £ ¤ ¥ (احلسنات 
فإنه ما مل يتعمـد بـذلك كفـرا وال فـسوقا وال عـصيانا، فـال عـربة لتلـك اهلفـوات التـي ال عـصمة 

y x w (: ُإلنسان منها، وإال كلف اإلنسان ما ال يطيق، أن يكون ملكا، أو نبيا معصوما، فقـال
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يف تعامله مع أصحابه، ومن ذلك قـصته مـع حاطـب بـن أيب بلتعـة ^ وهذا عني ما كان منه 
 ألـيس..«: بقوله^ حني كاتب املرشكني وهو يظن متأوال هوان ما أقدم عليه، فعذره رسول اهللا 

 فقـد أو، اجلنـة لكـم وجبـت فقـد شـئتم مـا اعملوا فقال بدر أهل إىل لعاط اهللا لعل ..بدر أهل من
، وكذلك مل ينف اهللا تعاىل بسبب ذلك الفعل الشنيع عنه صفة اإليـامن حـني أنـزل )٢(»لكم غفرت

                                                        
دع عنـك مـا يقولـه بعـض الـذين سـقطوا أرسى «:  ولبعض املعارصين كلمة طيبة يف هـذا الـشأن، إذ يقـول)١(

هناك فرقا بني اإلسـالم واملـسلمني، وأن اإلسـالم حيكـم عـىل املـسلمني، (تشويه التاريخ اإلسالمي، من أن 
فهذا القول ـ عىل وجاهته ـ غاية ما يصل إليه أصحابه أن اإلسالم منهاج  ).ن عىل اإلسالموال حيكم املسلمو

رباين ساموي، ولكنه مثايل، ينوء البرش بتطبيقه، وتقعد هبم نوازعهم وشهواهتم عن القيام به، والسمو إىل ما 
 .٥٦ريخ اإلسالمي، ص عبد العظيم الديب، املنهج يف كتابات الغربيني عن التا. »يدعو له ويرمي إليه

عـن ) ٤٨٩٠بـرقم (ومتام اخلرب كام جاء يف صـحيح البخـاري ). ٦٩٣٩، ٣٩٨٣برقمي ( صحيح البخاري )٢(
=  هبـا فـإن خـاخ روضـة تـأتوا حتـى انطلقـوا « :فقال واملقداد والزبري أنا ^ اهللا رسول بعثنى يقول  عيل



 

 ١٩٨

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 (:بعقب ذلك
 F E D C B  A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

R Q P O N M L K J I H GS ( ]ولو مل يكن هلذه العصابة من . ]١:املمتحنة
، ومـؤازرهتم لـه يف نـرش الـدعوة، وتكبـدهم عنـاء نـرش هـذا الـدين ^فضل غري نـرصهتم للنبـي 

فينبغي للباحث يف تاريخ اإلسالم أن يفرق جيدا بني أحكـام الـرشع وبـني أخطـاء . لكفاهم ذلك
 .البرش
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 فقلنـا بالظعينـة نحـن فـإذا الروضـة أتينـا حتـى خيلنـا بنـا تعـادى فذهبنا. » منها فخذوه كتاب معها ظعينة=

 عقاصـها من فأخرجته. الثياب لنلقني أو الكتاب لتخرجن فقلنا. كتاب من معى ما فقالت الكتاب أخرجى
 أمـر بـبعض خيـربهم بمكـة ممـن املـرشكني مـن أنـاس إىل بلتعـة أبى بن حاطب من فيه فإذا ^ النبى به فأتينا
 ومل قريش من امرأ كنت إنى ،اهللا رسول يا َّعيل تعجل ال قال. » حاطب يا هذا ما « ^ النبى فقال ^ النبى
 إذ فأحببـت ،بمكـة وأمـواهلم أهلـيهم هبـا حيمون قرابات هلم املهاجرين من معك من وكان أنفسهم من أكن

 فقـال. دينى عن ارتدادا وال كفرا ذلك فعلت وما قرابتى حيمون يدا إليهم أصطنع أن فيهم النسب من فاتنى
 ومـا بـدرا شـهد إنـه « :فقـال. عنقـه فـأرضب اهللا رسول يا دعنى :عمر فقال. » صدقكم قد إنه « :^ النبى

 .» لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل عىل اطلع وجل عز اهللا لعل يدريك
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  الرابعالرابعاملبحث املبحث 
  )١( الوضعية ومناهجها الوضعية ومناهجهامدارس التفسريمدارس التفسري  أبرزأبرز

 :مدخل

كان من نتائج املبحث الـسابق، الفـصل بـني الرسـاالت أو الـرشائع الـساموية، التـي جـاء هبـا 
ُّاألنبياء مجيعا ــ وتتبع كلها دينًا واحدا هو اإلسالم الذي هو دين  اهللا ــ وبني اليهودية أو النرصانية  َّ َ

ْأو ما شئت من دين بعد حني عبثت به أيدي  َُ  .)٢(البرش بالتحريفَ

وال شك أن التحريف إنـام نبـع يف املقـام األول مـن صـدام بـني فكـر بـرشي حمـدود، ووحـي 

، تدخل يف النص تدخال حاول فيه )٣(ًمعصوم، فحني مل يملك العقل حيال ذلك رصفا وال تأويال

بالتحريف  ــ وهذا عمل أصحاب الفرق داخل الدين الواحد ــ أو )٤(إخضاعه للعقل إما بالتأويل

ِّــ وهو عمل األحبار والرهبان ممن ضعف دينهم ــ وكان العكس هو الذي ينبغي، وهو أن يـسلم 

وذلـك هـو سـبب التحريـف عـىل مـر العـصور، . العقل للنص كام هو من غري تأويـل وال تعطيـل

ومن ثم، كان مـن أهـم سـامت . ٍوتبعا لعقل كل عرص، ولعرص كل عقل، ساهم يف هذا التحريف

، )األســاطري(ديـان املحرفــة تفـشى التنــاقض فيهـا، فــضال عـن األغــالط، واخلرافـات، وهـذه األ

 ..واملستحيالت

                                                        
فمواضـع يت بأبرز وأهم ما يتميز بـه املـذهب عـن غـريه، وإال هب مما يأ سوف أكتفي يف احلديث عن كل مذ)١(

االشرتاك واالختالف ال حرص هلا، واستيعاهبا ال يناسب هذا املقام الضيق الـذي هيـدف إىل اإلجيـاز بغـرض 
ِّالعـرض ولــيس التفـصيل، وهــذا أمـر فــصل يف دراسـات مــستقلة مـستوعبة واســعة، مـن أمههــا يف فلــسفة : ُ

، والتفـسري الـديني )جـريويـد (التاريخ، ألمحد حممود صـبحي، وكتـاب التـاريخ وكيـف يفـرسونه، ملؤلفـه 
الدراسات الواسـعة املـستقلة لكـل مـذهب تفـسريي وهذا فضال عن الرسائل . للتاريخ، ملحمود الرشقاوي

وحسبي هنـا أين أردت الكـشف عـن أهـم . عىل حدة، سواء تبعا لفكر كل مذهب، أو لكل رجل من رجاله
 .األصول التي تقوم عليها هذه املدارس

قد ميز اليهود والنصارى عن غريهم ممن حـرف ديـن اهللا تعـاىل عـن مـساره األول الـذي  وإن كان اهللا تعاىل )٢(
 ).أهل الكتاب(جاء به األنبياء بـ

 . وأقصد بالتأويل هنا التفسري الصحيح، وهو بعكس املذموم اآليت اإلشارة إليه)٣(
 . وأقصد به هنا املذموم)٤(
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إذن فالنظر يف تفسري التاريخ يف هذه األديان واملذاهب غري اإلسالم إنام هو يف الغالب نظر يف 
 عنـد وهـذا مـا ينبغـي وضـعه يف االعتبـار. ِّعقول برش حمرفني اختلط حتـريفهم بخـط النـور األول

ِّوهذا يصعب أحيانا عمل هـذا النظـر، إذ إن صـاحبه . تناول هذه القضية يف كل دين غري اإلسالم َ ُ
َمطالب أحيانا بتمييز ما هو صحيح مما هو حمرف وقد رأينا طرفا من هذا فيام مر بنا، حيث كان . )١(ُ

هـو وجـود اإللـه مما اشرتكت فيه األديان مجيعا وبقي من خـط النـور األول عنـد نظرهتـا للتـاريخ 
َاملرصف هلـذا اخللـق، فـضال عـن إيـامن ظـاهر بعـامل الغيـب ـــ بغـض النظـر عـن قيمـة هـذا العـامل 
ومفرداته عندهم ــ وهذا هو الفارق الرئيس بني التفسري يف األديان، وبني التفسري عنـد أصـحاب 

 .)٢(املذاهب العلامنية احلديثة

 بكـل  يف كـل ديـن سـوى اإلسـالملتحريـفويف املقابل نجد أن أهم ما اشـرتكت فيـه صـور ا
 هو تغليب جانب الـروح عـىل املـادة يف تفـسري حركـة التـاريخ الكـوين واإلنـساين سـواء ،أنواعها

  .بسواء، حتى نسبت كل يشء تقريبا لعامل الغيب، حتى امتأل هذا التفسري باألساطري

  ::»٣(التفسري الديينالتفسري الديين((تفسري التاريخ عند أهل الكتاب تفسري التاريخ عند أهل الكتاب : : أوالأوال
  ::)٤(اليهوداليهود  ..١١

إن أهم ما يميز الفكـر اليهـودي يف تفـسريه للتـاريخ عـن غـريه مـن األديـان كونـه يـدور عـىل 

ذا ـالعنرصية اجلنسية، وهو اعتقادهم أهنم شعب اهللا املختار، وأهم مصادرهم التي استقوا منها ه

 .)٥(املعتقد توراهتم، وتلمودهم

                                                        
وهـذا مـا وقـع عنـد أصـحاب . دين كله، ومـن ثـم إنكـاره كلـهذلك أن يف رفض هذا اخللط كله مجلة، هو رفض لل )١(

 .املذاهب العلامنية احلديثة، عندما أنكرت الدين كله مجلة واحدة، واكتفت بعقل اإلنسان وحده يف تفسري كل يشء
 . إذ ال يعني ذلك انعدام فوارق أخرى كان هلا تأثريها يف تلك النظرة التفسريية للتاريخ)٢(
لوصف غالبا أهل الكتاب ــ ويدرجون معهم اإلسالم، وهذا أمر نرفضه كـام سـبق وأرشت  يقصدون هبذا ا)٣(

، هـي أيـضا تفـسريات تتبـع أديـان هـذه األمـم هأطوارتفسري التاريخ ونشأة ـ وإال فام سبق احلديث عنهم يف ـ
 ! الغابرة

ُ فرق اهللا تعاىل يف القرآن بني اليهود وبني إرسائيل، فذكر اليهود مقرون )٤( بنـي (دوما بالذم، بخالف االمر مع ِ
ه إسـحاق،  حقا، وهو دين جدهم إبراهيم، وابنإذ فيه الرفق بالتذكري بالعهد األول إلسالمهم باهللا) إرسائيل

¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ¹ (): يعقـوب(وولده إرسائيل 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º(   ]١٣٣:البقرة[. 

، وهـو جمموعـة قواعـد ووصـايا ورشائـع دينيـة وأدبيـة ومدنيـة ورشوح )علـيمت: (يعنـي بـالعربي:  التلمود)٥(
ِّوتفاسري وتعاليم وروايات كانت تنقل وتدرس شفهيا، دونـت بعـد ذلـك خـشية ضـياعها  =وتوجـد لـدينا. ُ
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 :أما يف التوراة فيحتجون بقول الرب إلرسائيل

ٌأنت شعب«  اًعبَشـ ك لتكـون لـهـــُ إهلُّ الـربَ إياك قد اختار.مقدس للرب إهلك َ
ن كـونكم أكثـر مـن ِ ليس مـ.أخص من مجيع الشعوب الذين عىل وجه األرض

 بـل .ألنكم أقل من سائر الشعوب واختاركمبكم  ُّسائر الشعوب التصق الرب
 .)١(»..م الذي أقسم آلبائكمَسَه القِمن حمبة الرب إياكم وحفظ

ه أن اإلرسائييل معترب عند اهللا أفضل من املالئكة، فإذا رضب وفي.  التلمود هذا املعتقدَّوغذى
ّأمي إرسائيليا فكأنه رضب العزة اإلهلية وإن مل خيلق اليهود انعدمت الربكة من األرض، والفرق ..ّ

نهـا بقيـة فـإن النطفـة التـي خلقـت م. .بني اإلنسان واحليوان كالفرق بني اليهود وباقي الـشعوب
أرواح اليهود مصدرها روح اهللا، وأما . الشعوب اخلارجني عن الديانة اليهودية هي نطفة حصان

 .)٢ (..باقي األمم فليست كذلك، ألن أرواحهم مصدرها الروح النجسة

ولكن من يتأمل النصني جيد فروقـا عظيمـة، فـاألول ال يـزال يف روحـه املعنـى اإلهلـي األول 
ِابه بسبب من الرتمجة، أو املـرتجمرغم التحريف الذي أص بيـنام يف الـنص اآلخـر نجـد اسـتعالء . ٍ

 .وغرورا عنرصيا هو من وضع البرش املجرد، ال يمت لروح الترشيع اإلهلي بصلة

̧ º ¹ « ¼ ½ (: وأمر التفضيل ثابت يف القرآن حقا يف قوله تعاىل  ¶ µ
 À ¿ ¾   (]ا وعقيـدة يف هـذا األمـر أهنـم ولكن أصل اخلطأ الذي اعتمـدوه دينـ. ]٤٧:البقـرة

ظنوا ــ غرورا منهم ــ أن اصطفاءهم مطلق من غري رشوط، عىل الرغم مـن تقييـد فحـوى الـنص 
ويف كتاب ربنا الصدق املربأ من التحريف ترمجـة واضـحة هلـذا املعنـى الـذي حرفـه هـؤالء يف . له
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وال تعرف له إىل اآلن ترمجـة عربيـة . التلمود األورشليمي، والتلمود البابيل: نسختان خمتلفتان من التلمود=
وقد نام إىل علمي أن هناك بعض الـدور املعـارصة تعكـف عـىل . لة، فنسخه بالعربية، وله ترمجة إنجليزيةكام

سـابقا القـس (إرسائيل والتلمود، إلبراهيم خليل أمحد : ومن أهم الدراسات التي تناولته. ترمجته إىل العربية
 .، والتلمود كتاب اليهود املقدس، ألمحد أيبش)إبراهيم خليل فليبس

 .٨ -٦: ٧التثنية  )١(
، مجـــادى اآلخـــرة ٢٥ كتـــاب صـــدر مـــع جملـــة منـــرب اإلســـالم العـــدد اخلـــامس، الـــسنة  مـــن التلمـــود،)٢(

 .٤٤-٤٣ ص ،١٩٦٧أغسطس /هـ١٣٨٧
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وهـذا سـبب تفـضيلهم . مقيدة بزماهنمكام أهنا .  فاخلريية هنا مرشوطة بإيامهنم وطاعتهم ]١٣:املائدة[
ن بالكتـب مـن رهبــم، وبالرسـل مـن جنــسهم، يف حينئـذ، إذ كـانوا وحــدهم آنـذاك هـم املــصطفو

k j i h g f e d (: زماهنم دون غريهم من الشعوب واألمم يف هذا الوقت
 y x w v u t s r q p o n m l(   ]وإال فهي ــ اخلريية ـــ . ]٢٠:املائدة

² (ُكذلك يف أتباع كل نبي إذا حققوا رشطها، وإال نزعت منهم مهام كانـت صـلة النبـي هبـم  
³ À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ (]   ٦٨:آل عمران[، )  ~ } |

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �   (]بل إنه موجـب للعـذاب مـن غـري . ]١٢٤:البقرة
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 .]١٨:املائدة[)   4 5 6 7 8 9 

  ::)١(النصارىالنصارى  ..٢٢
لقـه، ثـم بـالكون، يـدور كلـه حـول وحمور الفكر النرصاين عن تـاريخ اإلنـسان وعالقتـه بخا

ُولعـل مـن أفـضل مـا كتـب يف . اعتقاد اخلطيئة البرشية، وعقيدة اخلالص اإلهلي من هذه اخلطيئـة
ْتقـدم املـسيحية التـاريخ يف صـورة رضب مـن «: ، إذ يقـول)٢()ويـد جـري(هذا الباب هو ما كتبه  َ َ ُ

بام أعقبه من استمرار اخلطيئة التي والفصل األول يف املرسحية هو سقوط آدم، . الدراما املرسحية
والفصل الثاين هو دخول اهللا يف التاريخ متجسدا يف صورة برشية . هي تباعد عن اهللا بني ذرية آدم

 :وتضمن هذا الفصل ما ييل). يسوع املسيح(يف 

 .ــ تأسيسه الكنيسة بجمعه التالميذ بتأثريه الشخيص، وأسلوب حياته وتعاليمه
 .)٣(بوفاته عىل الصليبــ ختليصه البرشية 

 .ــ بعثه وصعوده إىل السامء معطيا البرش تأكيدا بخلودهم
وال يزال . والفصل الثالث هو تبشري العامل باإلنجيل تبشريا مىض مع اتساع الكنيسة املسيحية

 .هذا الفصل مستمرا
                                                        

نـسبة مـا هـم ) مـسيحي( كذا سامهم اهللا تعاىل يف كتابه، فلم يطلق عليهم اسام وال وصفا غريه، إذ يف قـوهلم )١(

6 7 8 9 : ; (سى، وحاشاه أن يكون قال عن نفسه مـا يفـرتون عليه من كفر لنبي اهللا عي
 R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <

  T S (]٧٢:املائدة[. 
 .وذلك يف كتابه التاريخ وكيف يفرسونه )٢(

@ E D C B A (: من منطلق اعتقاد بني جلدته، وإال فقـد قـال اهللا تعـاىل )ويد جري( يتكلم )٣(
 J I H G F P O N M L K (  ]١٥٧:النساء[. 
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يــوم (عــه فأمــا الفــصل الرابــع والنهــائي، فهــو عــودة املــسيح للمــرة الثانيــة إىل العــامل جالبــا م
 .، وافتتاح مملكة السامء املوسومة بالكامل، واملقرونة بأتم الربكات)احلساب

فأمــا فــيام يتعلــق بحيــاة املــسيحيني وانتــشار املــسيحية يف التــاريخ، فــإن اهللا حــارض يف صــورة 

األب واإلبـن : (وهبذا املفهوم تـصورت املـسيحية اهللا صـورة ثـالوث يف واحـد). الروح القدس(

لحــق، خـالق الــدنيا، وبــارئ ُيعــد بـصورة ســامية ال ت) األب(وهـم يــرون أن . )سوالـروح القــد

ًخملصا قـصد بـه أن يـرد التـاريخ إىل ) اإلبن(ويرون يف . البرش، وأنه بذلك قد طوع ظهور التاريخ ِّ

هـو الــذي يطهـر النــاس يف أثنـاء عمليــة ) الــروح القـدس(ويـرون أن . هدفـه الـذي أراده اهللا منــه

 .التاريخ

نقطة جوهرية يف هذه النظرة املسيحية التقليدية، هي االعتقـاد بأنـه بعـد تلـوث البـرش وهناك 
 .)١(» صار من الرضوري أن جييء اهللا إىل التاريخ يف صورة برشية،باخلطيئة التي جرت عىل يد آدم

بعد هذا العرض الدقيق للفكـرة النـرصانية عـن التـاريخ إىل أن خالصـة ) ويدجري(وينتهي 
قطـب الرحـى فيـه «يف النهاية تقوم عىل اجتاه روحي اختـاره اإللـه للبـرش يف حيـاهتم، هذه الفكرة 

حب اهللا، والطاعة إلرادته، وهي املؤدية إىل احلـب اخلـالص للـنفس وللجـريان أيـضا بقـدر حـب 
، وبتلك اآلالم حما خطايـا )األب(وقد تقبل آالم الصليب بوصف كوهنا راجعة إىل إرادة . النفس

 .)٢(»)  جنة الفردوس(وعد بحياة سعادة قابلة يف وقد . العامل

ويتضح من هذا العرض كله تلك النظرة املثاليـة العجيبـة للتـاريخ التـي تـدور حـول العنايـة 

وهذه الفكرة كانت هي املسيطرة . اإلهلية بالبرش، ورأفته هبم بالتطهري، واخلالص، وجنات النعيم

 .ة حتى عرص النهضة األوروبيةعىل فالسفة الفكر النرصاين طوال عهود طويل

ّمـن أهـم مـن مثـل الفكـر النـرصاين يف تفـسري  ،)٣()م٤٣٠-٣٥٤القـديس أوغـسطني (ويعد  َ َ
التاريخ، بام قدمه يف هذا البـاب مـن كتـب حـوت نظـرات فلـسفية تكفلـت هبـا دراسـات مـستقلة 

 .)٤(واسعة، يضيق املقام باخلوض فيها

                                                        
 . فام بعدها١/١٧٣التاريخ وكيف يفرسونه، ويد جري  )١(
 .١/١٧٥ التاريخ وكيف يفرسونه )٢(
 مـن أهـم  .ميالنـو يف ّوتعمـد رومـا ّتلقـى تعليمـه يف .وأب وثني زيغية،مملكة نوميديا من أم أما اجلزائر ولد يف )٣(

 .ال تزال مقروءة يف شتى أنحاء العامل - الغرب يف سرية ذاتية ، التي تعترب أولاالعرتافاتمدينة اهللا، و: مؤلفاته
 .الهوت التاريخ عن القديس أوغسطني، لزينب اخلضريي:  من أمهها)٤(
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  :: الغريب الغريبتفسري التاريخ يف الفكر العلماينتفسري التاريخ يف الفكر العلماين: : ثانياثانيا
سبق القول إن أهم سامت الفكر املحرف ألهل الكتاب هو تغليب جانب الروح عىل املادة يف 
تفسري حركة التاريخ الكوين واإلنساين عىل الـسواء، حتـى نـسبت كـل يشء تقريبـا لعـامل الغيـب، 
ِّوكــان أن اســتغل املحــرف اســتتار عــامل الغيــب عــن ناظريــه أســوأ اســتغالل، فمــأل هــذا التفــسري 

 .باألساطري واخلرافات

 عهـدمنـذ منـذ القـرن الثالـث املـيالدي ـــ وحتديـدا عندما تسلمت الكنيسة سـجل التـاريخ  و
ــ رفدت هي األخرى هـذا التفـسري بمزيـد مـن ) م٣٣٧ – ٣٠٦(مرباطورالبيزنطي قسطنطني اإل

ر مكونا من فاختلط ذلك بالفكر الكنيس حتى صا. مظاهر الوثنية اليونانية بأساطريها، وخرافاهتا
مكونات العقيدة النرصانية طوال قرون طويلة ختبطت فيه أوروبا ختبطا مزريـا فكريـا وحـضاريا، 

 . )١(مارس فيه باباوات الكنيسة كافة صور القهر الفكري

وكان ــ ملا سبق ــ أثره اخلطري يف الفكر األوريب يف العرص احلـديث حـني رأوا أن التحلـل مـن 
ّف املتقنع بوشاح الدين هو السبيل الوحيد لتحرر الفكر ومـن ثـم سـموا مظاهر هذا الفكر املنحر َ َ
َبدء تاريخ هذا التحلل بـ ْ ، ليظهر لنا خالله فكر جديد ينبذ الدين ــ بزعمـه ـــ وراء )عرص النهضة(َ

وهو يظن أن الدين كـان . ظهره، وينكر الغيب مجلة وتفصيال، متجها نحو احلقائق املادية املجردة
ّوجهل أن أيدي حمريف الدين هي سبب التخلف وليس الـدين نفـسه. سبب ختلفه َ َفـأعرض عـن . َ َ

ِالدين بجهله، ومل يعلم أنه مل يعرض عن الدين كام يزعم، ولكنه استبدل العلم بالكنيـسة، وريض  ُ ِ

 ُبه دينا ــ إذ البد لإلنسان من دين أيا كان مصدره ــ وهو ما عرف بعد ذلك بالفكر العلامين، الذي
 . )٢(، واإليامن باملادة، ونبذ املغيبات وحدهنزع إىل اعتبار العقل

ُويف احلقيقة، كنت أظن يف بداية قراءيت عن فلسفة التاريخ عنـد الغـرب، أهنـا مـدارس حمـددة 
إال أين بعـد يشء مـن . ِّاملعامل، معروفة االجتاهـات، لكـل مدرسـة فلـسفتها املميـزة هلـا عـن غريهـا

 هذه الفلسفة، وجدت أهنم أكثر اختالفا ممـا كنـت أظـن، حتـى صـار مـن التوسع يف االطالع عىل

                                                        
 . ٣١-٧كولتون، عامل العصور الوسطى يف النظم واحلضارة،  ترمجة جوزيف نسيم، .ج.ج:  انظر)١(
ِمـن املـصطلحات املـشكلة تعريفـا وداللـة وتارخيـا، ومـن أفـضل الكتـب التـي ) امنيـةالعل( يعترب اصـطالح )٢(

، كالمهـا )العلامنيـة اجلزئيـة والعلامنيـة الـشاملة(، وكتـاب )العلامنية حتـت املجهـر(تناولت هذا الباب كتاب 
هتا وتطورهـا العلامنيـة نـشأ: (ولسفر بن عبد الرمحن احلوايل رسالة ماجـستري بعنـوان. لعبد الوهاب املسريي

وعىل الرغم من تناول األخري هذه القضية مـن منظـور إسـالمي، إال ). وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعارصة
ْأهنا مل تبلغ يف االتساع والشمول من حيث العرض التارخيي والتأصييل للمصطلح مبلغ كتايب  عبـد الوهـاب َ

 . املسريي، وإن متيز عنه بالنظرة اإلسالمية
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. املمكن أن جتعل الواحـد مـنهم يمثـل مدرسـة وحـده بـام اختلـف بـه عـن غـريه مـن بنـي جلدتـه
تبعـا ، خيتلـف )١(ُفعلمت أن تصنيف هذه املدارس إنام هو عمـل اجتهـادي مـن بعـض املعـارصين

 يف تلـك الفلـسفة الغربيـة احلديثـة ا وتعمقهـاتساعه واا كل طائفة منهم حسب اطالعهالختالف
ومـن ثـم . حتى إنك ترى اختالفـا أحيانـا بـني هـؤالء املعـارصين يف تلـك القـسمة. )٢(واملعارصة

 من أشهر  بني طائفة منتخبة)٣(فسوف أكتفي بعرض ما يمكن أن يمثل اجتاها عاما ألوجه االتفاق
  يف احلضارة األوروبية املعارصة، يمثلـون أبـرز ثالثـةهؤالء الفالسفة الغربيني ممن كان لفكره أثر

وإال فــإن هــذا أمــر واســع ال يمكــن . دارس التفــسري الوضــعي للتــاريخ عنــد الغــربملــ اجتاهــات
 .استيعابه بحال يف هذا املقام الضيق، فليس هذا الباب من اختصاص هذه الدراسة

خ، نـود أوال أن ننبــه عـىل أننــا وقبـل عـرض أهــم املـدارس العلامنيــة احلديثـة يف تفـسري التــاري

وداللته عند الغرب الذي سـبق عـرض يشء مـن ) History(أو ) إيسطوريا (سنخوض يف معنى 

قــضاياه عنــد الغــرب ومــشكلته عنــد العــرب واملــسلمني يف العــرص احلــديث منــذ عــرص النهــضة 

ىل التــاريخ وذلــك حتـى ال نقــع يف اخلطــأ نفـسه الــذي وقـع فيــه غرينــا عنـد النظــر إ. )٤(األوروبيـة

ِّباملفهوم املخلط الذي يؤدي يف النهاية إىل نتـائج مـشكلة كـل اإلشـكال مـع مفهـوم التـاريخ عنـد 

 .)٥(املسلمني

                                                        
 .فيه بعضهم بعضا قلد )١(
عبـــد الـــرمحن بـــدوي يف .وكـــان مـــن أبـــرز العـــرب اطالعـــا وتعمقـــا يف هـــذا البـــاب ـ فـــيام رأيـــت ـ د )٢(

 !أعامله،ومصنفاته،ومقاالته
 مع اتفاقها عىل أهنا مجيعا متثل اجتهادات إحلادية وضعية ال متثل عند أصحاهبا وجهة نظـر ديـن بعينـه، غـري )٣(

 .دينهم القائل باملادة والعقل
  . راجع التمهيد)٤(
فلـسفة التـاريخ، لعبـد العزيـز الـدوري، :  راجع فيام يأيت من حديث عن املدارس العلامنية احلديثة وتارخيها)٥(

ُفهـو مـن أفـضل مـا كتـب يف هـذه البـاب، مـن . ٦٥، ص١٩٧١جملة عامل الفكر، املجلد الثاين، العدد الثاين، 
التأصيل املرجعـي، إذ رجـع املؤلـف إىل املـصادر األجنبيـة حيث العرض، والتحليل، والتأريخ، ناهيك عن 

وأحــدث النظريــات يف فلــسفة . يف فلــسفة التـاريخ، ملحمــود صــبحي: وراجــع أيــضا. األصـلية هلــذا البــاب
وتفـسري . ٢١٥، ص ١٩٧٤التاريخ، لعبد الرمحن بدوي، جملة عامل الفكـر، املجلـد اخلـامس، العـدد األول، 

وعلم التـاريخ ومناهجـه، لـسيد أمحـد . وتفسري مسار التاريخ، لرأفت الشيخ. يالتاريخ، لعبد احلميد صديق
ناهيـك عـن تلـك الدراسـات والرسـائل العلميـة الكثـرية . عيل النارصي، وفلسفة التاريخ، ملصطفى النشار

عن كل رائـد ملدرسـة بعينهـا، فـضال عـن كتـب أصـحاب هـذه املـدارس نفـسها، واملستقلة عن كل مدرسة، 
 .جم مطبوعوأكثرها مرت
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 :: ـ مدرسة التفسري املادي ـ مدرسة التفسري املادي١١
عىل الرغم من أن النظرية التطورية ظهرت وانترشت عىل أيدي التطوريني من املهتمني بنشأة 

 فتنـة الغـرب هبـا يف عـرص هنـضتهم جعلـتهم يطبقوهنـا يف ، فـإن)١()البيولوجيني(ِاإلنسان وخلقه 
أن الصفة الغالبة عىل سري احلضارة «علوم االجتامع واحلضارة اإلنسانية، وتقوم هذه النظرية عىل 

هي التقدم، وأن التدهور ليس إال حالة استثنائية عارضة ومؤقتة، وأن احلياة تسري بالرضورة نحو 
 فالنظم االجتامعية، واملجتمعات اإلنسانية ذاهتـا تقـدمت، أو هـي .حتقيق مزيد من التقدم والرقي

تتقدم بالرضورة من حالة التأخر والبدائية إىل التحرض والتمدين مارة أثناء ذلـك بمراحـل معينـة 
خيتلف عددها وخصائصها ومقوماهتا من عامل آلخر، ولكنهـا تتفـق كلهـا يف أن املرحلـة الالحقـة 

ة وأكثر منها رقيا وتقدما، كام أهنا هتيئ الفرصة لقيام مرحلة أرقى منهـا فيها تكون أعىل من السابق
هي ذاهتا، فكام أن الكائنات احلية ارتقت وتقـدمت بحيـث وصـل األمـر هبـا يف النهايـة إىل ظهـور 
اإلنسان الذي يمثل قمة التطور البيولوجي، والذي هو يف الوقت ذاته يقود كل اخلالئق األخرى 

كذلك تطور املجتمع من مراحل اجلمع وااللتقاط وما يامثلهـا إىل . وأسامها مجيعاباعتباره أعالها 
 . مرحلة الصناعة التي متثل أرقى أشكال النشاط االقتصادي وأكثرها تعقدا

) تقدم( كلمة وربام كان الفيلسوف االجتامعي الربيطاين هربرت سبنرس هو أكثر من استخدم
ن أن يضمنها يف الوقت نفسه أي معان أخالقية أو معيارية مثلام يف كتاباته هبذا املعنى التطوري دو

فقـد كـان سبنـرس يـرى ببـساطة أن كـل يشء . فعل غريه من الكتاب التطـوريني يف القـرن املـايض
يتقدم ويتطور يف هذا الكون، وأن هذا التقدم ينعكس يف التحول من التجـانس إىل التغـاير، وهـو 

النشاط البرشي بام يف ذلك النظم احلكومية واالقتصادية، بـل حتول يطرأ عىل كل فروع وجماالت 
  .)٢(»وأيضا املوسيقى والشعر واللغة وما إليها

احلتمــي ) التطــور( القــول بمبــدأ احلتميــة، أو نظريــة التقــدم :وكــان مــن نتــائج هــذه النظريــة
، )٣(خ عند الغرباريـري املادي للتت عليه مدارس التفســــــللتاريخ، التي متثل األساس الذي قام

 .ومن أمهها مدرسة كارل ماركس وأصحابه
                                                        

وراجع بإجياز تـاريخ هـذا الفكـر . م١٨٥٩يف عام ) أصل األنواع(بكتابه ) داروين( ومن أمههم وأخطرهم )١(
د الثالـث،  التطورية االجتامعية، ألمحد أبو زيد، جملـة عـامل الفكـر، املجلـ:التطوري وأثره يف العلوم اإلنسانية

ــدد  ــد. ١٠٥، ص ١٩٧٣، ٤الع ــىل مب ــة ع ــذه النظري ــوم ه ــدم واوتق ــة التق ــا، أ حتمي ــسان خلق ــاء لإلن ًالرتق
 . وحضارة

 .١١٢-١١١، ص ١٩٧٣، جملة عامل الفكر، املجلد الثالث، العدد الرابع، أمحد أبو زيد. التطورية االجتامعية، د )٢(
حممـد رشـاد خليـل ـــ إىل التنبيـه عـىل .  وهذا من الدوافع التـي دفعـت بعـض املعـارصين الفـضالء ـــ هـو د)٣(

 =أشـري إىل لـبس حـدث يف الفكـر احلـديث بـني«: ، فيقـول)أطـوار(و) تطـور(فـصل بـني كلمتـي وجوب ال
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-١٨٢٠(إنجلز وفريدريك، )م١٨٨٣-١٨١٨ ()١(ماركس كارل  هذه املدرسةقواعد وضع
، وأن العامـل الطبقـات بـني الـرصاعات مـن مجلـة التـاريخ أن ويقوم هذا املذهب عىل .)م١٨٩٥

 مسريته، وعىل املفرس أن يبحث عن االقتصادي هو العامل املؤثر الذي حيرك التاريخ ويتحكم يف
  ..البواعث االقتصادية الكامنة وراء الظواهر التارخيية يف املجتمع

 القائمـة االجتامعيـة العالقـات جممـوع هـو بل األفراد، جمموع ليس يف هذا املذهب واملجتمع
 عـىل يتوقـف ال بينهـا والـرصاع الطبقـات ووجـود. ًوتارخييـا ًعينيا حتررت كام اإلنتاج طريقة عىل

 قـوى عـىل تتوقـف بدورها وهي االرتباط، كل اإلنتاج بأحوال مرتبط بل ورغباهتم، الناس أماين
 .اإلنتاج

 

 :: ـ مدرسة التفسري املثايل ـ مدرسة التفسري املثايل٢٢
وتنـادي هـذه .  من أبرز رواد هذه املدرسة )م١٧٧٨ - ١٦٩٤ ( )Voltaire ()٢(فولتريويعد 

، وطبـائع البـرش، ونبـذ اهلرطقـات الدينيـة، التـي املدرسة باإليامن بالعقـل املطلـق، والتفكـري احلـر
حولت الرجال من قواد أقوياء إىل رهبـان ال يعرفـون سـوى الـدخول يف جمـادالت دينيـة عقيمـة، 
ــاة  فانتقلــت القيــادة والزعامــة مــن أمثــال شــريون وقيــرص إىل رجــال الكنيــسة الــذين أودوا بحي

 .اإلمرباطورية الرومانية العظيمة

                                                                                                                                                                       
) تطـور(، كان من نتيجته أن تساهل بعض املفكرين املـسلمني يف اسـتعامل كلمـة )تطور(و) أطوار(كلمتي =

 ن التطـور هـو األطـوار، وذلـك خطـأ،حـسبوا أ.. عـىل ألـسنة النـاسبصورة أدت إىل شيوع هـذا االسـتعامل
وأسـاس هـذا اللـبس  . وفرسوا األطوار بالتدرج الذي يعني اطراد التقدم بغري املعنى اإلحلادي، وذلك خطأ

 إىل العربيــة بـسبب جهــل املـرتجم بمــصطلح العــرب، )Evolution(هـو اخلطــأ الـذي وقــع يف ترمجـة كلمــة 
ذلـك أن . إلمـام الـشافعيوالذي ما جهل الناس واختلفوا إال بسبب جهلهم هبذا املصطلح كام نبه إىل ذلك ا

الطور يف العربية هو احلالة والتارة، واألطـوار هـي احلالـة بعـد احلالـة، دون أن يفيـد ذلـك معنـى التقـدم إال 
وقـد يكـون االنتقـال . فقد يكون االنتقـال مـن احلالـة األدنـى إىل األعـىل، وقـد يكـون العكـس. بقرائن دالة

فاألطوار تفيد معنى االختالف والتغاير أكثر مما تفيد معنـى ..ولبمعنى املغايرة دون أن يفيد الصعود أو النز
: راجـع. »أما التدرج أو اطراد التقدم فتدل عليه ألفاظ أخـرى مثـل تـدرج، اطـراد، حتـسني، ترقـي..التدرج

  .٩٥-٩٤املنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وتفسريه، ص
قام بتـأليف العديـد مـن املؤلفـات   .هيوديه ولد لعائله ،ّ،ومنظر اجتامعي وصحفي ،سيايس ،أملاين هو فيلسوف )١(

لـذلك يعتـرب . جـور العـامل هـو مـا أكـسبه شـهرة عامليـةأوتعارضـها مـع مبـدأ  بالرأسـاملية إال أن نظريته املتعلقة
  .للفكر الشيوعي ْ األساسينيْن الرسمينيْاملنظري فريدريك إنجلز ، ويعترب مع صديقهةالفلسفة املاركسي مؤسس

ذاع صـيته بـسبب سـخريته  وفيلـسوف ً، وهـو أيـضا كاتـبرص التنـويربعـ ام يعـرفكاتب فرنيس عـاش فـي )٢(
  .حرية العقيدة خاصة احلريات املدنية الفلسفية ودفاعه عن
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هـو نتيجـة لتطـور طبـائع الـشعوب يف مراحـل ) التطـور التـارخيي( أن وخالصـة رأي فـولتري
متعددة، ونتيجة لتطور آرائهم، وأفكارهم، ويمثل لذلك بطبائع الرومـان القديمـة التـي صـنعت 

التـي حـولتهم إىل ) املـسيحية(من أصحاهبا أمة من أقوى األمم يف األرض آنـذاك، قـضت عليهـا 
 خدهم األيمن، مدوا األيرس، وإذا نـازعهم أحـد جـزءا مـن سلبيني مساملني، إذا رضهبم أحد عىل

 .ومن ثم وهنت اإلمرباطورية واندثرت. .ثوهبم تركوا له الثوب كله

. امتــدادا لتلــك املدرســة) م١٨٣٠-١٧٧٠) ( Hegel  ()١(ويــرى الــبعض يف فلــسفة هيجــل
ساس ما هـو موجـود، الذي يعد من أكرب الفالسفة املثاليني الذين يقولون بأن الروح والفكر هو أ

 . )٢(وأن املادة ليست إال صورة من صور وجود العقل املطلق

وكان من أبرز ما واجهته هذه املدرسة من نقد، هو جتاهلهـا للعوامـل االقتـصادية واملاديـة يف 
 . حركة التاريخ، لذلك كانت املدرسة املادية من ألد خصوم هذه املدرسة

 :: ـ مدرسة التفسري احلضاري ـ مدرسة التفسري احلضاري٣٣
َّ املـستلة مـن )٣()ِّالتحـدي واالسـتجابة(هذه املدرسة عىل فكرة جديـدة تعـرف بنظريـة وتقوم  َ

َّعلم النفس السلوكي، ومفادها أن الفرد عندما يتعرض لصدمة يفقد توازنه لفرتة ما، ومن ثم قد  ّ
 النكوص إىل املايض الستعادة التوازن والتمـسك بـه :ُ األوىل،َيستجيب هلا بنوعني من االستجابة

 قبول الصدمة واالعرتاف هبا ثم :والثانية). استجابة سلبية(ُديال عن واقعه املر، فيصبح انطوائيا ب
 ).ةإجيابياستجابة (حماولة التغلب عليها، فيكون يف هذه احلالة انبساطيا 

 -١٨٨٩ ()Arnold Toynbee( تـوينبي أرنولـد الربيطاين املؤرخوصاحب هذه النظرية هو 
 أن التحـدي واالسـتجابة هـو قـانون حتـول املجتمعـات مـن احلالـة البدائيـة وهو يرى). م١٩٧٥

فالظروف الصعبة ـــ وليـست . املتوحشة إىل احلالة احلضارية، حتول من الركود إىل احلركة الدافعة
والتحـديات عنـد تـوينبي كثـرية ومتنوعـة، ). السهلة ــ هي التي تستثري يف األمم قيـام احلـضارات

 . واجتامعية ونفسية فرديةأسطورية وطبيعية،

*** 

                                                        
يعتـرب أحـد أهـم الفالسـفة وهـو . ِلغربيـة مـن أملانيـا يف املنطقة اجلنوبيـة ا،شتوتغارت ولد يف أملاين فيلسوف )١(

 . مؤسيس حركة الفلسفة املثالية األملانية يف أوائل القرن التاسع عرش امليالديكونه منحيث من األملان 
 .٢٨ دراسات يف منهج البحث التارخيي، لعيل بركات، ص)٢(
 .٤٢ ومناهجه،لسيد أمحد عيل النارصي صخعلم التاري: انظر). نظرية الدوائر اللولبية( ويسميها البعض )٣(
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التلطـف يف تأمـل األخبـار والوقـائع : وهكذا نخلص من هذا الفصل بأن تفسري التاريخ، هو
َالتارخيية ــ بعد التثبت من صحتها ــ من أجل الوقوف عـىل أسـباهبا ومـسبباهتا، بغـرض اسـتنباط  َّ َ ُ

 .السنن احلاكمة يف مسرية تاريخ األمم والشعوب

، فإن مدلولـه )فلسفة التاريخ( أو ،)تفسري التاريخ( الرغم من حداثة اصطالح ورأينا أنه عىل
َومعناه قديم قدم اإلنسان عىل األرض، ذلك أن التفكري من خصائص اإلنسان بموجب حقـه يف  ِ

فهو أمر فطـري يتـصل باإلنـسان منـذ كلفـه اهللا تعـاىل بعـامرة األرض، يـدور حـول رس . االختيار
 .ته يف الدنياوجود اإلنسان، ووظيف

كـام رأينــا أثــر ذلــك يف نــامذج عرضـناها لــبعض احلــضارات القديمــة كالــسومرية، والــصينية 
 .واهلندية، واملرصية القديمة

َكام تبني لنا من هذا الفصل جور كثـري مـن البـاحثني املعـارصين يف حـرصهم التفـسري اإلسـالمي 
ديثهم عن مدارس التفسري املختلفة للتاريخ داخل مدرسة التفسري الديني للتاريخ، وذلك عند ح

فالتفسري اإلسالمي للتاريخ عندهم جمرد جانب مـن جوانـب التفـسري الـديني للتـاريخ، . للتاريخ
ولــيس منهاجــا قــائام بنفــسه يعــرب عــن أصــالة مــصدره وتفــرده بــاحلق مــن بــني منــاهج التفــسري 

ومـا . صل بني الدين والـدنيافاإلسالم مل يعرف يوما الف. الروحية، واملادية: والفلسفات األخرى
َّاعتربه الفالسفة أمورا دنيوية يفرس هبا التاريخ، هي ــ للمتشبع بروح اإلسالم ــ مـن مجلـة األمـور 

 لذلك وجـدنا كيـف أنـه تـتحكم فيـه عوامـل غيبيـة ومـشهودة سـبق .ِّاملفرسة له يف اإلسالم أيضا
 .تفصيل القول فيها

  
*** 
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  الثالثالثالث  الفصلالفصل
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 :مدخل

،  اثنـنيصـنفني هم، جيـدروايـة وتفـسرياأهـل الـسنة منهج العرض للتاريخ عنـد من ينظر إىل 
يف حني ينقسم كل صـنف . أصحاب االنتخاب والرسد: اآلخرأصحاب اإلسناد، و:  منهاماألول

املحـــدثون، واملؤرخـــون، :  ثالثـــة أنـــواعإىلاملتناولـــة للروايـــة مـــن حيـــث املـــادة مـــنهم بـــدوره 
 .واألخباريون

 :أصحاب اإلسناد: أوال

يعتمد منهاج أصحاب األسانيد يف املقام األول عىل احلفظ للخرب املسند ــ سـواء يف الـصدور 
َأو يف الكتب ــ وهو يعترب اإلسناد وحدة البناء يف العلم الـذي تتبـع لـه الروايـة، بغـض النظـر عـن 

ويمثـل اإلسـناد عنـدهم وسـيلة التوثيـق املـثىل هلـذا . ضوع الروايـات أو تسلـسلهامدى ترابط مو
فحفظوا بذلك كـام هـائال مـن املرويـات، إال أهنـم . )١(»من أسند فقد أحال«: احلفظ، وقديام قالوا

ثم مل يكتفوا بذلك حتى تكلموا يف هـؤالء الـرواة . ِبرئوا من عهدهتا بتوثيق أسانيدها وذكر رواهتا
 .ب يف حقهم من حيث العدالة واجلرح وفق منهاج آخر متيزوا فيه بالرصامة واحلزمبام جي

نه قد اختلفت رشوط كل فريق فإوعىل الرغم من هذا املنهاج العام ألصحاب األسانيد كافة 
ّمنهم بام يميزه عن غريه يف الرواية، فهناك من تشدد يف الرواية حتمال وأداء، ومنهم مـن كـان دون  َ

 .وا طبقات خمتلفة ودرجات بعضها فوق بعضذلك، فكان

ِوأيا ما كان األمر، فـإهنم بـذلك قـد حفظـوا لنـا تـراث أيـامهم وأيـام الـذين مـن قـبلهم بغثـه  ِ

وسمينه، ثم مهدوا بمقتىض منهاجهم هذا ــ مهام اختلفت رشوطهم يف تطبيقه ــ ملن بعدهم سبيل 
حفظهم هذا الـرتاث : ُحمد هلم بذلك فضالنالنقد والتثبت من هذا الكم الغزير من املرويات، ف

 .ثم تيسري السبيل إىل نقده. بكل ما فيه

وعليه، فهم مل يرووا ذلك الكم اهلائل من املرويات التارخيية واألخبارية عىل أنه صحيح كله، 
َبل عىل أنه تراثهم وتراث من قبلهم حفظوه من الضياع، من أراد منه شيئا فلينظر أهيـا أزكـى متنًـا ُ َُ 

 .ًوأصح إسنادا فيأخذ به، ويطرح ما سواه

ٌومن ثم فقد احتوت كتبهم عىل الصحيح والسقيم، كـل حـسب رشطـه ومذهبـه يف الروايـة، 
وال يعيبهم ذلك، فهم قد أدوا أمانتهم ألهل زماهنم وفق منهاجهم الذي اصطلحوا عليه، ولكـن 

صدر األول عـن كثـري ممـن جـاء ُمع مرور الدهر وبعد الزمان، غاب كثري من معامل منهـاج هـذا الـ

                                                        
ُأثرت عن املحدثني واشتهرت بينهم حتى صارت عنـدهم قاعـدة يف روايـة . هذه عبارة ال تعرف هلا صاحبا)١(

 .األخبار وإن مل تصح ما داموا قد ذكروا إسناد ما يروونه
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ٌبعدهم، فكان من جراء ذلك هتاون صاحبه تساهل أدى إىل سلبيات كثرية، منها قبـول الـضعيف  ٌَ َ
واملوضوع أحيانا، أو القول باليشء ونقيضه أحيانا أخرى، ناهيك عن سلبيات أخرى قد يكشف 

وسوف نتخذ من فـرتة .  تعاىلعنها الرشح والبيان عند احلديث عن كل طائفة فيام يأيت إن شاء اهللا
 .اخلالفة الراشدة نامذج للتطبيق

 أصـحاهبا فـيام بيـنهم َلَاخَدَوينقسم أصحاب األسانيد يف الرواية التارخيية إىل أقـسام ثالثـة تـ
ِّبمقتىض وحدة منهاجهم ومل يميز بينهم غالبا إال نوع الرواية التي أكثروا االشتغال هبا َُ: 

 : ِّ ـ    املحدثون١

وما يتصل هبـا مـن سـنن الـصحابة يف ^ أولئك القوم الذين اختصوا برواية سنة النبي وهم 
 .القول والفعل والسمت

. ُأصحاب الصحاح من اجلوامـع والـسنن واملـسانيد األول: ويأيت يف املرتبة األوىل من هؤالء
 .واملستدركات، واملعاجم، واملشيخاتت، يليهم أصحاب املصنَّفا

كثري من أخبـار الـصحابة وتـارخيهم يف فـرتة اخلالفـة الراشـدة، ولكـنهم وقد ورد يف كتبهم ال
اختلفوا أحيانا يف رشوط الروايـة مـن حيـث التـشدد والتـساهل، فمـنهم مـن اخـتص بالـصحيح 

 .. ، ومنهم من مجع فأوعى، وترك النقد لغريه مكتفيا بذكر إسناده)١(فقط

ال نقبـل خـربا إال بعـد نقـده ومتحيـصه وفـق ومن ثم فهذا حيتاج منا إىل اليقظة والنظر الدقيق، ف
معايري خاصة اصطلح عليها هؤالء ــ سبق عرض يشء منها ــ وإن أي هتاون يف هـذا األمـر سـيؤدي 

 .إىل أخطاء عظيمة يف احلكم عىل الرواية من جهة، وتفسريها والبناء عليها من جهة أخرى

 وأكثرهم دقة، إال أنه عىل الـرغم وهم عىل أية حال أشد أصحاب اإلسناد اهتامما بمروياهتم،
من ذلك مل تسلم كتب بعضهم من آفة الوضع، وبخاصة فيام يتعلق بام نحـن بـصدده مـن الروايـة 
التارخيية، عىل اختالف يف نوعه من حيث كونه مقصودا أو غري مقصود، وهذا أمر سيأيت تفـصيل 

 .القول فيه بالنظر والتطبيق إن شاء اهللا تعاىل

 :ن ـ   املؤرخو٢

روع علـم ـــروع أخـرى مـن فــرغم من اشتغاهلم بفــوهم قوم اشتهروا برواية التاريخ عىل ال
الرواية، فغلب عليهم بذلك منهاج احلفظ واإلسناد، مما أعان كثريا عىل نقـد مرويـاهتم وفـق هـذا 

                                                        
نـازل، وسـبيل حتقيـق هـذه  عىل اختالف بينهم يف هذا الرشط أيـضا، فالـصحة عنـد القـدماء هلـا مراتـب وم)١(

ُاملرتبة حيتاج إىل دراسة منهاجهم يف النقد، ويتطلب ذلك دربـة وممارسـة، نظـرا لـصعوبة هـذا املنهـاج ودقتـه 
 .عندهم
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ّحـدثني، املنهاج املنـضبط، ولكـنهم مل يبلغـوا يف عنـايتهم بمرويـاهتم ـــ انتقـاء وانتخابـا ـــ مبلـغ امل
ّفكانت نسبة الوضع والضعف يف مروياهتم أعىل من املحدثني، مما يعني وجـوب مـضاعفة اجلهـد 

 .يف النقد والتمحيص

 ..ويمثل هذا القسم أصحاب كتب احلوليات، والطبقات، واألنساب، وكتب الرجال

، )٢()هـــ٢٤٠ت(، وخليفـة بـن خيـاط )١()هــ٢٣٠ت(ابـن ســعد :  وأبـرز رجـال هـذا القـسم
، وأبـو زرعـة الدمـشقي )٤()هــ٢٧٩ت(، والبالذري )٣()هـ٢٧٧ت(وب بن سفيان الفسوي ويعق

 ).هـ٥٧١ت(،وابن عساكر )هـ٤٦٣ت(واخلطيب البغدادي ،)هـ٣١٠ت(والطربي ،)٥()هـ٢٨١ت(

 : ـ   األخباريون٣

وهم قوم عىل الرغم من اشتغاهلم كسابقيهم بعلم الرواية بمنهاجـه املعـروف عنـد أصـحابه، 

م عىل احلفظ واإلسناد، إال أن شهرهتم برواية األخبار بفروعهـا املتعـددة ـــ مـن الـسري والذي يقو

إال أهنـم مل يبلغـوا يف . واملغازي والفتوح والقصص ــ غلبت عىل مروياهتم فتميزوا هبا عن غريهم

العناية بمروياهتم مبلغ املحـدثني واملـؤرخني، فجـاءت مرويـاهتم عـىل الدرجـة الـدنيا مـن حيـث 

مة بسبب تفـيش مـا ال يـصح فيهـا مـن األباطيـل، واملوضـوعات، واملنـاكري بـاختالف ألواهنـا القي

 .مما يعني مزيد جهد يف النقد والتمحيص. وأشكاهلا

، )٧()هــ١٨١ت(، وسـيف بـن عمـر )٦()هــ١٥١ت(ابـن إسـحاق : وأبرز رجـال هـذا القـسم

ــــ٢٠٧ت( والواقـــدي ـــداهللا األزدي ، )٨()ه ـــن عب ـــد ب ــــ٢ق ( وحمم ـــزبري ، )٩()ه ـــاروال ـــن بك   ب

 ..)١٠()هـ٢٥٦ت(

                                                        
 .من أشهر التصانيف) الطبقات الكبري: ( وكتابه)١(
 .)الطبقات(، و)التاريخ: ( وله)٢(
 ).املعرفة والتاريخ: ( ومن كتبه)٣(
 .)أنساب األرشاف: ( ومن أهم كتبه)٤(
 .)التاريخ( وله كتاب )٥(
ِّمن أشهر ما صنف يف بابه) املغازي والسري( وكتابه يف )٦( ُ. 
 .)موقعة اجلمل(و) الردة (: ومن أهم كتبه)٧(
 .معروف مشهور) املغازي( وكتابه يف )٨(
 .)فتوح الشام( وله كتاب )٩(
 ).األخبار املوفقيات: ( ومن كتبه)١٠(
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 :أصحاب االنتخاب والرسد: ثانيا

ونقصد بأصحاب االنتخاب والرسد أولئك الذين تقوم تصانيفهم عىل منهـاج االنتقـاء، مـن 
حيث انتخاب مرويـات بعينهـا دون غريهـا ورسدهـا معلقـة األسـانيد، أو جمـردة منهـا، يف سـياق 

 .متصل مرتابط املعاين
تقـاء عنـد أصـحاب هـذا املنهـاج خلـصائص معينـة، تتفـاوت مـن مـصنِّف وختضع عملية االن

.. آلخر، حسب ميوله العلمية، واجتاهاته الفكرية، ومعايريه املنهجية من حيث الـشدة والتـساهل
ُوإن كان اجلميع يتفق يف خط عام يمكن مالحظته بوضوح، أال وهو سالمة النية جتـــاه الـصحابة 

ُيتأولون أخطاءهم، ويدفعون عنهم ما قـد يلـصق هبـم مـن تـــهم، ُعموما، فيظهرون فضائلهم، و ُ
ِّوذلك كله وفق منظومـة هلـا مالحمهـا الواضـحة واملميـزة ألصـحاب هـذا االجتـاه دون غـريهم يف 

 . انتقاء املرويات وتفسريهاْيَعمليت
ْولكنك مع ذلك قد جتـد عـىل طـول هـذا اخلـط مـن يـش ُ َ فيـه تعـصبا، واملبـالغ فيـه تـأُِططَ َ َ ً ًوال، ُّ ُّ

ْحتى وقـع بعـضهم فـيام اهتـم بـه خـصمه، فتـرسبت إىل اختياراتـه مـا ال .. واملرسَف يف سالمة نيته َّ َ َ َ َّ
 .يصح من املرويات ما كان له أثره اليسء يف منهاجه ــ من حيث االنتخاب والرسد ــ

قه، ممـا ومنهم من كان متساهال يف هذه النية فكانت األباطيل يف اختياراته أوفر حظا من سـاب
كان لذلك أثره األسوأ يف كتاباهتم ونتـائج مـصنفاهتم جتـاه أهـل هـذا القـرن الـذي يؤرخـون لـه، 

ّفضال عن كونه يفتح ألعداء هذا الصدر أعينا عميا، وآذانا صام ُ ً ِفكنا كمن أيت من قبل نفسه. ُ َ ِ ُ. 
يـل واملنـاكري مـن ولكنهم ــ أعني أهل السنة ــ عىل أية حال، كانوا أخف وطأة يف إيراد األباط

 .غريهم ممن سيأيت ذكرهم، كالشيعة وأصحاب املذاهب احلديثة
وقد ذاع منهاج هؤالء يف االنتخاب والرسد واشتهر منذ القرن الرابع اهلجـري، بعـد أن كـان 

، إذ مل يكن أحد جيـرؤ عـىل اإلسناد هو الضابط للرواية عند أهل القرون الثالثة األوىل إال فيام ندر
َ، ذلـك أن مـن تقـدم )١( أو أديب غالبا،تخاب والرسد يف هذا الزمان املتقدم إال ضعيفمنهاج االن

 . )٢(من أهل السنة ينكر هذا املنهاج ويأبونه
                                                        

 .ًصاحب األخبار الطوال، إذ كان يف أصله لغويا أديبا) هـ٢٨٢ت(ال عند أيب حنيفة الدينوري  كام هو احل)١(
 ينبغي التنبيه عىل أننا نتكلم هنا عىل أهل السنة، وإال فإن املـؤرخني واألخبـاريني الـشيعة سـبقوا إىل منهـاج )٢(

والفارق ال ريب . هنم من أهل السنةاالنتخاب والرسد ــ وفق معايريهم التي سيأيت احلديث عنها ــ قبل أقرا
كبري، فإن أصحاب االنتخاب والرسد من أهل السنة رأوا أن التوثيق يف تـصانيف مـن سـبقهم مـن إخـواهنم 
أصحاب اإلسناد ــ إسنادا، وجرحا، وتعديال ــ ما يغنيهم عن ذلك يف زماهنم املتأخر بعد أن كفـاهم أولئـك 

يف حني أن ذلك األمر مل يكن يشغل بال كثري من املصنفني الـشيعة . تقدمالسابقون عناء هذا كله يف زماهنم امل
ُــ وبخاصة الرافضة ــ الـذين رأوا يف حـب آل البيـت العـصمة للـراوي واملـروي ومـن يـروى عليـه مـن أي  َ

 .كذب، أو خطأ، أو نسيان
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ُهذا ليس غريبا، فبعد الزمـان يعنـي وانتشار منهاج االنتخاب فيام بعد القرن الثالث اهلجري 
ٍطول اإلسناد، وهذا قد يعني املاللة ملصنِّف وقارئ ٍ ُ تأخر زمنه عـن قـرن يالحـق حوادثـه، يبتغـي َ
 .منه العظة والعربة قبل أي يشء آخر يف زمانه املتأخر

احتـاد أكثـرهم يف مـن أصـحاب منهـاج االنتخـاب، ولكن الغريب للناظر يف تصانيف هؤالء 
، وكأهنم اتفقوا عـىل ذلـك وتواصـوا بـه عـن مـأل مـنهم ينهلـون منـه يف )١(بعض مصادرهم احتادا

الـذي اختـذه أكثـر ) هــ٣١٠ت(بن جرير الطـربي يتمثل هذا املصدر يف تاريخ حممد ! )٢(مؤلفاهتم
 يرفده بعضهم بمصادر أخرى، ومنهم من اكتفى به فلم يزد عليه إال ،ًأصحاب هذا املبحث إماما

ويرجع ذلك كله إىل درجة مهة املـصنِّف، وسـعة مكتبتـه، وقـوة رشطـه ـــ يف . )٣(اليشء بعد اليشء
ِّفمن نزع مـنهم نزعـة املحـدثني، . والتصنيف عىل السواء ــ يف اختيار روافده والنقل عنهااالنتقاء  َ

َّجيعل من مصادر احلديث ــ من مسانيد، وصحاح، وجوامع، وسنن، ومستدركات ــ أهم روافده 
ُومن نزع منهم نزعة األخباريني فال بأس عنده أن يـرشق وي. )٤(التي يستعني هبا يف تصانيفه ُِّ َ ِّغرب َ َ

ــــ إذا تطلــب األمــر ذلــك ــــ بحثــا عــن اخلــرب بعــد اخلــرب يثــري بــه تــصنيفه، أو يرفــد بــه مــصدره 
 .)٥(األصيل

َ، وبخاصة املحدثنيأصحاب االنتخاب والرسدبقيت مالحظة أخرية فيام خيص أمر مصادر  ْ ،
ِّ ممن نزعه عرق املحدثني مـنهم، وهـي أنـه كلـام تـأخر هبـم الـزمن جتـد)٦(واملعارصين َ هم يكـادون ِ

ًيرشكون مع الطربي إماما آخر، هو عامد الدين إسامعيل بن عمر الدمـشقي، املعـروف بـابن كثـري  ُ

                                                        
 .ِ إال إذا استثنينا أبا حنيفة الدينوري، بحكم قدمه)١(
 .تي سنلحظها عند أصحاب املدارس احلديثة وتلك السمة نفسها ال)٢(
ابن األثري يف الكامل ــ إال يف األبواب التي مل يتطرق إليها الطـربي :  ومن أبرز من يمثل هذا الصنف األخري)٣(

 .ــ وابو الفدا يف املخترص يف أخبار البرش، وابن خلدون يف تارخيه
سـالم، وابـن كثـري يف البدايـة والنهايـة، والـسيوطي يف الذهبي يف تاريخ اإل:  ومن أبرز من يمثل هذا القسم)٤(

 .تاريخ اخللفاء
ويـدخل أبـو حنيفـة الـدينوري بكتابـه األخبـار . مسكويه يف جتارب األمـم:  ومن أبرز من يمثل هذا القسم)٥(

الطوال يف هذا القسم من أوسع أبوابه ألنه سابق عىل الطربي فاستقل بمـصادره، وكلهـا أخباريـة رصفـة، مل 
 .الطها يشءخي

ِ فيام خيص كتب املحدثني )٦( َ يف كل مطلب مما يأيت، فإنه مـن املعلـوم وفـرة كتـبهم يف دراسـة ــ بتخفيف الدال ــ ْ
ًهــذه الفــرتة، وغــزارة مؤلفــاهتم عــىل اخــتالف توجهــاهتم، حتــى صــار حــرصها واســتيعاهبا أمــرا معجــزا ِ، 

طي فيه ما ذاع صيته واشتهر بـني النـاس، مـن بـاب َْرش،  من تلك الكتابات املتأخرةِ االنتقاءَ منهجُفانتهجت
 .الكشف والتحذير والبيان
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ِصاحب البداية والنهاية، يبتغـون مـن وراء ذلـك درايتـه احلديثيـة التـي ترفـع عـنهم ) هـ٧٧٤ت(

ًالكثري من الوقت واجلهد يف نقد املرويات إسـنادا ومتنـا، حتـى شـابه بعـضهم بعـضا يف ُ  كثـري مـن َ
االختيارات تبعا هلذه التبعية، فضال عن تقليد أعمى نلمسه أحيانـا يف النقـد والتفـسري والتعليـل، 

! َحتى يظن الظان أن هذا هو مذهب أهل الـسنة واجلامعـة، مـن خالفـه خـالف طريـق أهـل احلـق
.  جهة أخرىُاألمر الذي أرض كثريا عند التفسري والتعليل من جهة، ثم عند الرد عىل املخالف من

 .وهو أمر سوف تكشف عنه الصفحات اآلتية

ِيف حني يكاد يرشك غريهم ــ ممن خفتت نزعتهم احلديثية ــ ابن األثري بكتابه الكامل، يتبعـون  َّ َْ َ َُ َ ُ
ترتيبه، ويرضـون اختياراتـه، هيتـدون بـذلك يف بحـر الطـربي املـتالطم األمـواج بغـزارة مروياتـه 

 .واختالف بعضها أحيانا

  يف بعـض مـصادرهم كـان لـه أثـره الواضـح يفاالنتخاب والـرسدب أن احتاد أصحاب ال ري
األمـر الـذي يفـرس لنـا سـبب ذيـوع هـذه املرويـات وشـهرهتا . اشرتاك بعضهم يف مرويات بعينها

 .بعينها يف تلك التصانيف

جتـارب األمـم ملـسكويه : صادر االنتخـاب والـرسد أبرز النامذج ملـمتثل التي الكتبومن أهم 
رص يف تاريخ البرش أليب الفدا ، واملخت) هـ٦٣٠ت(الكامل يف التاريخ البن األثري ، و)هـ٤٢١ت(
ــب الطــربي )هـــ٧٣٢ت( ــب العــرشة للمح ــاض النــرضة يف مناق ـــ٦٩٤ت(، والري ــاريخ )ه ، وت

 ، وتـاريخ ابـن خلـدون)هــ٧٧٤ت( والبداية والنهاية البـن كثـري ،)هـ٧٤٨ت(اإلسالم للذهبي 
 )..هـ٩١١ت (خللفاء للسيوطي ، وتاريخ ا)هـ٨٠٨ت(

، من مـصادر االنتخـاب والـرسدوعىل الرغم من كون األخبار الطوال أليب حنيفة الدينوري 
إال أين استثنيته من تلك املصادر املنتخبة لدراسة أثر الوضع فيها يف هذا املبحث، وذلك أنه حكى 

وهنـا حكايـات شـعبية الكتهـا ألـسنة أخبارا ال تعدو ــ عند التذوق واملقابلـة بأصـوهلا املـسندة ـــ ك
 .العامة ممن كان يف عرص أيب حنيفة، فهي تتسم بالركة، والضعف

لباحـث يف يتبـني بوضـوح ل  أنـه،وآخر ما ينبغي التنبيه عليه يف هذا املدخل املهم هلذا الفـصل
 عليهـا  أهـل الـسنة يف أصـول عامـة يرتكـزُجمال الرواية التارخيية واألخبارية عند املسلمني اتفـاق

 : تنحرص ــ حسب استنباطي ــ يف ثالثة أصول، وتفسريهامنهاجهم يف الرواية التارخيية

 .ـ صحة اخلرب إسنادا ومتنا

 .ـ رد املنكر من األخبار ولو كان ظاهر إسناده الصحة

 .ـ معرفة فضل الصحابة، وتأويل أخطائهم، وحتريم الطعن يف إيامهنم ونياهتم
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، وتفسريه التاريخ عند املسلمني رواية هذه األصول العامة ملنهاج وعىل الرغم من االتفاق يف
ويرجع السبب يف ذلك إىل رشط كل . عملية التفسريمنهاج ًفإن هذا مل يمنع اختالفا وقع بينهم يف 

 .مفرس يف كل أصل من هذه األصول السابقة

هر إسناده الصحة ــ فمنهج إثبات صحة اخلرب مثال ــ ومثله رد املنكر من األخبار ولو كان ظا
وهـذا أمـر . خيتلف من مفرس آلخر، عىل الرغم من كوهنم يتبعون إطارا عاما حمددا يف ذلك األمر

ُرأيته خيتلف ليس من فـرد آلخـر فقـط، بـل كـذلك مـن عـرص لعـرص أيـضا، وذلـك تبعـا لدرجـة 
يف قبول اخلرب فمنهاج املتقدمني مثال واصطالحاهتم . ِالتمكن يف هذا املنهاج ورشط كل امرئ فيه

لـذلك فقـد نجـد مـن األخبـار مـا يـضعفه . أو رده ختتلف أحيانا عن املتأخرين، وكذلك العكـس
ّبعض املتقدمني، يف حني نجـد مـن املتـأخرين مـن يـصححه، بـل أحيانـا يـرد  عـىل املتقـدم املتـأخر َُ

ّوهذا أمر مر طرف منه فيام سبق عنـد احلـديث عـن أثـر الوضـع يف . تضعيفه أو تصحيحه الروايـة َ
 .التارخيية، وسوف يأيت أمثلة له أيضا عند عرض تفسري تلك النامذج من فرتة اخلالفة الراشدة

 وأما عن الصحابة وأخطائهم، فهذا أمر يرجع إىل مدى جـرأة املفـرس أو حتـرزه عنـد ولوجـه 
 مـن تبعـا لدرجـة متكـن املفـرس. ّوهذا أمر ــ ال شك ــ نسبي، خيتلف من مفـرس آلخـر. هذه احلقبة

 . هواه وما يعتقد جتاه كل قضية يتناوهلا بالبحث والنظر

ومن ثم ــ بناء عىل ماسبق ــ ختتلف الداللة املستنبطة من كـل خـرب بـاختالف كـل مفـرس تبعـا 
 .ملنهاجه يف قبول اخلرب أو رده، وتبعا هلواه وما يعتقد جتاه حمتوى هذا اخلرب

.  ودراسـتها روايـة وتفـسرياالفـة الراشـدةَ نـامذج مـن عـرص اخلتنـاولوهذا أوان الرشوع يف 
يف حماولة تطبيقية نكشف هبا شيئا من أثر الوضع وسوف يصاحب ذلك الرد والتعليق واملناقشة، 

 .يف رواية التاريخ وتفسريه

كـل مـا ط ما قد يذهب إليه اخلاطر األول أنـه  أين لست أعني بالوضع فق عىل التنبيهوقد سبق
فهذا أمر هـني يدركـه الباحـث للوهلـة األوىل، وإنـام املـشقة هنـا هـو . .يف إسناده كذاب أو مرتوك

َّإخراج آثار ما أدخل عـىل الروايـات التـي ظـاهر إسـنادها الـصحة، حتـى غـرت بعـض البـاحثني  َ ُ

وهذا أمر من اخلفاء والدقة بحيث حيتاج من الباحثني مشقة وعنتـا . فأوجب حكم الصحة ملتوهنا
قابل بعضها ببعض، ويعرض بعضها عىل بعض حتى يمكنه الوقوف أن يتتبع مرويات الباب ثم ي

 .عىل املدخول يف الرواية وليس منها

وملا كنت سوف أتناول أبوابا فيها من املرويات الكم الكبري، بلغ اخلالف بينهـا أحيانـا درجـة 
 ًاالضطراب يف الباب الواحد بام تباينت فيه صحة وسقام، وطوال وقـرصا، وتفـصيال واختـصارا،
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بل أحيانـا لفظـا ومعنـى، األمـر الـذي جيعـل مهمـة الباحـث يف هـذه املرويـات يف غايـة الـصعوبة 
ِواملشقة، ذلك أن عليه أن يشق عباب بحر جلي فيه من اخلطر ما فيه ّ ُ  فقـد وملا كان األمـر كـذلك،. ّ

ِحتم عيل ذلك أن أدرس هذه املرويات وفق منهاج عسري أراه ــ عىل الرغم من صعوبت ْ َّ َ َّ ه ومشقته ــ َ
 )١(املنهاج األمثل الذي يعني عىل دراسة قضية الوضع وآثاره وطرقه وأسـبابه يف الروايـة التارخييـة

 . فأستعني اهللاَ عىل ذلك.وتفسريها
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َ بل يف كل رواية تعترب اإلسناد أصال يف العلم التابعة له)١( َ. 
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   األول األولاملبحثاملبحث
   الصديق الصديقبكربكر أيب  أيب استخالفاستخالف

الصديق ريض  مطالب ختتص بقضية استخالف أيب بكر ةهذا املبحث لثالث يف أعرضسوف 
 :اهللا عنه

يف هـذا ^ ؟ أنـاقش فيـه مـا روي عـن النبـي  أبا بكر قبل موته^هل استخلف النبي : أوهلا
، وما جـرى بـني الـصحابة يف هـذا اليـوم حتـى خرب السقيفةيليه بعد ذلك دراسة مرويات . الشأن

ف حـول اخلـالليكون ختام هذا املبحـث باحلـديث عـن . انتهى باستخالف أيب بكر ريض اهللا عنه
 ريض اهللا عنه، هل أقر هبا مجيع الصحابة من أول يوم، أم وقع إعراض من بيعة الصحابة أليب بكر

 .بعضهم

   األول األولاملطلباملطلب
   أبا بكر قبل موته أبا بكر قبل موته^ استخلف النيب  استخلف النيب هلهل

 وهـو ذا مـا اتفـق عليـه مجهـور أهـل الـسنة،هـ. ومل يـستخلف أحـدا مـن بعـده^ تويف النبي 
دل عىل . )١(مات ومل يعهد من بعده ألحد^  عندي، أن النبي الصحيح الراجح الذي ال مرية فيه

 طريـق مـن، وغـريه )٣(، ومـن ذلـك مـا رواه مـسلم)٢(ذلك عندهم صحيح املرويات يف هذا الباب
 :قالت  ريض اهللا عنهاعائشة عن مرسوق،

ــارا  اهللا رســول تــرك مــا«   أوىص وال ،بعــريا وال ،شــاة وال ،درمهــا وال ،دين
 .»بيشء

، وغريمها من طريق عـروة بـن الـزبري، عـن عبـد اهللا بـن عمـر )٥(، ومسلم)٤(خاريوأخرج الب
 :قال

                                                        
أظهرت رغبته، ولكـن ^  هذا ما اجتمع عليه الباب بعد نقده ومتحيصه، اللهم إال إشارات أشار هبا النبي )١(

 . وحي أعرض عن الترصيح بذلك تاركا إياه للمسلمني يقيض اهللا فيهم ما يشاءّملا مل ينزل يف هذا األمر
  .انظر امللحق بآخر الرسالة )٢(
 . ١٦٣٥ صحيحه برقم )٣(
 .٧٢١٨ صحيحه برقم )٤(
 .١٨٢٣ صحيحه برقم )٥(
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 :يمنـ خري هو من استخلف فقد أستخلف إن :قال ؟تستخلف أال :لعمر قيل«
 .» اهللا رسول :يمن خري هو من ترك فقد ،أترك وإن .بكر أبو

 : قالمليكة أبى ابن وغريه من طريق )١(وأخرج مسلم

 :قالت ؟استخلفه لو مستخلفا  اهللا رسول كان نَم: ئلتوس عائشة سمعت«
 ؟عمر بعد نَم :هلا قيل ثم. عمر :قالت ؟بكر أبى بعد نَم ثم :هلا فقيل. بكر أبو

 .»هذا إىل انتهت ثم. اجلراح بن عبيدة أبو :قالت

عـىل ^ تـشري إىل اخلليفـة مـن بعـده، منهـا إرصاره ^ إال أنه مع ذلك وردت إشـارات منـه 
 أميب بكر املسلمني يف الصالة يف مرضه وإقراره عىل ذلك دون غريه، من ذلك ما صح عـن إمامة أ

  :)٢(قالت أهنا عنها اهللا  رىضعائشة املؤمنني

 :عائـشة قالـت. بالنـاس يـصيل بكـر أبا مروا :مرضه ىف قال    اهللا رسول إن«
 فليـصل رعم فمر، البكاء من الناس يسمع مل مقامك ىف قام إذا بكر أبا إن :قلت

 مل مقامـك ىف قـام إذا بكـر أبـا إن له قويل :حلفصة فقلت :عائشة فقالت. لناسبا
 رسول فقال ،حفصة ففعلت. لناسبا فليصل عمر فمر، البكاء من الناس يسمع

 فقالت. لناسبا فليصل بكر أبا مروا، يوسف صواحب ألنتن إنكن، مه:  اهللا
 .»خريا منك ألصيب كنت ما :لعائشة حفصة

عن : )٤(وهو كثري، منها، )٣(^ ما صح عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر يف رؤيا النبي وكذلك
 :ابن عمر قال

 أبو فأخذ، وعمر بكر أبو جاءنى ،منها أنزع بئر عىل أنا  بينام: اهللا رسول قال«
 ابن أخذها ثم .له يغفر واهللا، ضعف نزعه وىف ذنوبني أو ذنوبا فنزع، الدلو بكر

 النـاس مـن عبقريـا أر فلـم، غربـا يـده ىف فاسـتحالت، بكـر بىأ يد من اخلطاب
 .»بعطن الناس رضب حتى فنزع، فريه يفرى

 : من طريق نافع عن ابن عمر قال)٥(وأخرج البخاري

                                                        
 .٢٣٨٥ صحيحه برقم )١(
 .٦٧٩ صحيح البخاري برقم )٢(
، ومـسلم بـرقم ٧٤٧٥، ٧٠٢٢، ٧٠٢١، ٣٦٦٤بخاري بأرقام ال:  انظر يف رواية أيب هريرة من الصحيحني)٣(

 ،٣٦٧٦، ٣٦٣٣البخــاري بأرقــام : ، وانظــر يف روايــة ابــن عمــر مــن الــصحيحني أيــضا)١٨، ١٧ (٢٣٩٢
 .٢٣٩٣ومسلم برقم . ٧٠٢٠، ٧٠١٩، ٣٦٨٢

 .٣٦٧٦ املتن متن البخاري من رواية ابن عمر برقم )٤(
 .٣٦٩٧، ٣٦٥٥ صحيحه برقمي )٥(
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 ثـم، اخلطـاب بن عمر ثم، بكر أبا فنخري ^ النبى زمن ىف الناس بني نخري كنا«
 .)١(»عنهم اهللا رىض عفان بن عثامن

 إليه يف ذلك بيشء نصا، فاكتفى باإلشارة ملا كان يرجوه من ربه َك أنه مل يوحوكأن العلة يف ذل
ه يهذا ما يدل عل. واملؤمنني، فتحقق ما رغب فيه، باتفاق املسلمني من بعده عىل أيب بكر ريض اهللا

 .تذوق النصوص بعد نقدها، ومتحيصها
كابن حزم، وابـن حجـر . ولكننا وجدنا بعد ذلك من أهل السنة من قال بخالفة أيب بكر نصا

 هـل :  الـصديق خالفـة يف الـسنة أهل اختلف«: احلنفي العز أيب ابنيقول . وغريمها.. اهليتمي
 ثبتـت أهنـا إىل احلـديث أهـل مـن ومجاعـة البـرصي احلـسن فـذهب ؟ باالختيار أو بالنص، كانت

 واملعتزلـة يثاحلـد أهـل من مجاعة وذهب. اجليل بالنص قال من ومنهم واإلشارة، اخلفي بالنص
 حذيفـة حـديث. .ذلك من :أخبار بالنص إثباهتا عىل والدليل .باالختيار ثبتت أهنا إىل واألشعرية

 أهــل رواه. )وعمـر بكـر أيب: بعـدي مــن باللـذين اقتـدوا(: ^ اهللا رسـول قــال: قـال الـيامن، بـن
 ^ اهللا سولر عيل دخل(: قالت أبيها، وعن عنها اهللا ريض عائشة عن )٢(الصحيحني ويف .السنن

 اهللا يأبى: قال ثم كتابا، بكر أليب أكتب حتى وأخاك، أباك يل ادعي: فقال فيه، بدئ الذي اليوم يف
 يل ادعـي(: قـال: روايـة ويف .)طامع األمر هذا يف يطمع فال(: رواية ويف .)بكر أبا إال واملسلمون

 خيتلـف أن اهللا معـاذ. القـ ثـم عليـه، خيتلـف ال كتابـا بكـر أليب ألكتـب بكـر، أيب بـن الـرمحن عبد
 .)٣(») بكر أيب يف املؤمنون

 بكـر أيب اسـتخالف عـىل ^ اهللا رسـول نـص بـل :طائفـة وقالت«: ويف ذلك يقول ابن حزم
 أن الثابتـة الطـرق مـن جـاء قـد اخلرب فإن ..لرباهني ،نقول وهبذا .جليا نصا الناس أمور عىل بعده

 أن مهمـت لقـد( :الـسالم عليـه فيه تويف الذي همرض يف عنها اهللا ريض لعائشة قال ^ اهللا رسول
 ،مـتمن يتمنـى أو ،أحـق أنـا قائـل يقـول لكيال عهدا عهدأو ،كتابا فاكتب وأخيك أبيك إىل أبعث
 جـيل نـص فهـذا ).بكر أبا إال ونيبنوال اهللا ويأبى( :أيضا وروي ).بكر أبا إال واملؤمنون اهللا ويأبى

 .)٤(»بعده األمة والية عىل بكر أبا والسالم الصالة عليه استخالفه عيل
باسـتخالف ^ وهذا ابن حجر اهليتمي، يعدد من األدلة عىل وجود الـنص اجلـيل مـن النبـي 

 .)٥(»جـدا فكثـرية إليهـا واملـشرية بخالفتـه املـرصحة عنـه الـواردة النصوص ماأ«: أيب بكر، فيقول
 : حسب ترتيب اهليتمي يف كتابهوسوف أختار منها ما يأيت: قلت

                                                        
 .هلم^  ذلك إال بام ظهر من تفضيل رسول اهللا  ولن يكون)١(
 .، وليست رواية البخاري ما سيورده رواية مسلم بلفظه)٢(
 .٤٧٢-٤٧١ رشح العقيدة الطحاوية ص )٣(
 .١٠٨-٤/١٠٧ الفصل يف امللل واألهواء والنحل )٤(
 .١/٥٣ والزندقة والضالل الرفض أهل عىل املحرقة الصواعق )٥(



 

 ٢٢٢

 :قـال عـنهام اهللا ريض عمـر بـن اهللا عبـد عـن حـسن بـسند البغوي القاسم أبو أخرج :ينالثا«
 )..قليال إال يلبث ال بكر أبو ،خليفة عرش اثنا خلفي يكون( :يقول  ^اهللا رسول سمعت

 قـال قـال حذيفـة عـن وصـححه واحلـاكم ماجه وابن وحسنه والرتمذي أمحد أخرج :الثالث
 أيب حـديث مـن الطـرباين وأخرجـه )وعمـر بكـر أيب بعـدي مـن باللـذين اقتـدوا: (^ اهللا رسول

 ..مسعود ابن حديث من واحلاكم الدرداء

 :فيـه مـات الـذي مرضـه يف^ اهللا  رسـول يل قـال :قالت عائشة عن مسلم أخرج :السادس
 .أوىل أنـا :قائـل ويقـول ،مـتمن يتمنـى أن أخـاف فـإين ،كتابـا أكتـب حتـى وأخاك أباك يل ادعي(

 )...بكر أبا إال املؤمنونو اهللا ويأبى

 وقـال ،حجـرا البنـاء يف وضع ،املسجد اهللا رسول بنى ملا :سفينة عن حبان ابن أخرج :الثامن
 .بكـر أيب حجـر جنـب إىل حجـرك ضع :لعمر قال ثم .حجري جنب إىل حجرك ضع( :بكر أليب

 .)بعدي اخللفاء هؤالء قال ثم .عمر حجر جنب إىل حجرك ضع :لعثامن قال ثم

 :قـال وجعـه بـه اشـتد ملا اهللا رسول أن عنها اهللا ريض عائشة عن البزار أخرج :عرش ساخلام
 اهللا معاذ :قال ثم .عليه الناس خيتلف ال أن ،كتابا بكر أليب أكتب قرطاس أو وكتف ةاوبد ائتوين(

 ،بكـر يبأ خالفـة عـىل املحققـني بعـض قالـه كام رصيح نص فهذا). بكر أيب عىل الناس خيتلف أن
 .)١(»..كذلك إال يقع ال أنه عىل كتابه ًالّعوُم ،كَرَت إنام وأنه

ٍوهكذا، فإنه يظهر مما سبق من نقول أن مجلة ما استند عليه أصحاب هذا القـول يـدور عـىل مرويـات ُ ُ مل  ِ
 :اآلتية األحاديث يف أهم هذه املرويات حرص ويمكن.)٢(تربأ من العلل خالفت الصحيح من مرويات الباب

  األولالفرع

 متمن يتمنى أن أخاف فإين كتابا أكتب حتى وأخاك أباك يل ادعي«:حديث
 »بكر أبا إال واملؤمنون اهللا ويأبى أوىل أنا قائل ويقول

 سـليامن عـن  النيـسابوري،حييى بن  حييىمن طريق )٣(وأصل باب هذا اخلرب ما رواه البخاري
 :)٤(عنها اهللا ائشة رىضع قالت: قال حممد بن القاسم عن ،سعيد بن حييى عن ،بالل بنا

                                                        
 .٦٨-١/٥٨ املصدر نفسه )١(
واختـصايص . هذا بخالف التأويل الفاسد ــ من قبل هؤالء القائلني بالنص اجليل ـــ لـبعض النـصوص الـصحيحة )٢(

 .هنا ليس هبذا القسم ــ قسم التأويالت الفاسدة ــ بقدر ما هو خمتص بأثر الوضع والوهم من املروي يف التفسري
 .٧٢١٧، ٥٦٦٦ صحيحه برقمي )٣(
 . املتن متن البخاري)٤(
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. لـك وأدعـو لـك فأسـتغفر حى وأنا كان لو ِذاك  اهللا رسول فقال. وارأساه«
 آخـر لظللـت ذاك كان ولو مويت حتب ألظنك إنى واهللا ،ياهِكلُواث عائشة فقالت
 أو - مهمت لقد ،وارأساه أنا بل : يالنب فقال. أزواجك ببعض اًمعرس يومك
 يتمنـــى أو القــائلون يقــول أن ،فأعهــد وابنــه ربكــ أيب إىل أرســل أن - أردت

 .»املؤمنون ويأبى اهللا يدفع أو، املؤمنون ويدفع اهللا يأبى :قلت ثم .املتمنون

ـــ بـإطالق عهـد  فهذا خرب صحيح عرف به حييى بن حييى النيـسابوري، مل يـصح هبـذا اللفـظ

ولكن مـع . تفرده بإسنادهُإال من طريقه، حتى حكي الوارد يف اخلرب من غري ختصيص ــ ^ النبي 

وعلـة . ذلك نجده مل يسلم من حماوالت الوضع فيه متنا وإسنادا، إما بعبث عابث، أو وهم واهم

 : ذلك

ِّ األهواء من جهة، ممن أراد أن يكثر طرق هـذا اخلـرب، أو ممـن أضـاف إليـه مـا يزيـد اخلـرب -١
عنـد موتـه ^ اختصاص النبـي إفصاحا عن مضمون فيه مل تفصح عنه الرواية بام فيها من إشارة 

ْبعهد منه إىل أيب بكر وولده بيشء أرسته الرواية فلم تفصح عن هذا الذي أراد النبي  َّ َ َ أن يعهد ^ ٍ
 .به إىل أيب بكر وولده

 والعلة األخرى الوهم واخلطأ الذي ال يسلم منه بـرش، فظهـر ذلـك إمـا يف اإلسـناد أو يف -٢
 .املتن أيضا

 بـن إبـراهيم بـن إسـحاق من طريـق )١(الطرباين: َضا ــ عدا من سبق ــفهذا اخلرب قد أخرجه أي

 القاسم بن الرمحن عبد قال :قال الزبيدي عن ،سامل بن اهللا عبد عن ،احلارث بن عمرو ، ثناالعالء

 .. بهعائشة عن القاسم أخربين :حممد بنا

ع عـىل ذلـك ُهذا إسناد ال يصح، فاحلديث حديث حييى بن حييى، وهـذا اإلسـناد وضـ: قلت

َاملتن الصحيح إما عن عمد أو وهم إسـحاق بـن إبـراهيم بـن ــ واألول هو الراجح عندي ـــ فـإن  َ

لب عليه الضعف، خاصة يف روايته عن عمرو بن احلارث كام هو هنـا، قـال  يغ، العالء بن زبريق

ئي ـــ وهـو ُّواهتمه بلديه حممـد بـن عـوف الطـا. )٢(»احلارث بن عمرو عن بثقة ليس«: فيه النسائي

 .)٤(» بن زبريق يكذبإبراهيم بن إسحاقما أشك أن «:  ــ فقال)٣(أعلم بحديث بلده ورجاله
                                                        

 .١٨٢٥ مسند الشاميني برقم )١(
 .٨/١٠٩ تاريخ دمشق )٢(
 ).٢٦/٢٣٩هتذيب الكامل ( جاء عن حييى بن معني أن ابن عوف أعرف بحديث بلده )٣(
 .١٦٨٢ سؤاالت اآلجري أليب داود برقم )٤(
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 الزبيـدي احلارث بن عمرو«: )١(قال الذهبي. عرف حالهُ وأما عمرو بن احلارث هذا فإنه ال ي
 إسـحاق بـن عنـه بالروايـة تفـرد نـسخة عنـه ولـه ،فقـط األشـعري سـامل بن اهللا عبد عن ،احلميص

 زبريـق وابـن ،العدالـة معـروف غـري فهـو ،علـوة اسـمها له وموالة ، إبراهيم بن العالء بن زبريق
 .»ضعيف

 ثنـا :قـال املـديني حييـى بن العزيز عبد من طريق )٣(، وابن عساكر)٢(وأخرجه كذلك أبو نعيم
 ريض اهللا عائـشة قالـت يقـول حممـد بـن القاسـم سـمعت قال سعيد بن حييى عن بالل بن سليامن

 :عنها

 .لـك وأدعو لك فأستغفر حي وأنا كان لو ذاك :^ اهللا رسول فقال .وارأساه«
 آخر لظللت ذلك كان ولو ،مويت حتب ألظنك واهللا إين ،واثكلتاه :عائشة فقالت
 لقـد .وارأسـاه أنـا بـل :^ اهللا رسـول فقـال .أزواجـك بـبعض معرسـا يومك
 يتمنـى أو ،القائلون قولي أن ،فأعهد وابنه بكر أيب إىل أرسل ،أردت أو ،مهمت

  .»املؤمنون ويأبى اهللا يدفع أو ،املؤمنون ويدفع اهللا يأبى :قلت ثم ،املتمنون

 العزيز عبد: ، وهواملديني حييى بن العزيز عبدفاخلرب هنا مرسوق إسنادا ومتنا، واملتهم به هنا 
 يـضع احلـديث أهـل مـن لـيس«: جاء عن البخاري قوله. أوس بن عمرو بن اهللا عبد بن حييى بن

 لـيس: فقـال املـدينى حييـى بـن العزيز عبد عن زرعة باأ سألت«: وقال ابن أيب حاتم. )٤(»احلديث
 بالل بن سليامن عن حيدث فقلت مصعب يبأل وذكرته فكذبه، املنذر بن براهيمإل ذكرته ،يصدق

 . )٥(»دركتهأ ما منه كربأ ناأ ،ذبَك فقال

 نـا حـسان بـن حييـى نا اجلروي العزيز عبد بن سناحل أيضا من طريق )٦(وأخرجه ابن عساكر
 :قال حممد بن القاسم عن سعيد بن حييى عن بالل بن سليامن

 وأدعو لك فأستغفر حي وأنا كان إن ^ اهللا رسول فقال وارأساه عائشة قالت«
 لظللـت ذلـك كـان ولـو مـويت حتـب ألظنك إين واهللا واثكاله عائشة قالت لك

 أرسل أن مهمت لقد وارأساه أنا بل ^ اهللا سولر فقال أزواجك ببعض معرسا
 .»املتمنون ويتمناه القائلون يقول أن إليه فأعهد وابنه بكر أيب إىل

                                                        
 .٥/٣٠٥ ميزان االعتدال )١(
 .٢/١٨٥ حلية األولياء )٢(
 .واملتن متنه. ٣٠/٢٦٦ تاريخ دمشق )٣(
 .١٨/٢١٩هتذيب الكامل  )٤(
 .٥/٤٠٠ اجلرح والتعديل )٥(
 .واملتن متنه. ٣٠/٢٦٦ تاريخ دمشق )٦(
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وهذا إسناد ال يصح، فاحلديث كام قلنا حديث حييى بن حييى النيسابوري، وعلتـه هنـا : قلت
منكــرة ليــست كــام أن يف متنــه لفظــة .  رغــم كــوهنم ثقــات)١(وقــوع الــوهم مــن بعــض رواتــه فيــه

) إليــه(فلفظــة . »إليــه فأعهــد وابنــه بكــر أيب إىل أرســل أن مهمــت لقــد«: بمحفوظــة، وهــي قولــه
 .ٍذلك أن العهد هنا مطلق من غري تقييد بأيب بكر. موضوعة ليست يف طريق من طرق هذا اخلرب

ُويؤكد ما ذكرت يف ضـعف هـذا الطريـق أن أبـا نعـيم جعـل هـذين الطـريقني األخـريين مـع 
َوقــد صــدق، . )٣( هلــذه الروايــة عــن القاســم)٢(الزبيــدي الــسالف مــن املفاريــد والغرائــبطريــق  َ

 ويقـال«: قـال ابـن حجـر. فاحلديث كام قلنا حديث حييى ين حييى النيسابوري كام عنـد البخـاري
 هـذا منـه ليـسمع نيـسابور إىل اخلـروج أمكنـه لـو يتمنـى كـان أمحـد وإن اإلسـناد هبـذا تفـرد )٤(إنـه

: قلت. )٥(»بالل بن سليامن عن آخرين وجهني من املستخرج يف نعيم أبو أخرجه كنول ،احلديث
بحجة إخراج أيب نعـيم لـه مـن وجهـني ) تفرد به حييى بن حييى(وكأن ابن حجر يرتاب من قوهلم 

وقد أوضح أبو نعيم يف احللية ــ كام مر بنا ــ أهنام من املفاريد والغرائب يعني لـيس هـذان . آخرين
ّبدليل أنه مل خيرج طريق حييى بـن حييـى مـن مجلـة هـذه املفاريـد والغرائـب . ن باملحفوظنيالطريقا

 .رغم اشتهار حييى بن حييى به مما يعني إشارته بعدم صحته إال من طريق حييى بن حييى فقط

ولكن ما يعكر بالفعل صفو تفرد حييى هبذا اخلرب، متابعة الواقدي له فيام رواه عنه كاتبه حممد 
 بـن حييـى عـن، بـالل بـن سـليامن حـدثني  ـ الواقـدي ـعمـر بـن حممد أخربنا: )٧(، قال)٦( سعدبنا

 عـن، عـامرة بـن هـشام وأخربنـا: عمـر بـن حممـد قـال .عائـشة عـن، حممـد بن القاسم عن، سعيد
 عـن، اهللا عبـد بـن حممـد وأخربنـا) ح( .عائـشة عـن، حممـد بن القاسم عن، حكيم أيب بن إسامعيل
 عبيـد عـن، عمرو بن عفيف عن، القاسم بن احلكم وأخربنا )ح( .عائشة عن، ةعرو عن، الزهري

 : قالت، بعض حديث يف بعضهم حديث دخل، عائشة عن، عتبة بن اهللا عبد بن اهللا

: أقـول وأنـا ^ اهللا رسـول عـيل فـدخل، ميمونـة بيت يف ^ اهللا برسول بدئ«
 وأكفنـك، كلـ وأدعـو، لـك فأسـتغفر حـي وأنـا ذلـك كـان لو: فقال، وارأساه
 يومك لظللت ذلك كان ولو، مويت لتحب إنك واهللا، واثكاله: فقلت، وأدفنك

                                                        
 .، أو ممن دونهاجلروي العزيز عبد بن احلسن لعله من )١(
 . يف إشارة إىل ضعفها كام هو عىل منهاج القدماء يف املعروف عندهم من قوهلم مفاريد وغرائب)٢(
 .٢/١٨٦ حلية األولياء )٣(
 .حييى بن حييى: ني يع)٤(
 .١٣/٤٠ فتح الباري )٥(
 . ولعل ذلك هو سبب عدم ذكره يف كتب األفراد)٦(
 .٢/١٩٩ الطبقات الكبري )٧(
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 أردت أو، مهمت لقد، وارأساه أنا بل: ^ النبي فقال، أزواجك ببعض معرسا
 األمر يف يطمع فال، عهدي وأعهد، أمري فأقيض أخيك وإىل أبيك إىل أرسل أن

 ويـدفع اهللا يـأبى، كـال: قـال ثـم ،املتمنـون يتمنى أو، القائلون يقول وال، طامع
 أبا إال اهللا ويأبى: حديثه يف بعضهم وقال، املؤمنون ويأبى اهللا يدفع أو، املؤمنون

 .»بكر

ًوالواقدي وإن كان مرتوكا، إال أنه ليس عندي ممن يكذب، كـان راويـة واسـع احلفـظ، وإنـام  َ ِ َ ً

ه أسـانيد الثقـات بالـضعفاء ُتــرك آلفـات فيـه غـري الكـذب عـىل الـراجح عنـدي، مـن أمههـا مجعـ

 ـــ كـام هـو هنـا ـــ ممـا أهـدر )١(وحكاية املتون نسقا واحدا ال يمكن معه متييز الصحيح من الـسقيم

 .، فلم يلتفت إليها أحد)٢(قيمة متابعته

، )٤(، والـــدارمي)٣(ُويف البــاب مـــن طريـــق القاســم عـــن عائـــشة أيـــضا مــا رواه ابـــن ســـعد
 ،الـرمحن عبـد بـن سـليامن عـن ،سليامن بن فليح أخربنا نصورم بن سعيد، من طريق )٥(والطرباين

 :عائشة قالت عن حممد بن القاسم عن

 ثـم .بالنـاس فليـصل بكـر أبـا مـروا :فقـال ،مرضه يف بالصالة  النبي أوذن« 
 يـا :فقلـت ؟بالنـاس يـصيل بكـر أبـا أمرتن هل :قال عنه يُرس فلام .عليه أغمي

 إنكـن :قال .عمر أمرت فلو ،الناس سمعُي ال رقيق رجل بكر أبا إن ،اهللا رسول
 اهللا ويـأبى ،ومـتمن قائل فرب ،بالناس فليصل بكر أبا مروا !يوسف صواحب
 .»واملؤمنون

  سـليامن إالحممد بن القاسم عنمل يرو هذا احلديث «: قال الطرباين عقب روايته هذا احلديث
 .»سليامن بن فليح، تفرد به الرمحن عبد بن

ِّوفليح تكل: قلت ُ ُ، وال حيتمل التفرد، خاصة إذا خالف غريه، إال يف أحاديـث عرفـت )٦(م فيهُ
 . وكأنه خلط هنا بني حديثني مستقلني. أخرجها له أصحاب الصحاح عنـه

                                                        
َالثقة والضعيف، احلر والعبـد، حتـى ربـات البيـوت، ومـن لـيس :  كام أنه كان ممن مجع فأوعى عن كل أحد)١(

ُّكثر من غرائبه حتى اهتم هو هبا، يف حني أن اآلفة غالبـا مـا ُيعرف بالرواية من األبناء واألحفاد واملوايل، مما أ َ
 .تكون ممن دونه

فهذا خرب أصله مدين، وأصـول إسـناده مدنيـة، وكـذلك الواقـدي، ممـا .  اللهم إال يف تعزيز خمرج اخلرب فقط)٢(
 .يعني معرفة أهل املدينة هلذا اخلرب وأنه مل يغب عن كلهم

 .٢/١٩٤ الطبقات )٣(
 .٨٣برقم  مسنده )٤(
 .١٨٢٥، ويف مسند الشاميني برقم ٦٣٢٩ يف املعجم األوسط برقم )٥(
 .٢٣/٣١٧، وهتذيب الكامل ٦/٣٠، والكامل يف الضعفاء البن عدي ٧/٨٤اجلرح والتعديل :  انظر)٦(



 

 ٢٢٧

 بـن بكـر أيب بـن امللـك عبـد حدثني ،الزهري عن إسحق بن حممدُوقد روي نحوه من طريق 
 :)١( قالزمعة بن اهللا عبد عن ،أبيه عن ،هشام بن احلارث بن الرمحن عبد

 الـصالة إىل بالل دعاه ،املسلمني من نفر يف عنده وأنا  اهللا برسول استعز ملا« 
 وكان، الناس يف عمر فإذا زمعة بن اهللا عبد فخرج .للناس يصيل من مروا :فقال

 رسـول سـمع فلام ،فكرب فتقدم .بالناس فصل قم ،عمر يا :فقلت ،غائبا بكر أبو
 ذلــك اهللا يــأبى ؟بكـر أبــو فــأين :قـال ،جمهــرا رجــال عمـر وكــان ،صـوته  اهللا

 عمر صىل أن بعد فجاء بكر أيب إىل فبعث .واملسلمون ذلك اهللا يأبى ،واملسلمون
 .»بالناس فصىل ،الصالة تلك

ُّولكنه خرب تكلم يف إسناده ومتنه، والراجح رده ُ)٢( . 

ها مطلق من غري تقييد بأيب بكر كام أن العهد في: والنتيجة التي توصل إليها حتقيق هذه الرواية
ولكـن . ُفهم بعض املتأخرين، وإال صار ابن أيب بكر مشاركا يف هذا العهد أيضا وهذا حمال طبعـا

أراد أن يكتب عهـدا يف حـضور أيب بكـر وابنـه، أيـا كـان العهـد، ^ ما يفهم من الرواية أن النبي 
املهم أنه مل ينص عـىل يشء يف . أو يف شأن آخرسواء كان أليب بكر، أو لغريه، يف اخلالفة من بعده، 

 .هذه الرواية ألحد

إال أنه يبقى بعد ذلك معضلة املعضالت يف مرويات هذا الباب، وهو حديثنا الذي خصـصنا 
ــذا  ــه ه ــرعل ــعدالف ــن س ــد رواه اب ــد)٣(، فق ــسلم)٤(، وأمح ــسائي)٥(، وم ــان)٦(، والن ــن حب ، )٧(، واب

                                                        
 . املتن متن أيب داود)١(
، وابـن أيب عاصـم يف ١/٢٤٣، والفسوي يف املعرفـة والتـاريخ ٤٦٢٧، وأبو داود برقم ٤/٣٢٢ رواه أمحد )٢(

ــار بــرقم ١١٦١الــسنة بــرقم  ــرقم ٤٢٥٣، والطحــاوي يف رشح مــشكل اآلث ، ٤٤٦، والطــرباين يف الكبــري ب
، وأمحــد ٥/٤٣٢عبــد الــرزاق : وروي أيــضا عــن الزهــري مرســال، رواه. ٣/٦٤١واحلــاكم يف املــستدرك 

وذهبــوا إىل ضــعفه القــول فيــه )  ط الرســالة٤٠/٦٩، ٣١/٢٠٣(وقــد أفــاض حمققــو مــسند أمحــد . ٦/٣٤
ّالنقطاعه بحجة عنعنة ابن إسحاق وأنه مل يرصح بسامعه مـن الزهـري إال مـن طريـق أيب داود يف سـننه، مـع  َ ُ

، )٣٢٣بـرقم (وقد فاهتم خترجيه مـن األحاديـث املختـارة للـضياء : قلت. تصويبهم املرسل منه عن الزهري
ّريقني إىل ابـن إسـحاق رصح يف أحـدمها بالـسامع وفيه ما يعضد طريق أيب داود، إذ رواه عن الطرباين مـن طـ

 عتبـة بـن يعقـوب حـدثني ،إسـحاق ابن عن ،بكري بن يونسُكام أنه روي بنحوه من طريق . كام عند أيب داود
رواه ابـن . زمعـة بـن اهللا عبـد عـن هـشام بـن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أيب عن، األخنس بن املغرية بن

 . وعىل كل حال فإن يف متنه نكارة وغرابة). ٢٦٣-٣٠/٢٦٢تاريخ دمشق (عساكر 
 .٣/١٦٤ الطبقات )٣(
 .٦/١٤٤ مسنده )٤(
 .٢٣٨٧ صحيحه برقم )٥(
 .٧٠٤٤ السنن الكربى برقم )٦(
 .٦٥٩٨ صحيحه برقم )٧(



 

 ٢٢٨

إبـراهيم بـن سـعد، حـدثنا  أخربنـا:  يزيد بـن هـارون، قـال، وغريهم مجيعا من طريق)١(والطرباين
 :)٢( قالتعنها اهللا رىض  عائشةصالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن

 فإنى ،كتابا أكتب حتى وأخاك بكر أبا ىل ادعى :مرضه ىف  اهللا رسول ىل قال«
 .»بكر اأب إال واملؤمنون اهللا ويأبى. أوىل أنا قائل ويقول متمن يتمنى أن أخاف

 بـن صـالح إال الزهـري عـن احلـديث هـذا يـرو مل«: قال الطرباين عقـب روايـة هـذا احلـديث
 بـن وأمحـد هـارون بـن يزيـد بـه تفـرد سـعد بـن إبراهيم إال كيسان بن صالح عن رواه وال كيسان

 .»أيوب بن حممد

 مل تـرد يف  الواردة يف متن هذا الطريق، يف حني»إال أبابكر«ومعضلة هذا احلديث زيادة : قلت
ْذلك أن الباب يردها إن كانت حتمل معنى االستخالف من بعده . متن البخاري ُ فالـصحيح . ^َ

ُيف متون هذا الباب من غري هذه الزيادة، وكأهنا أدرجت من بعض رواة هـذا اخلـرب يفـرس هبـا فـيام 

من قول روي ، وقد سبق مثل هذا يف رواية ضعيفة، »ويأبى اهللا واملؤمنون«رجح عنده معنى قوله 
ولو ثبتـت هـذه الزيـادة عنـد . » أيب فكان أيب، يكون أن إال املؤمنونو اهللا فأبى«: عن عائشة قالت

 . دون نزاع أو خالف بينهم يوم السقيفةالصحابة لكانت فصال يف تعيني اخلليفة من بعده 

حيـث جـاء بـه  عند خترجيه هـذا الطريـق )٣(ُيزيد يف تلك الريبة من تلك الزيادة صنيع النسائي
خالفه فـالن فـرواه عـن «: بعد حديثني قبله يف الباب من طرق عن الزهري يكرر يف كل مرة قوله

 وكأنه يوحي بيشء يف نفـسه مـن هـذا الطريـق وزيادتـه، ناهيـك عـن عـدم إخراجـه هـذا »..فالن
 . احلديث يف سننه الصغرى

 ريـق آخـر يتفـرد هبـاوكذلك إعراض البخاري عن إخراج هذا الطريق املشهور وإخراجه لط
 !)٤(عن اخلمسة دونه، أصحاب السنن والصحاح

 اهللا رسـول كـان مـن«: ُكام أن أهم ما يعارضه يف الباب ما صح عن عائشة نفسها حني سئلت
 مـن هلا قيل ثم. عمر قالت بكر أبى بعد من ثم هلا فقيل. بكر أبو قالت ؟هَاستخلف لو مستخلفا 

 فهذا أقوى معـارض أن يكـون النبـي .)٥(»هذا إىل انتهت ثم. احاجلر بن عبيدة أبو قالت عمر بعد
ذكر مثل هذه الزيادة لعائشة، ثم تقول عائشة هذا الذي صح عنها واتسق مـع بقيـة البـاب أن ^ 

                                                        
 .٦٥٧١ يف املعجم األوسط برقم )١(
 . املتن متن مسلم)٢(
 . راجع التخريج)٣(
 .ة السالف وهو طريق القاسم بن حممد عن عائش)٤(
 .٢٣٨٥ صحيح مسلم برقم )٥(



 

 ٢٢٩

مات ومل يـنص عـىل اسـتخالف أحـد، ذلـك أن هـذه الزيـادة نـص يف اسـتخالفه وإن مل ^ النبي 
ة نـصوص، ومنهـا نـصه عـىل إقـرار أسـامة عـىل إمـرة كلها عنـد الـصحاب^ ب، فأوامر النبي ُكتَي

اجليش يف آخر عهده عىل الرغم من علمه بمعارضة بعض الصحابة، ومل جيعل النص كتابة ليكون 
^ إال أن يكون التوفيق بني هـذه الزيـادة وبـني أحاديـث البـاب أن يكـون النبـي . عهدا من بعده

 .ائشة فلم تنص عليه ألحد من الصحابةقصد شيئا آخر غري االستخالف وكان هذا ما فهمته ع

 عـن عـروة عـن الزهـري عـن سـفيان مـن طريـق )١(وجدير بالذكر أن هذا الطريق رواه أمحـد
 :عائشة

 :عائـشة فقالـت .بالنـاس فليـصل بكـر أبـا مـروا :مرضـه يف قـال ^ النبي نأ«
 ،رقيـق رجـل بكـر أبـا نإ قـويل :حلفـصة فقلـت ،بأيب الناس يتشاءم نأ فكرهت

 .بالناس فليصل بكر أبا مروا :فقال ؟عمر أمرت فلو ،يبك مقامك يقم ما ومتى
 بكـر أبـا مـروا ،يوسـف صـواحبات نكـنإ :فقـال .عليـه عادتأف :عائشة قالت

 .»بكر أبا الإ واملؤمنون اهللا يأبى ،بالناس فليصل

ِعقب عقـب روايـة هـذا اخلـرب بقولـه سفيان إال أن  َ َّ . عنـه حـدثونا ،الزهـري مـن سـمعهأ ومل: َ
 :ويشبه متن هذا الطريق متون ثالثة طرق ال تصح. وهذا يعني انقطاعه: قلت

 حـدثنا قـال أمحد بن عبدان حدثنا: قال، )٢(رواه الطرباين: طريق املاجشون عن عائشة: األول
  نـع الزهري عن حسني بن سفيان حدثنا قال نمري بن حصني حدثنا قال نمري بن محاد بن اهللا عبد

 :قالت عائشة عن املاجشون

 فـام : اهللا رسول فقال .وارأساه :فقلت أشتكي وأنا  اهللا رسول ّعيل دخل« 
 كـان قـد لـو بـك وكأين :قلت .بنفيس َِكِيلَوأ ،عليك فأقوم ذاك يكون أن عليك

 قـال حتـى ذاك يـومى يف مـسأ فلـم :قالـت .نـسائك بـبعض أعرسـت لقد ذاك
 ،متمنـون سيتمنى فإنه ،الوالرج أباك يل فادعي ،وارأساه أنا بل : اهللا رسول
 .»بكر أبا إال واملؤمنون اهللا ويأبى

 إال سـلمة أيب بـن اهللا عبـد وهـو املاجشون عن الزهري عن احلديث هذا يرو مل :قال الطرباين
 .نمري بن حصني به تفرد حسني بن سفيان

، حـسني بـن سـفيانإسناد هذا الطريق ال يصح، وليس هذا من حديث الزهري، علتـه : قلت
 الزهــري عـن يـروى: قـال ابـن حبـان. )٣( ثقـة إال يف حديثـه عـن الزهـري، فإنـه فيـه ضـعيففهـو

                                                        
 .٥٨٩ فضائل الصحابة برقم )١(
 .٤٥٦٧ املعجم األوسط برقم )٢(
 .١١/١٣٩ انظر هتذيب الكامل )٣(



 

 ٢٣٠

 اختلطـت الزهـري صـحيفة أن وذاك ،ثباتاأل حديث حديثه أشبه غريه عن روى وإذا املقلوبات
 بـام واالحتجـاج الزهـري عـن مـاروى بُّنكـَت أمره يف نصاففاإل التوهم، عىل هبا يأيت فكان عليه
 .)١(غريه عن روى

 عـن إسـحاق بن عباد عن )٢(رواه ابن طهامن: هاعن  بن عتبةاهللا عبد بن اهللا عبيدطريق : الثاين
 :قالت أهنا عائشة عن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن الزهري مسلم بن حممد

 هيادي فجاءين ،ميمونة بيت يف فيه اهللا قبضه الذى مرضه ىف ^ اهللا رسول بدأ« 
 أن لـوددت :فقـال. وارأساه :قلت دخل فلام ،األرض ىف قدماه ختط رجلني بني

 نمـ أمـسيت مـا كان لو ذلك أظن إنى:فقلت.كعلي وأصىل فأشهدك كان ذلك
 ادعوا أال :قال ثم .مرتني .وارأساه :قال ثم .نسائك ببعض تعرس حتى يومك

 مـرتني .قائـل فيه يقول أو ،طامع األمر ىف يطمع ال أن ،إليه فاعهد وابنه بكر أبا
 .»ثالثا أو مرتني .املؤمنني ويدفع اهللا بىأي قال ثم .ثالثا أو

وهذه الرواية هبذا املتن باطلة، تفـرد هبـا عبـاد بـن إسـحاق، فـاملحفوظ مـن هـذه الروايـة مـن 
 اقترصت عائشة عن عن عروة ــ:  ــ زادت بعض املصادراهللا عبد بن اهللا عبيد عن ، الزهريطريق

، وكـأن )٣(أليب بكـر^  ذكر هلذه الزيادة يف شأن عهد النبي فقط دون ^ عىل ذكر بدء وجع النبي
 الـرمحن عبـد: واملتهم هبا عبـاد، وهـو. هذه الرواية اختلطت عىل راوهيا، فأدرج فيها ما ليس منها

نقـل املـزي عـن البخـاري . إسـحاق بـن عبـاد لـه ويقال ،املدين احلارث بن عبداهللا بن إسحاق بن
 حديثـه يف«: وقـال ابـن عـدي. )٤(»بدونـه لـيس مـن خـالف إذا ظهحف عىل مدَعتُي ممن ليس«: قوله

 .وذلك منها ال ريب: قلت. )٥(»عليه يتابع وال ينكر ما بعض

 اخلليل من طريق )٨(، ابن عساكر)٧(، وأبو نعيم)٦(رواه ابن سمعون: طريق أنس عنها: الثالث
 : قال مالك، بن أنس عن ين،البنا ٌثابت ،أيب حدثني: قال البناين، ثابت بن حممد ثنا زكريا، بن

                                                        
 ). ط السلفي١/٤٥٤ (١/٣٥٨ املجروحني )١(
 . ٥ مشيخته برقم )٢(
ربى للنـسائي برقمـي ، والـسنن الكـ)ط الرسالة (٤٣/٨١مسند أمحد :  انظر من مصادر ختريج هذه الرواية)٣(

 . ٦٥٨٦، وصحيح ابن حبان برقم ٧٠٤٣، ٧٠٤٢
 .١٦/٥٢٤ هتذيب الكامل )٤(
 .٤/٣٠٣ الكامل يف الضعفاء )٥(
 .٦٣، ٣٣ أماليه برقمي )٦(
 .١٧٣ فضائل اخللفاء األربعة برقم )٧(
 .٣٠/٢٧٠ تاريخ دمشق )٨(



 

 ٢٣١

 بـن الـرمحن عبد ادعي ،عائشة يا: فيها تويف التي شكايته يف ^ اهللا رسول قال«
 اهللا رسـول قـال .بعـدي مـن عليـه خيتلـف ال كتابا بكر أليب أكتب حتى بكر أيب

   .»املؤمنني من أحد بكر أيب عىل خيتلف أن اهللا معاذ ،دعيه: ^

 . )١(حممد عن زكريا، بن اخلليل به تفرد: قال الدارقطني

وهذا املتن هبذا اإلسناد موضوع، علته اخلليل بن زكريا، قــال فيـه القاسـم بـن زكـــريا : قلت
  .)٣(الثقات عن بالبواطيل حيدث: وقال العقييل. )٢(هو واهللا كذاب: املطرز

ا  السالف ذكره أول حـديثن ما رواه البخاريخالصة هذا الفرع أن أصل لفظه الصحيح هوو
 ،فأعهـد وابنه بكر أبى إىل أرسل أن - أردت أو - مهمت لقد« : يالنب يف هذا الفرع، و هو قول

 ويــأبى اهللا يـدفع أو، املؤمنـون ويـدفع اهللا يـأبى :قلــت ثـم .املتمنـون يتمنـى أو القـائلون يقـول أن
 .»املؤمنون

  الثاينالفرع

 حجرك ضع بكر أليب الوق حجرا البناء يف وضع املسجد اهللا رسول بنى ملا«:  حديث
 ضع لعثامن قال ثم بكر أيب حجر جنب إىل حجرك ضع لعمر قال ثم حجري جنب إىل

 »بعدي اخللفاء هؤالء قال ثم عمر حجر جنب إىل حجرك

، )٦(ىلـ، وأبـــو يعـــ)٥(مـــــ، وابــن أيب عاص)٤(حارث بـــن أيب أســـامةـه الـــر أخرجــــوهــذا خبـــ
ــن عــدي)٨(نـروحيـــمجـ، وابــن حبــان يف ال)٧(والعقــييل  ،)١١(، وأبــو نعــيم)١٠(اكمـحـــ، وال)٩(، واب

                                                        
 .٧٣٩ برقم واألفراد الغرائب أطراف )١(
 .٢٨٩طني برقم  سؤاالت السهمي للدارق)٢(
 .٢/٢٤٣ الضعفاء )٣(
 .٣٨١٧، واملطالب العالية برقم ٥٩٣ برقم احلارث مسند زوائد عن الباحث بغية:  انظر)٤(
 .١١٥٧ السنة برقم )٥(
ورواه أبـو يعـىل أيـضا يف مـسنده . ٣٨١٧املطالب العاليـة بـرقم و، ١٠٥برقم  اهللا رسول عن املفاريد:  انظر)٦(

: حدثـه عمـن العوام عن هشيم حدثنا مطيع بن اهللا عبد حدثنا:  عن عائشة قالمن وجه آخر) ٤٨٨٥برقم (
 فوضـعه بحجـر بكـر أبـو وجـاء فوضعه بحجر جاء املدينة مسجد ^ اهللا رسول أسس ملا: قالت عائشة عن

 أمـر هـذا: فقال ذلك عن^  اهللا رسول فسئل: قالت فوضعه بحجر عثامن وجاء فوضعه بحجر عمر وجاء
 .وفيه ضعف وانقطاع، ال يصح بحال. »يبعد من اخلالفة

 .٢/١٤٠ الضعفاء )٧(
 .٢/٢٧٧  املجروحني)٨(
 .٧/٢٥٦ الكامل يف الضعفاء )٩(
 .٣/١٣ املستدرك )١٠(
 .٢/٢٢٦بار أصبهان  أخ)١١(



 

 ٢٣٢

ُرشج بن نَح، مجيعهم من طريق )٤(، وابن عساكر)٣(، وابن اجلوزي)٢(، والديلمي)١(والبيهقي  ة،باتـْ
 :  قال عن سفينة موىل رسول اهللا ،هانُعن سعيد بن مج

 ثـم حجـري، جنب إىل حجرا ضع: بكر أليب فقال، مسجدا  اهللا رسول بنى«
 إىل حجـرك ضع: لعثامن قال ثم، بكر أيب حجر جنب إىل حجرا ضع: لعمر قال

 .»بعدي من اخللفاء هؤالء:قال ثم، » عمر حجر جنب

: ثــم أنكـره بقولــه )٦(ْوأورد البخــاري طرفـا منــه يف تارخييـه. )٥(َومل يعـرف أمحـد هــذا احلـديث
. »^  مل يـستخلف النبـي :ع عليه ــ يعني حرشج ــ ألن عمر بن اخلطاب، وعليا قاالَتابُوهذا مل ي«

 .ويف هذا إشارة إىل تضعيفه إياه

 قــال ،يــصح ال احلــديث هــذا« : ــــوقــد ســبق روايتــه لــه يف العلــل املتناهيــةــــ وقـال ابــن اجلــوزي 
 ج َْرشَح :حبان ابن وقال . ُّالنبي يستخلف مل :قاال وعليا عمر ألن ،جَْرشَح عَتابُي ال :البخاري

 . )٧(»انفرد إذا بخربه تجاجاالح جيوز ال الرواية منكر

 ويُر قد ، وهذا احلديثاحلديث هذا حرشج عىل البخاري نكرأ الذي وهذا«: قال ابن عدي
 ،أبيـه عـن ،عقبـة بن موسى بن عقبة ثنا ،النجم أيب بن إسامعيل بن عيل حدثناه: اإلسناد هذا بغري
 وضـع املـسجد  بنـى املـ: مالك بن قطبة عن ،عالقة بن زياد عن ،عطية بن الفضل بن حممد عن

 بابا وأوردت عليه البخاري أنكره الذي احلديث يف بعذره قمت وقد.. )٨(القصة هذه فذكر حجرا
 . »فيه به بأس ال احلديث ذلك وغري املتن ولذلك احلديث لذلك آخر

 من نهأل ولاأل من ضعفأ حلرشج متابع نهأ عدي ابن زعم الذي سناداإل«: )٩(قال ابن حجر
 . )١٠(»ساقط وهو عطية بن الفضل بن حممد رواية

                                                        
 .٢/٥٥٣ النبوة دالئل )١(
 . ب٥٣ رياض األنس لعقالء اإلنس ق )٢(
 .٣٣١ العلل املتناهية برقم )٣(
 .٤٤/٢٣٤، ١٧١، ٣٩/١١٦، ٢١٩، ٣٠/٢١٨ تاريخ دمشق )٤(
 .١٢٩ املنتخب من العلل للخالل برقم )٥(
 . ١٠٠وانظر الضعفاء له أيضا برقم . ٨٣٥والتاريخ األوسط برقم . ٣/١١٧ التاريخ الكبري )٦(
 .٣٣١ العلل املتناهية برقم )٧(
 ـــ ٣٣٠زي يف العلل برقم  ــ ومن طريقه ابن اجلو٢/٢٧٩ روى هذا الطريق أيضا ابن حبان يف املجروحني )٨(

 .١٤٩٤، برقم ١٨٩٤واخلطيب يف املتفق واملفرتق ص 
 .١/٥٤٥ هتذيب التهذيب )٩(
مراد ابن عدي تربئة حرشج، ال تقوية احلديث، فاحلـديث املنكـر ال يتقـوى أبـدا، «: قال طارق عوض اهللا )١٠(

 = بإسناد آخر، فكأنه يرى أن هذافكأن ابن عدي يرى أنه أخطأ يف اإلسناد فحسب، فلذا ذكر أن املتن يروى



 

 ٢٣٣

 ،يـوبأ بـن حييى ثنا ،عمي حدثني ،وهب بن الرمحن عبد بن أمحد من طريق )١(ورواه احلاكم
 : قالت  ريض اهللا عنهاعائشة عن ،أبيه عن ،عروة بن هشام ثنا

 محـل ثـم ،آخـر حجـرا بكـر أبو محل ثم املسجد لبناء  النبي محله ،حجر أول«
 ؟يـساعدونك كيـف هـؤالء إىل ترى أال ،اهللا رسول يا: تفقل آخر حجرا عثامن
 .»بعدي من اخللفاء هؤالء ،عائشة يا: فقال

 إنام و خيرجاه مل و الشيخني رشط عىل صحيح حديث  هذا«:ثم قال احلاكم عقب روايته هذه
: ، وعلق الـذهبي عليـه بقولـه»جرُه فلذلك عطية بن الفضل بن حممد رواية من واه بإسناد اشتهر

، وهو ممن نقم عـىل مـسلم إخراجـه يف الـصحيح، احلديث منكر ]وهب بن عبدالرمحن بن[ محدأ«
ُوحييى وإن كان ثقة فقد ضعف، ثم لو صح هـذا لكـان نـصا يف خالفـة الثالثـة، وال يـصح بوجـه 

 وهي حمجوبة صغرية، فقوهلا هذا يدل عىل بطالن عام، فإن عائشة مل تكن يومئذ دخل هبا النبي 
. جـرُه فلـذلك عطيـة بن الفضل بن حممد رواية من ٍواه بإسناد اشتهر  وإنام:ل احلاكمقا. احلديث
 .)٢(»ابن عطية مرتوك : الذهبي ــالقائل هو قلت ــ 

 .وخالصة هذا الفرع أنه ال يصح خربه بوجه من الوجوه

  الثالثالفرع

 »قليال إال يلبث ال بكر أبو ،خليفة عرش اثنا خلفي يكون«: حديث

 من طريق عبد )٦(، وابن عدي)٥(، واآلجري)٤(، والطرباين)٣( أخرجه ابن أيب عاصموهذا خرب
 أنـه، سـيف بـن ربيعـة عـن هـالل أيب بن سعيداهللا بن صالح، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن 

 : يقول عمرو بن اهللا عبد سمعت: فقال، األصبحي شفي مع يوما جلس أنه حدثه

، الصديق بكر أبو منهم، خليفة عرش ثناا سيكون: يقول  اهللا رسول سمعت«
 .»قليال إال بعدي يلبث ال

                                                                                                                                                                       
املنتخـب مـن . (املتن إسناده هو اإلسناد اآلخر الذي ذكره، أخطأ حرشج فرواه بإسناده املذكور واهللا أعلـم=

 ).٣، حاشية رقم٢٢٠-٢١٩العلل للخالل ص 
 .٣/٩٦ املستدرك )١(
ك احلـاكم البـن امللقـن ، وخمترص استدراك الذهبي عـىل مـستدر٣/٩٧ انظر تلخيصه عىل هامش املستدرك )٢(

٣/١٢٤٤. 
 .١٣، ويف اآلحاد واملثاين برقم ١١٥٢ يف السنة برقم )٣(
 .١٢ املعجم الكبري برقم )٤(
 .١١٨١ الرشيعة برقم )٥(
 .٤/٢٠٨ الكامل يف الضعفاء )٦(



 

 ٢٣٤

وال يصح هذا اخلرب بحال، وقد جعله ابن عدي مما أخذ عـىل عبـد اهللا بـن صـالح، وقـال فيـه 
 بـن ربيعـةويف إسناده أيـضا : قلت. )١(»الكذب يتعمد وال غلط ومتونه أسانيده يف حديثه يف يقع«

 .)٢(»منكر احلديث«: يالبخار  عنهقال. املعافري سيف

 .وخالصة هذا الفرع أنه ال يصح بحال

 الرابع الفرع

 »وعمر بكر أيب بعدي من باللذين اقتدوا«: حديث

، )٦( ـــ وابـن سـعد)٥(، وابـن عبـد الـرب)٤( ــ ومـن طريقـه احلـاكم)٣(وهذا خرب أخرجه احلميدي
 ثنــا ،عيينــة بــن ســفيانق مجــيعهم مــن طريــ ،)١٠(، والطحــاوي)٩(، والبــزار)٨(، والرتمــذي)٧(وأمحــد

، ، عـن حذيفـة حـراش بـني ربعـ عـن )١٢(عمـري بن امللك عبد عن  بن قدامة الثقفي،١١(زائدة
ْاقتــدوا باللـذين مــن بعــدي« :قــال رسـول اهللا : قـال  وقــال«: قـال الرتمــذي .»أيب بكـر وعمــر: َ

                                                        
 .٤/٢٠٨ الكامل يف الضعفاء )١(
 .٣/٢٣٤ التاريخ األوسط )٢(
 .٤٤٩ مسنده برقم )٣(
ي ربعـهالل مـوىل  عن عمري بن امللك عبد عن ،سفيانال أنه وهم يف إسناده فجعله عن ، إ٣/٧٥ املستدرك )٤(

 .حراش بنعن ربعي 
عن سفيان بن عيينة، ثنا زائدة بن قدامة، عـن عبـد امللـك «:، ووقع يف إسناده٢٣٠٨ جامع بيان العلم برقم )٥(

وغريه ممن رواه عن ابن عيينة ــ من ، كذا ويف مسند احلميدي نفسه ــ »بن عمري، عن موىل لربعي، عن ربعيا
 ! طريق سفيان الثوري فقط،فهذه الزيادة يف»موىل لربعي«غري قوله 

 .٢/٢٨٩  الطبقات)٦(
 .٥/٣٨٢ املسند )٧(
 .٣٦٦٢ اجلامع برقم )٨(
 .٢٨٢٧ مسنده برقم )٩(
 .١٢٢٨، ١٢٢٧، ١٢٢٦ رشح مشكل اآلثار بأرقام )١٠(
 بـن امللـك عبـد عـن ،زائـدة عـن ذكره فربام ،احلديث هذا ىف يدلس ةعيين بن سفيان وكان«:  قال الرتمذي)١١(

 ــ يعني كان: أيب قال«:  وقال ابن أيب حاتم.)٣٦٦٢اجلامع الكبري برقم  (»زائدة عن فيه يذكر مل وربام ،عمري
، امللـك دعبـ مـن آخـذه مل: قال ثم، زائدة يذكر ومل، عمري بن امللك عبد عن املوسم أيام به ثّدُحي َابن عيينة ــ

 فـضيلة فيه حديث وهذا ،عنه سألويني مل زائدة هلم ذكرت إذا: سفيان وقال امللك عبد عن، زائدة حدثناه إنام
 فيـه يـذكر وال هـذا يـروي عيينـة بـن سـفيان وكـان«:  وقال الرتمذي أيضا.)٢٦٤٨العلل برقم  (»للشيخني

 ).٦٨٩العلل الكبري برقم  (»وقت كل يف )زائدة عن(
زوائـد عبـد اهللا عـىل فـضائل : انظـره يف. رواه مسعر بن كدام عنه به: ري زائدة عن ابن عمري أيضا ورواه غ)١٢(

، ٢/٣٩٠، والكامــل البــن عــدي ٥٨٤٠، واملعجــم األوســط للطــرباين بــرقم ٢٩٣الــصحابة ألمحــد بــرقم 
 .٣٣/١١٤، وابن عساكر ٧٥، ٣/٧٤، واحلاكم يف املستدرك )أطراف الغرائب برقم(واألفراد للدارقطني 



 

 ٢٣٥

 وهــو .يالنبـ الــــق :قـال ةـحذيفـ عـن ،ربعـي عــن ،لربعـي مـوىل عـن ،امللـك عبـد عـن :الثـوري
 . )١(»حـــالصحي

 تصحيح اخلرب، وإنام »وهو الصحيح« وليس املراد بقول الرتمذي:  قلت.)٢(وكذلك قال أبو حاتم
لطريق بعينه فيه زيادة موىل ربعي، عن الطريق اآلخر الذي ليس فيـه ذكـر هلـذا املـوىل يف اإلسـناد، 

 .وإال فاخلرب هنا واه كام سيأيت

، والبخــاري يف )٥(، وأمحــد)٤(، وابــن أيب شــيبة)٣(ابــن ســعدوطريــق الثــوري هــذا رواه : قلــت
، )١١(، وأبـو حـاتم)١٠(،والبـزار)٩(، وابـن أيب عاصـم)٨(، وابـن ماجـه)٧(، والفسوي)٦(التاريخ الكبري

 سـفيان، مجيعا من طريق )١٦(، واخلطيب)١٥(، والبيهقي)١٤(، واحلاكم)١٣(والطرباين ،)١٢(والطحاوي
 : ، قال، عن ربعي، عن حذيفة )١٧(يربعموىل  عن ،عمري بن امللك عبد عن الثوري،

                                                        
انظـر العلـل . ّ، وكذلك صوب أبو حاتم طريق الثوري وجوده عـىل الطريـق االول٦٨٩ العلل الكبري برقم )١(

 .٢٦٥٥البن أيب حاتم برقم 
 .٢٦٥٥ العلل لولده برقم )٢(
 .٢/٢٨٩ الطبقات )٣(
 .٣٨٢٠٤، ٣٢٦٠٥ املصنف برقمي )٤(
 .٤٠٢، ٥/٣٨٥ املسند )٥(
 .٨/٢٠٩  التاريخ الكبري)٦(
 .١/٤٨٠عرفة والتاريخ  امل)٧(
 .٩٧ السنن برقم )٨(
 .١٤٢٥، ١٤٢٤ السنة برقمي )٩(
 .٢٨٢٩، ٢٨٢٨ مسنده برقمي )١٠(
 .٢٦٥٥ العلل لولده برقم )١١(
 .١٢٣٢، ١٢٣١، ١٢٣٠ رشح مشكل اآلثار بأرقام )١٢(
 .٥٥٠٣ املعجم األوسط برقم )١٣(
 .٣/٧٥ املستدرك )١٤(
 .٨/١٥٣ السنن الكربى )١٥(
 .٩٩٠، والفقيه واملتفقه برقم ٤/٣٤٧  تاريخ بغداد)١٦(
 والطحـاوي، والطـرباين، والبيهقـي،  جاء تعيينه يف إسناد البخاري، والفسوي، وابن أيب عاصم، والبزار،)١٧(

ُروي عـىل اخلطـأ وقـد . من طريق إبراهيم بن سعد، عن الثوري، عن ابن عمري، عن هـالل مـوىل ربعـي، بـه
ن طريق مؤمل بن إسامعيل عـن سـفيان ، م)٥٢٦برقم (بة ألمحد اصحعند القطيعي يف زوائده عىل فضائل ال

 .»عن موىل ربعي«: والصواب! كذا .. عن عبد امللك بن عمري، عن منذر عن ربعي



 

 ٢٣٦

 فاقتـدوا، فـيكم بقـائي قـدر مـا أدري ال إين: فقـال،  النبـي عنـد جلوسا كنا«
 حدثكم وما، عامر هبدي واهتدوا، وعمر بكر أيب إىل وأشار، بعدي من باللذين

 .»فصدقوه يشء من مسعود ابن

 وهـو صـحيح، ثابـت حـديث )١(ينالراشـد اخللفاء يف سارية بن عرباض حديث«:قال البزار

 فيـه ومـتكلم إسـناده يف خمتلـف ألنه،)بعدي من ذينلبال اقتدوا(: حذيفة حديث من إسنادا أصح

 .)٢(»عندهم جمهول هو ربعي، موىل أجل من

 حذيفـة وحـديث ثابـت، حـديث عربـاض حـديث :البـزار قـال كـام هـو«: قال ابن عبـد الـرب
 وطائفـة البـزار ولكن ،)٣(كبري وهو عمري، بن امللك ُعبد ربعي موىل عن ىَوَر وقد حسن، حديث

 .)٤(»جمهول فهو فصاعدا رجالن عنه يرو مل إذا املحدث أن إىل يذهبون احلديث أهل من

 عـن مـروي ألنه ،يصح ال فحديث ..بعدي من باللذين اقتدوا الرواية وأما«: وقال ابن حزم

 عـرفُي ال ،جمهـول وهـو .ربعـي مـوىل هالل :فقال املوىل بعضهم سمى وقد.. جمهول لربعي موىل

 .)٥(»أصال هو من

 وابن  ،)١٠(، والعقييل)٩(والطحاوي ،)٨(والرتمذي ،)٧(مدـ، وأح)٦(ر ابن سعدـخبـوأخرج هذا ال

                                                        
 .»عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي« وهو )١(
 ).٢٣٠٦جامع بيان العلم برقم ( وذلك فيام رواه عنه ابن عبد الرب )٢(
 ناهيك عام قيل يف عبد امللك، فهو عىل الرغم من كونه ثقة، إال أنـه عنـد املحـدثني ممـن يـضطرب يف حديثـه )٣(

 »عنـه رووا فـيام يعنـي احلفـاظ عنـه اختلـف ،حديثـه يف جدا مضطرب عمري بن امللك عبد«: جدا، قال أمحد
ن أشـباه عبـد امللـك مـن وقال ابن رجب فيه عند معـرض حديثـه عـ). ٣٥٤سؤاالت أيب داود ألمحد برقم «

 خطئـه وكثـرة حفظـه قبـل من فيه كلمُت ممن وأمثاهلم هؤالء أن الرتمذي ذكر وقد«: املشهورين باالضطراب
 ).١/٤٢٣رشح علل الرتمذي  (»انفرد إذا منهم أحد بحديث حيتج ال

سن ال يعني تقويتـه ، ينبغي التنبيه عىل أن وصف ابن عبد الرب حلديثنا هنا أنه ح٢/١١٦٥جامع بيان العلم  )٤(
ُوتصحيحه، ولكن حيمل عىل اصطالح القدماء فيه وهو يعرب عندهم غالبا عن الغرائب واألفراد، وكثريا ما 

، »قـوي إسـناد لـه ليس ولكن جدا، حسن حديث«كان يصف ابن عبد الرب يف كتابه هذا أحاديث عدة بقوله 
 ذلـك عـىل لتقـف وذكرنـاه النـاس نقلـه حـسن حـديث إسـناده،ولكنه لـضعف بمثلـه حيـتج ال حديث هذا«

 .»وتعرفه
 .٨١، ٦/٨٠ اإلحكام )٥(
 .٢/٢٨٩ الطبقات )٦(
 .٤٧٩، ويف الفضائل برقم ٥/٣٩٩ املسند )٧(
 .٣٦٦٣ اجلامع برقم )٨(
 .١٢٣٣ رشح مشكل اآلثار برقم )٩(
 .٢/٥٥٩ الضعفاء )١٠(



 

 ٢٣٧

ِ، مجيعا من طريق سامل أيب العالء املرادي، عن عمـرو بـن هـرم، عـ)٢(والطرباين، )١(حبان ي ـن ربعــَ
 .ابق، بنحو حديث الثوري السحذيفة عن 

وهو طريق كذلك غري صحيح، ضعفه العقييل بإخراجه يف ترمجـة سـامل، وكـذلك ابـن حـزم، 
 .)٣(»سامل ضعيف«: وقال

وأبـو بكـر  ،)٥(، رواهـا الرتمـذي)٤(وروي مثله مـن روايـة أخـرى ال تـصح، عـن ابـن مـسعود
، )١٢(بن عـساكروا ،)١١(، وأبو نعيم)١٠(، ومتام)٩(، واحلاكم)٨(، وابن عدي)٧(، والطرباين)٦(الدينوري
 . أيب الزعراء عن ابن مسعود كهيل بن سلمة عن كهيل بن سلمة بن حييىمن طريق 

هذا حديث غريب من هذا الوجه، ال نعرفه إال من حديث حييى بن سلمة بن «: قال الرتمذي
 .»كهيل، وحييى بن سلمة يضعف يف احلديث

ك عـن رد البـاب لـذلك كلـه، ُوال يصح يف هذا الباب خرب، وال حيتج فيه بـيشء، ناهيـ: قلت
ِ يف معرض واقعـة خمـصوصة وقعـت يف عهـد النبـي )١٣(اللهم إال ما جاء عند مسلم واختلـف ^ َ

 فقدوا الناس أصبح « :قال ثم :قال. » صنعوا الناس ترون ما «:ـ^ ـ  قال«: فيها الناس جاء فيها
 اهللا رسول إن :الناس قالو. كمَفّليخل يكن مل بعدكم ^ اهللا رسول :وعمر بكر أبو فقال .»نبيهم

 .» يرشدوا وعمر بكر أبا يطيعوا فإن ،أيديكم بني^ 
                                                        

 .٦٩٠٢ صحيحه برقم )١(
 .٤/٣٤٧ تاريخ بغداد )٢(
 .٦/٨١ اإلحكام )٣(
، ومـسند الـشاميني ٩/٥٣املعجم الكبـري للطـرباين كـام يف جممـع الزوائـد ( ويف الباب أيضا عن أيب الدرداء )٤(

، وجـزء بيبـى ٥/٣١٤الـضعفاء للعقـييل (، وعن ابن عمـر )٣٠/٢٢٩، ومن طريقه ابن عساكر ٩١٣برقم 
، ٢/١٩٠بـان الثقات البـن ح(، وعن أنس )٢٢٩، ٣٠/٢٢٨، وتاريخ دمشق ١١٨بنت عبد الصمد برقم 

الـروض (، وعـن أيب هريـرة )٤٤/٢٣٣، ٣٣/١١٩، ومن طريقه ابـن عـساكر ٢/٢٤٩الكامل البن عدي 
 اهلذيل أيب بن اهللا عبد عن، و)تاريخ دمشق(، وعن أيب بكرة )١٤٦٥البسام برتتيب وختريج فوائد متام برقم 

 . ، وال يصح يف ذلك كله يشء)٦/٨١اإلحكام البن حزم (ه جدت عن العرتي
 .٣٨٠٥ اجلامع برقم )٥(
 .٣٥٢٨ برقم العلم وجواهر املجالسة )٦(
 .٧١٧٧، واألوسط برقم ٨٤٢٦ املعجم الكبري برقم )٧(
 .٧/٢٦٥٤ الكامل )٨(
 .٧٦-٣/٧٥ املستدرك )٩(
 .١٤٦٤ الروض البسام برقم )١٠(
 . معرفة الصحابة ترمجة ابن مسعود)١١(
 .٣٠/٢٢٨ تاريخ دمشق )١٢(
 .،٦٩٠١، وابن حبان يف صحيحه برقم ٥/٢٩٨اه أيضا أمحد ، ورو٦٨١ صحيحه برقم )١٣(



 

 ٢٣٨

ُومن ثم، فإنه ال يقبل تصحيح الـبعض لـه بـزعم كثـرة الـشواهد واملتابعـات َ ويبـدو أن هـذا . ِ
احلديث استهواه كثري من أهل السنة، فتساهل يف روايته بعض الثقات، يف حني كـان يـرسقه أكثـر 

 .الضعفاء

 :اخلالصة
أليب بكر، ^ ومن ثم، يمكن القول إن ما استدل به القائلون بالنص اجليل باستخالف النبي 

ال يصمد أمام النقد، إذ هو أوال خمالف ملا اجتمع عليه صحيح الباب، كـام أنـه يتعـذر اجلمـع بينـه 
أن ذلـك . وبني تلك املرويات املخالفة، وإال وقعنا يف التناقض والتضاد اجليل بني هذه النـصوص

ّيف بعض هذه النصوص ــ غـري الـصحيحة ممـا سـبق ـــ مـن التـرصيح البـني الـذي يـدفع بقـوة أي 
 . عند اختيار اخلليفة^ خالف جيري بعد وفاته 

إذ إننا أمام . ولعل يف خرب السقيفة الصحيح الذي رواه البخاري وغريه ما يبني ذلك بوضوح
 بل كان هذا الشاهد مـشاركا ،^فة بعد النبي واقعة خيرب هبا شاهد عيان بنفسه عىل بيعة أول خلي

 يف هذا اخلطـاب الطويـل ـــ خـرب الـسقيفة ـــ الـذي ،فيها بدور بارز، أال وهو عمر بن اخلطاب 
ُألقاه يف آخر حياته مرصحا فيه بكثري من خفايا مل يكشف عنها من قبل يف شأن مـا جـرى يف تلـك 

وقراءة هذا النص بتأمل تفند بقوة كل . )١( خليفة هلاالفرتة املبكرة من تاريخ األمة عند اختيار أول
 .تلك األخبار الواهية السابق عرضها

)٢(فقد أخرج البخاري   
 :  قالاهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباسمن طريق عبيداهللا بن عبد 

 منزله ىف أنا فبينام ،عوف بن الرمحن عبد منهم املهاجرين من رجاال أقرئ كنت«
 الـرمحن عبد إىل رجع إذ ،حجها حجة آخر ىف اخلطاب بن عمر ندع وهو ،بمنى
 ىف لـك هـل املـؤمنني أمري يا :فقال اليوم املؤمنني أمري أتى رجال رأيت لو :فقال
 إال بكر أبى بيعة كانت ما فواهللا ،فالنا بايعت لقد عمر مات قد لو :يقول ،فالن

 ،النـاس ىف العـشية لقـائم اهللا شـاء إن إنى :قال ثم ،عمر فغضب .فتمت )٣(ةَتْلَف
 :الــرمحن عبـد قـال .أمــورهم يغـصبوهم أن يريـدون الــذين هـؤالء فمحـذرهم

 ،وغوغـاءهم النـاس رعـاع جيمـع املوسـم فـإن تفعل ال ،املؤمنني أمري يا :فقلت
 تقـوم أن أخـشى وأنـا ،النـاس ىف تقـوم حني قربك عىل يغلبون الذين هم فإهنم

ــة فتقــول  عــىل يــضعوها ال وأن ،يعوهــا ال أنو ،مطــري كــل عنــك يطريهــا مقال
                                                        

 منـذ يقلهـا مل مقالـة العـشية  ـــ يعنـي عمـر بـن اخلطـاب ـــليقـولن«:  انظر قول ابن عباس يف متام اخلرب اآليت)١(
 .»استخلف

 .٦٨٣٠ صحيحه برقم )٢(
 ومـن بكـر أبـا أن املـراد أو يـشاوروا، أن ينبغي كان من مجيع مع مشورة غري من فجأة أي«:  قال القسطالين)٣(

 ابتـداءها ألن فلتـة كانـت إنـام: حبـان ابـن وقال بحرضهتم، بكر أبا فبايعوا األنصار إىل ذهاهبم يف تفلتوا معه
 ).١٠/٢١إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري  (»  كثري مأل غري من كان



 

 ٢٣٩

 بأهـل فـتخلص ،والـسنة اهلجـرة دار فإهنـا املدينـة تقـدم حتى فأمهل ،مواضعها
 ،مقالتــك العلــم أهــل فيعــى ،متمكنــا قلــت مــا فتقــول ،النــاس وأرشاف الفقــه

 أول بـذلك ألقـومن اهللا شـاء إن واهللا أمـا :عمر فقال .مواضعها عىل ويضعوهنا
 كان فلام ،احلجة ذى عقب ىف املدينة فقدمنا :عباس ابن لقا .باملدينة أقومه مقام
 بـن زيـد بـن سـعيد أجـد حتى ،الشمس زاغت حني الرواح عجلنا اجلمعة يوم

 فلـم ،ركبتـه ركبتـى متـس حولـه فجلست ،املنرب ركن إىل جالسا نفيل بن عمرو
 عمرو بن زيد بن لسعيد قلت مقبال رأيته فلام ،اخلطاب بن عمر خرج أن أنشب

 مـا :وقـال عـىل فـأنكر ،اسـتخلف منـذ يقلهـا مل مقالـة العـشية ليقولن ،فيلن بن
 قـام املؤذنون سكت فلام ،املنرب عىل عمر فجلس .قبله يقل مل ما يقول أن عسيت

 أن ىل قـدر قـد مقالـة لكـم قائـل فـإنى ،بعـد أمـا :قـال أهله هو بام اهللا عىل فأثنى
 حيـث هبـا فليحـدث ووعاهـا عقلها فمن أجىل، يدى بني لعلها أدرى ال ،أقوهلا

 ثـم. .عيل يكذب أن ألحد أحل فال يعقلها ال أن خشى ومن ،راحلته به انتهت
 امـرؤ يغرتن فال. فالنا بايعت عمر مات لو واهللا :يقول منكم قائال أن بلغنى إنه
 ولكـن ،كـذلك كانـت قـد وإهنا أال .ومتت فلتة بكر أبى بيعة كانت إنام يقول أن
 بـايع نَمـ ،بكـر أبـى مثل إليه )١(األعناق تقطع من منكم وليس ،رشها وقى اهللا

 أن )٢(ةَّرِغـَت بايعـه الـذى وال هـو عَيبـاي فـال املـسلمني من مشورة غري عن رجال
 ،خالفونـا األنـصار أن إال  نبيـه اهللا تـوىف حـني خربنـا نِمـ كان قد وإنه .قتالُي

، معهـام ومن ريوالزب عىل عنا وخالف، ساعدة بنى سقيفة ىف بأرسهم واجتمعوا
 إىل بنـا انطلـق ،بكـر أبـا يـا :بكـر ألبـى فقلـت ،بكـر أبى إىل املهاجرون واجتمع
 رجالن منهم لقينا منهم دنونا فلام ،نريدهم فانطلقنا. األنصار من هؤالء إخواننا

 ؟املهـاجرين معـرش يـا تريـدون أيـن :فقـاال،القوم عليه متاأل ما فذكرا، صاحلان
 اقـضوا تقربوهم ال أن عليكم ال :فقاال. األنصار من ءهؤال إخواننا نريد :فقلنا

 فـإذا، ساعدة بنى سقيفة ىف أتيناهم حتى فانطلقنا. لنأتينهم واهللا :فقلت. أمركم
 :فقلت. عبادة بن سعد هذا :فقالوا ؟هذا من :فقلت ،ظهرانيهم بني مزمل رجل

 هـو بـام اهللا عـىل فـأثنى، خطيـبهم تـشهد قلـيال جلـسنا فلام. يوعك :قالوا ؟له ما
ــم ،أهلــه ــا :قــال ث ــة اهللا ،أنــصار فــنحن ،بعــد أم ــتم، اإلســالم وكتيب  معــرش وأن

 )٤(لونـاِزَتَخي أن يريـدون هم فإذا، قومكم من )٣(ةّافَد تَّفَد وقد، رهط املهاجرين
                                                        

 ).١٠/٢١إرشاد الساري  (» السري كثرة من اإلبل أعناق أي«:  قال القسطالين)١(
إرشـاد الـساري (»للقتـل وعرضـهام وبـصاحبه بنفـسه غـرر فقـد ذلـك فعـل من أن املعنى«:  قال القسطالين)٢(

١٠/٢٤.( 
 :والفـاء الدال بني ألف بزيادة) دافة (.سارت :املشددة والفاء املهملة الدال بفتح) تَّفَد («:  قال القسطالين)٣(

 ).١٠/٢٢ساري إرشاد ال (»الفقر من إلينا مكة من قليلة رفقة
 :الم بعـدها الـزاي وكـرس الفوقيـة وفـتح املعجمة اخلاء وسكون التحتية بفتح) خيتزلونا («:  قال القسطالين)٤(

 .)١٠/٢٢إرشاد الساري  (»يقطعونا



 

 ٢٤٠

 وكنــت ،أتكلــم أن أردت ســكت فلــام. األمـر مــن )١(حيــضنونا وأن ،أصــلنا مـن
 منـه أدارى وكنـت، بكـر أبى يدى بني أقدمها أن أريد أعجبتنى مقالة )٢(زورت
 أن فكرهـت. رسـلك عـىل :بكـر أبـو قـال أتكلـم أن أردت فلـام، )٣(احلـد بعض

 كلمـة مـن تـرك مـا واهللا، وأوقـر منـى أحلـم هـو فكـان بكـر أبو فتكلم، أغضبه
 :فقال ،سكت حتى ،منها أفضل أو ،مثلها بدهيته ىف قال إال تزويرى ىف أعجبتنى

 مـن احلـى هلـذا إال األمر هذا عرفُي ولن أهل، له فأنتم خري من فيكم ذكرتم ما
، الـرجلني هـذين أحـد لكم رضيت وقد، ودارا نسبا العرب أوسط هم، قريش

 فلم، بيننا جالس وهو اجلراح بن عبيدة أبى وبيد بيدى فأخذ. شئتم أهيام فبايعوا
، ثـمإ مـن ذلـك يقربنـى ال عنقى فترضب أقدم أن واهللا كان، غريها قال مما أكره

 عنـد نفسى إىل تسول أن إال اللهم، بكر أبو فيهم قوم عىل أتأمر أن من إىل أحب
، )٤(كّكـَُحامل هاُلْيّذُجـ أنـا :األنـصار مـن قائـل فقـال. اآلن أجـده ال شيئا املوت

، اللغـط فكثـر. قـريش معـرش يـا، أمـري ومـنكم، أمـري منـا، )٥(بَّجَرُامل هاُيقَذُوع
. بكـر أبـا يـا يدك ابسط فقلت. الختالفا من فرقت حتى األصوات وارتفعت

 بن سعد عىل )٦(اَنْوَزَون، األنصار بايعته ثم، املهاجرون وبايعه، فبايعته يده فبسط
. عبـادة بـن سـعد اهللا قتـل :فقلـت. عبادة بن سعد قتلتم :منهم قائل فقال عبادة

                                                        
 املهملـة باحلـاء وحيـضنونا علينـا هبـا ويـستأثروا اإلمـارة مـن أي) األمـر مـن حيـضنونا  («:  قال القـسطالين)١(

 حـضنه: يقـال .. عبيدة أبو قاله .خيرجونا أي: املستميل عن ذر وأليب .وتكرس املعجمة لضادا وضم الساكنة
 قبل فوقية بمثناة .وناُّصَحيت : رواية ويف .عنه حبسه أو ،به واستبد ،عنه ناحية يف أخرجه :األمر عن واحتضنه

 االقتطـــاع :معنـــىب وهـــي ،الفوقيـــة بإســـقاط .حيـــصونا :وللكـــشميهني: قـــال. ّاملـــشددة املهملـــة الـــصاد
 .)١٠/٢٢إرشاد الساري  (»واالستئصال

إرشـاد الـساري  (»  وحـسنت هيأت :ساكنة بعدها املشددة والواو الزاي بفتح )ّزورت («:  قال القسطالين)٢(
١٠/٢٢.( 

 إرشـاد (»ونحـوه كالغـضب ّدةِاحل :أي ،املهملتني املشددة والدال املفتوحة باحلاء) ّاحلد( «:  قال القسطالين)٣(
 ).١٠/٢٢الساري 

 اجلـيم بفـتح )اجلـذل( مـصغر ،املعجمـة الـذال وفـتح اجليم بضم) املحكك ذيلهاُج أنا(  «:  قال القسطالين)٤(
 إليه وتنضم اجلرباء اإلبل إليه تربط الذي اجلذع هنا به ويراد ،الشجر أصل وهو ،املعجمة وسكون وكرسها

 .مفعـول اسـم ،مشددة األوىل الكاف وفتح احلاء تحوف امليم بضم )املحكك(و .للتعظيم والتصغري ،لتحتك
 هبـذا اجلربـاء اإلبـل تستـشفي كـام بـه يستـشفى ممـن أنـا يعنـي .ذلـك لكثـرة أملـس صـار ألنه بذلك ووصفه

 ).١٠/٢٣إرشاد الساري  (»االحتكاك
 ةاملعجمــ وســكون العــني بفــتح )ذقَعــ( رّمــصغ ،والقــاف املعجمــة بالــذال) عــذيقها(  «:  قــال القــسطالين)٥(

 مفعـول اسـم :موحـدة بعدها ّاملشددة واجليم الراء وفتح امليم بضم) ّاملرجب(. العرجون :وبالكرس ،النخلة
 أن محلهـا وكثـرة وطوهلـا لكرامتهـا عليهـا خـشية غريه أو ببناء دعمتها إذا .ًترجيبا النخلة رجبت :قولك من

 وشــدها ســعفها إىل أعــذاقها ضــم هــو وقيــل .محلهــا مــن يشء يــسقط أو أغــصاهنا مــن يشء ينكــرس أو تقــع
إرشـاد الـساري  (»املتفرقـة األيـدي إليهـا تصل لئال حوهلا الشوك وضع هو أو ،الريح تنفضها لئال باخلوص

١٠/٢٣.( 
 ).١٠/٢٣إرشاد الساري  (» وثبنا :مفتوحتني وزاي بنون) نزونا( «:  قال القسطالين)٦(



 

 ٢٤١

 ،بكـر أبـى مبايعـة مـن أقـوى أمـر مـن حـرضنا فيام وجدنا ما واهللا وإنا عمر قال
 .»بعدنا منهم رجال يبايعوا أن بيعة تكن ومل القوم فارقنا إن خشينا

ِفنحن كام أسلفت أمام خرب من شاهد عيان هو من أصدق رجاالت األمة،  عمر  اخلليفةوهو ُ
: كـام يف اخلـرب) هــ٢٣يف نحو سـنة ( يف آخر حياته ذا اخلرب خيرب هب، الثاينبن اخلطاب ريض اهللا عنه

 كي فيه قصة قوم حرضهم وشارك معهم، تنازعوا يف اختيار خليفتهم،، حي»حجها حجة آخر ىف«
ً ثم توافقوا عىل رجل توافقا ال .»االختالف من فرق حتى األصوات وارتفعت، اللغط كثر«حتى  ُ َ َ

عرف فيه نص من حينه وعىل مدى قرابـة ثـالث عـرشة سـنة ليخـرب بـه هـذا الـشاهد ـــ عمـر بـن ُي
 أه يـوم اختـاروا خليفـتهم األول أبـاني صحة اجتهاد القوم أو خطـــ يف آخر حياته ليب اخلطاب 

 !بكر الصديق ريض اهللا عنه

ُبل إننا أمام رجل يف اخلرب ال يعرف، يقسم باهللا قسام يؤكد فيـه عـدم معرفـة هـذا الـصدر كلـه 
 .» فتمت فلتة إال بكر أبى بيعة كانت ما فواهللا «: ٍّلنص يقول بخالفة أيب بكر إذ يقول

 إبرار عمر نفـسه قـسم هـذا الرجـل وأن بيعـة أيب بكـر كانـت فلتـة يف فـرتة ، من ذلكبل أشد
عصيبة غاب فيها من النصوص ما يعصم من اخلالف والنزاع الذي كان من املمكن أن ينقلب إىل 

 وإهنـا أال .ومتت فلتة بكر أبى بيعة كانت إنام يقول أن امرؤ يغرتن فال«: رش لوال حفظ اهللا، فيقول
ويزيـد األمـر تأكيـدا يف علـة اختيـارهم أليب بكـر وأنـه مل . »رشها وقى اهللا ّولكن كذلك كانت قد

 إليـه األعنـاق تقطـع من منكم وليس« :يكن عن نص حاسم، وإنام عن فضل رأوا أبا بكر أهال له
 .»بكر أبى مثل

 املنصوص عىل خالفته مـن أنهوأدهى من ذلك أن هذا الرجل الذي تروي الروايات الواهية 
، إذا به يفاجئ اجلميع بأنه ال يعرف شيئا من تلك النصوص التي تنص عليه وال )١(نصا^ النبي 

 قـدو« ـــ فيقـول للحـارض والغائـب  ^عىل غريه ــ وهو أعلم النـاس بخليلـه وحبيبـه رسـول اهللا
 !»اجلراح عبيدةبن أبى وبيد  عمربيد فأخذ.شئتم أهيام فبايعوا،الرجلني هذين أحد لكم رضيت

د األمر عجبا، استمرار احلاكي ــ عمر وهو يف آخر عهده ــ عـىل إقـرار أن اخلليفـة األول ويزي
 فـيام وجـدنا مـا واهللا وإنـا «: أبا بكر إنام بويع له ليس عن وصية وال نص، وإنام عن اجتهاد، فقـال

  .»بكر أبى مبايعة من أقوى أمر من حرضنا

                                                        
 فـإين كتابـا أكتب حتى وأخاك أباك يل ادعي«اهللا عنها  ومنها تلك الرواية التي رويت عن ابنته عائشة ريض )١(

 .»بكر أبا إال واملؤمنون اهللا ويأبى أوىل أنا قائل ويقول متمن يتمنى أن أخاف



 

 ٢٤٢

 وعمر، وأيب عبيدة ــ إن فـارقوا القـوم مـن وأخريا، أعجب العجب، خشية الثالثة ــ أيب بكر،
 أن بيعـة تكـن ومل القـوم فارقنـا إن خـشينا«:  وذلـك يف قولـه،غري بيعة لقريش أن يبـايعوا لغـريهم

وهذا فصل يف أن الصحابة قاطبة مل يعلمـوا شـيئا عـن وصـية أو نـص . »بعدنا منهم رجال يبايعوا
 .ألحد، ال أليب بكر وال لغريه^ من النبي 

من األدلة أنه ما كان من عيل بن أيب طالـب أن يتـأخر سـتة أشـهر عـن بيعـة رجـل نـص يبقى 
 .)١(عىل خالفته كام هو يف رواية أخرى صحيحة^ النبي 

بل إننا يف املقابـل . ومن ثم، فليس يف الباب يشء يصح يعضد هذا القول القائل بالنص اجليل
 . فة ألحد من بعدهمات ومل يوص باخلال^ نجد تواترا يعضد باب كون النبي 

  املطلب الثايناملطلب الثاين
  خرب السقيفةخرب السقيفة

حتدث عـام جـرى يف سـقيفة بنـي سـاعدة عنـد اجـتامع املهـاجرين واألنـصار اخلرب الذي  وهو
 لتعيني اخلليفة من بعده، وما نجم عن ذلك االجتامع الذي انتهى باسـتخالف عقب وفاة النبي 

عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مـسعود، وأهم رواية يف هذا الباب رواية الزهري عن . أيب بكر
 .عن ابن عباس

 يف خالفته حـني ، وهي تدور يف جمملها عىل ما حكاه عمر  وهذه الرواية هي أصل يف باهبا
إال  بكـر أيب بيعـة كانـت الو قد مات عمر لقد بايعت فالنا، فواهللا مـ «: ّبلغه أن بعض الناس يقول

 يغرتن فال. فالنا بايعت عمر مات لو واهللا :يقول منكم قائال أن ىبلغن إنه «: ، فقال» فتمت)٢(فلتة
 وقـى اهللا ولكـن كـذلك كانـت قـد وإهنـا أال ،ومتـت فلتـة بكـر أبـى بيعـة كانـت إنام يقول أن امرؤ

ثــم أخــذ يف رسد مــا كــان يف ذلــك اليــوم حــني أرادت األنــصار أن جتعــل اإلمــرة فيهــا، . »رشهــا
عرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش، فاختلفوا، فـدرأ عمـر فخاطبهم أبو بكر بأن العرب لن ت

 .الفتنة ببيعته أبا بكر، فتتابع املهاجرون واألنصار بعده إىل بيعته
                                                        

 .) ٤٢٤١، ٤٢٤٠، ٣٧١٢أرقام ( البخاري يف صحيحه ه أخرج)١(
 عـن«): ٣٨١٩٧ (يف مصنف ابن أيب شيبة بإسـناد صـحيح بـرقم) فلتة( جاء يف بعض الروايات تفسري قوله)٢(

 بـن الـرمحن عبـد فقـال، خطبـة الناس خيطب أن فأراد عمر حج: قال، عوف بن الرمحن عبد عن، عباس ابن
 املدينـة قـدمت فلـام: قـال، املدينـة تـأيت حتـى ذلك فأخر، وسفلتهم الناس رعاع عندك اجتمع قد إنه: عوف
 كانـت وإنـام، فلتـة بكـر أيب خالفة إن: لونيقو أناسا أن، عرفت قد إين: يقول فسمعته، املنرب من قريبا دنوت

 . يعني أهنا كانت عن غري مشورة.»مشورة عن إال خالفة ال إنه، رشها وقى اهللا ولكن، فلتة



 

 ٢٤٣

ُوقد أسندت قصة السقيفة وما جرى فيها يف هذه الرواية عن الزهري من تسعة طرق إليه ْ ُ)١( ،
: ن هذه الطرق إىل الزهـري، هـي ممـا يـأيتِوقد صح ــ عند دراسة طرق هذه الرواية ــ إسناد ستة م

ٌ أعلتهـا علـل أما الطـرق األخـرى فقـد. األول، والثاين، والرابع، واخلامس، والسادس، والسابع ََّ ْ َ َ
 .ّإال أن هلا مع ذلك نصيبا مشاركا يف دراسة قضية الوضع يف الرواية التارخيية وتفسريهاأفقدت قيمتها 

ّولكن تبني أن صحة اإلسناد هل َ َّ َ ذه الطرق الـستة ال تكفـي للفـصل يف شـأن هـذه الروايـة ومـا َ
 .ورد يف متون بعض طرقها من خالف حيتاج إىل حترير وتوجيه لرفع اإلشكال عن بعض معانيه

 :ويمكن دراسة هذه الطرق خترجيا ومقابلة عىل النحو اآليت

 :عن الزهري به)ـه١٣٥ت(اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزمطريق عبد:ــ الطريق األول

ّإن عبـد اهللا بـن :  عن البكائي عـن ابـن إسـحاق قـال)٢(رواه ابن هشام يف السرية: التخريج >
 .أيب بكر حدثني عن ابن شهاب الزهري عن عبيد اهللا عن عبد اهللا به

عـن  حدثنا عبد األعىل:  قال)٣(ومن طريق ابن إسحاق أيضا أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف
 .ابن إسحاق، به

ًمـن املفـرتض أن يكـون متنَـا هـذا الطريـق نـصا واحـدا، فقـد رواه ابـن : مقابلة النـصوص > َ ْ َ ِ

إسحاق ومن طريقه ابن هـشام وابـن أيب شـيبة، إال أننـا مـع ذلـك نجـد اختالفـا ظـاهرا يف بعـض 
 :)٤(مواضع املتنني لفظا ومعنى يمكن حرص أهم أوجهه عىل النحو اآليت

 األنـصار أن ، نبيـه اهللا تـوىف ]١[ حني خربنا من كان إنه «: متن ابن هشام *
 أيب بن عيل عنا وختلف، ساعدة بني سقيفة يف] ٢[ بأرشافهم فاجتمعوا، خالفونا

 فقلـت .بكـر أيب إىل املهـاجرون واجتمـع، معهام ومن العوام بن والزبري ،طالب
 حتـى ]٣ [نـؤمهم فانطلقنـا .األنصار من هؤالء إخواننا إىل بنا انطلق :بكر أليب

؟ أيـن :وقـال ،القـوم عليـه متـاأل مـا لنا فذكرا] ٤ [ ،صاحلان رجالن منهم َانَيِلق
 يـا تقربـوهم ال أن علـيكم فال ]٥ [:قاال .األنصار من هؤالء إخواننا نريد: قلنا

 أتيناهم حتى فانطلقنا. لنأتيهم واهللا: قلت :قال. أمركم اقضوا ،املهاجرين معرش
: فقالوا ؟ هذا من: فقلت ،مزمل رجل ظهرانيهم بني فإذا، ساعدة بني سقيفة يف

 فـأثنى ،خطيبهم تشهد جلسنا فلام. وجع: فقالوا ؟ له ما: فقلت .عبادة بن سعد
                                                        

َ أعرضت عن تلك األسانيد التي أشري فيها إىل هذه القصة ومل تروها)١( ُ ُ. 
 .٢/٦٥٧ السرية النبوية البن هشام )٢(
 .٢٠/٥٧٥املصنف  )٣(
تار متنا من متون الطريق يكون أصال، أضع خطوطا فيه حتت العبارات واأللفـاظ التـي فيهـا خـالف سوف أخ )٤(

 .مع بقية متون الطريق،وقبل اخلط رقم بني حارصتني سيكون مسلسال يف النص ألحيل عليه عند املقابلة



 

 ٢٤٤

 ،اإلسـالم وكتيبـة ،اهللا أنـصار فـنحن ،بعـد أمـا :قـال ثـم ،أهل له هو بام اهللا عىل
 مهـ وإذا :قـال .قـومكم مـن دافة دفت وقد، منا رهط املهاجرين معرش يا وأنتم

 أتكلـم أن أردت سـكت فلـام .األمـر ويغـصبونا، أصلنا من حيتازونا أن يريدون
 وكنت ،بكر أيب يدي بني أقدمها أن أريد أعجبتني قد مقالة نفيس يف رتَّزو وقد

 ،أغـضبه أن فكرهت .عمر يا رسلك عىل :بكر أبو فقال .احلد بعض منه أداري
 تزويري من أعجبتني كلمة نم ترك ما فواهللا ،وأوقر مني أعلم كان وهو ،فتكلم

 فـيكم ذكـرتم مـا أمـا :قال ،سكت حتى، أفضل أو ،مثلها أو ،بدهيته يف قاهلا إال
 مـن احلـي هلـذا إال األمـر هـذا العـرب تعـرف ولن ]٦[، أهل له فأنتم ،خري من

 ،الـرجلني هـذين أحـد لكم رضيت وقد، ودارا نسبا العرب أوسط هم، قريش
 ومل، بيننا جالس وهو اجلراح بن عبيدة أيب وبيد ،يبيد وأخذ .شئتم أهيام فبايعوا

 إىل ذلـك يقربنـي ال، عنقي فترضب أقدم أن واهللا كان، غريها قاله مما شيئا أكره
 مـن قائـل] ٨[ قـال ]٧ [.بكـر أبـو فـيهم قـوم عـىل أتـأمر أن مـن ّإيل أحـب ،إثم

 ،اللغــط فكثــر :قــال. املرجــب وعــذيقها ،املحكــك جــذيلها أنــا ]٩ [:األنــصار
. بكـر أبـا يـا يـدك ابسط: فقلت ،االختالف ختوفت حتى ،األصوات ارتفعتو
 عـىل ونزونـا ،األنـصار بايعـه ثـم، املهاجرون بايعه ثم فبايعته، يده فبسط ]١٠[

 قتـل: فقلـت ]١١ [قـال. عبادة بن سعد قتلتم :منهم قائل فقال، عبادة بن سعد
 أن :الـزبري بـن عروة أخربين :الزهري قال: إسحاق ابن  قال.عبادة بن سعد اهللا

 بــن عــويم :الــسقيفة إىل ذهبــوا حــني األنــصار مــن لقــوا اللــذين الــرجلني أحـد
 .» العجالن بني أخو عدي بن معن واآلخر ،ساعدة

 : )١(أوجه اخلالف >
 .»اجتمعت قد األنصار إن:لنا فقيل ينا،ِتُفأ، تويف  اهللا رسول أن  «: يف متن ابن أيب شيبة] ١[
 .»يبايعونه عبادة بن سعد مع ساعدة بني سقيفة يف «:  شيبةيف متن ابن أيب] ٢[

، سـاعدة بـن عـويم، صـدق رجـال ؛ األنـصار مـن رجـالن فلقينا «: يف متن ابن أيب شيبة] ٣[
هذه الزيادة يف تعيني هذين الرجلني األنصاريني مدرجة من رواية أخرى البـن . »عدي بن ومعن

 .مذكورة يف آخر متن ابن هشام الذي معنا هنا ــ الزبري بن عروة أخربينقال   الزهريــ عنإسحاق 

َمل يأت يف رواية ابن أيب شيبة أن هذين األنصاريني ذكرا شيئا مما متاأل عليه القوم يف السقيفة] ٤[ َ ّْ. 
: فقـاال، أمـرهم مـن بلغنـا ِامل، قومكم: فقلنا ؟ تريدون أين: فقاال «: يف متن ابن أيب شيبة] ٥[

 .»تكرهونه يشء ىَيؤت ولن، فواَالُخت لن فإنكم ارجعوا

، العـرب مـن بمنزلـة قـريش مـن احلي هذا أن عرفتم قد ولكنكم « :يف متن ابن أيب شيبة] ٦[
 .»منهم رجل عىل إال جتتمع لن العرب وأن، غريهم هبا ليس

                                                        
 . اقترصت عىل أهم هذه األوجه)١(



 

 ٢٤٥

 معـرش يـا: )١(قلـت ثـم: قـال «: زاد متن ابن أيب شيبة عبارة ليست يف متن ابن هشام هـي] ٧[
 الغـار يف مها إذ اثنني ثاين ،بعده من  اهللا رسول بأمر الناس أوىل إن، املسلمني معرش يا، راألنصا

 .، وهي عبارة مدرجة من رواية أخرى غري رواية الزهري عن عبيد اهللا»املتني السباق بكر أبو

رصح متن ابن أيب شيبة باسمه، وأنه احلباب بن املنـذر، وهـذا مـدرج مـن روايـة أخـرى ] ٨[
 . تسمية احلباب من رواية الزهري عن عبيد اهللاْدِرَاية الزهري عن عبيد اهللا، إذ مل تروغري 

 .»جذعة رددناها واهللا شئتم  إناملرجب، وعذيقها ،املحكك جذيلها أنا «: يف متن ابن أيب شيبة]٩[

 يـده عـىل فـرضب األنـصار مـن رجـل وبادرين، بيده أخذت ثم «: يف متن ابن أيب شيبة] ١٠[
وهي زيادة مدرجة من رواية أخرى . »الناس وتتابع، يده عىل رضبت ثم، يده عىل أرضب نأ قبل

 .)٢(مرسلة رواها ابن عساكر

 .»اهللا قتله، اقتلوه: فقلت، سعد تلُق: الناس فقال «: يف متن ابن أيب شيبة] ١١[

 : نتائج املقابلة >

o يلحظ الترصف الواضح يف من يقرأ املتنني ــ متن ابن هشام ومتن ابن أيب شيبة ــ بدقة 
، وكأنه رواه بـاملعنى أو مـن حفظـه فخـالف )٣(متن ابن أيب شيبة من قبل بعض ناقليه

 .كثريا مما ورد يف متن ابن هشام

o  تظهر ركة واضحة يف ألفاظ وعبارات كثرية من متن ابن أيب شيبة، وكأن راويه حكاه
 .عىل املعنى بلسان عرصه املتأخر

o إدراج من نصوص :  متن ابن أيب شيبة، وهو فيه عىل نوعنييظهر اإلدراج واضحا يف
أخرى من غري رواية الزهري عن عبيد اهللا أصال، نحو رواية ابن إسحاق مـن طريـق 
ْعروة يف تعيني األنصاريني الذين لقيـا أبـا بكـر وعمـر، وكـذلك العبـارة املنـسوبة إىل  ْ

 فهي مدرجة مـن روايـة أخـرى »رثاين اثنني إذ مها يف الغا «عمر يف تزكية أيب بكر بأنه 
إدراج مـن لفـظ : والنوع الثاين من اإلدراج هنـا. من غري طريق الزهري عن عبيد اهللا

 .وقد يرجع ذلك كله إما لسوء احلفظ،أو الرواية باملعنى. الراوي وترصفه

                                                        
 .عمر ريض اهللا عنه:  يعني)١(
 .٣٠/٢٧٦ تارخيه )٢(
أبو حممد عبد األعىل بن عبد األعىل السامي البرصي، من بني سامة بن لـؤي، مـن :  وأراه عبد األعىل، وهو)٣(

ـــذيب هت: انظـر. هــ١٨٩أهل الطبقة الثانية من أصحاب ابن إسحاق الـذين رووا عنـه املغـازي، تـويف سـنة 
 .٢٤٠، ورواة حممد بن إسحاق يف املغازي، ملطاع الطرابييش، ص١٦/٣٥٩الكامل 



 

 ٢٤٦

o وإذا :قـال «: توجد زيادة مهمة هنا يف متن ابن هشام ليست يف متن ابن أيب شيبة هـي 
، إذ فيهـا إشـارة إىل فـصل مقـول القـول هنـا عـن »أصـلنا من حيتازونا أن يريدون هم

سـابقه، وهـي عــىل خـالف بــني متـون األصـول الــصحيحة هـل القائــل هنـا خطيــب 
 .األنصار أم عمر

o وهو األوفق يف اللفظ واملعنى جلمهرة )١(متن ابن هشام هو األقرب للصواب عندي ،
 . الزهري عن عبيد اهللاألصول الصحيحة التي نقلت هذه الرواية عن

 : عن الزهري به)هـ١٤٥ت نحو(طريق صالح بن كيسان : ــ الطريق الثاين

 أخربنا يعقوب بن إبراهيم بن : ، قال)٢( يف موضعني من كتابهرواه ابن سعد: التخريج >

 .سعد الزهري، عن أبيه، عن صالح به، خمترصا

عزيز بن عبـد اهللا، حـدثني إبـراهيم الحدثنا عبد : ، مطوال قال)٣(ورواه البخاري يف الصحيح
 .بن سعد، عن صالح بها

 من طريق يعقوب بن سفيان، حدثني عبد العزيز بن عبـد اهللا األويـيس، ثنـا )٤(ورواه البيهقي
 .إبراهيم بن سعد، عن صالح به

ْمل ختتلف روايتا البخاري والبيهقي كثـريا، بيـنام اختـرص ابـن سـعد متنَـه :  مقابلة النصوص> َ
، مع وجود إدراج يف عدي بن ومعن ،ساعدة بن عويما عىل الشاهد منها يف ترمجة كل من مقترص

 . يف ترمجته معن بن عدي)٥(متن املوضع الثاين

 األنـصار أن إال  نبيه اهللا توىف حني خربنا نِم كان قد وإنه «: متن البخاري* 
 الـزبريو عـىل عنـا وخـالف، سـاعدة بنى سقيفة ىف بأرسهم واجتمعوا ،خالفونا

                                                        
 وروايته عن البّكائي أيب حممد زياد بن عبد اهللا بن الطفيل العامري الكويف، وهو من أهل الطبقة األوىل مـن )١(

 حممـد بـن صـالح عـيل يبأصحاب ابن إسحاق، وأوثق الناس يف مغازي ابن إسـحاق، روى اخلطيـب عـن أ
 مـن هـو ولكنـه ،ضـعيف نفـسه يف دوزيـا ،البكـائي زيـاد عنـد منه أصح أحد عند املغازي كتاب ليس  « :قال

، تـويف »الكتـاب منه سمع حتى إسحاق بن مع يدور وخرج داره باع أنه وذلك ،الكتاب هذا يف الناس ثبتأ
ورواة  ،٩/٤٨٥ وهتـذيب الكـامل ،٨/٤٧٨، وتـاريخ بغـداد٣/٥٣٧اجلـرح والتعـديل: انظر. هـ١٨٣سنة 

 .١٩٠ص  للطرابييش،حممد بن إسحاق يف املغازي
 .٤٣١، ٣/٤٢٦ت  الطبقا)٢(
 .٦٨٣٠ صحيح البخاري برقم )٣(
 .٨/١٤٢ السنن الكربى )٤(
 .٣/٤٣١ الطبقات الكبري )٥(



 

 ٢٤٧

 انطلق ،بكر أبا يا :بكر ألبى فقلت ،بكر أبى إىل املهاجرون واجتمع، معهام ومن
 لقينـا ]١ [مـنهم دنونـا فلام ،نريدهم فانطلقنا. األنصار من هؤالء إخواننا إىل بنا

 معـرش يـا تريـدون أيـن :فقاال،القوم عليه متاأل ما فذكرا، صاحلان رجالن منهم
 ال أن علـيكم ال :فقـاال. األنـصار مـن هـؤالء ننـاإخوا نريـد :فقلنـا ؟املهاجرين

 سـقيفة ىف أتينـاهم حتى فانطلقنا. لنأتينهم واهللا :فقلت. أمركم اقضوا تقربوهم
 سعد هذا :فقالوا ؟هذا من :فقلت ،ظهرانيهم بني مزمل رجل فإذا، ساعدة بنى
 ىفـأثن، خطيـبهم تشهد قليال جلسنا فلام. يوعك :قالوا ؟له ما :فقلت. عبادة بن

 وأنـتم، اإلسـالم وكتيبة اهللا ،أنصار فنحن ،بعد أما :قال ثم ،أهله هو بام اهللا عىل
 خيتزلونا أن يريدون هم فإذا، قومكم من دافة دفت وقد، رهط املهاجرين معرش

 زورت وكنـت ،أتكلم أن أردت سكت فلام. األمر من حيضنونا وأن ،أصلنا من
، احلد بعض منه أدارى وكنت، بكر أبى يدى بني أقدمها أن أريد أعجبتنى مقالة

 أبـو فـتكلم، أغـضبه أن فكرهت. رسلك عىل :بكر أبو قال أتكلم أن أردت فلام
 إال تزويـرى ىف أعجبتنى كلمة من ترك ما واهللا، وأوقر منى أحلم هو فكان بكر
 خري من فيكم ذكرتم ما :فقال ،سكت حتى ،منها أفضل أو ،مثلها بدهيته ىف قال

 أوسـط هـم، قـريش مـن احلى هلذا إال األمر هذا عرفُي ولن] ٢[ أهل، له فأنتم
. شـئتم أهيـام فبـايعوا، الرجلني هذين أحد لكم رضيت وقد، ودارا نسبا العرب

 قـال ممـا أكـره فلـم، بيننـا جـالس وهـو اجلـراح بـن عبيـدة أبى وبيد بيدى فأخذ
 مـن إىل أحـب، إثم من ذلك يقربنى ال عنقى فترضب أقدم أن واهللا كان، غريها

 ال شيئا املوت عند نفسى إىل تسول أن إال اللهم، بكر أبو فيهم قوم عىل أتأمر أن
 منا، املرجب وعذيقها، املحكك جذيلها أنا :األنصار من قائل فقال. اآلن أجده

 حتـى األصـوات وارتفعـت، اللغـط فكثـر. قـريش معـرش يا، أمري ومنكم، أمري
 وبايعـه، فبايعتـه يـده فبـسط. كرب أبا يا يدك ابسط فقلت. االختالف من فرقت

 :مـنهم قائـل فقـال عبـادة بـن سـعد عـىل ونزونا، األنصار بايعته ثم، املهاجرون
 مـا واهللا وإنـا عمـر قـال. عبـادة بـن سـعد اهللا قتـل :فقلت. عبادة بن سعد قتلتم

 ومل القـوم فارقنـا إن خشينا بكر أبى مبايعة من أقوى أمر من حرضنا فيام وجدنا
 .»بعدنا منهم رجال بايعواي أن بيعة تكن

 : أوجه اخلالف>
ُأدرج متن ابن سـعد يف املوضـع الثـاين] ١[ َ َ  زيـادة مـن روايـة أخـرى غـري روايـة )١( مـن كتابـهَ

ْالزهري عن عبيد اهللا يف تسمية األنصاريني ــ وهي رواية الزهري عن عروة ـــ يف حـني جـاء مـتن 
 .تني عىل الصحة يف الفصل بني الرواي)٢(املوضع األول

 . طابع ولعله تصحيف ناسخ أو.».. ولن نعرف«: يف متن البيهقي] ٢[
                                                        

 .٣/٤٣١ الطبقات الكبري )١(
 .٣/٤٢٦ املصدر نفسه )٢(



 

 ٢٤٨

 : نتائج املقابلة>

o  اتفاق أصحاب املتون الثالثة هنا مع متن ابن هشام عن البكائي عن ابـن إسـحاق يف
 .ْأمر إخبار الرجلني األنصاريني أبا بكر وعمر ما متاأل عليه األنصار يف السقيفة

o  واملوافق يف اللفظ واملعنى جلمهرة األصـول الـصحيحة التـي متن البخاري هو األتم
 .نقلت هذه الرواية عن الزهري عن عبيد اهللا

 : عن الزهري به)هـ١٥٢ت(طريق حممد بن عبد اهللا بن مسلم : ــ الطريق الثالث

   : بمتن طريق معمر اآلتية، فقالّخملطا إياها )١(رواه ابن سعد عن الواقدي:  التخريج> 
 عن ،الزهري عن ،اهللا عبد بن وحممد ،معمر حدثني :قال عمر بن مدحم أخربنا«

 األنـصار أن اخلطـاب بن عمر عن عباس بنا عن ،عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد
] ١[ عبادة بن سعد ومعهم ساعدة بني سقيفة يف اجتمعوا  هَّنبي اهللاُ وىفَت حني

 حتـى فخرجـا  اهللا عـنهام ريضوعمـر بكر أبا اخلرب وبلغ ،له البيعة يف فتشاوروا
 كــالم األنــصار وبـني بيــنهم فجـرى ]٢[، املهــاجرين مــن نـاس ومعهــام أتيـاهم

 جـذيلها أنـا :فقـال األنـصار خطيـب فقام ]٣[، عبادة بن سعد بيعة يف وحماورة
 اللغـط فكثـر .قريش معرش يا أمري ومنكم أمري منا ،املرجب وعذيقها ،املحكك

 ،فبايعته يده فبسط .يدك ابسط :بكر أليب فقلت :عمر فقال األصوات وارتفعت
 بني مزمال وكان ،عبادة بن سعد عىل ونزونا ،األنصار وبايعه ،املهاجرون وبايعه

 قتل فقلت .سعدا قتلتم :منهم قائل قال .وجع :فقالوا ؟له ما :فقلت ،ظهرانيهم
 .»سعدا اهللا

ول الـصحيحة الـسابقة وعند مقابلة هذا املتن مـع مـا سـبق مـن متـون األصـ:  مقابلة النص>
َّظهر اختالٌف بني لفظا ومعنى متثل يف األوجه اآلتية َ ٌ ِّ َ: 

تكرار الترصيح برغبة األنصار يف بيعة سعد بن عبادة دون غريه، وهو مـا لـيس يف ] ٢[، ]١[
 .متن صحيح من متون هذه الرواية

لعبارة ــ وهو احلبـاب اختلف املتن هنا مع ما عليه املتون األخرى يف الفصل بني قائل هذه ا] ٣[
 .بن املنذر كام سيأيت يف رواية أخرى ــ وبني كالم خطيب األنصار الذي افتتح الكالم يف أول الرواية

 : نتائج املقابلة>

o َغلب الواقدي هنا ــ عند خلطه بني طريق ََّ َ معمر وحممد ــ ألفاظ حممد بن عبد اهللا بن ْيَ
 .، األمر الذي أثر كثريا يف بعض معانيه عىل لفظ معمر اآليتالزهريعمه  عن مسلم،

                                                        
 .٣/٥٦٨املصدر نفسه )١(



 

 ٢٤٩

o  اختالف لفـظ حممـد عـن كـل متـون روايـة الزهـري عـن عبيـد اهللا يف تـرصحيه برغبـة
لألنصار مجيعا يف تولية األمر سعد بن عبادة دون غريه، ويف هذا من الشذوذ ما فيه يف 

 .طرق هذه الرواية

o  من حفظ راويته ــ أيا كـان ـــ ُهذا أنه روي باملعنىبن عبد اهللا الواضح يف طريق حممد ِ َ
ُفأخطأ فيه راويته َ. 

o ة وقـد  ـــ خاصـ)٢( يف رأيي هو علة هذا الطريق ــ رغم ثقتـه يف نفـسه)١(قد يكون حممد
َّتفرد هبذا اللفظ عن الزهري إال أن ذلك ال جيعل الواقدي الناقـل عنـه هـذا الطريـق . َ

ِبـسبب مـن خلطـه  )٣(يف معزل عن يشء من هذه التهمة ا ـطريقنـ هـذا الـذي صـنعه يفٍ
 .هذا

 : عن الزهري به)هـ١٥٣ت(طريق معمر بن راشد : ــ الطريق الرابع

 . عن معمر عن الزهري به)٤(رواه عبد الرزاق :تخريجال >

 . حدثني بكر بن اهليثم، عن هشام بن يوسف عن معمر به:  قال)٥( ورواه البالذري

                                                        
لزهـري،روى أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب الزهري، ابن أخي ا: وهو )١(

 قتلـه شـاطرا سـفيها ابنـه وكـان ،ابنه بأمر قتله غلامنه: عن عمه حممد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال الواقدي
 .٢٥/٥٥٤، وهتذيب الكامل ٧/٥٧٩انظر الطبقات البن سعد . هـ١٥٢سنة  يف وذلك للمرياث

داود، يف حـني ضـعفه ابـن معـني، ُ اختلف يف حممد ابن أخي الزهري، فعن أمحد أنه ال بأس بـه، ووثقـه أبـو )٢(
كـان رديء احلفـظ كثـري الـوهم، خيطـئ عـن عمـه يف   «: وأبو حاتم، وذكره ابـن حبـان يف املجـروحني وقـال

اجلــرح والتعــديل : انظــر. (»الروايــات وخيالفــه فــيام روى عنــه األثبــات فــال جيــوز االحتجــاج بــه إذا انفــرد
، وهتــذيب الكــامل ٢/٢٥٧ واملجــروحني ،٤٨، وتــاريخ عــثامن الــدارمي عــن ابــن معــني ص ٧/٣٠٤

ولكن عىل أية حـال يؤخـذ مـن مجلـة مـا قيـل فيـه أنـه أدنـى طبقـة يف الزهـري عمـن روى عـن ). ٢٥/٥٥٤
 التي نحن بصددها كاملك، ومعمر، وابـن عيينـة وكلهـم مل يـرد يف طـرقهم إىل الزهـري تلك الروايةالزهري 

 .يشء من مثل لفظ حممد عن الزهري
 ُّذلك أن دراسة ما اهتـم بـه رغم أنه متهم عند مجهرة النقاد، اقدي وحده بالتهمة يف هذا الطريقمل أخص الو )٣(

ٌجتعلنا يف حذر عند نسبة علة خرب هو فيـه إليـه، حتـى تكـون دراسـة مقارنـة بـني نـوع العلـة يف روايـة رواهـا  ٌ
نـد جتـريح الـضعفاء ومرويـاهتم الواقدي ونوع ما اهتم به الواقدي، وهذا أمر مهم ينبغي أخذه يف االعتبار ع

يغفل عنه املعارصون، إذ إهنم ينسبون التهمة مجلة وتفـصيال مـع الوهلـة األوىل ألي ضـعيف قـد جيدونـه يف 
إسـناد خـرب بعينـه،يف حــني أن املقارنـة تظهـر أحيانـا أن اخلطــأ قـد يكـون مـن الثقــة الـذي يف الطريـق ولــيس 

 .الضعيف
 .٥/٤٣٩َّ املصنف )٤(
 ). ط محيد اهللا٥٨١ص  (٢/٢٦١اف  أنساب األرش)٥(



 

 ٢٥٠

 بـن حممـد ثنـا بعـسقالن اللخمـي قتيبـة بـن سناحلـ بن حممد أخربنا: ، قال)١(ورواه ابن حبان
 . عن الزهري بهمعمر أنا الرزاق عبد ثنا املتوكل

أنـا معمـر : نـا عبـد الـرزاق، قـال:  من طريق حممد بن حييـى الـذهيل، قـال)٢(ورواه الاللكائي
 .الزهري به

هذا طريق آخـر مـن املفـرتض أيـضا وقـد احتـد خمرجـه أن ال يكـون بـني :  مقابلة النصوص>
 :  ّتون مصادره كثري اختالف، إال أننا نرى شيئا من هذا االختالف كام يأيتم

 مـات قـد لـو إنـه :يقـول منكم فالنا أن بلغني] ١[ نهإ ثم«: متن عبد الرزاق* 
، فلتة كانت بكر يبأ بيعة إن يقول أن امرأ يغرن فال ،فالنا بايعت قد املؤمنني أمري
 األعنـاق إليـه يقطـع مـن فيكم وليس ،رشها وقى اهللا أن إال ،كذلك كانت وقد
 والـزبري عليا وإن ، اهللا رسول تويف حني خرينا] ٢[ من كان إنه ،بكر أيب مثل

 بني سقيفة يف بأرسها األنصار عنا وختلفت ،فاطمة بيت يف عنه ختلفوا معه ومن
 بنـا انطلـق ،بكـر أبا يا :فقلت ،اهللا رمحه بكر أيب إىل املهاجرون واجتمع ،ساعدة

 قـد األنصار من صاحلني رجلني فلقينا ،نؤمهم فانطلقنا األنصار من إخواننا إىل
 من هؤالء إخواننا نريد :قلنا ؟املهاجرين معرش يا تريدون أين :فقاال ،بدرا شهدا

 .لنـأتينهم ،فاقـضوا :قلـت :قـال .بينكم أمركم فاقضوا فارجعوا :قاال .األنصار
 ،مزمـل رجـل أظهـرهم بـني اعدةسـ بنـي سـقيفة يف جمتمعون هم فإذا ،فأتيناهم

 .وجـع هـو :قالوا ؟شأنه وما :قلت .عبادة بن سعد هذا :فقالوا ؟هذا من :قلت
 ،بعـد أمـا :قال ثم، أهله هو بام عليه وأثنى اهللا فحمد األنصار خطيب فقام :قال

 إلينا دفت وقد ،منا رهط قريش معرش يا وأنتم ،اإلسالم وكتيبة ،األنصار فنحن
 وكنـت .األمر من وحيضونا ،أصلنا من خيتزلونا أن يريدون هم فإذا ،منكم دافة

 أدارىء وكنـت ،بكـر أيب يـدي بـني هبا أقوم أن أريد وكنت ،نفيس يف رويت قد
 عىل :قال الكالم أردت فلام .وأجل منى أوقر هو وكان ،احلد بعض بكر أيب من

 ثـم ،لهأه هو بام عليه وأثنى ر بك أبو اهللا فحمد ،أعصيه أن فكرهت .رسلك
 يف منهـا بأحـسن أو هبـا جـاء إال نفـيس يف رويتهـا كنـت كلمة ترك ما واهللا :قال

 لـه فـأنتم األنـصار معـرش يـا خـري مـن فيكم ذكرتم فام ،بعد أما :قال ثم .بدهيته
 أوسـط فهـم ،قـريش مـن احلي هلذا إال األمر هذا العرب تعرف ولن] ٣[ ،أهل

 .شـئتم أهيـام فبـايعوا ،الـرجلني هذين لكم رضيت قد وإين ،ونسبا ،دارا العرب
 شـيئا قـال مما كرهت ما فواهللا :قال .اجلراح بن عبيدة أيب وبيد بيدي فأخذ :قال
 إيل أحب إثم إىل ذلك يقربني ال عنقي فيرضب أقدم ألن كنت ،الكلمة هذه إال
 مـن رجـل قـام ،مقالتـه بكـر أبـو قـىض فلـام ،بكـر أبو فيهم قوم عىل أؤمر أن من

                                                        
 .٢/١٥٤ الثقات )١(
 .٤/١٣٦٠رشح اعتقاد أهل السنة واجلامعة  )٢(



 

 ٢٥١

 يـا أمـري ومنكم أمري منا ،املرجب وعذيقها ،املحكك جذيلها أنا :فقال األنصار
 :معمر قال] ٥[ــ  جذعا وبينكم بيننا فيام احلرب أجلبنا وإال] ٤[ ،قريش معرش

 منـا ولكـن ،واحـد غمـد يف سيفان يصلح ال :اخلطاب بن عمر فقال :قتادة قال
 فارتفعت :إلسنادبا حديثه يف الزهري قال :معمر قالــ  الوزراء ومنكم األمراء

 بسطا ،بكر أبا يا :فقلت ،ختالفاال أشفقت حتى اللغط وكثر ،بيننا األصوات
 :قـال .األنصار وبايعه ،املهاجرون فبايعه ،فبايعته يده فبسط :قال .أبايعك يدك

 وإنـا .سـعدا اهللا قتـل :قلـت :قال .سعدا قتلتم :قائل قال حني سعد عىل ونزونا
 إن خـشينا ،بكر أيب مبايعة من أقوى كان أمرا أمرنا من حرضنا فيام رأينا ما واهللا

 أن وإمـا ،نـرىض ال مـا عـىل نبـايعهم أن فإمـا ،بعدنا بيعة حيدثوا أن القوم فارقنا
 أن عــروة وأخــربين :الزهــري قــال :معمــر قــال] ٦. [.فــسادا فيكــون نخــالفهم
 والذي .عدي بن ومعن ،ساعدة بن عويم :األنصار من لقياهم الذين الرجلني

 .»املنذر بن احلباب :املرجب وعذيقها املحكك جذيلها أنا قال
 

 : أوجه اخلالف>

ِلو قد مات عمر بايعنا عليا: بلغني أن الزبري قال «: َيف متن البالذري وحده] ١[ َ«. 

كذا هي يف متون عبد الرزاق، وابن حبان، والاللكائي عن معمر ــ ومل ترد مطلقا يف متن ] ٢[
 األخـرى مـن ويف بقية الطـرق. نه وصف من عمر حلال أيب بكر بعد وفاة النبي البالذري ــ وكأ

َخربنا «: غري طريق معمر َ«. 
 .»ومل تعرف «:  وابن حبان، ويف متن الاللكائي)١( عبد الرزاقْيكذا يف متنَ] ٣[
 وافق طريق معمر يف هذه العبارة ما يف متن ابن أيب شيبة السابق عن عبد األعىل عن ابـن] ٤[

 .إسحاق
ّخص طريق معمر بفصل طريق عبارة عمر هذه هبذا اإلسناد املرسل عن قتادة] ٥[ ُ . 
يف هذا الفصل لرواية الزهري عن عروة يف تعيني األنصاريني اتفاق مع املتون الصحيحة ] ٦[

 .لرواية الزهري عن عبيد اهللا

 : نتائج املقابلة>

o ري يف اهتام الزبري بإعالن رغبته يظهر بوضوح اخلالف الظاهر الذي عليه متن البالذ
ي عـن يف البيعة لعـيل بعـد عمـر، وهـذا أمـر مل يـذكره طريـق مـن طـرق روايـة الزهـر

 .اهللا مطلقا مما يعني نكارة متن البالذري وشذوذهعبيد
                                                        

، »لـن تعـرف  «: ، وأشاروا أن ما يف أصـلهم»ومل تعرف  «ها حمققو طبعة ابن حبان إىل ما يف مسند أمحد َّريَوغ )١(
 !الكم وهلا أصل عن معمروال حيق لكم ذلك أن تغريوا ما األصل ما دام له وجه، فام ب: قلت



 

 ٢٥٢

o  واملتهم به يف رأيي بكر بن اهليثم شيخ البالذري، وهو امـرؤ جمهـول لـيس لـه ذكـر يف
، فلـم أجـد لـه ترمجـة رغـم طـول بحثـي عنـه، إال أن كتب الرجال وكـأهنم مل يعرفـوه

البالذري أكثر عنه جدا يف األنساب والبلدان ونسبه مرة إىل األهواز، ونقل القزويني 
ويبـدو ممـا . )٢(، وحكى األخري نقل اخلليـل احلـافظ عنـه)١(عنه أيضا يف كتابه التدوين

لريـب خاصـة وقـد وال ريب أن هذه اجلهالـة تـصيب با. ُروي عنه أنه صاحب أخبار
 .خالف هذه املخالفة املنكرة

 : عن الزهري به)هـ١٧٩ت(طريق مالك بن أنس : ــ الطريق اخلامس

حـدثنا إسـحاق بـن عيـسى :  ـــ قـال)٤( ــ ومـن طريقـه ابـن اجلـوزي)٣(رواه أمحد:  التخريج>
 .الطباع، حدثنا مالك بن أنس، حدثني ابن شهاب به

  املثنى بن عيل بن وأمحد ،بنسا سفيان بن احلسن  أخربنا:، قال)٥(ورواه ابن حبان يف صحيحه

 بـن اهللا عبـد حـدثنا :قـالوا  ـــللحـسن واللفـظــ  بالبرصة اجلمحي احلباب بن والفضل ،باملوصل
 ،أنـس بن مالك عن أسامء بن جويرية عمي حدثنا :قال أسامء بن جويرية أخي بن أسامء بن حممد

 . بهالزهري عن

ـــ  يعـىل أليب واللفـظـــ  يعـىل وأيب ،النسوي سفيان بن احلسنن طريق  م)٦(ورواه ابن عساكر
 . بهمالك عن ،أسامء بن جويرية نا ،أسامء بن جويرية أخي بن أسامء بن حممد بن اهللا عبد نا :قاال

وقد شهدت متون هذا الطريق فروق واختالفات بالغة األمهيـة أحيانـا،  : مقابلة النصوص>
 :من أمهها ما يأيت

أال ،  بكـر أيب مثـل األعنـاق إليـه تقطـع من اليوم فيكم وليس« : أمحدمتن* 
 أن عليا والزبري ومن كان معهام  كان من خربنا حني تويف رسول اهللا] ١[ وإنه

 وختلفت عنـا األنـصار ،ا بنت رسول اهللا ريض اهللا عنهختلفوا يف بيت فاطمة 
فقلـت   إىل أيب بكـرواجتمـع املهـاجرون ] ٢[ ،بأمجعها يف سقيفة بني ساعدة

فانطلقنـا نـؤمهم حتـى لقينـا .  يا أبا بكر انطلـق بنـا إىل إخواننـا مـن األنـصار:له
 أيـن تريـدون يـا معـرش : فقـاال، فذكرا لنـا الـذي صـنع القـوم،رجالن صاحلان

                                                        
 .٨٤، ٦٨، ١/٦١انظر التدوين يف أخبار قزوين   )١(
 .١/١١٢املصدر نفسه  )٢(
 .١/٥٥املسند )٣(
 .٤/٦٤ املنتظم )٤(
 .٤١٤ صحيح ابن حبان برقم )٥(
 .٣٠/٢٨٠ تاريخ دمشق )٦(



 

 ٢٥٣

 ال علـيكم أن ال : فقـاال. نريد إخواننـا هـؤالء مـن األنـصار: فقلت؟املهاجرين
 فانطلقنـا . واهللا لنـأتينهم: فقلـت.رش املهـاجرينأمركم يا مع  واقضوا،تقربوهم

 فإذا هم جمتمعون وإذا بني ظهرانيهم رجـل ،حتى جئناهم يف سقيفة بني ساعدة
 فلام . وجع: قالوا؟ ما له: فقلت. سعد بن عبادة: فقالوا؟ من هذا: فقلت،مزمل

ن  فـنح، أما بعـد: وقال،جلسنا قام خطيبهم فأثنى عىل اهللا عز وجل بام هو أهله
 وقـد ، وأنتم يا معرش املهاجرين رهط منـا، وكتيبة اإلسالم،أنصار اهللا عز وجل

فلـام . زلونا من أصلنا وحيـضنونا مـن األمـرتيريدون أن خي] ٣[دفت دافة منكم 
 وكنت قد زورت مقالة أعجبتنـي أردت أن أقوهلـا بـني ، أن أتكلمُسكت أردت
كان أحلم منـي وأوقـر  وهو ،وقد كنت أداري منه بعض احلد يدي أيب بكر 
 وكـان أعلـم منـي وأوقـر ، فكرهـت أن أغـضبه. عىل رسـلك:فقال أبو بكر 

واهللا ما ترك مـن كلمـة أعجبتنـي يف تزويـري إال قاهلـا يف بدهيتـه وأفـضل حتـى 
 ومل تعـرف العـرب] ٤[ ، فام ذكرتم من خـري فـأنتم أهلـه، أما بعد: فقال،سكت

 وقد رضـيت ،سط العرب نسبا ودارا هم أو،هذا األمر إال هلذا احلي من قريش
لكم أحد هذين الرجلني أهيام شئتم وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلـراح فلـم 
أكره مما قال غريها وكان واهللا أن أقدم فتـرضب عنقـي ال يقربنـي ذلـك إىل إثـم 

إال أن تغـري نفـيس عنـد املـوت   أحب إيل من أن أتأمر عىل قوم فيهم أبو بكر
ألنصار أنا جذيلها املحكك وعذيقها املرجـب منـا أمـري ومـنكم فقال قائل من ا

أمري يا معرش قريش فقلت ملالك ما معنى أنا جذيلها املحكك وعذيقها املرجب 
قال كأنه يقول أنا داهيتها قال وكثر اللغط وارتفعـت األصـوات حتـى خـشيت 

ون ثـم االختالف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعـه املهـاجر
] ٥[بايعه األنصار ونزونا عـىل سـعد بـن عبـادة فقـال قائـل مـنهم قتلـتم سـعدا 

 وأخربين ابن شهاب عن عروة بن الزبري قال مالك] ٦[..  قتل اهللا سعدا:فقلت
قـال ابـن ] ٧[ .أن الرجلني اللذين لقيامها عويمر بـن سـاعدة ومعـن بـن عـدي

يلها املحكـك وعـذيقها  وأخربين سعيد بن املسيب أن الذي قال أنـا جـذشهاب
 .»املرجب احلباب بن املنذر

 : أوجه اخلالف>
 .»كان من خرينا «:  ابن حبان وابن عساكرْيكذا يف متن أمحد وابن اجلوزي، ويف متنَ]  ١[
ْزاد متنَا ابن حبان وابن عساكر عىل هذه العبارة ]٢[  اخرج اجلدار وراء من ينادي رجل إذ «: َ

 إن فيـه منـك بـد ال أمـر حدث قد إنه فقال عنك مشاغيل فإنا عني ليكإ فقلت اخلطاب بنا يا إيل
 فيه وبينهم بينكم فيكون أمرا حيدثوا أن قبل فأدركوهم ساعدة بني سقيفة يف اجتمعوا قد األنصار

 .»حرب
ْرصح متنَا ابن حبان وابن عساكر بنسبة هذه العبارة إىل عمر، وفـيهام] ٣[ َ وإذا : قـال عمـر «: ّ

 .»..زلونات خييريدون أنهم 



 

 ٢٥٤

 . »..ولن تعرف العرب «: ابن حبان وابن عساكر ْيمتنَيف ] ٤[

 .» فإنه صاحب فتنة ورشقتل اهللا سعدا «: ابن حبان وابن عساكر ْيمتنَيف ] ٥[

ْفصل متنَا أمحد وابن حبان روايـة مالـك عـن الزهـري عـن عـروة يف تعيـني األنـصاريني ] ٦[ َْ َ َ
 .ية الزهري عن عبيد اهللا يف حديث السقيفةالذين لقيا أبا بكر وعمر عن روا

ْفصل متنَا أمحد وابن حبان أيضا رواية مالك عن الزهري عن ابن املسيب يف تعيني من ] ٧[ َ 

 . عن رواية الزهري عن عبيد اهللا يف حديث السقيفة»..أنا جذيلها املحكك«قال 

 : نتائج املقابلة>

o ضع متن أمحد ــ ومن طريقه ابـن يظهر بوضوح اتساع اخلالف اللفظي بني بعض موا
 .ابن حبان وابن عساكر من جهة أخرى ْيمتنَاجلوزي ــ من جهة، وبني مثيله يف 

o  مــتن أمحــد ــــ ومــن طريقــه ابــن اجلــوزي ــــ هــو األصــوب املوافــق جلمهــرة األصــول
ابن حبان وابن  ْيمتنَالصحيحة التي نقلت هذه الرواية عن الزهري عن عبيد اهللا من 

 .عساكر

o بـن حممـد بـن اهللا عبـدب اخلالف يف متني ابن حبان وابن عساكر قد يكـون مـن وسب 
، ملخالفـة لفـظ طـريقهام عـام عليـه مجهـرة )٢(أسـامء بـن جويريـة هعمـأو مـن  ،)١(أسامء

 .األصول الصحيحة التي نقلت هذه الرواية عن الزهري عن عبيداهللا

 :هري به عن الز)هـ١٩٨ت(طريق سفيان بن عيينة : ــ الطريق السادس

 بكـر أليب واللفظ  ــخالد بن بكر وأبو عبدة، بن أمحد حدثنا: ، قال)٣(رواه البزار:  التخريج>
 . بهالزهري عن سفيان، حدثنا: قاال ــ خالد بن بكر أليب احلديث هذا كالم وأكثر

                                                        
 بـن جويرية أخي بنا ،يالبرص الرمحن عبد أبو ،الضبعي خمارق بن عبيد بن أسامء بن حممد بن اهللا عبد:  هو)١(

 ال  «: ، قـال فيـه أبـو زرعـة الـرازيالـضبعي سـليامن بن جعفر، وعن أسامء بن جويرية عمه، روى عن أسامء
اجلـرح والتعـديل : انظـر. هــ٢٣١، تـويف سـنة » ثقـة بـرصى  «: ، وقـال أبـو حـاتم فيـه»صالح شيخ به، بأس

 .١٦/٤٤، وهتذيب الكامل ٥/١٥٩
قـال  ،هشام أيب بن والوليد ،عمر ابن موىل نافع عن روى ،الضبعي البرصي عبيد بن أسامء بن جويرية:  هو)٢(

 يف وهـو احلـديث صـالح  «: ، وقال أبو حاتم»ثقة بأس به ليس  «:  وقال أمحد.»بأس به ليس   «: معني بنفيه ا
 سـنة ، تـويف»الزهـري عـن كتابـا مالـك عـن روى  «: ، وقـال الـدارقطني»نـافع عـن حيـدث مالك مثل السن
 .٧٩٥، واملؤتلف واملختلف للدارقطني ص٢/٢٣١اجلرح والتعديل : انظر. هـ١٧٣

 .١٩٤ مسنده برقم )٣(



 

 ٢٥٥

َورواه ابن املقدر الباغبان األصبهاين َْ  بـن دحممـ بـن أمحـد، من طريـق )٢( يف فوائد من حديثه)١(ِّ
 . بهالزهري عن عيينة بن سفيان ثنا املكي،  الربيع بن حييى ثنا البزاز، حييى

 ،بكر أيب بن الزبري اهللا عبد أبو ثنا ،عيل بن السندي بن إبراهيم من طريق )٣(ورواه ابن عساكر
 . بهالزهري عن عيينة بن سفيان حدثني

 :ات بالغة األمهية أيضاوقد شهدت متون هذا الطريق فروق واختالف : مقابلة النصوص>

 عـيل] ١[ عنـا ختلـف  اهللا رسـول تـويف ملـا خربنـا مـن كان قد«: متن البزار* 
] ٢[، بكـر أيب إىل املهـاجرون فاجتمعـت، فاطمة بيت يف معهم ومن، والعباس

 إخواننا إىل بنا انطلق: بكر أليب فقلت ،ساعدة بني سقيفة يف األنصار واجتمعت
 عويم مها: الزهري قال] ٣ [.صاحلني رجلني منهم ناْيِفلق فخرجنا، األنصار من

 نريـد: فقلنـا ؟ قريش معرش يا تريدون أين: فقاال، عدي بن ومعن، ساعدة بنا
، لنـأتينهم فقلنـا بيـنكم أمـركم تقـضوا حتـى أمهلوا: فقال، األنصار من إخواننا

 مـن: فقلت، مزمل رجل وإذا، ساعدة بني سقيفة يف جمتمعون هم وإذا فأتيناهم
 خطيبــا وقــام] ٤[، وعـك: قــالوا ؟ شـأنه ومــا: قلـت، ســعد هـذا: قــالوا ؟ هـذا

 ونحن إخواننا وأنتم، قريش معرش يا دافة منكم إلينا دف قد إنه: فقال، لألنصار
 بـاألمر تـستأثرون أو باألمر وختتصمون ختتزلونا أن تريدون] ٥[ اإلسالم كتيبة
 أتكلم أن ذهبت فلام، بكر أيب مكال يدي بني أقوهلا مقالة رويت كنت وقد، دوننا

 بـه جـاء إال بـه أتكلـم أن أردت ممـا شـيئا تـرك مـا فـواهللا رسلك عىل: يل قال هبا
، أهـل لـه فـأنتم فيكم خري من قلتم مهام، األنصار معرش يا: فقال، منه وبأحسن

 رضـيت وقـد، قـريش مـن احلي هلذا إال األمر هذا تعرف ال ]٦ [العرب ولكن
 بـن عبيـدة أيب وبيـد بيـدي وأخـذ، شئتم أهيام فبايعوا ني،الرجل هذين أحد لكم

أن  من إيل أحب إثم من ذلك يقربني ال عنقي فترضب أقدم ألن فكنت، اجلراح
 أنـا: فقـال، املنـذر بـن احلبـاب فقـام] ٧[، بكـر أبـو فيهم قوم عىل أتوىل أو أتأمر

 دناأعــ وإال] ٨[ أمــري ومــنكم أمــري منــا، املرجــب وعــذيقها، املحكــك جــذيلها
 واحـد غمـد يف سـيفان يـصلح ال إنـه: فقلـت] ٩[، جذعـة وبينكم بيننا احلرب
 فبـسط ]١٠ [،أبايعـك بكـر أبا يا يدك ابسط، الوزراء ومنكم األمراء منا ولكن

 ونزوا اللغط وكثر األصوات وارتفعت، واألنصار املهاجرون وبايعه فبايعته يده
 .»عداس اهللا قتل: فقلت، سعدا قتلتم: فقالوا، سعد عىل

                                                        
 وأربـع وسـتني بـضع سـنة  ولـد.حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن املقـدر الباغبـان، أبـو اخلـري األصـبهاين:  هو)١(

 تـسع سـنة شـوال عـرش ثـاين  تويف.السامع صحيح ثقة هو: نقطة ابن قال. وغريه السمعاين،: عنه حدث.مئة
 .٢٠/٣٧٨ انظر سري أعالم النبالء .مئة ومخس ومخسني

 .٣٠٦ مجهرة األجزاء احلديثية ص)٢(
 .٣٠/٢٨٣ تاريخ دمشق )٣(



 

 ٢٥٦

 : أوجه اخلالف>

ْخالف متن البزار متني ابن الباغبان، وابن عساكر ــ بل متون رواية الزهـري عـن عبيـد ]  ١[
، ذلك أن ما عليـه متـون طـرق هـذه الروايـة مجيعـا أهنـام عـيل »عيل والعباس «: اهللا مجيعا ــ يف قوله

 .والزبري

ختلفت عنا األنـصار مـع سـعد  «: ْغبانكذا يف متني البزار وابن عساكر، ويف متن ابن البا] ٢[
 . »بن عبادةا

ْكذا فصل متن البزار هذا القول ناسبا إياه للزهري مرسال، بينام أدرجه متنَا ابن الباغبـان ] ٣[ ْ َ ًَ
 .وابن عساكر دون فصل وكأنه من أصل رواية الزهري عن عبيد اهللا

 يف األنصار، خمالفا بـذلك متنـي ّكذا يف متن البزار أن سعد بن عبادة هو الذي قام خطيبا] ٤[
ْابن الباغبان وابن عساكر، بل متون طرق رواية الزهري عن عبيـداهللا مجيعـا التـي أهبمـت تـسمية 

 .خطيب األنصار يف هذه الرواية

ْكذا يف متن البزار، ونسب متنَا ابن الباغبان وابن عساكر هذا القول لعمـر] ٥[ ْ : قـال عمـر «: َ
 .»..ونافإذا هم يريدون أن خيتزل

 .اجتمعت املتون الثالثة هنا عىل هذه العبارة بصيغة النفي هذه] ٦[

 .ّكذا رصح الثالثة بتعيني احلباب دون فصل وكأنه من أصل رواية الزهري عن عبيد اهللا] ٧[

 .اجتمعت املتون الثالثة هنا عىل عبارة احلرب هذه] ٨[

ساكر عىل إدراج قول عمر هذا هنا وكأنه ْابن الباغبان وابن ع ْيمتنَتفرد متن البزار دون ] ٩[
من أصل رواية الزهري عن عبيد اهللا، وقد مر بنا فصل طريق معمر هلذا القول وجعله مـن روايـة 

 . مرسالقتادة

تفرد متن البزار بتأخري حدوث اللغط بعد بيعة عمر أليب بكر خمالفـا بـذلك كـل متـون ] ١٠[
 .ْابن الباغبان وابن عساكر فقط ْيمتنَاهللا ــ وليس طرق هذه الرواية ــ رواية الزهري عن عبيد 

 : نتائج املقابلة>

o  ْالواضح كثرة خمالفات متن البزار ليس ملتني ابن الباغبان وابن عساكر فحـسب، بـل
 .أحيانا لكل طرق متون هذه الرواية، ناهيك عن نكارة ما تفرد به وغرابته

o إال اللفظ هبذا، عمر عن روىُي علمهن ال احلديث وهذا «: قال البزار عقب رواية متنه 
 غـري عمـر عـن، عبـاس ابـن عـن، اهللا عبيـد عـن، الزهري عن ورواه، الوجه هذا من



 

 ٢٥٧

ُوال حيمل وصف البزار باحلسن هنا عىل : ، قلت»له السياق حسن عيينة وابن، واحد
ِّجمــرد معنــى القبــول أو الــصحة، ذلــك أن حمــدثي عــرصه كــانوا يطلقــون هــذا اللفــظ 

 احلـديث هـذا « ، ودليل ذلك أول عبارتـه هنـا)١(ه أحيانا األفراد واملناكريويقصدون ب
، وكأنـه اطلـع عـىل غرابـة »الوجـه هـذا من إال اللفظ هبذا، عمر عن روىــُي نعلمه ال

 دون غـريه مـن الطـرق )٢(متنه وخمالفة كثري من ألفاظه ومعانيه فرواه يف مسنده املعلل
 غـري عمـر عـن عبـاس، ابـن عـن اهللا، عبيـد عـن الزهـري، عن ورواه «التي قال فيها 

 .»واحد

o  الرأي عندي ضعف متن البزار رغم قوة إسناده، لنكارة ما تفرد بـه هـذا املـتن خمالفـا
يحة ْابن الباغبان وابـن عـساكر، فـضال عـن خمالفتـه بقيـة الطـرق الـصح ْيمتنَماعليه 

 .ثم عنعنهلرواية الزهري عن عبيد اهللا، ولعل سفيان أخذه عن غري الزهري 

 : عن الزهري به)هـ١٨٣ت(طريق هشيم بن بشري : ــ الطريق السابع

 . حدثنا هشيم: حدثنا رسيج بن يونس، قال: أخربنا أبو يعىل، قال: ، قال)٣(رواه ابن حبان

، مـستقيم املـتن، مل خيـالف الـصحيح مـن متـون طـرق روايـة )٤(وهو طريـق صـحيح اإلسـناد
 . الزهري عن عبيد اهللا يف يشء

ُطريق يزيد بن عياض بن جعدبة : ـ الطريق الثامنـ ُ  : عن الزهري به)ت ؟(ِ

ً معلقا)٥(رواه البالذري  عـن الزهـري، عـن بـة،ُعدُج ابـن عـن املدائني، حممد بن عيل: قال. )٦(َّ
 .. عن ابن عباسمسعود، بن عتبة بن اهللا عبيد بن اهللا عبد

م به عندي ابن جعدبة هذا، فهو متفق عىل ا، أما إسناده فاملتها ومتنًًوهذا طريق ضعيف إسناد
 :فقـال .سـمعان بـنا عـن مالكـا سـألت « :القاسـم بـن الـرمحن عبـدضعفه، متهم بالكذب، قـال 

                                                        
 مظان من  «:  حتمل كلمة النكارة عند القدماء غالبا معنى الغرائب واألفراد، ويف هذا املعنى يقول ابن حجر)١(

 ابـن كتـاب عـىل النكـتانظـر . »وبيانـه ذلـك إيـراد من فيه أكثر فإنه البزار، بكر أيب مسند ادراألف األحاديث
 .٢٨٠، ص الصالح

ّ ينبغي التنبيه عىل أن مسند البزار يف أصله من مظان ما أعل من احلديث)٢( ُّ. 
 .٤١٣ صحيحه برقم )٣(
، الـسقيفة حـديث: منهـا، يـثأحاد أربعة إال الزهري من السامع له يصح مل ُهشيم  «:  قال ابن رجب احلنبيل)٤(

 ط مهـام، وانظـر نحـو هـذا ٨٥٥ صالرتمـذي علـل رشحانظـر . » ــ يعني قاله اإلمام أمحد ــأمحد اإلمام قال
 .٨/٢٩١ يف سري أعالم النبالء اهلروي عبداهللا بن إبراهيمالقول عن 

 ) ط محيد اهللا٥٨٣ص  ( ٢/٢٦٥ أنساب األرشاف )٥(
 . وكأنه أخذه وجادة)٦(



 

 ٢٥٨

 أظنـه « :املـرصي صـالح بـن أمحـدوقال . )١(»وأكذب كذبأ: قال ؟عياض بن يزيد :قلت .كذاب
 مـن الليثـى جعدبـة بـن ياضع بن يزيد «: ، وقال فيه ابن حبان)٢(»احلديث يعني للناس يضع كان
 بـن عمـرو عنـه روى املدينة، وأهل خمراق بن عبدالرمحن عن يروى احلكم، أبو كنيته املدينة، أهل

 يف ذلـك كثـر فلـام الثقـات، عـن واملقلوبـات املـشاهري عـن باملنـاكري ينفرد ممن كان والناس، دينار
 .)٣(»به االحتجاج ساقط صار روايته

َّأما متنُه فقد صدق إسنا  :َده، إذ فيه من اخلالف والتلفيق ما فيه، وهذا نصهَ

 لـو: قـاال وفالنا فالنا ّإن: فيها قال خطبة، خطب اخلطاب بن عمر أنعن ابن عباس «
 اهللا ويف فلتـة بكـر أيب بيعـة كانـت فـإنام بيعتـه، فتمـت اعليـ بايعنـا عمر، مات قد

 مقامـه  اهللا رسول هأقام ولقد فلتة، بكر أيب بيعة كانت ما واهللا. وكذبا، رشها
 مـنكم فهـل. بكـر أبـا إال واملؤمنـون اهللا يـأبى: وقال غريه، عىل لدينهم واختاره

 مشورة، غري عىل ًرجال بايع فمن بكر؟ أيب إىل تقطع كام األعناق إليه تقطع أحد
 وأرجلهم أيدهيم َليقطعن أو الرجال ّليكفن باهللا، أقسم وإين. يقتال أن أهل فإهنام

 اجتمعـت رسـوله، قـبض ملـا اهللا أن أخـربكم وإين. النخـل جـذوع يف وليصلبن
 خطيـب وتكلم بكر، أيب إىل املهاجرون واجتمع ساعدة، بني سقيفة يف األنصار
 رهـط املهـاجرون معـرش وأنـتم اإلسالم، وكتيبة األنصار، نحن: فقال األنصار

 أتكلم، أن ُفأردت. أمرنا ويغضبونا أصلنا من خيرجونا أن يريدون هم وإذا هنا؛
ُزورت قد ُوكنت  عـىل: بكـر أبـو فقال. بكر أيب يدي بني ّأقدمها أن ُأردت مقالة ّ
 حتـى أمثاهلـا مع قاهلا إال أعجبتني كلمة ترك فام بكر أبو وتكلم. عمر يا رسلك
 ولـن. منـه نحـن ممـن ُبعد، ونحن،. أهل له فأنتم خري من كان ما: فقال. سكت
 بعـدي الـشأن وهذا:  قال وقد قريش، من احلي هلذا إال ألمر ا ُالعرب تعرف

 فـضلكم، لكـم نعـرف قـد: سـلمة بنـي أحـد املنذر، بن ُاحلباب فقال. قريش يف
 فـإال صـاحبه، منـا أحـد خيـالف أال أحـرى فـذلك أمـري، ومنكم أمري منا ولكن
 بيننا األمر: سعد بن بشري قال ثم. املرجب وعذيقها املحكك جذيلها فأنا تفعلوا

 َسـمعت هـل باهللا، نشدتك أعور؟ يا أيضا وأنت: فقلت. بلمةاأل ّكشق وبينكم
 ففيم ُقلت. أنفي فرغم نعم، اللهم: قال .قريش من األئمة: يقول  اهللا رسول

 فهـي غـريه أو عمـر،: شـئتم املهـاجرين أي إىل أدعوكم: بكر أبو وقال الكالم؟
 أزيله أن من ّإيل ّأحب عنقي فيرضب أقدم وألن بكر؛ أيب كالم من ُكرهت التي
 الـوزراء وأنـتم األمراء، نحن: بكر أبو قال ثم.  اهللا رسول فيه أقامه مقام عن

 .»الشيطان َنزغ عنهم اهللا بهفأذ. إلينا الناس ّوأحب الدين، يف وإخواننا

                                                        
 .٩/٢٨٢ح والتعديل  اجلر)١(
 .٣٢/٢٢٤ هتذيب الكامل )٢(
 .٣/١٠٨ كتاب املجروحني )٣(



 

 ٢٥٩

َمرسل(طريق عباد بن راشد : ــ الطريق التاسع  : عن الزهري به)ُ

 بـن عبـاد حـدثنا :قـال عباد بن عباد حدثنا :قال ،مسلم بن عيل حدثني: ، قال)١(رواه الطربي
 ..عباس ابن عن عتبة بن عبداهللا بن عبيداهللا عن الزهري عن ثناِّدُح :قال راشد

ّوهو طريق فيه انقطاع ــ كام يظهـر مـن إسـناده ـــ بـني عبـاد بـن راشـد والزهـري، إال أن متنـه 
هري عن عبيـد اهللا عامـة، صحيح مستقيم، مل خيالف املتفق عليه من صحيح متون طرق رواية الز

 » األمـر ويغـصبونا أصلنا من خيتزلونا أن يريدون رأيتهم فلام «وأهم ما فيه الترصيح بنسبة عبارة 
 .»ّوإن العرب ال تعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش «: إىل عمر، وكذلك قوله

 مالحظات عامة عىل رواية الزهري عن عبيد اهللا

ِ الرواية أن صاحب حديث السقيفة ــ من الصحابة ــ وما جـرى لع هذهْطَن مِيظهر مأ ـ  ّ
فيها إنام هو عمر بـن اخلطـاب، أخـرب بـه يف آخـر حياتـه بعـد آخـر حجـة حجهـا، إذ جـاء يف 

 فبينام، عوف بن الرمحن عبد منهم املهاجرين من رجاال أقرئ كنت قال عباس ابن عن«: مطلعها
 فقـال الـرمحن عبد إىل رجع إذ، حجها حجة آخر ىف اباخلط بن عمر عند وهو، بمنى منزله ىف أنا
 مـات قـد لـو يقـول فـالن ىف لـك هـل املؤمنني أمري يا فقال اليوم املؤمنني أمري أتى رجال رأيت لو

 إن إنـى قـال ثم عمر فغضب. فتمت، فلتة إال بكر أبى بيعة كانت ما فواهللا، فالنا بايعت لقد عمر
 عبد قال. أمورهم يغصبوهم أن يريدون الذين هؤالء محذرهمف، الناس ىف العشية لقائم اهللا شاء

 الذين هم فإهنم، وغوغاءهم الناس رعاع جيمع املوسم فإن تفعل ال املؤمنني أمري يا فقلت الرمحن
، مطـري كل عنك يطريها مقالة فتقول تقوم أن أخشى وأنا، الناس ىف تقوم حني قربك عىل يغلبون

، والـسنة اهلجـرة دار فإهنا املدينة تقدم حتى فأمهل، مواضعها ىلع يضعوها ال وأن، يعوها ال وأن
ــا قلــت مــا فتقــول، النــاس وأرشاف الفقــه بأهــل فــتخلص ، مقالتــك العلــم أهــل فيعــى، متمكن

. باملدينـة أقومـه مقام أول بذلك ألقومن اهللا شاء إن واهللا أما عمر فقال. مواضعها عىل ويضعوهنا
 زاغت حني الرواح عجلنا اجلمعة يوم كان فلام، احلجة ذى عقب ىف املدينة فقدمنا عباس ابن قال

 متـس حولـه فجلـست، املنـرب ركن إىل جالسا نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد أجد حتى، الشمس
 بـن زيـد بـن لـسعيد قلـت مقـبال رأيتـه فلـام، اخلطـاب بـن عمر خرج أن أنشب فلم، ركبته ركبتى
 يقـول أن عـسيت ما وقال عىل فأنكر، استخلف منذ لهايق مل مقالة العشية ليقولن، نفيل بن عمرو

 :قال ، ثمأهله هو بام اهللا عىل فأثنى قام املؤذنون سكت فلام، املنرب عىل عمر فجلس .قبله يقل مل ما
 عقلهـا فمـن، أجـيل ييـد بـني لعلهـا يأدر ال، أقوهلـا أن يل قـدر قـد مقالة لكم قائل فإين ،بعد أما

                                                        
 .٣/٢٠٣تارخيه  )١(



 

 ٢٦٠

 يكـذب أن ألحـد أحل فال يعقلها ال أن خيش ومن، راحلته به تانته حيث هبا فليحدث ووعاها
 . وهذا أمر سنحتاج إليه كثريا ما دمنا ندرس قضية استخالف أيب بكر.»عيل

 الواضح أن حديث السقيفة كان يستهوي السامعني قديام مما جعله حارضا دائام وحمفوظا ب ـ
 وسع دائرة اخلالف اللفظي بني الروايـات، عىل ألسنة مجهرة من الرواة يروونه يف أوقات كثرية مما

َّحـد«: ويدل عىل ذلك قول احلميدي  إن :فقـال اجلـواز بـنا دار يف الزهـري أتينـا: قـال سـفيان ثناَ
 ،القــوم أصــغر وكنــت .الــسقيفة بحــديث حــدثتكم شــئتم وإن ،حــديثا بعــرشين حــدثتكم شــئتم

 عـن الزهـري بـه فحـدثنا .قيفةالـس بحـديث حـدثنا :القوم فقال ،لطوله به حيدث ال أن فاشتهيت
  دثنيـــح ثم اءـــأشي منه فحفظت عمر عن عباس بن عن مسعود بن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد

 .)١(»معمر ذلك بعد بقيته

جمموع املتون التي أوردت قصة السقيفة عرشون متنًا، أصحها إسنادا وأمتها معنى ــ بعـد جـ ـ 

ّتنحية املناكري وما شذ ــ تسعة  : متون، هيَ

 .متن ابن هشام عن البكائي عن ابن إسحاق، من طريق عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم .١

 .متن البخاري، من طريق صالح بن كيسان .٢

 .متن البيهقي، من طريق صالح بن كيسان أيضا .٣

 .متن عبد الرزاق، من طريق معمر .٤

 .متن ابن حبان، من طريق معمر أيضا .٥

 .اق عن معمر أيضامتن الاللكائي، من طريق عبد الرز .٦

 .متن أمحد من طريق، مالك بن أنس .٧

 .متن ابن اجلوزي ــ من طريق أمحد ــ عن مالك أيضا .٨

 . متن ابن حبان، من طريق هشيم بن بشري .٩

ٍيف حــني مل ختــل املتــون األخــرى مــن علــل يف أســانيدها ُ ً، أو مــن خلــل يف متوهنــا نكــارة أو )٢(َ ٍ

َاضطرابا أنزهلا عن مرتبة التسعة املذك  .)٣(ورة آنفا رغم قوة أسانيدهاً

                                                        
 .١/١٦ مسند احلميدي )١(
 . وهي أربعة متون)٢(
 . وهي سبعة متون)٣(



 

 ٢٦١

، وقد ثبت ذلك فيام مر بنا آنفا عنـد عـرض )١(صحة اإلسناد ال تستوجب دائام صحة املتند ـ 
طرق رواية الزهري عن عبيد اهللا، ذلك أننا رأينا متونا صـحت أسـانيدها إال أهنـا خالفـت خمالفـة 

ّبينة أحيانا مع أصوهلا التي خرجت عنها، مما يوجب ردها  ّأو رد ما خالفت بهَِّ َ. 

ً هذا السرب الدقيق لروايةالزهري عـن عبيـد اهللا جيعـل الطريـق الحبـا سـهال نحـو كـشف هـ ـ
املوضوع واملنكر يف كثري من أخبار هذا الباب، وذلك أنه أثمر لنا هذه املتون التسعة التي صـارت 

َأصال يطمئن إليه يف هذا الباب عند معارضة روايات الباب هبا، األمر ِ الذي ينجينا مـن كثـري مـن ُ ِ

ِاحلرية واالضطراب عند أي اختالف قد يرد معارضا أو مناقضا يف باب السقيفة َ. 

*** 

 : عن أيب سعيد اخلدريمالك بن املنذرومن نامذج هذا الباب أيضا رواية أيب نرضة 

أضـيف بـل قـد .. وهذه الرواية عىل الرغم من أن ظاهر إسنادها الصحة، إال أهنا غريبة املـتن
 .إىل متن بعض طرقها زيادات منكرة تضطرب وبعض الروايات الصحيحة

ــريج> ــيس:  التخ ــا أبــو داود الطيال ــن ســعد)٢(رواه ــيبة)٣(، واب ــن أيب ش ، )٥(، وأمحــد)٤(، واب
 مجـيعهم مـن  ـــ)١٠(ابن عساكر ــ ومن طريقه )٩(، والبيهقي)٨(، واحلاكم)٧(، وابن عدي)٦(والطرباين

 : )١١( عن أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري قالطريق داود بن أيب هند،

 معـرش يـا: يقـول مـن مـنهم فجعل األنصار، خطباء قام ^ اهللا رسول تويف ملا«
 منـا، رجـال معه قرن منكم رجال استعمل إذا كان ^ اهللا رسول إن املهاجرين،

 فتتابعـت: قـال. منـا واآلخـر مـنكم، أحـدمها: رجـالن األمـر هـذا ييل أن فنرى
 كان ^ اهللا رسول إن: فقال ثابت، بن زيد فقام: قال ذلك، عىل صاراألن خطباء

                                                        
 . وهذه قاعدة مقررة عند علامء احلديث)١(
 .٦٠٣ مسنده برقم )٢(
 .٣/١٩٤ الطبقات )٣(
 .٣٨١٩٥  املصنف برقم)٤(
 .٥/١٨٦سند  امل)٥(
 .٤٧٨٥ املعجم الكبري برقم )٦(
 .٣/٢٢٤ الكامل يف الضعفاء )٧(
 .٣/٧٦ املستدرك )٨(
 .٨/١٤٣ السنن الكربى )٩(
 .٢٧٨، ٣٠/٢٧٧ تاريخ دمشق )١٠(
 . املتن ألمحد)١١(



 

 ٢٦٢

 كنـا كـام أنـصاره ونحـن املهـاجرين، مـن يكـون إنـام اإلمام وإن املهاجرين، من
 معـرش يـا حـي مـن خريا اهللا جزاكم: فقال بكر، أبو فقام .^ اهللا رسول أنصار

 .» صاحلناكم ملا ذلك غري فعلتم لو واهللا: قال ثم .قائلكم وثبت األنصار،

 :وزاد متن احلاكم، والبيهقي، وابن عساكر قوله

 قعـد فلـام انطلقـوا ثـم فبـايعوه صاحبكم هذا: فقال بكر أيب بيد ثابت بن زيد أخذ ثم «
 األنـصار مـن نـاس فقـال عنـه فسأل عليا ير فلم القوم وجوه يف نظر املنرب عىل بكر أبو

 املـسلمني عـصا تـشق أن أردت ،نتنـهوخ  اهللا رسـول عم ابن: بكر أبو فقال به فأتوا
 حتـى عنه فسأل العوام بن الزبري ير مل ثم فبايعه  اهللا رسول خليفة يا تثريب ال: فقال

 فقـال املـسلمني عـصا تشق أن أردت وحواريه  اهللا رسول عمة ابن: فقال به جاؤوا
 . هـ.أ.»فبايعاه  اهللا رسول خليفة يا تثريب ال قوله مثل

 .رد يف املصادر القديمةَوهذه زيادة مل ت

ًهذا خرب عىل الرغم من قوة إسناده فإن يف متنه نكارة واضطرابا، وخمالفـة لروايـات :  نتائج> ً
 .صحيحة، وكأن صاحبها رواها من حفظه فأخطأ

 :ويمكن إمجال أسباب رد هذه الرواية فيام يأيت

الـصحيحة يف هـذا تفرد هذه الرواية بتعديد خطباء األنصار بيـنام مـا عليـه الروايـات  .١
 .الباب أنه خطيب واحد هو الذي تكلم يومئذ

شذوذ هذه الرواية بذكر زيد بن ثابت وإسناد دور له يف هذا اليوم، وهذا أمر مل تعرفه  .٢
 .الروايات الصحيحة يف هذا الباب

 يـيل أن نـرى فـنحن، منا بآخر قرنه منكم رجال بعث إذا كان ، اهللا رسول إن «قوله  .٣

ُ، فهذا معنى ال يكاد يعرف من فعـل النبـي »منا ورجل منكم رجل نرجال األمر هذا
 األنصار، بل املحفـوظ مـن سـنته من بآخر قرنه  املهاجرينمن رجالأنه كان إذا بعث 

  تأمري الفرد عـىل اجلامعـة أيـا كانـت، أمـا تـأمري النبـي بعـض األنـصار يف بعـض 

 .رساياه وبعوثه فثابت

 اإلمـام وإن املهـاجرين من كان  اهللا رسول نإ «نا ــ خمالفة ما نسب لزيد بن ثابت ه .٤

 ــ ملا قاله أبو بكر واتفقت عليه مجـاهري املـسلمني بعـد ذلـك »املهاجرين من يكون إنام

ّأن العرب لن تعرف هـذا األمـر إال هلـذا احلـي مـن قـريش، ومل يقـل مـن املهـاجرين، 

 .ق املنسوب لزيدوهذا أدق يف مثل هذا املوقف العصيب من هذا القول املطل



 

 ٢٦٣

ِأما عن اضطراب وقع يف هذه الرواية فمنه ما نسب أليب بكر هنا مـن قـول .٥ ذلـك أن . ُ

َمـن طــرق هــذه الروايـة مــا نــسب هــذا القـول لعمــر َ ُوهــو الطريـق الــذي حيــتج فيــه . ِ
 بن وإبراهيم خزيمة بن إسحاق بن بكر يببتصحيح مسلم هلذه الرواية، وهو طريق أ

  :قاال ،)١(طالب أيب

 أيب بـن داود نـا ،وهيـب نـا ،املخزومـي هشام أبو نا بشار بن بندار نا«
 ، النبــي قــبض :قــال اخلــدري ســعيد أيب عــن ،نــرضة أبــو نــا ،هنــد

 :قـال وعمـر ،بكـر أبـو وفـيهم ،عبادة بن سعد دار يف الناس واجتمع
 مــن كــان  اهللا رســول أن أتعلمــون :فقــال ،األنــصار خطيــب فقــام

 ، اهللا رسـول أنـصار كنا ونحن ،هاجرينامل من وخليفته ،املهاجرين
 اخلطـاب بـن عمـر فقـام :قـال .أنـصاره كنـا كـام خليفتـه أنصار فنحن
 أيب بيـد وأخـذ .نتـابعكم مل هـذا غـري قلـتم لو أما قائلكم صدق :فقال
 املهـاجرون وبايعـه ،عمـر وبايعـه .فبايعوه ،صاحبكم هذا :وقال بكر

 يـر فلـم ،القـوم وجـوه يف رفنظ ،املنرب بكر أبو فصعد :قال .واألنصار
 اهللا رسول عمة ابن أين :قلت :فقال ،فجاء ،بالزبري فدعا :قال ،الزبري
 خليفـة يا تثريب ال :قال .املسلمني عصا تشق أن أردت ،وحواريه 

 فدعا ،اعلي ير فلم ،القوم وجوه يف نظر ثم ،فبايعه فقام . اهللا رسول
 وختنـه ، اهللا رسول عم ابن :قلت :فقال ،فجاء ،طالب أيب بن بعيل
 خليفـة يـا تثريـب ال :قـال .املـسلمني عـصا تـشق أن أردت ،ابنته عىل

 إسحاق بن حممد سمعت :احلافظ عيل أبو قال ..فبايعه ، اهللا رسول
ــنا ــن مــسلم جــاءين :يقــول خزيمــة ب ــسألني ،احلجــاج ب  هــذا عــن ف

 يسوي حديث هذا :وقال ،عليه وقرأت ،رقعة يف له فكتبت ،احلديث
 .» )٣( بدرة يسوي هذا بل !بدنة يسوي :فقلت .)٢(نةبد

 أن )٤(ومن خمالفات هذه الرواية ملا عليه الروايات الصحيحة مـا ورد يف بعـض طرقـه .٦

زيد بن ثابت هو الذي أخذ بيد أيب بكر وقال ببيعته، وما عليه الصحيح أن عمـر هـو 

 .الذي بادر ببيعة أيب بكر بعد اختالفهم ولغطهم درءا للفتنة

                                                        
 .٣٠/٢٧٧، وتاريخ دمشق ٨/١٤٣ السنن الكربى للبيهقي )١(
َالبد )٢(  .٢٣٣، ص )بدن(رب مادة  انظر لسان الع.الناقة أو البقرة :ةَنَ
ُالبــدرة )٣( َْ  جــواهر مــن العــروس تــاج: انظــر. دينــار آالف ســبعة أو درهــم آالف عــرشة أو ألــف فيــه ِكــيس :َ

 .١٠/١٤٢ ) بدر(مادة  القاموس
 . ومنه طريق احلاكم)٤(



 

 ٢٦٤

لعل هذه الرواية مما وهم فيه أبو نرضة، فهو عىل الرغم من ثقتـه يف نفـسه ـــ وتكلـم و .٧
 .)٢( ــ إال أنه كان ممن خيطئ)١(فيه بعضهم

، فهو من أنكر ما يكون خمالفـة ملـا عليـه الروايـات ما ما زاده طريق احلاكم والبيهقيأ .٨
  .نه مفصالالصحيحة يف شأن بيعة عيل بن أيب طالب، وهذا أمر يأيت احلديث ع

ُوالرأي عندي هنا أن هذه الزيادة أدرجت يف زمن متأخر من رواية أخـرى بمعناهـا          

 : عنه قال)٣( يف هذا الشأن رواها البالذري مرسالعن أيب نرضة

 أيب عـن اجلريـري، أنبـأ سـلمة، بـن محـاد ثنـا خالد، بن هدبة حدثني«
 إلـيهام فبعـث الـزبري،و عـيل اعتـزل بكـر، أبا الناس بايع ملا: قال نرضة
 فنظر الباب، فقرعا ّعيل، منزل فأتيا ثابت، بن وزيد اخلطاب، بن عمر

 اجلنـة، أهـل مـن رجـالن هذان: فقال ّعيل إىل رجع ثم فرتة من الزبري
 أبـا أتيـا حتـى معهـام خرجـا ثـم. هلـام افتح: قال. نقاتلهام أن لنا وليس

 إين فتقول وصهره، اهللا رسول عم ابن أنت عيل يا: بكر أبو فقال بكر،
 خليفة يا تثريب، ال: قال. منك به أحق ألنه اهللا الها األمر، هبذا أحق

: للـزبري قـال ثـم. فبايعـه يـده فبـسط. أبايعـك يـدك ابسط اهللا، رسول
 الها ،باألمر ّأحق وأنا وفارسه وحواريه اهللا رسول عمة ابن أنا تقول

 ابـسط اهللا، رسـول خليفـة يـا تثريـب ال: فقـال. منـك به أحق ألنا اهللا
 .»فبايعه يده فبسط يدك،

أمــا مــا احــتج بــه بعــضهم مــن تــصحيح مــسلم هلــذه الروايــة وزيادهتــا املنكــرة هــذه،  .٩
َيدعى تٍفالعجب من رواية تسوي بدرة  َّ  ومل يروهـا هـو وال أحـد  إياهـامـسلم حيصحُ

البيهقـي و بعـده احلـاكمومـن ) هــ٣١١ت(من أهل عرصه حتى يروهيا ابـن خزيمـة 
وقد اغرت هؤالء بقول مسلم هذا، فظنـوا يف إعجـاب مـسلم هبـذا . عساكر فقطوابن 

ُاخلرب تصحيحا له، وليس كذلك، إنام كان يقع مثل ذلك كثريا بني املحـدثني القـدماء 
ّعند وقوفهم عىل ما يعرف عندهم بالفوائد واألفراد مـن احلـديث بغـض النظـر عـن  ُ

 . ــ ومنها هذا اخلرب بزيادته)٤(آخرّصحتها من عدمها ــ إذ إن هلذا عندهم شأنا 
                                                        

 .٢٨/٥٠٨ الطبقات البن سعد، وهتذيب الكامل : راجع)١(
 .٥/٤٢٠ انظر الثقات البن حبان )٢(
، وكذلك رواهـا ابـن عـساكر ـــ مـن طريـق أيب عبـد اهللا ) ط محيد اهللا٥٨٥ص  (٢/٢٦٧ب األرشاف  أنسا)٣(

وإن تعجـب فعجـب . ١١٦، وبمعناها رواية ابن بطـة يف اإلبانـة بـرقم٣٠/٢٧٨املحاميل ــ يف تاريخ دمشق 
 .حه إياها وفيها من العلل ما فيهامن ابن كثري تصحي

، ٣/٥تــاريخ دمــشق :  واهــتاممهم بــذلكملوضــوعات والغرائــببعض ا راجــع يف روايــة كبــار املحــدثني لــ)٤(
 .٧٦اهللا ص  ، لطارق عوض املدخل إىل علم احلديثو



 

 ٢٦٥

ومن ثم، فخالصة هذا الطريق أنه عىل الرغم من قـوة إسـناده فإنـه ال يـصح متنًـا ملـا فيـه مـن 
ولعـل . نكارة واضطراب، وخمالفة لروايات صحيحة، وكأن صـاحبها رواهـا مـن حفظـه فأخطـأ

 .هذه الرواية مما وهم فيه أبو نرضة

  ثالثثالثاملطلب الاملطلب ال
  ة الصحابة أليب بكرة الصحابة أليب بكربيعبيعاخلالف حول اخلالف حول 

يتفق أهل السنة مجيعا، قـديام ـــ ومـنهم الـصحابة ـــ وحـديثا، عـىل فـضل أيب بكـر، وأنـه أول 
ولكنهم اختلفوا يف أحقيتـه هبـذه اخلالفـة، هـل . ٌبعد موته، ال ينازع يف ذلك أحد^ خلفاء النبي 

 هي عىل الوجوب نصا؟ أم جاءت عىل االجتهاد يف االختيار؟ 

ّد فرغنا من احلديث فيه، وأنه ال نص جيل يصح يف استخالف النبي فق: أما األول له، مع ^ َِ
. يف ذلـك مـن غـري فـرض وال نـص^ إقرارنا بوجود تلك اإلشارات التي أظهرت رغبـة النبـي 

 . وهو قول مجهور أهل السنة

 يصيب ذلك أن االجتهاد ال يوجب األحقية يف هذا االختيار ــ إذ هو. ففيه املعرتك: أما الثاين
وهذا يؤدي إىل القول بجواز وقوع االختيار عىل غـري . وخيطئ ــ إال إذا وقع اإلمجاع عليه يف حينه

هـل وقـع : وهنـا كـان اخـتالف أهـل الـسنة. وهو ما رآه األنصار يومئذ. ^أيب بكر خليفة للنبي 
 ؟^ِاإلمجاع عىل أيب بكر حني اختري خليفة للمسلمني بعد موت النبي 

 أهل السنة إىل القول بوقوع اإلمجاع عىل استخالف أيب بكـر وقـت ترشـيحه ذهبت طائفة من
 .   )١(هلذا املنصب، فلم يتخلف عن بيعته أحد

يف حني ذهبت طائفة أخرى إىل القـول بتـأخر هـذا اإلمجـاع، إذ إهنـم يقولـون بتخلـف بعـض 
 .)٢(الصحابة عن تلك البيعة يف حينها

 .)٣(ختص هذا البابوترتب عىل هذا االختالف أحكام فقهية 
                                                        

. ٨/٩٤،٩/٤١٥، والبداية والنهايـة البـن كثـري ١٧٥االعتقاد، للبيهقي ص:  راجع من مصادر هذا الرأي)١(
 .وغريمها

، ورشح صـحيح ٤/٩٦والنحـل، البـن حـزم الفـصل يف امللـل واألهـواء :  راجع مـن مـصادر هـذا الـرأي)٢(
 .٧٨-١٢/٧٧مسلم، للنووي 

 وال االسـتيعاب جيـب وال والعقـد احلـل أهل من يقع أن اإلمام بيعة يف يكفي«:  من ذلك مثال قول بعضهم)٣(
 يـشق وال خيالفـه ال بـأن لـه واالنقيـاد طاعتـه التزام يكفي بل يده يف يده ويضع عنده حيرض أن أحد كل يلزم

 .٧٨-١٢/٧٧رشح صحيح مسلم، للنووي :  وانظر أيضا.٩/٣٤٢انظر فتح الباري . »ليهع العصا



 

 ٢٦٦

ويرجع ذلك كله بال شك إىل منهج كل فريق يف طريقة تفسريه لتلك املرويات التارخيية التـي 
 .ختص هذا الباب

ٍوهذا حيتاج إىل سرب لتلك اآلراء، والنظر يف أصول اجتهاد أصحاهبا التي بلغت هبـم إىل هـذه 

 . َالتفسريات وما سلف من نتائج نتجت عنها

 )٢(ِفإن من أهم ما يستندون إليـه يف ذلـك، هـو مـا رواه الطـربي: )١( األولأما أصحاب القول
 مجيـع بـن الوليـد حـدثنا قـال الـبجيل ظبيـة أيب بـن عبـداهللا بن الوليد عن عمر بن سيفمن طريق 

  :زيد بن لسعيد حريث بن عمرو قال قال الزهري

 مـات يـوم قـال بكـر أبـو بويع فمتى قال نعم قال ^ اهللا رسول وفاة أشهدت«
 عليـه فخـالف قـال مجاعـة يف وليـسوا يـوم بعض يبقوا أن كرهوا ^ اهللا رسول

 مـن ينقـذهم وجـل عـز اهللا أن لـوال يرتد أن كاد قد من أو مرتد إال ال قال أحد
 بيعتـه عىل املهاجرون تتابع ،ال :قال ؟املهاجرين من أحد قعد فهل قال األنصار

 .»يدعوهم أن غري من

، ال الـبجيل بـن أيب طيبـة ـــا:  ـــ وقيـلظبيـة أيب بن عبداهللا بن الوليدده يف إسنا ،ٍوهذا خرب واه
 عـن يروي«يعرف هو وال أبوه، ذكره الدارقطني يف املؤتلف واملختلف، ومل يزد يف ترمجته عىل أنه 

 . )٣(»الفتوح يف سيف عنه روى. .أبيه

 يـوم بعض يبقوا أن كرهوا«ونضيف هنا أمرا آخر ينقض تلك الرواية، وهو أن أولئك الذين 
، هم أنفسهم الذين مكثوا ثالثة أيام ـــ مـن غـري حـرج علـيهم وال بـأس ـــ بعـد »مجاعة يف وليسوا

موت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب بإذنـه حتـى بـايعوا إمـام اجلامعـة بعـد عمـر، وهـو عـثامن بـن 
 !عفان

 .دلة بام رجح به من أ)٥(َّ فهو املؤيد عندي:)٤(أما أصحاب القول الثاين

 فبـايعوا، الـرجلني هذين أحد لكم رضيت وقد«: فهم أوال رأوا يف قول أيب بكر يوم السقيفة
 دلـيال مـن أهـم األدلـة )٦(»بيننـا جـالس وهـو اجلـراح بـن عبيـدة أبى وبيد بيدى فأخذ. شئتم أهيام

 .وأقواها يف هذا الباب
                                                        

 .القائل بوقوع اإلمجاع عىل أيب بكر فور استخالفه )١(
 .٣/٢٠٧ تارخيه )٢(
 .٢/٧٨٨، ١/٣٣٥ الطربيوانظر املعجم الصغري لرواة . ١٤٧٨ املؤتلف واملختلف ص )٣(
 . بكر الختالف اجتهادهم يف أحقية أيب بكر باخلالفةوهو القول بتأخر هذا اإلمجاع عىل أيب )٤(
 .ترجيحي له، وتعضيدي إياه بمزيد من األدلة فيام يأيت من غري تنبيه عىل ذلك:  أعني باملؤيد عندي)٥(
 .٦٨٣٠ صحيح البخاري برقم )٦(



 

 ٢٦٧

 أقـوى أمـر مـن حـرضنا يامفـ وجدنا ما واهللا وإنا«: ثم رأوا مثل ذلك يف قول عمر يومها أيضا
 .)١(»بعدنا منهم رجال يبايعوا أن بيعة تكن ومل القوم فارقنا إن خشينا ،بكر أبى مبايعة من

 ريض عـن عائـشة، وغريه من طريق عروة بن الزبري، )٢(ومن األدلة أيضا ما أخرجه البخاري
  :اهللا عنها

 فأنـت، أنت نبايعك بل عمر فقال. عبيدة أبا أو َمرُع عواِفباي. .بكر أبو فقال ..«
 .».. اهللا رسول إىل وأحبنا وخرينا سيدنا

، وغريمها من طريـق زر بـن حبـيش عـن عبـد اهللا بـن )٤(، والنسائي)٣(وكذلك ما أخرجه أمحد
 : )٥(قال مسعود،

، عمـر فأتـاهم. أمـري ومـنكم، أمـري منا: األنصار قالت ^ اهللا رسول قبض ملا«
 يؤم أن بكر أبا أمر قد ^ اهللا رسول أن مونتعل ألستم، األنصار معرش يا: فقال

 أن بـاهللا نعـوذ: األنـصار فقالـت ؟ بكر أبا يتقدم أن نفسه تطيب فأيكم ؟ الناس
 .» بكر أبا نتقدم

 عـصوان ذي بـن سـعيد )٨(]بن يزيد[  من طريقني إىل)٧(، وأبو نعيم)٦(وكذلك ما أخرجه أمحد
 :قال، السالسل غزوة يف بكر أيب رفيق لطائيا رافع عن اللخمي عمري بن امللك عبد عن، العنيس

 ومـا األنـصار بـه تكلمـت عـام حيدثـه وهـو فقـال، بيعـتهم من قيل عام وسألته«
 إمـامتي مـن بـه ذكـرهم ومـا، األنـصار اخلطاب بن عمر به كلم وما، به كلمهم

 أن وختوفـت، منهم وقبلتها، لذلك فبايعوين :مرضه يف  اهللا رسول بأمر إياهم
 .»ردة بعدها وتكون ،فتنة تكون

هل اجتمع الـصحابة حقـا عـىل بيعـة أيب بكـر : وهنا نعود مرة أخرى إىل ما سبق التساؤل عنه
  يف حينه؟ ذلك أن يف إجابة هذا السؤال مزيد بيـان ألصـول كـل فريـق يف اجتهـاده النـاتج عـن

 .تفسريه للمرويات التارخيية هلذا الباب
                                                        

 .٦٨٣٠ صحيح البخاري برقم )١(
 .١/٣٧٦، وتارخيه األوسط ٣٦٦٨، ٣٦٦٧ صحيحه برقمي )٢(
 .١/١٨٢، ويف فضائل الصحابة ٤٠٥، ١/٢١ملسند  ا)٣(
 .٨٥٥ السنن الكربى برقم )٤(
 . املتن ألمحد)٥(
 .١/٨ املسند )٦(
 .يف ترمجة عبد اهللا بن أمحد بن سوادة أيب طالب) ٢/٥٩( أخبار أصبهان )٧(
 . ساقط من املطبوع من أخبار أصبهان)٨(



 

 ٢٦٨

 عن إعراض بعض الصحابة عـن بيعـة أيب بكـر كشفت الروايات ــ صحيحها وسقيمها ــ 
ٍّاألمر الذي أنشب خالفا بني املفرسين، ما بني مقـر بوقـوع . ^يوم بويع باخلالفة فور وفاة النبي  ُِ

وال غـرو أن لعبـت الروايـات املـشبوهة واملوضـوعة دورهـا ـــ ال . هذا اإلعراض، وبني مؤول له
 .شك ــ يف هذا اخلالف

روايات عن إعراضه عن بيعة الصديق يـوم بويـع، سـعد بـن عبـادة، ولعل أبرز من كشفت ال
 :وعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهام

 : سعد بن عبادة:أوال

أما سعد فقد اختلفت الرويـات ـــ ومـن ثـم تفـسرياهتا ـــ حـول موقفـه مـن البيعـة عـىل ثالثـة 
 . مواقف متناقضة نسبتها إليه

 ـــ )٢(ستند أصحاب هذا التفـسري إىل مـا أخرجـه أمحـدوي. )١(رضاه بالبيعة خمتارا طائعا: األول
 األودي عبـداهللا بن داود حدثنا قال عوانة أيب ، من طريق)٤( ــ والطربي)٣(ومن طريقه ابن عساكر

 :قال احلمريي عبدالرمحن بن محيد عن

 سـاعدة بنـي ةّلـُظ يف اجتمعـت قـد األنـصار هاتيـك :فقـال يـسعى رجـل جاء«
 بكـر أبـو فانطلق :قال .أمري قريش ومن ،أمري منا :ونيقول ،منهم رجال يبايعون

 أعيص ال فقال بكر أبو فنهاه ،يتكلم أن عمر فأراد أتياهم حتى ،يتقاودان وعمر
 يف نـزل شـيئا يـرتك فلـم ،بكـر أبـو فـتكلم :قـال .مـرتني يـوم يف  النبي خليفة

 أن علمـتم ولقـد :وقـال ،وذكره إال شأهنم من  اهللا رسول ذكره وال األنصار
 وادي سـلكت ،واديـا األنـصار وسلكت واديا الناس سلك لو :قال اهللا رسول

 هـذا والة قـريش :قاعد وأنت قال اهللا رسول أن سعد يا علمت ولقد ،األنصار
ّفــرب ،األمــر  :ســعد فقــال :قــال .لفــاجرهم تبــع وفــاجرهم ،لــربهم تبــع النــاس َ

 بكـر أبـا يـا يـدك ابسط :عمر فقال :قال .األمراء وأنتم الوزراء فنحن ،صدقت
 عمر وكان :قال  ــمني هلا أقوى فأنت ،عمر يا أنت بل :بكر أبو فقال .فألبايعك

 عليها يرضب يده يفتح ،صاحبه يريد منهام واحد كل وكان :قال ،الرجلني أشد
 ،النـاس فبـايع :قـال .قوتـك مـع قـويت لـك إن :وقـال ،بكـر أيب يد عمر ففتح ــ

 أغمـده ال :وقـال ،سـيفه الزبري واخرتط ،الزبريو عيل وختلف .للبيعة واستثبتوا
 الـزبري سـيف خـذوا :عمـر فقـال ،وعمـر بكـر أبـا ذلـك فبلـغ .عـيل يبايع حتى

                                                        
 . ٨/٨٧ انظر البداية والنهاية )١(
 .١/٥ املسند )٢(
 .٢٧٣، ٣٠/٢٧٢ تاريخ دمشق )٣(
 .٣/٢٠٣ تارخيه )٤(



 

 ٢٦٩

 لتبايعـان :وقـال ،تعبـا هبـام فجـاء ،عمـر إلـيهم فانطلق :قال .احلجر به فارضبوا
 .»فبايعا .كارهان وأنتام لتبايعان أو ،طائعان وأنتام

فهـي أوال . صحتها ــ فيها من املناكري املخالفة للصحاح ما فيهـافهذه رواية ــ فضال عن عدم 
 يف )١(ذكـره ابـن سـعد،  مل يـشهد الواقعـةمـن التـابعني احلمريي عبدالرمحن بن محيد. رواية مرسلة

 النبـي خليفـة أعيص ال«: أما عن مناكري هذه الرواية، فمنها قوله .)٢(الطبقة الثانية من أهل البرصة
 وأيضا مـن مناكريهـا موقـف الـزبري الـوارد . ُفأبو بكر مل يكن بويع له بعد آنذاك »مرتني يوم يف

 لتبايعـان أو طائعـان وأنـتام لتبايعـان وقـال تعبا هبام فجاء عمر إليهم فانطلق«: وكذلك قوله. فيها
فالصحيح كام سبق أن عليا مل يبايع سـتة أشـهر حتـى ماتـت زوجـه فاطمـة . »فبايعا كارهان وأنتام

 أيب بكـر يشء كـام سـبق اسـتخالفهذا ومل يصح يف موقـف سـعد بـن عبـادة مـن . هللا عنهاريض ا
ُوبينت َّ. 

 قاعـد وأنـت قـال اهللا رسـول أن سـعد يـا علمـت ولقـد« :ومن أبرز مناكري هذه الرواية قولـه
ــريش ــرب األمــر هــذا والة ق ــربهم تبــع النــاس ف ــاجرهم تبــع وفــاجرهم ل  ســعد فقــال قــال لف
القول لو ثبت عن الـصحابة رضـوان علـيهم يف هـذا املوقـف العـصيب، فإن هذا . هـ.ا.»صدقت

ٌّ، وملا ختلف عيل عن بيعة أيب بكر سـتة أشـهر كـام ^لكان فصال بينهم يف تعيني خليفة رسول اهللا 
، وملا أمهله عمر فيام صح عنه فيام أخرب به يف آخر عمره عن يوم السقيفة أن بيعة أيب )٣(يف الصحيح

                                                        
  .٩/٤٧ الطبقات )١(
 شـهدوا الـذين الصحابة بعض عن أخذه محيدا ولعل ،حسن مرسل فهذا: (( أما قول ابن تيمية يف هذا اخلرب)٢(

 وأذعـن اإلمـارة دعـوى يف األول مقامـه عـن نـزل عبـادة بـن سـعد أن وهـي ،جـدا جليلـة فائـدة وفيه ،ذلك
اخلـرب عـىل علتـه األوىل يف كونـه مرسـال، واملرسـل ال : قلـت ).١/٥٣٦منهـاج الـسنة ( ))باإلمارة للصديق

ِيصح عند املحدثني إال بقرينة صحيحة يف باب اخلرب، وهو ما عدم يف روايتنـا املرسـلة هـذه إذ إهنـا مفـردة يف  ُ
 محيـدا لعـل: ((عنـد املحـدثني بقـولُوال يعتـد . باهبا، وبقية الباب ــ وإن مل يصح فيه يشء أيضا ــ عىل خالفه

وإال . ُإال باعتـضاد أمثـال هـذه املراسـيل بـالقرائن الـصحيحة كـام ذكـرت آنفـا)) الـصحابة بعـض عن أخذه
ُولكن هذا حيمل من ابن تيمية عىل أنه يذكر خمارج من اسـتند هبـذه . حسنت املراسيل كلها بحجة هذا القول

) منهـاج الـسنة(ة النكـري عـىل املخـالف الـذي جيادلـه يف كتابـه الرواية وتربير قـوهلم، وذلـك مـن بـاب زيـاد
 بيعـةوتقريعه يف ثنايا رده عليه يف قضية أخرى غري قضية بيعة سعد باالستفادة من مـستند مـذهب القـائلني ب

األنصار مجـيعهم بـايعوا : ((سعد خمتارا، وإال فإن املقدم عند ابن تيمية هو عدم بيعة سعد أليب بكر، إذ يقول
، وقـال يف موضـع )١/٥١٨منهاج السنة )) (ا بكر، إال سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الواليةأب

 نفـوس يف يبقـى ما نفسه يف فبقي ،لإلمارة عينوه قد كانوا ألهنم سعد بيعته عن فتخلف بكر أبو وأما: ((آخر
منهـاج الـسنة )) (باطـل عـىل أعـان وال حقـا يـدفع ومل ،يعـارض مل عنـه اهللا ريض هـذا مـع هو ولكن ،البرش

 . املرسلة السابق احلديث عنهااحلمريي عبدالرمحن بن محيدثم حكى بعد ذلك رواية ). ١/٥٣٦
  . وسيأيت استيفاء خترجيه والكالم عليه رواية وتفسريا،٣٧١٢  انظر صحيح البخاري برقم)٣(



 

 ٢٧٠

 إن خـشينا بكـر أبـى مبايعـة مـن أقـوى أمـر مـن حرضنا فيام وجدنا ما واهللا وإنا «بكر كانت فلتة، 
 .)١(»بعدنا منهم رجال يبايعوا أن بيعة تكن ومل القوم فارقنا

 سـيف مـن طريـق )٢(ويستند أصحاب هذا التفسري إىل ما رواه الطربي. إكراهه عليها: والثاين
 :قال جابر عن ،مبرش عن ،]بن عمر[

 عـىل حـسدمتوين املهـاجرين معرش يا إنكم :بكر أليب يومئذ بادةع بن سعد قال«
 الفرقـة عىل أجربناك لو إنا :فقالوا .البيعة عىل أجربمتوين وقومي وإنك ،اإلمارة
 لـئن ،فيها إقالة فال ،اجلامعة عىل أجربنا ولكنا ،سعة يف كنت اجلامعة إىل فرصت
 .»عيناك فيه الذي لنرضبن ،مجاعة فرقت أو ،طاعة من يدا نزعت

جمهـول «:  قـال العقـييل يف الـضعفاء.بـن الفـضيلا هـو ،فهذا خرب ال يـصح، يف إسـناده مبـرش
وممـا يـنقض هـذا اخلـرب، أنـه ال بيعـة . )٤(»هو من يدرى ال سيف شيخ«: ، وقال الذهبي)٣(»بالنقل

َثم ملاذا مل جيرب عيل بن أيب طالـب ومـن تبعـه مـن بنـ. )٥(ملكره، وال يعتد هبا يف الرشع ي هاشـم عـىل ُ
 ُهذه البيعة كام أجرب عليها سعد بن عبادة؟

 ومـستند هـذا .َإعراضه التام عن البيعة حتى وفاته ــ وهو ما أميـل إليـه وأرجحـه ـــ: والثالث
التفسري، إعراض املرويات الصحيحة عن ذكر يشء من موقفه جتاه بيعة أيب بكر بعد قول عمر يف 

 سـعد اهللا قتـل :فقلـت. عبادة بن سعد قتلتم :منهم قائل الفق ،عبادة بن سعد عىل ونزونا«: شأنه

                                                        
 .٦٨٣٠ انظر صحيح البخاري برقم )١(
 .٣/٢٢٣ تارخيه )٢(
 .٦/١٠٢ الضعفاء )٣(
 .٣/٤٣٤ ميزان االعتدال )٤(
 غـري هَاملكـر نأل ،شـئ بـه جيـب ال أمـر عىل كراه واإل.رشعا أو طبعا يريده ال أمر عىل نساناإل محل :كراهاإل )٥(

 يؤخـذ فـال أقـر وإذا ،احلـد عليـه يقـام فـال غـريه قـذف وإذا ،يؤاخـذ ال فإنـه الكفـر بكلمة نطق فإذا، مكلف
 وإذا ء،بـيش يلـزم ال فإنـه نـذر أو حلف وإذا ،ينعقد ال عقده فإن بيع أو هبة وأ زواج عقد عقد وإذا ،بإقراره

T S (: تعـاىل اهللا قـول هـذا يف صـلواأل .تـصح ال ورجعتـه ،يقـع ال طالقـه فـإن راجعهـا أو زوجتـه طلق
UX  W  V . غريه تعم هناأ إال ،الكفر بكلمة بالتلفظ خاصة كانت وإن يةواآل، ]١٠٦:النحل[) 

 العلـامء محـل ،بـه يؤاخذ ومل كراهاإل عند الرشيعة أصل وهو ،به بالكفر وجل عز اهللا حسم ملا«: القرطبي قال
 املـشهور ثراأل جاء وبه حكم، عليه يرتتب ومل ،به يؤاخذ مل عليها كراهاإل وقع فإذا، كلها الرشيعة فروع عليه
 معنـاه فـإن سـنده يـصح مل إنو واخلـرب، )عليـه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أمتي عن فعُر(: ^ النبي عن

املوسـوعة : ويراجـع يف تفـصيل هـذه املـسألة). ١٠/١٨١اجلـامع ألحكـام القـرآن  (»العلامء باتفاق صحيح
 . ٣/٢٤٢، وفقه السنة، للسيد سابق ٦/٩٨الفقهية الصادرة عن وزارة األوقاف الكويتية
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ولـو وجـد يشء يف هـذا البـاب لكـان . مما يدل عىل عدم نقل يشء يثبت يف هـذا األمـر. »عبادة بن
ُوكيـف هيمـل نقـل بيعـة أول معـرض. لأدعى إىل نقله بالطريق الصحيح إلينا، وعدم إمهاله بحـا َ ُ 

 كغـريه مـن املـسلمني، بـل هـو ضِ، وليس هذا املعـر^هللا بعد رسول اعن بيعة أول خليفة لألمة 
 عـيل وذلك بعكس موقف الرواة مـن. )١(^سيد قومه، وصاحب املناقب الفاضلة يف عهد النبي 

نه عىل الرغم من إعراضه عن البيعة ستة أشهر، فإهنم مل هيملوا رصـد بن أيب طالب كام سيأيت، إذ إ
وليس سـعد يف هـذا الوقـت أقـل .  يغفلوا عن ذلك أبدابيعته بالنقل الصحيح بعد هذه الستة، ومل

 .شأنا من عيل

ولعل إعراض سعد عن بيعة الصديق أدى إىل وحشة بينه وبني بعض الصحابة، وهو موقف 
إال أنـه مل يـصح يف ذلـك . إذ قد رأينا شبيها له مع عيل بن أيب طالب كام سـيأيت. ال أشك يف وقوعه

تلك األخبار ما يشري إىل تلك النواة الصادقة يف هذا املوقـف خرب، ولكن يف بعض ما ال يصح من 
الشديد عىل سعد، وهو كونه أثار بذلك اإلعراض وحشة بينه وبـني طائفـة كبـرية مـن الـصحابة، 

 .)٢(األمر الذي دفعه إىل مغادرة موطنه واالستقرار يف الشام حتى وفاته

:  ـــ قـال)٤( ـــ ومـن طريقـه ابـن عـساكر)٣(ما رواه ابن سعدــ التي ال تصح ــ من هذه األخبار 
 :الساعدي أسيد أيب بن املنذر بن الزبري عن ،صالح بن حممد حدثني :قال عمر بن حممد أخربنا

 وبـايع النـاس بـايع فقـد .فبـايع أقبـل أن عبـادة بـن سـعد إىل بعـث بكر أبا ّأن« 
 بمــن كموأقـاتل ،كنـانتي يف بـام أرامـيكم حتـى أبـايع ال ،واهللا ال :فقـال .قومـك

 يـا :سـعد بـن بـشري قـال بكـر أيب إىل اخلـرب جـاء فلام .وعشرييت قومي من تبعني
 حتـى يقتـل ولـن ،يقتـل أو بمبايعكم وليس ،ّولج أبى قد إنه ،اهللا رسول خليفة

 اخلـزرج تقتـل ولـن ،اخلـزرج تقتـل حتـى يقتلوا ولن ،وعشريته ولده معه يقتل
 إنام ،بضاركم ليس فإنه ،األمر لكم استقام فقد ،حتركوه فال ،األوس تقتل حتى

 ،عمر ويل فلام ،سعدا فرتك ،بشري نصيحة بكر أبو لِبَفق .ترك ما وحده رجل هو
 فقـال .عمـر يـا إيه :سعد فقال .سعد يا إيه :فقال املدينة طريق يف يوم ذات لقيه
 إليـك أفىض وقد ،ذاك أنا ،نعم :سعد فقال .صاحبه أنت ما صاحب أنت :عمر

                                                        
 يف ًسـيدا كـان«:  ـــ قـال ابـن عبـد الـرب، وشهد بدرا ـــ يف قـول بعـضهمالنقباء أحد وكان ،العقبة سعد شهد )١(

، ٥٩٥ص االسـتيعاب البـن عبـد الـرب : انظـر. »هبـا له قومه يعرتف وسيادة رياسة له ًوجيها ًمقدما األنصار
 .٣/٦٥واإلصابة، البن حجر 

، وتاريخ ٩/٣٩٣الطبقات البن سعد : انظر مثال.  أمر استقراره بالشام مشهور يف كتب الرجال والطبقات)٢(
 .٢٠/٢٣٧ دمشق

 .٣/٥٦٩ الطبقات )٣(
 .٢٠/٢٦٥ تاريخ دمشق )٤(
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 كارهـا ُأصـبحت واهللا وقـد ،منـك إلينـا أحـب صـاحبك واهللا كـان ،األمـر هـذا
 غـري أين أما :سعد فقال .عنه حتول جاره جوار كره من إنه :عمر فقال .جلوارك

 إال يلبـث فلـم :قـال .منك خري هو نَم جوار إىل متحول وأنا ،بذلك مستنسىء
 فــامت ،اخلطــاب بــن عمـر خالفــة أول يف الــشام إىل مهـاجرا خــرج حتــى قلـيال

 .)١(»ورانبح

 :عبدالرمحن بن عبداهللا قال: قال خمنف أيب عن )٢(ومن ذلك أيضا ما رواه الطربي

 ،عبادة بن سعد يطؤون وكادوا ،بكر أبا يبايعون جانب كل من الناس فأقبل ..«
 قتلـه ،اقتلـوه :عمر فقال .تطؤوه ال ،سعدا اتقوا :سعد أصحاب من ناس فقال

 سعد فأخذ .عضدك تندر حتى أطأك أن متمه لقد :فقال رأسه عىل قام ثم .اهللا
 .واضـحة فيـك ويف رجعـت مـا شـعرة منه حصصت لو واهللا :فقال عمر بلحية
 :سـعد وقـال ،عمـر عنه فأعرض .أبلغ هنا ها الرفق عمر يا مهال :بكر أبو فقال

 أقطارهـا يف منـي لـسمعتـــ  النهـوض عـىل أقـوى مـا  ـــقـوة يب أن لـو واهللا أما
 تابعـا فيهم كنت بقوم ألحلقنك إذا واهللا أما ،وأصحابك جيحرك زئريا وسككها

 ثـم ،أياما وترك ،داره يف فأدخلوه ،فحملوه .املكان هذا من امحلوين .متبوع غري
 حتـى واهللا أمـا :فقـال .قومـك وبـايع النـاس بـايع فقد ،فبايع لِقبَأ أن إليه بعث

 مـا فيبـسي وأرضبكـم ،رحمـي سـنان وأخـضب ،نـبيل مـن كنـانتي يف بام أرميكم
 ،اهللا وايـم .أفعـل فال ،قومي من أطاعني ومن بيتي بأهل وأقاتلكم ،يدي ملكته

 ما وأعلم ريب عىل أعرض حتى بايعتكم ما اإلنس مع لكم اجتمعت اجلن أن لو
 بـشري له فقال .يبايع حتى تدعه ال :عمر له قال ،بذلك بكر أبو أتى فلام .حسايب

 حتـى بمقتـول ولـيس ،قتـلُي حتـى ايعكمبمب وليس ،ىَبَوأ ّجَل قد إنه :سعد بنا
 ،بـضاركم تركـه فليس ،فاتركوه ،عشريته من وطائفة بيته وأهل ولده معه قتلُي

 بـدا ملـا واستنـصحوه ،سعد بن بشري مشورة وقبلوا فرتكوه .واحد رجل هو إنام
 معهم يفيض وال وحيج ،معهم جيمع وال ،بصالهتم يصيل ال سعد فكان ،منه هلم

 .»اهللا رمحه بكر أبو هلك حتى كذلك زلي فلم ،بإفاضتهم

 .  مردودة إسنادا ومتنا)٣(وهذه رواية مرسلة
                                                        

 ،وإكـامل٩/٢٩٣،٣١٩هتـذيب الكـامل ( ُوالزبري اختلف يف تعيينه. فهو ــ أوال ــ مرسل.  فهذا خرب ال يصح)١(
 حممـد، وحممد بن صالح التامر خمتلف فيه جدا، ففي الوقت الذي فصله بعضهم عـن )٥/٣٩هتذيب الكامل 

جعلهـام ابـن . )٤/٤٩٦،٤٩٧، وتـاريخ اإلسـالم ٢٥/٣٧٧،٣٨٣هتذيب الكامل ( زرقاأل املدين صالح بن
ويف الوقـت الـذي وثـق بعـضهم حممـد بـن صـالح الـتامر . )٩/٤٠٨، ٧/٢٠٤لـسان امليـزان (حجر واحـدا

وقـال فيـه أبـو . )٤٣٩سـؤاالت الربقـاين بـرقم (مـرتوك : قـال فيـه الـدارقطني. )٢٥/٣٧٨هتذيب الكامل (
 . )٧/٢٨٧اجلرح والتعديل (القوي، ال يعجبني حديثهشيخ ليس ب: حاتم

 .٣/٢٢٢ تارخيه )٢(
 . فإن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة صاحب هذه الرواية مل يدرك أحدا من الصحابة)٣(
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ّحــدثنا :  قال)١(أما إسنادها فقد أخرجها الطربي  هـشام بـن حممـد، عـن أيب خمنـف، )٢(]عـن[ُ
 ..حدثني عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري: قال

ق ابن عفري، عن أيب عون، عن عبداهللا بـن عبـد  من طري)٣(ورواها صاحب اإلمامة والسياسة
 .الرمحن األنصاري

ًوالعلة الرئيسة يف طريقي الرواية معا هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بـن أيب عمـرة األنـصاري ِ)٤( 
، )٦(، وابن أيب حـاتم)٥(صاحب هذه الرواية، وهو رجل حتوم حوله شكوك كثرية، ترمجه البخاري

ق ـــــــ وف)٧(اتــــــان يف الثقــــــره ابــن حبـديال، وعليــه فقــد ذكــومل يــذكرا فيــه جرحــا وال تعــ
َمن أجل ذلك جهله بعض املعارصين وضـعفوا مروياتـه. )٨(هــــرشط َّ ّ، كـان أبـوه قاصـا ولكنـه )٩(ِ

 . )١٠(كان من الثقات األثبات

 والواضح من تتبع مرويات عبد اهللا بن عبد الرمحن بـن أيب عمـرة األنـصاري يف املـصادر أنـه
فلـم يـرو عنـه إال ضـعيف أو جمهـول أخبار، استهواه الضعفاء، رجل أخباري، صاحب قصص و

 .غالبا

                                                        
 .٣/٢١٨ تارخيه )١(
 .٣/١٦٤ ما بني حارصتني ساقط من املطبوع، وانظر تاريخ الرتاث العريب لسزكني )٢(
وهو مطعـون يف نـسبته . ، ويف متنه زيادات مل ترد يف متن الطربي الذي سيأيت ذكره٤والسياسة ص  اإلمامة )٣(

 . كتب حذر منها العلامء، ملشهور حسن:وراجع يف ذلك.  وال تصح تلك النسبة،البن قتيبة
خمنـف الـذي رواه َ ينبغي التنبيه أن كل من تكلم عىل هذه الرواية مل يذكر هلا إال طريقا واحدا هـو طريـق أيب )٤(

ُّالطربي، فأعلوه به غالبا لتشيعه واهتامه عند املحدثني، وملا تم كشف هذا الطريق الثاين، صـار مـن األحـرى 
ــ رغم عدم صحة هذا الطريق الثاين أيضا ــ أن نبحث يف إسـناده عـن علـة أخـرى تكـون هـي الـسبب يف رد 

حتـى ال يكـون ذلـك مـدعاة لـبعض . الروايـات الـصحيحةِهذه الرواية ــ بطريقيها معا ـــ املخالفـة ملـا عليـه 
املخالفني ادعاء وجود أصل هلذه الرواية الباطلة، وأن أبا خمنف مل يتفرد هبا كام يقول الباحثون السنة، وأقول 

إن تعليق رد الرواية عـىل أول ضـعيف يكـون يف اإلسـناد، أو أشـهر مـتهم فيـه لـيس هـو املـنهج : مرة أخرى
ُل مع األخبار، إذ قد يصدق الكاذب، ويلقـن الـصدوق أو خيطـئ يف التعاماألمثل ُ ََّ َ وللعالمـة حممـود شـاكر . ُ

 . فام بعدها٣٢٥نمط صعب ونمط خميف ص : كالم نفيس يف هذا الباب يف الفصل األخري من كتابه املاتع
 .٥/١٣٦ التاريخ الكبري )٥(
 .٥/٩٦اجلرح والتعديل  )٦(
 .٧/١٤٥ الثقات )٧(
 فهـو جـرحب علـمُي مل فمـن التعـديل ضـد اجلـرح منه رفعُي مل من لْدَالع  «: ، ومنه قوله١/١٣ه  املصدر نفس)٨(

 .»..ضده يبني مل إذا لْدَع
ـــل :  انظـــر)٩( ـــسلة، و٥/٦٧إرواء الغلي ـــث سل ـــضعيفة األحادي ـــوعة ال ـــد ١٠/٧١٩ واملوض ، و مـــسند أمح

 .١حاشية رقم )  طبعة الرسالة١٦/٣٦٧(
 .١٧/٣١٨، وهتذيب الكامل ٧/٨٥ البن سعد الطبقات:  انظر ترمجته يف)١٠(
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ويزيد األمر سوءا أن الطريقني املؤديني إليه يقعان من الوهن باملوقع اجللـل، أمـا األول ففيـه 
 .هشام بن حممد بن السائب الكلبي، وأبو خمنف لوط بن حييى، وكالمها متهم عند أهل احلديث

ما اآلخر، ففي إسناده جهالة، إذ يرويه صاحب اإلمامة والسياسة ــ وهو جمهول يغلـب عـىل أ
  عمـروأبو عون هذا هو. ، عن أيب عون، عنه)١(املرصى عفري بن كثري بن سعيدكتابه التشيع ــ عن 

 متـيم بـن عمـرو بـن عـون بـن عمـر  «: قـال ابـن أيب حـاتم ،االنـصاري متيم بن عمرو بن عون بن
 سـعيد عنـه روى ،االنصاري عمرة بىأ بن الرمحن عبد بن اهللا عبد عن روى ،عون أبو رياالنصا

 .)٢(»جمهول :فقال ،عنه بىأ سألت :قال الرمحن عبد نا ،املرصى عفري بن كثري بن

أمـا متنهــا فالوضــع فيــه ظــاهر ملــن يتأملــه، إذ فيـه مــن الغرائــب واملنــاكري مــا ال تعرفــه روايــة 
 التي سبقت يف هذا الباب، ويغلب عىل هذه الروايـة طـابع القـصص صحيحة من تلك الروايات

ُالشعبي لقاص تنزعه نوازع قبلية عصبية متخضت عن حمـن سياسـية عاشـها صـاحب هـذا اخلـرب 
 . )٣(ُوقومه

 : عيل بن أيب طالب:ثانيا

فقـد تناقـضت املرويـات يف . واألمر مع عيل بن أيب طالب كان مثل ما كان مع سعد بن عبادة
ولكـن رأينـا مـع ذلـك . ه حتى اضطربت واختلفت اختالفا كثريا ال يمكن التوفيق بينه بحالشأن

ِمن أهل السنة من أراد أن جيمع بني هذه املتناقضات بتفسريات متوافقة، ولكنه مل يفلح، بل أسـاء 
 بـن د بيعـة عـيلــــإال أهنا كلها ــ عىل كل حال ــ حماوالت انتهـت بتأكي. كل اإلساءة وهو ال يشعر

 :باآليتذه البيعة ــِعيل من هوإنام كان اخلالف يف تفسري موقف . أيب طالب للصديق

                                                        
 .٥٧/١٣٠ له كتاب ذكره ابن عساكر )١(
 .٦/٢٥٢ اجلرح والتعديل )٢(
:  وأشد ما يكون وضوحا يف هذا الشأن تلك الزيادة التي وردت يف متن صاحب اإلمامة والـسياسة، وفيهـا)٣(

 سـيفه فأخـذوا إليه فبادروا ،فأخذه ،سيفه إىل راملنذ بن احلباب قام   «أنه بعدما متت بيعة أيب بكر يوم السقيفة 
 واهللا أمـا ،األنـصار معـرش يـا فعلتموهـا :فقـال ،البيعـة من فرغوا حتى ،وجوههم بثوبه يرضب فجعل ،منه

 يـا ختـاف أمنـا :بكـر أبـو قـال. املاء يسقون وال بأكفهم يسألوهنم وقفوا قد أبنائهم أبواب عىل بأبنائكم لكأين
 وإىل إليـك فـاألمر كذلك ذلك كان فإذا :بكر أبو قال .بعدك جييء ممن ولكن خافأ منك ليس :قال؟حباب

 يـسومنا من بعدك جاءنا وأنت أنا ذهبت إذا بكر أبا يا هيهات :احلباب قال .طاعة عليكم لنا ليس أصحابك
ن بـن أيب وهذا من األمور التي جتعلني أنسب علة هـذه الروايـة املنكـرة إىل عبـد اهللا بـن عبـد الـرمح. »الضيم

ُعمرة خاصة دون غـريه، فهـو رجـل ينتهـي بنـسبه إىل أيب عمـرة الـصحايب األنـصاري اخلزرجـي، قتـل أبـوه 
) ٨٦، ٧/٨٥الطبقـات البـن سـعد ( يوم صفني مع عـيل بـن أيب طالـب االنصاري عمرة بىأ بن عبدالرمحن

ل بني أميـة ألهـل املدينـة وما كان من إذال) هـ٦٣سنة (ٍفضال عن كون عبد اهللا من طبقة شهدت وقعة احلرة 
 .٧/٦٩الطبقات الكبري البن سعد : انظر يف وقعة احلرة. يف عهد يزيد بن معاوية
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ري إىل ـذا التفـســــاب هــــد أصحـويـستن.  )١(رضاه بالبيعة خمتارا طائعـا مـن أول يـوم:  األول
واحلكم بق احلـديث عنهـاـد ســـــوق . د اخلـدريـ عـن أيب سعيـمالـك بـن ذرــاملنرة ـرواية أيب نض

،  )٢(ماك وكان من إشـكاالهتا التـي تكلمنـا فيهـا، مـا زاده مـتن كـل مـن احلـ. حا ال تصوأهن يهاعل
 : يف قوله)٤(عساكر، وابن  )٣(هقيوالبي

» انطلقوا ثم .فبايعوه ،صاحبكم هذا: فقال ،بكر أيب بيد ثابت بن زيد أخذ ثم، 
 مفقـا ،عنـه فـسأل ،اعليـ يـر فلم ،القوم وجوه يف نظر املنرب عىل بكر أبو قعد فلام

 أردت ،وختنـه  اهللا رسـول عـم ابن: بكر أبو فقال ،به فأتوا األنصار من ناس
 ير مل ثم .فبايعه . اهللا رسول خليفة يا تثريب ال: فقال !املسلمني عصا تشق أن

  اهللا رسـول عمـة ابـن: فقـال ،بـه جـاؤوا حتـى عنـه فـسأل ،العـوام بن الزبري
 خليفـة يـا تثريـب ال :قولـه مثل فقال !سلمنيامل عصا تشق أن أردت ،وحواريه

 .»فبايعاه . اهللا رسول

 عمـي أخـربين قـال سـعد بـن اهللا عبيـد حدثنا:  قال)٥(ومما استدلوا به أيضا ما أخرجه الطربي
 :قال ثابت أيب بن حبيب عن ،سياه بن عبدالعزيز عن ،سيف أخربين :قال

 ما قميص يف فخرج .للبيعة بكر أبو جلس قد :له فقيل أيت إذ ،بيته يف عيل كان« 
 ،إليـه جلـس ثـم ،بايعـه حتـى ،عنها يبطئ أن كراهية ،عجال رداء وال إزار عليه

 .»جملسه ولزم ،فتجلله ،فأتاه ثوبه إىل وبعث
                                                        

، فهـو يـرى أن عليـا بـايع مـرتني، األوىل يف اليـوم )٨/٩٢البدايـة والنهايـة ( من أنصار هذا الرأي ابن كثري )١(
ونسب ابن حجر مثـل هـذا !! فيها البيعة لهاألول أو الثاين من بيعة الصديق، واألخرى بعد ستة أشهر جدد 

وقد صحح ابن حبان وغـريه مـن حـديث أيب سـعيد اخلـدري «: البن حبان فقال) ٩/٣٤٤(الرأي يف الفتح 
وقد بحثت عن هذا األمر الذي نسبه ابن حجر البن حبـان : قلت. »وغريه أن عليا بايع أبا بكر يف أول األمر

 يف كتابـه إذ يقـول! لك متاما، وهو اعتقاد ابن حبان بتأخر بيعة عـيلفلم أجده، بل إن ما وجدته كان عكس ذ
 رسول خليفة وسموه ،به ورضوا ،الناس وبايعه ،^ اهللا رسول بعد األمر له واستقام«): ٢/١٦١(الثقات 

ومـا ذكـره ابـن حجـر يف حـديث أيب سـعيد . »بيعتـه عـن ختلفـوا طالـب أبـى بـن عـىل مـع رشذمة إال ^ اهللا
: قلـت. ىل مسلم فيه قوله أنه يساوي بدنةُالذي نسب إ) شيخ ابن حبان(صد خرب ابن خزيمة اخلدري فهو يق

. صـنع مـا نـسبه ابـن حجـر البـن حبـانهو الـذي فإنه لط عىل ابن حجر بصنيع ابن خزيمة،ولعل األمر اخت
سنة وممن ذهب إىل هـذا الـرأي مـن أهـل الـ. وكثريا ما حيكي ابن حجر من حفظه دون التزام بنص األصول

 .٦/٣٠٠، والسنن الكربى ١٨٠-١٧٩االعتقاد للبيهقي ص :انظر. أيضا البيهقي
 .٣/٧٦ املستدرك )٢(
 .٨/١٤٣ السنن الكربى )٣(
 .٢٧٨، ٣٠/٢٧٧ تاريخ دمشق )٤(
 .٣/٢٠٧ تارخيه )٥(
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خالفته ملا م ، بفضال عن نكارة متنه. ٍّ بني حبيب وعيلانقطاعافإن يف إسناده . وال يصح: تقل
 .عليه الباب

 عـن الـدارقطني أن أبـا )٢( ما نقلـه ابـن كثـري)١(ض أصحاب هذا الرأي أيضاومما استدل به بع
: وقـال بزمامهـا طالـب أيب بـن عيل أخذ راحلته، عىل واستوى ،القصة ذي إىلبرز   بعد بيعته،بكر
 . إلخ.. اهللا رسول خليفة يا أين إىل

هذا حديث «: هعقب نقله إياه، بقولأشار ابن كثري نفسه إىل ضعفه وهذا خرب ال يصح، : قلت
 وعـزاه للـدارقطني يف غرائـب مالـك، وللخلعـي يف ،)٤(كام ذكره صاحب كنـز العـامل. )٣(»غريب

قال فيـه . َّومنهم من كذبه: قلت. »مرتوك الزهري حييى بن حممد غزية أبو وفيه«:  وقالاخللعيات
  .)٥(يضع: الدارقطني

 نمـ )٨(، واألصبهاين)٧(لعشاري، وا)٦(ومن أعجب ما جاء يف هذا الباب ما أخرجه الاللكائي

 : قال املسيب بن سعيد طريق 

 فنـادى، واألنـصار يتكلمـون والنـاس، بكـر أيب لبيعـة طالب أيب بن عيل خرج«
 عـيل فجـاء، بكـر أبـا يعني ؟  اهللا رسول قدم من يؤخر أيكم: فأسمعهم فيهم

 .»بمثلها أحد يأت مل بكلمة

،  بـني سـعيد وعـيلانقطـاعأعرف، فـضال عـن من مل ففي إسناده . وهو كذلك، ال يصح بمرة

 . متنه ملا عليه صحيح البابخمالفة عن ناهيك

 ، )١١(يـ، والقطيع)١٠(، وولده عبد اهللا)٩(مدـه أحـأخرج روي يف هذا الباب وال يصح ما ومما

                                                        
 ..١٤٤ االنرشاح ورفع الضيق بسرية أيب بكر الصديق ص ، عيل الصاليب)١(
 .٩/٤٤٦ انظر البداية والنهاية )٢(
 .٩/٤٤٦البداية والنهاية  )٣(
 .٥/٦٥٨ ، البن حسام اهلندي كنز العامل)٤(
 .٤٨٣ الضعفاء واملرتوكني برقم )٥(
 .٢٤٤٠ة برقم واجلامع السنة أهل اعتقاد أصول رشح )٦(
 . فضائل أيب بكر، ق)٧(
 .٣٣٢ برقم األصبهاين حممد بن سامعيلإل ،السنة أهل عقيدة ورشح املحجة بيان يف احلجة)٨(
 .١٠٢ فضائل الصحابة برقم )٩(
 .١٠١ زياداته عىل فضائل الصحابة برقم )١٠(
 .١٣٣ زياداته عىل فضائل الصحابة برقم )١١(
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، مجيعهم من طرق ــ ال تصح ــ إىل )٤(، وابن بطة العكربي)٣(، واآلجري)٢(، واخلالل)١(والبالذري
 : قال اجلحاف أيب

 أهيـا :يقـول النـاس يـستقيل ثالثـا قـام ،وأصـحابه عيل فبايعه ،بكر أبو بويع ملا«
 النـاس أوائـل يف ٌّعـيل فيقـوم :قـال ؟كـاره مـن هـل ،بيعـتكم أقلتكم قد ،الناس
 ،بالنـاس تـصيل  اهللا رسول مكّقد ،بداأ نستقيلك وال نقيلك ال واهللا :فيقول

 .»!؟يؤخرك ذا فمن
 مل يلـق أبـا )٥(فضال عن تلف الطرق املؤدية إىل أيب اجلحـاف، فـإن أبـا اجلحـافال يصح، فإنه 

 .وهذا اخلرب خمارجه متشيعة. بكر وال عليا

 ،يـــالنخع عمـرو بـن سليامن  عن،احلكم بن سليامن، نحوه من طريق )٦(وقد أخرج اآلجري
وهـذا موضـوع، .  إلـخ..بكـر أبـا الناس بايع ملا :قال غفلة بن سويد عن ،عمري بن امللك عبد عن

 .)٧(»كان يضع األحاديث املكذوبة«:  كذاب، قال أمحدالنخعي عمرو بن سليامن
 بـن سـعد عـن )٨(ويـستند هـذا التفـسري إىل مـا رواه موسـى بـن عقبـة. إكراهـه عليهـا: والثاين

 : عوف بن الرمحن عبد بن إبراهيم عن أبيه ،إبراهيم

 حممـد وأن ،عـنهام اهللا رىض اباخلط بن عمر مع كان عوف بن الرمحن عبد أن«
 عنـه اهللا رىض بكـر أبـو قـام ثـم ،عـنهام اهللا رىض الـزبري سـيف كـرس مسلمة بن

 وال يومـا اإلمارة عىل حريصا كنت ما واهللا :وقال إليهم واعتذر الناس فخطب
 أشفقت ولكنى ،عالنية وال رس ىف اهللا سألتها وال ،راغبا فيها كنت وال ،قط ليلة
 وال طاقة به ىل ما عظيام أمرا دتّلُق ولكن ،راحة من اإلمارة ىف ىل وما ،الفتنة من

 فقبـل .اليـوم عليهـا مكانى عليها الناس أقوى أن ولوددت اهللا بتقوية إال ،يدان
 غضبنا ما: عنهام اهللا رىض والزبري ٌعيل وقال ،به اعتذر وما قال ما منه املهاجرون

 ، ^اهللا رسول بعد هبا الناس أحق بكر أبا نرى وإنا ،املشاورة عن خرناُأ ألنا إال
 اهللا رسول أمره ولقد ،وكربه رشفه لنعرف وإنا ،اثنني وثانى ،الغار لصاحب إنه
 يح وهو بالناس بالصالة«. 

                                                        
 .٢/٢٧٠ أنساب األرشاف )١(
 .٣٧٢ السنة برقم )٢(
 .١١٩١، ١١٩٠ الرشيعة برقم )٣(
 .٢١٢، ٢١١ اإلبانة برقمي )٤(
 .٨/٤٣٤هتذيب الكامل : نظرا.  وهو داود بن أيب عوف سويد، شيعي صدوق)٥(
 .١١٩٥ الرشيعة برقم )٦(
 .٤/١٣٢ اجلرح والتعديل )٧(
، واملغـازي ملوسـى ١٩أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة، انتخاب ابن قايض شـهبة، بـرقم :  انظر)٨(

 .٣٣٥بن عقبة، مجع حممد باقشيش ص ا
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 بـن عـىل قـال. موسى بـن عقبـة مل يـسمعه مـن سـعد بـن إبـراهيم.  ال يصحذا خرب منقطعهو
: قلـت. )١(»املدينـة هـلأ عنـه يكتـب مل فلـذلك ،باملدينـة حيـدث ال ابـراهيم بن سعد كان«: املدينى

 . وموسى مدين
ًومن األدلة عىل رد  هذا اخلرب أيضا، أن الصحيح يف باب سيف الزبري أنه مل يكرس يوما، وإنـام  ُ

َّفــل فلة َ ّ  فقط يوم بدر، وبقي إىل عهد عبد امللك بن مـروان بعـد مقتـل عبـد اهللا بـن الـزبري سـنة )٢(ُ
ودليـل ذلـك مـا رواه .  الزبري من عبد امللك، ثم توارثه من بعده آل الزبريهـ، وأخذه عروة بن٧٣

 بـن اهللا عبـد قتـل حـني مـروان بـن امللـك عبد ىل قال « :قال عروة عن ،هشامالبخاري من طريق 
ٌفلـة فيـه :قلت ؟فيه فام قال .نعم :قلت ؟الزبري سيف تعرف هل ،عروة يا :الزبري َّ َفلهـا َ َّ  .بـدر يـوم ُ

  ثالثة اــبينن )٣(فأقمناه امـــهش قال .عروة عىل رده ثم .الكتائب قراع من فلول هبن .صدقت :قال

 . )٤(»أخذته كنت أنى ولوددت بعضنا، وأخذه آالف،

هـــ ـ ١٠٨ولـد (والراجح عندي أن هذا اخلرب إنام هو من رواية إبراهيم بن سعد بـن إبـراهيم 

وأن . )٦(، عـن الزهـري مرسـال)هــ١٥١ت(ق  يف روايته ملغازي حممد بـن إسـحا)٥()هـ١٨٣تويف 

) رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسـحاق(الوراقني عبثوا بيشء من نسخ هذه الرواية من املغازي 

نقلـه وجـادة ـــ دون أن يـسمعها ـــ ) هــ١٤١ت(، وأن موسى بن عقبة )٧(فدخل فيها ما ليس منها

                                                        
 .١٣٠٣تجريح، للباجي، برقم التعديل وال: وراجع يف هذا األمر. ٤/٧٩ اجلرح والتعديل )١(
َّالفلة )٢( َالثلمة :َ ْ  .٣/٩٢٣انظر النهاية يف غريب احلديث . ُفلول :ُومجعها السيف يف ُّ
  . قومناه: يعني)٣(
وراجـع يف بـاب . ٩/٣٨وانظر رشح خلفيـات هـذا اخلـرب يف فـتح البـاري . ٣٩٧٣ صحيح البخاري برقم )٤(

 . ٣٩٧٤سيف الزبري أيضا صحيح البخاري برقم 
ر يف رواية احلديث، روى عن أبيه )٥(  ). هـ١٢٤ت(، والزهري )هـ١٢٧ت (َ وهو ممن بكَّ
وراجـع روايـات هـذا . كتابـهيف ، فقد روى قطعة من هذا اخلرب ٢/٢٦٤أنساب األرشاف للبالذري :  انظر)٦(

 .٢٧٤-٢٧٣، ٢٦٣-٢/٢٦٢أنساب األرشاف : اخلرب ونحوه من أوجه عن الزهري مرسال
ن عبث الرواة هبذه النسخة وعـدم تـدقيقهم يف إخراجهـا كـان قـديام، ممـا أرض بـبعض تلـك النـسخ  ويبدو أ)٧(

فهذا أمحد بـن حممـد بـن أيـوب البغـدادي، أحـد رواة . والروايات هلذه املغازي عن إبراهيم عن ابن إسحاق
 احلـديث بأصـحا مـن لـيس أيوب بن محدأ« :شيبة بن يعقوبهذه املغازي عن إبراهيم بن سعد، يقول فيه 

 بـنا عـن سعد بن إبراهيم رواه الذي املغازي كتاب نسخ أنه فذكر ،وراقا كان نامإو ،بالطلب أحد يعرفه وال
 هـاأقر سـعد بـن إبـراهيم نأ فـزعم ،فيصححها سعد بن إبراهيم تىأي نأ مرهأ نهأو ،الربامكة لبعض إسحاق

 الـذي هو نهأو ،سعد بن إبراهيم من دخال بن حييى بن الفضل مع سمع نهأ أيضا ذكر وقد .وصححها ،عليه
 هـذا أيقـر مل سـعد بـن إبـراهيم نأ وذكـر ه،صـدق يف فطعـن معـني بـن حييـى عنه وسئل.. تصحيحها ييل كان

 ،هِسْفـَن ِدَلَو عىل إال سعد بن إبراهيم يقرأه ومل يسمعه فلم ،له نسخ كان قد نهأو حييى بن الفضل عىل الكتاب
 .٦/٦٣انظر تاريخ مدينة السالم . »سعد بن إبراهيم بن يعقوب عن الكالم هذا حيكى حييى وكان
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ويرجح ذلـك عنـدي . )١(النحو الباطلعن نسخة سقيمة وجدها يف املدينة يف آخر عمره عىل هذا 

، يف حني تعترب نسخة مغازي ابن إسحاق روايـة )٢(أن موسى بن عقبة صنف مغازيه يف آخر عمره

إبراهيم بن سعد عنه من أقدم النسخ املدنية للمغازي لكون إبراهيم أقدم مـن روى املغـازي عـن 

 . حل ابن إسحاق عن املدينة رواها إبراهيم عن ابن إسحاق قديام قبل أن ير،)٣(ابن إسحاق

ى بـن مغـازي موسـه عـن ـل الـنص نفـسهذه الرتجيحـات أن املحـب الطـربي نقـويؤكد كل 
فهـل يكـون موسـى بـن عقبـة . عن أبيهبن إبراهيم  سعد  عن الزهري مرسال، وليس عن،)٤(عقبة

سى ، فصحح مو)٥(تدارك أمر نسخته السقيمة من مغازي ابن إسحاق رواية إبراهيم بن سعد عنه
مغازيه يف إصدار أخري هو ذلك الذي اطلع عليه املحب الطربي، فنقله األخـري منـه عـىل الـصحة 

 من تلك النسخة؟ 

وقــد ســبق وجــوب نبــذ فكــرة اإلكــراه هــذه عنــد تفــسري مواقــف الــصحابة مــن بيعــة هــذا 
. ب، فهي فكرة باطلة، ليست مقبولة بحال، وأن كل رواية يف هذا الباب مردودة ال ري)٦(الصديق

 التي تنص عىل ذلك »يؤكد احلكم بوضع هذه الرويات«األمر الذي دفع بعض املعارصين إىل أن 
 .)٧(أو تشري إليه

، )٩(، وابـن أيب عاصـم)٨(ومما يستند إليه أصحاب هذا التفسري أيضا مـا أخرجـه ابـن أيب شـيبة
  بن اهللا ديعب نبرش، ع بن حممد كلهم من طريق: )١٢(، وابن عبد الرب)١١(، واخلطيب)١٠(والقطيعي

                                                        
 .وهو احتامل وارد.  اللهم إال أن يكون موسى بن عقبة هو الذي وهم أو أخطأ النقل)١(
 . ٢٩/١١٩هتذيب الكامل :  انظر)٢(
 ، ديامقـ املدينـة مـن خرج..وألفها ^ اهللا رسول مغازي مجع من أول إسحاق بن حممد كان«:  قال ابن سعد)٣(

رواة حممـد : وراجـع يف ذلـك أيـضا. ٧/٥٥٢انظر الطبقات . »سعد بن إبراهيم غري منهم أحد عنه يرو فلم
 . فام بعدها٦٦بن إسحاق يف املغازي، ملطاع الطرابييش صا

 .١٦٤، ١/١٦٣ الرياض النرضة )٤(
 . أو تدارك أنه أخطأ ــ إن كان وهم فيه ــ)٥(
 زمان فتنة، بعكس ما كان عند بيعـة عـيل بـن أيب طالـب، فقـد ثبـت وقـوع زمان فضل ال  فقد كان زمانه )٦(

 .اإلكراه عىل بعضهم ــ كام سيأيت يف موضعه ــ إذ كان زمانه زمان فتنة
محدي شاهني، استخالف أيب بكر الصديق بـني روايـات احلـديث والتـاريخ دراسـة مقارنـة، جملـة نـدوة .  د)٧(

 .٦٢م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١٥، جامعة القاهرة، العدد التاريخ اإلسالمي، كلية دار العلوم
 .٣٨٢٠٠ املصنف برقم )٨(
 .١٩ِّ، واملذكر والتذكري برقم ٢٩٥٢ اآلحاد واملثاين برقم )٩(
 .٥٣٢ يف زياداته عىل كتاب فضائل الصحابة ألمحد برقم )١٠(
 .٦/٧٥ تاريخ مدينة السالم )١١(
 .٣/٩٧٥ االستيعاب يف معرفة األصحاب )١٢(



 

 ٢٨٠

 :)١(أبيه عن أسلم بن زيد عن ،عمر

ــان« ــيل ك ــزبري ع ــدخالن وال ــىل ي ــة ع ــت فاطم ــول بن ــشاوروهنا،  اهللا رس  في
 عـىل دخـل حتـى خـرج اخلطـاب بـن عمـر ذلـك بلـغ فلام، أمرهم يف ويرجتعون

، أبيك من إلينا أحب أحد اخللق من ما واهللا،  اهللا رسول بنت يا: فقال، فاطمة
 اجتمـع إن بامنعـي ذاك مـا، اهللا وأيـم، منـك أبيـك بعـد إلينـا أحب أحد من وما

 عمـر خـرج فلـام: قـال. البيـت علـيهم حيـرق أن هبم آمر أن، عندك النفر هؤالء
 ليحرقن عدتم لئن باهللا حلف وقد، جاءين قد عمر أن تعلمون: فقالت، جاؤوها

 فـروا، راشـدين فانـرصفوا، عليـه حلـف ملـا ليمـضني، اهللا وأيـم، البيـت عليكم
 أليب بـايعوا حتـى، إليهـا يرجعـوا فلـم، عنها فانرصفوا، إيل ترجعوا وال، رأيكم

 .»بكر
فقـد ذكـر ابـن رجـب احلنـبيل فـيمن : أما إسـنادا. )٢(وهذا خرب ال يصح إسنادا وال متنًا: قلت

ِّضعف حديثه يف بعض األماكن دون بعض أن سامع أهـل الكوفـة مـن «: ، عن يعقوب بن شيبة)٣(ُ
وحممد بن برش الراوي عن عبيد اهللا هنا، هو ابن الفرافصة العبدي : قلت. هـ.ا.» فيه يشءعبيد اهللا
البخــاري ومـسلم حديثـه عـن عبيــد اهللا بـن عمـر العمـري، يف املتابعــات  ، وقـد أخـرج)٤(الكـويف

 . والشواهد، ومل أرمها احتجا هبذا اإلسناد مفردا يف باب من األبواب
ترصا من طريق أمحد بن يوسف اهلمـداين، ثنـا عبـد املـؤمن بـن  خم)٥(هذا، وقد أخرجه احلاكم

وصححه احلـاكم عـىل رشط . عيل الزعفراين، ثنا عبد السالم بن حرب، عن عبيد اهللا بن عمر، به
والقول هنا قـول الـذهبي، . »!غريب عجيب: قلت«: فتعقبه الذهبي يف تلخيصه قائال! الشيخني

 . نه حمفوظ من طريق حممد بن برش السابقفاخلرب بالفعل غريب من هذا الطريق، أل
ُوالرأي عندي أن خرب احلاكم إما مرسوق، أو وهم يف إسناده بعض رواته، فأحلق بعبد : قلت

وأرى أن هذا الوهم ــ أو تلك الرسقة ــ متأخرة الزمان، ذلك أن كل مـن سـبق . السالم بن حرب
 !!له وال بعدهمل يعرف هذا الطريق ومل يروه أحد قب) هـ٤٠٥ت(احلاكم 

ًأما متنه فيكفيه نكارة خمالفته ملا عليه صحيح الباب، أن عليا مل يبـايع سـتة أشـهر حتـى ماتـت 
 .زوجه فاطمة ريض اهللا عنها

                                                        
 .تن البن أيب شيبة امل)١(
 والعجب كل العجب من تصحيح املعارصين من أهل السنة له ـــ ومـنهم بعـض حمققـي مـصادر التخـريج )٢(

ًالسالفة، والصاليب يف كتابيه عن عيل بن أيب طالب واحلسن بن عيل ــ مما فتح للـشيعة بابـا دخلـوا علينـا منـه 
 !بالطعن عىل الفاروق عمر، فجالوا وصالوا

 .٢/٧٧٢لل الرتمذي البن رجب  رشح ع)٣(
 .٢٤/٥٢٠ هتذيب الكامل )٤(
 .٣/١٥٥ املستدرك )٥(
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 حمـارب، بن مسلمة عن املدائني،:  قال)١(ويف باب هذا اخلرب أيضا ما أخرجه البالذري: قلت
 :عون ابن وعن التيمي، سليامن عن

 فتلقتـه قبس ومعه عمر، فجاء. يبايع فلم البيعة، يريد ّعيل إىل لأرس بكر أبا أن«
ًحمرقـا أتراك اخلطاب، بن يا: فاطمة فقالت الباب، عىل ُفاطمة : قـال بـايب؟ عـيل ّ

 ال أن ُعزمـت ُكنت: وقال فبايع عيل، وجاء. أبوك به جاء فيام أقوى وذلك نعم،
 .»القرآن أمجع حتى منزيل من أخرج

 . بني ابن عون وأيب بكر ريض اهللا عنهاده منقطعوال يصح أيضا، إسن

 .تأخر البيعة بعد اإلعـراض عنهـا سـتة أشـهر ـــ وهـو الـصحيح الـراجح عنـدي ـــ: والثالث
 ابـن، وغريهم من طريـق )٤(، ومسلم)٣(، والبخاري)٢(ومستند هذا التفسري ما أخرجه عبد الرزاق

 :عائشة عن عروة عنالزهري  شهاب

 بكـر تـسأله مرياثهـا مـن  أرسـلت إىل أيبالم بنت النبى أن فاطمة عليها الس«
 مما أفاء اهللا عليه باملدينة وفدك، وما بقى من مخس خيرب، فقال أبـو رسول اهللا 

 ىف  ال نورث، ما تركنا صدقة، إنـام يأكـل آل حممـد : قالبكر إن رسول اهللا 
ن حاهلا التى كان  عوإنى واهللا ال أغري شيئا من صدقة رسول اهللا . »هذا املال 

 فأبى أبـو . وألعملن فيها بام عمل به رسول اهللا ،عليها ىف عهد رسول اهللا 
ــك  فاطمــة عــىل أيبْتَدَ فوجــ،بكــر أن يــدفع إىل فاطمــة منهــا شــيئا  بكــر ىف ذل

 سـتة أشــهر، فلــام فهجرتـه، فلــم تكلمـه حتــى توفيــت، وعاشـت بعــد النبــى 
 من ن هبا أبا بكر وصىل عليها، وكان لعيلِذْتوفيت، دفنها زوجها عىل ليال، ومل يؤ

النـاس وجــه حيـاة فاطمــة، فلــام توفيـت اســتنكر عــىل وجـوه النــاس، فــالتمس 
مصاحلة أبى بكر ومبايعته، ومل يكن يبايع تلك األشهر، فأرسل إىل أبـى بكـر أن 

فقـال عمـر ال واهللا ال تـدخل .  كراهيـة ملحـرض عمـر.ائتنا، وال يأتنا أحد معك
فـدخل . فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بى، واهللا آلتيـنهم. عليهم وحدك

 إنـا قـد عرفنـا فـضلك، ومـا أعطـاك اهللا ومل : فقـال،عليهم أبو بكر، فتشهد عيل
ننفس عليك خريا ساقه اهللا إليك، ولكنك اسـتبددت علينـا بـاألمر، وكنـا نـرى 

 تكلم أبو بكر حتى فاضت عينا أبى بكر، فلام. )٥( نصيبالقرابتنا من رسول اهللا 
 أحب إىل أن أصل من قرابتى، وأمـا قال والذى نفسى بيده لقرابة رسول اهللا 

                                                        
 .٢/٢٦٨ أنساب األرشاف )١(
 .٥/٤٧٢ املصنف )٢(
 .٤٢٤١، ٤٢٤٠، ٣٧١٢ صحيحه بأرقام )٣(
 .١٧٥٩ صحيحه برقم )٤(
 .»حقا «:  كذا يف متن البخاري، ووقع يف مجهرة املتون االخرى)٥(
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الذى شجر بينى وبينكم من هذه األموال، فلم آل فيها عن اخلري، ومل أترك أمرا 
فقال عىل ألبى بكر موعدك العشية .  يصنعه فيها إال صنعتهرأيت رسول اهللا 

هر رقى عىل املنرب، فتشهد وذكر شأن عـىل، وختلفـه فلام صىل أبو بكر الظ. للبيعة
عن البيعة، وعذره بالذى اعتذر إليه، ثم استغفر، وتشهد عـىل فعظـم حـق أبـى 

 يبكر، وحدث أنه مل حيمله عىل الذى صنع نفاسة عىل أبى بكر، وال إنكارا للذ
 فضله اهللا بـه، ولكنـا نـرى لنـا ىف هـذا األمـر نـصيبا، فاسـتبد علينـا، فوجـدنا ىف

وكان املسلمون إىل عىل قريبا، حني . أنفسنا، فرس بذلك املسلمون وقالوا أصبت
 .»راجع األمر املعروف

  : ــ يف طريقه عن معمر عن الزهري، قال)٢( ــ ومن طريقه مسلم)١(زاد متن عبد الرزاق
 أحـد وال ،ال قـال ؟أشـهر سـتة عيل يبايعه فلم :للزهري رجل فقال معمر قال«

 .»عيل بايعه ىحت هاشم بني من
. بعـد اإلعـراض عنهـا سـتة أشـهر ٍّفهذا متن صحيح بإسناد صحيح، يؤكد تأخر بيعة عيل 

 .بل تتفضل علينا هذه الرواية أيضا بتفسري هذا التأخر ودافعه عند عيل ريض اهللا عنه

 مل عليـا أن يوُر والذي«:  والعجب من البيهقي حني ذهب يرد هذه الرواية ردا عجيبا بقوله
 يف الـرواة بعـض فأدرجـه ،الزهـري قول من هو إنام ،عائشة قول من ليس أشهر ستة بكر أبا يعيبا

 قـول مـن وجعلـه مفـصال فـرواه راشـد بـن معمـر وحفظه عنها اهللا ريض فاطمة قصة يف احلديث
 .)٣(»احلديث من منقطعا الزهري

أكثر مـن طريـق ُفكل ما يف األمر أن هذا اخلرب روي عـن الزهـري بـ. وهذا كالم مردود: قلت
 .َمطوال وخمترصا ــ وكذلك وقع األمر مع من رواه عن الزهري ــ

 بـن خالـد ، وعقيـل)٤(معمر بـن راشـد: فقد رواه عن الزهري بنحوه مطوال وخمترصا كل من
ْاألييل ، كلهم بإثبات ما كـان بـني عـيل وأيب بكـر )٧(، وصالح بن كيسان)٦(، وشعيب بن أيب محزة)٥(َ

                                                        
 ).٥٣(١٧٥٩برقم ) خمترصا من غري قول الزهري هذا(يحه  ومن طريقه مسلم يف صح)١(
اجلمـع بـني : ، إال أنه روى املتن خمترصا فلم يورد لذلك  قول الزهري هذا، ولكـن انظـر)٥٣(١٧٥٩ برقم )٢(

 .٩/٣٤٤، وفتح الباري )٤/١٠٤(، وجامع األصول )١/١٤ (٦الصحيحني برقم 
 .١٨٠، ص الرشاد سبيل إىل واهلداية االعتقاد)٣(
وصــحيح  ،٦٧٢٦، ٦٧٢٥، ٤٠٣٦، ٤٠٣٥، وصـحيح البخــاري بأرقــام ٥/٤٧٢ املـصنف لعبــد الــرزاق )٤(

 .٢٠٨-٣/٢٠٧، وتاريخ الطربي )٥٣ (١٧٥٩مسلم برقم 
، وصـحيح ١٧٥٩ وصـحيح مـسلم بـرقم ، ٤٢٤١ ،٤٢٤٠، وصحيح البخـاري برقمـي ١/٩ مسند أمحد )٥(

 .٦٦٠٧ابن حبان برقم 
 والطـرباين يف مـسند الـشاميني ،٤٨٢٣، وصحيح ابن حبان برقم ٣٧١٢، ٣٧١١ صحيح البخاري برقمي )٦(

 .٣٠٩٧برقم 
 . ٤٣، ومسند أيب يعىل برقم ٣٠٩٣، ٣٠٩٢ صحيح البخاري برقمي )٧(



 

 ٢٨٣

وأقل هذه املرويات شأنا مـن حيـث اختـصار مـا دار .  الرواية املطولة السابقةعىل نحو ما سبق يف
^  مل يـؤذن أبـا بكـر بمـوت فاطمـة بعـد وفـاة رسـول اهللا بني عيل وأيب بكر تنص عىل أن عليا 

وأن عليا عاتب أبا بكـر يف حقـه . بستة أشهر، وأنه ــ أعني عليا ــ هو الذي صىل عليها ودفنها ليال
وقد أقر البيهقي نفسه بصحة ذلك اجلزء األخري املخترص ــ الذي يـشري إىل . ^ن النبي وقرابته م

 رغـم إرصاره عـىل إنكـار مـا روي )١(معنى الرواية املطولة يف معاتبة عيل بن أيب طالـب أليب بكرـــ
 !)٢(مطوال يف شأن تأخر بيعة عيل أليب بكر

د الــرزاق رواه وعــن عبــ. )٣(ينعاـ بــن يوســف الـصنامـد الـرزاق، وهــشوعـن معمــر رواه عبــ
فلـست أدري مـن يكـون صـاحب هـذا .. )٤(محيـد بن وعبد رافع، بن وحممد إبراهيم، بن إسحاق

ُاإلدراج الذي يقول به البيهقي وكلهم يتابع بعـضهم بعـضا ويـشهد بعـضهم لـبعض عـىل صـحة  ً ُ
لوجـدنا تعاضـدا ولـو أخـذنا نعـدد طـرق كـل روايـة ! ذلك املعنى العام املذكور يف املتن السابق؟

ُيؤكــد اســتحالة أن جيتمــع كــل هــؤالء الــرواة عــىل روايــة مدرجــة تعــددت عــن الزهــري طرقهــا 
 .ُوألفاظها طوال وقرصا، األمر الذي ينتهي بنا إىل تأكيد صحة تأخر بيعة عيل أليب بكر

لة ٍفالعلة إذن ليست يف وقوع اإلدراج يف رواية وانعدامه من أخرى كام ظن البيهقي، وإنام الع
ٍيف وقوع االختصار من قبل كل راوية حسب ما يريد من تلك الرواية الطويلة ِ وإال فإن الزهـري . َِ

هذا ما تدل عليه متـون تلـك الطـرق التـي . )٥(ُرواه مرة مفصال مطوال، وروي عنه أخرى خمترصا
 .)٦(سبق اإلشارة إليها

ّولكن أثري بعد ذلك اختالف آخر بني من يقر من املؤرخني ب َِ ُ تـأخر بيعـة عـيل بعـد اإلعـراض ُ
) النصيب(أو هذا ) احلق( هذا التأخر عىل ثالثة أقوال يفرسون هبا هذا أسبابعنها ستة أشهر يف 

 :الذي استبد أبو بكر بالرأي فيه

وهـو قـول الـشيعة، ومل أر أحـدا مـن أهـل الـسنة قـال بـه . رؤية عيل أنه أحق باخلالفة: األول
 . يف ذلك إىل استدالالت منطقية وعقلية ال نص فيها معترب، واستناده)٧(سوى املحب الطربي

                                                        
 . الوايل أحق بالصالة عىل امليت من الويل، باب من قال ٤/٢٩ راجع السنن الكربى للبيهقي )١(
 . ٦/٣٠٠ راجع السنن الكربى للبيهقي )٢(
 .  راجع ختريج طريق معمر)٣(
 .  راجع ختريج طريق معمر)٤(
ِ بل ظهر يل أنه أحيانا كان يتـرصف يف صـيغ بعـض متـون تلـك الطـرق، وكـان هـذا التـرصف إمـا مـن قبـل )٥(

َّ َ َ ُ
 . الزهري، أو من روى عنه

 . وراجع مظان تلك املتون فيام سبق من التخرجيات.  طرق معمر، وعقيل، وشعيب)٦(
 . ١٧٠-١٦٤ النرضة يف مناقب العرشة ص  الرياض)٧(



 

 ٢٨٤

 )١(ا رواه موسى بـن عقبـةابه مرأي عند أصحومستند هذا ال. رى يف أمر اخلالفةالشو: والثاين
 : عوف بن الرمحن عبد بن إبراهيم عن أبيه ،إبراهيم بن سعد عن

 وإنـا ،املشاورة نع أخرنا ألنا إال غضبنا ما: عنهام اهللا رىض والزبري عىل قال..«
 ،اثنـني وثـانى ،الغار لصاحب إنه  اهللا رسول بعد هبا الناس أحق بكر أبا نرى
 .»يح وهو بالناس بالصالة  اهللا رسول أمره ولقد وكربه رشفه لنعرف وإنا

 .وقد سبق رد هذا اخلرب، وأنه ال يصح

ق ملـن يتـذوق وهو أرجـح األقـوال عنـدي، بداللـة الـنص الـساب. ^مرياث النبي : والثالث
فقد وقع ألكثـر املفـرسين هلـذه الروايـة . ألفاظه، ولكن مع تصحيح الغرض من شأن هذا املرياث

ٌد عيل، هو رأي هلام أن لفاطمة حقا يف مرياث أبيهـاْجَأن سبب غضب فاطمة وو ولـيس كـذلك، ! ٍّ
َوإنـام الـصواب أهنـام رأيـا ألنفـسه. )٢(»..ال نـورث«فهام أعلم الناس بصدق حـديث  َ ام ـــ ومعهـام َ

َالعباس وبنو هاشم ــ احلق يف الترصف يف هذه الرتكة بالعمل فيها عمل النبي  فيها قبل موته، ^ َ
وليس اإلرث بمعنى اإلرث ــ فاملرياث هنا بمعنى الرتكـة ـــ وهـذا اجتهـاد مـنهم أقـره عمـر بعـد 

تهـاد بـني أيب بكـر وعـيل وهذا يوضح أن األمر كان سببه اختالفا يف االج. )٣( بعامنيتوليه اخلالفة
ٌّوهو اجتهاد ظل عيل مـرصا عليـه حتـى أقـره عمـر عليـه يف . ، وليس يف اخلالفة^يف تركة النبي 

ِ ُ
 ـــ »ولكنـا نـرى لنـا ىف هـذا األمـر نـصيبا« :راجع صيغة املضارع يف آخر اخلـرب الـسابقوخالفته ــ 

 .لزم التنويهولكن . وهذا أمر حيتاج إىل مزيد تفصيل ودراسة ليس هذا موضعه

 

*** 
 

  
  

                                                        
، واملغـازي ملوسـى ١٩أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة، انتخاب ابن قايض شـهبة، بـرقم :  انظر)١(

 .٣٣٥بن عقبة، مجع حممد باقشيش ص 
 .، وهو خرب طويل مهم جدا يف هذا الشأن٣٠٩٤ انظر صحيح البخاري برقم )٢(
 .٣٠٩٤اري برقم  راجع مرة أخرى صحيح البخ)٣(



 

 ٢٨٥

   الثاني الثانياملبحثاملبحث
  من خالد بن الوليد من خالد بن الوليد   خطاب خطاب ــ عمر بن ال عمر بن الموقفموقف
اخلالف بينهامريض اهللا عنهام اخلالف بينهامريض اهللا عنهاموأسبابوأسباب   

وآفـة هـذا البـاب التـي بـسببها كثـرت . مل يصح يف ذلـك البـاب إال قليـل جـدا مـن املرويـات
اسـتهواهم هـذا األباطيل املوضوعات هنا إنـام كانـت مـن ضـعفاء األخبـاريني والقـصاص، فقـد 

من الواضح أن أخبار مالك بـن نـويرة أججتهـا إذ . عوا من بواطيل الشعر واألخبارالباب فاخرت
ّمتمم«مراثي أخيه  ، فكان هذا الباب مـادة أخباريـة يطلبهـا عـرب اجلزيـرة خاصـة دون العجـم، »َُ

 . )١( ميدانا رغيبا له رواده ومعجبوه منذ أواخر عرص اخلالفة الراشدةحتى صارت

  تفسريات املؤرخني من أهل السنة حلال عمـر بـن اخلطـاب مـعتتعددومن ثم، فال غرو أن 
 .ِّ يعتمد عليه املفرسللرواية التيخالد بن الوليد، وما كان بينهام تبعا 

وكان شأن مالك بن نويرة وقتل خالـد إيـاه مـن أبـرز القـضايا التـي تناوهلـا املفـرسون يف أمـر 
وهـذا أمــر اخـتلط فيــه احلــق . وخالــد بــن الوليـد ريض اهللا عــنهامالعالقـة بــني عمـر بــن اخلطـاب 

َويف رأيي أنه مل يكن هو السبب الرئيس يف وجد عمـر عليـه وعزلـه، فقـد كفـى أبـو بكـر . بالباطل
 .»تأول فأخطأ«: خالدا حني دفع عنه هذا األمر بقوله

ْ سـبب وجـد عمـر يف شـأن )٢( استند إليه أصحاب هـذا الـرأيأيا كان األمر، فإن من أهم ماو َ
 :قال الرياحي مثعبة بن سويد عن سويد بن عثامن من طريق: )٣(ما أخرجه الطربيعىل خالد، 

 بنـي مـن معـه نفـر يف نـويرة بـن باملك اخليل فجاءته ..البطاح خالد قدم وملا..«
 ،فـيهم الـرسية فاختلفت ،وجعفر ،وعرين ،وعبيد ،عاصم من ،يربوع بن ثعلبة

 اختلفـوا فلـام .وصـلوا وأقـاموا ذنواأ قد أهنم شهد فيمن نفكا ،قتادة أبو وفيهم
 فأمر ،بردا تزداد وجعلت ،يشء هلا يقوم ال باردة ليلة يف فحبسوا هبم أمر ،فيهم

                                                        
 أبـو وجهـه حني املغرية بن الوليد بن خالد قتله وكان ،نويرة بن مالك«: ّ ويف ذلك يقول ابن سالم اجلمحي)١(

 ،فيه لالختالف علينا معناه ذهب ما ومنه ،وجهه عىل جاء ما احلديث فمن ،الردة أهل إىل عنه اهللا رىض بكر
 يالـذ أن غـري ،شـتى أقاويـل فيـه سـمعت وقـد ،نريـد امـ عـىل منـه نقف فلم ،فيه اختلف مما مالك وحديث

. »تأولـه وقبـل خالـد عـن صـفح بكـر أبـا وأن ،لـه ظوأغل فيه خالد عىل وقام قتله أنكر عمر أن عندنا استقر
 .١/٢٠٤طبقات فحول الشعراء : انظر

  .٢٩٩، وحقبة من التاريخ، لعثامن اخلميس ص ٩/٤٦٢البداية والنهاية :  انظر)٢(
 .٣٠١، ١٥/٣٠٠، وانظر األغاين لألصفهاين ٢٧٨-٣/٢٧٧ تارخيه )٣(



 

 ٢٨٦

 الرجل دثروا :قالوا اإذ كنانة لغة يف وكانت .أرساكم أدفئوا :فنادى ،مناديا خالد
 لغـتهم يف وهـيـــ  القوم فظن .اقتلهف هِفْأد :غريهم لغة ويف .هُْلتَق :هُئْفِد .ئوهِفأدف

 خالـد وسـمع .مالكـا األزور بـن رضار فقتـل .فقتلوهم .القتل أراد أنهــ  القتل
 اختلـف وقـد .أصـابه أمـرا اهللا أراد إذا :فقال .منهم فرغوا وقد فخرج ،الواعية

 أتـى حتى ومىض فغضب ،خالد فزبره !عملك هذا :قتادة أبو فقال ،فيهم القوم
 .إليه يرجع أن إال يرض فلم ،فيه عمر كلمه حتى بكر بوأ عليه بفغض ،بكر أبا

 وتركهـا ،املنهـال ابنـة متـيم أم خالـد وتـزوج ،املدينـة معـه قـدم حتـى إليه فرجع
 أليب عمر وقال .وتعايره احلرب يف النساء تكره العرب وكانت .طهرها لينقيض

 وأكثـر .تقيـده أن عليـه حق ،حقا هذا يكن مل فإن .رهقا خالد سيف يف إن :بكر
 ،عمـر يـا هيـه :فقـال .هِتَعَزَو وال عامله من يقيد ال بكر أبو وكان .ذلك يف عليه
 يقـدم أن خالـد إىل وكتب ،مالكا وودى .خالد عن لسانك فارفع ،فأخطأ تأول
 كانـت الـذي التـزويج يف وعنفـه ،منه وقبل ،فعذره ،خربه فأخربه .ففعل .عليه

 .»ذلك من العرب عليه تعيب
  .مل أجد له ترمجة  هذاسويد بن عثامنبني سويد وخالد و  منقطعهذا خرب ح،ال يص

ولعل من أهم ما فرسوا به عزل عمر خلالد، أن عمر أراد إعالم املسلمني أن النـرص مـن عنـد 
 بـن زيـد مـن طريـق )٢(ومـستند هـذا الـرأي مـا أخرجـه ابـن أيب شـيبة. )١(اهللا وليس من عند خالد

 : قال، أبيه عن، أسلم

 يف لقـائم فـإين: أيب قـال: زيد  قال..وأصحابه هو حرص الشام عبيدة أبو أتى امل«
 الـيامن بـن حذيفـة فـيهم، الثنيـة مـن هبطـوا قـد، مبيـضني قـوم أقبـل إذ، السوق

، املـؤمنني أمـري يا: فقلت، عمر عىل دخلت حتى أشتد فخرجت: قال، يبرشون
 .»الوليد بن خالد كان لو ئلقا رب، أكرب اهللا: عمر فقال، والفتح اهللا بنرص أبرش

ُوهو أصح يشء يف هذا الباب، مل يصح فيه غـريه، ولكـن يالحـظ أن . وإسناده صحيح: قلت
فرحة عمر كانـت يف هـذا احلـدث عارضـة، ومل تكـن دافعـا لعـزل خالـد كـام سـيأيت يف روايـات مل 

 ذلـك مـا أخرجـه من.  هلذا السببًأن عمر إنام عزل خالداتصح، جعلت هذا األمر أصال يف بابه، 
 :قال سريين بنإىل ا  من طريقني)٥(، وابن أيب عاصم)٤(، وخليفة بن خياط)٣(ابن سعد

 .»دينه ينرص إنام اهللا أن يعلم حتى خالدا ألعزلن«
                                                        

. ، وعـرص اخلالفـة الراشـدة، د٤٢٤عـيل الـصاليب، ص . ته وعـرصه، ديصشخ عمر بن اخلطاب :  انظر)١(
 .٣٧٢أكرم ضياء العمري ص 

 .٣٤٥٣٢ املصنف برقم )٢(
 .٣/٢٦٥ الطبقات )٣(
 ). ط العمري١٢٢ص  ( ٨١ تارخيه ص )٤(
 .٧٠١ برقم  اآلحاد واملثاين)٥(



 

 ٢٨٧

)١(وأخرج ابن أيب شيبة
 . البرصياحلسن عن، مبارك حدثنا: قال، وكيععن  نحوه 

 .وكالمها مرسل: قلت

 :قال عباس ابن عن صالح أيب عن أبيه عن ّيِّدُّالس  من طريق)٢(وأخرج ابن عساكر

 عـن حارثـة بـن املثنـى ّعزلنَأل ،ّإيل األمر هذا اهللا َّريَص لئن واهللا أما :عمر قال« 
 إيامهـا لـيس ،دينـه اهللا نـرص نامأ يعلام حتى ،الشام عن الوليد بن وخالد، العراق

  .»نرص

رمحن بـن  صالح، هو إسامعيل بن عبـد الـوأبو السدي الراوي عن أيب  يف األصل،إسنادهكذا 
ِاختلف يف توثيقهأيب كريمة، السدي الكبري،   ولده الراوي عنه، فلعله عبد اهللا، ذكره املزي أما  .)٣(ُ

، فهـو بـاذام، ويقـال بـاذام،  أمـا أبـو صـالح.، ومل أقـف عليـه)٤(فيمن روى عن أبيه السدي الكبري
 . ال يصحومن ثم فهذا خرب. )٥(ويغلب عىل حاله الضعف

 أبيه عن املستورد بن اهللا عبد عن عمر بن سيف  من طريق)٧(، وابن عساكر)٦(وأخرج الطربي
 :قال سهيل بن عدي عن

 الناس ولكن ،خيانة وال سخطة عن خالدا أعزل مل إين :األمصار يف عمر كتب« 
 ،عالصان هو اهللا أن يعلموا أن فأحببت ،ويبتلوا إليه يوكلوا أن فخشيت ،به تنواُف

 .»فتنة بعرض يكونوا ال وأن

، أمـا أبـوه فلـم )٨(فعبد اهللا بن املستورد هو أبو ضمرة األنـصاري. ويف إسناده ضعف وجهالة
ِوعدي بن سهيل مل أجد له ترمجة، وإن ذكر أنه . أعرفه  ومـن ثـم فهـذا .)٩(العـراق فتـوح شـهد ممنُ
  . خرب ال يصحعندي

                                                        
 .٣٤٥٣٤ املصنف برقم )١(
 .١٦/٢٦١ تاريخ دمشق )٢(
 .٣/١٣٢هتذيب الكامل  )٣(
 .٣/١٣٣املصدر نفسه  )٤(
 .٤/٧املصدر نفسه  )٥(
 .٤/٦٨ تارخيه )٦(
 .١٦/٢٦٨ تاريخ دمشق )٧(
وقـع : تنبيـه). (٥/١٧٠اجلـرح والتعـديل . (صـالح: وقال فيه ابن معـني. ٤٤/٢٥٥تاريخ دمشق :  راجع)٨(

عن أيب ضمرة، عن عبـد اهللا ): ٣/٥٨٧مثال (ذا اإلسناد يف أكثر من موضع من املطبوع من تاريخ الطربي ه
 ).٥/٦٨١، وكنز العامل ١٦/٢٦٨وهو خطأ نساخ، والتصويب من تاريخ دمشق ) بن املستورد

 .١/٣٧٣ الطربي جرير ابن اإلمام لرواة الصغري املعجم:  وراجع أيضا)٩(



 

 ٢٨٨

 عـن مبـرش اخلرب من طريـق سـيف أيـضا عـن  عقب هذا)٢(، وابن عساكر)١(ثم أخرج الطربي
 :قال سامل

 :متمثال قال عمر عىل خالد قدم وملا« 

  صــــنعت فلــــم يــــصنع كــــصنعك صــــانع

  
  ومــــا يــــصنع األقـــــوام فــــاهللا أصـــــنع

   
 عنـدهم ليعـذره الكتـاب هبـذا النـاس إىل فيه وكتب منه عوضه ثم شيئا فأغرمه

 .»رصهمبولي

، فـإن فيـه مبـرش بـن  بني سامل وخالدطاع إسنادهوهذا خرب ال يصح، فهو فضال عن انق: قلت
 . )٣(»بالنقل جمهول«: فضيل قال فيه العقييل

ِّولكن أهم ما فرس به  يف الترصف احلر من قبل خالـد بـن الوليـد : ما كان بني عمر وخالدأمر ُ
يف عمله حسب رؤيته وتقديره هو دون الرجوع للخليفة، فأثـار ذلـك حفيظـة عمـر يف عهـد املال 

 .)٤(بكر فلام ويل اخلالفة كان ذلك من أهم أسباب عزله خلالدأيب 

وهذا عندي هو أرجح اآلراء يف تفسري موقف عمر من خالد، دل عـىل ذلـك نـصوص : قلت
 ،ربـاح بـن ّعـيل من طريـق ، وغريمها)٦(، والنســائي)٥(صحت يف هذا الشأن، منها ما أخرجه أمحد

 :قال اليزين يَمــُس بن نارشة عن

 إين :فيـه وقـال ،احلـديث فـذكر ،اجلابيـة يـوم يقـول اخلطاب بن مرع سمعت« 
 ضـعفة عـىل املـال هـذا حيـبس أن أمرتـه إين ،الوليـد بـن خالـد مـن إليكم عتذرأ

 عبيدة أبا ُرتَّمَوأ فنزعته ،اللسان وذا ،الرشفذا و ،البأس ذا فأعطاه ،املهاجرين
 بـن عمـر يـا عـذرتَأ مـا واهللا: املغرية بن حفص بن عمرو أبو فقال .اجلراح بن

 رسول هّلَس سيفا وغمدت ، ^اهللا رسول استعمله عامال نزعت لقد ،اخلطاب
 وحـسدت ،الـرحم قطعـت ولقد ، ^اهللا رسول نصبه لواء ووضعت ، ^اهللا
 يف مغضب ،السن حديث ،القرابة قريب إنك :اخلطاب بن عمر فقال .العم ابن
 .»عمك ابن

******  
                                                        

 .٤/٦٨ تارخيه )١(
 .١٦/٢٦٨ تاريخ دمشق )٢(
 .٦/١٠٢  الضعفاء)٣(
 .١٢٥أكرم ضياء العمري ص . عرص اخلالفة الراشدة، د:  انظر)٤(
 .، واملتن له٣/٤٧٦ املسند )٥(
 .٨٢٢٥ السنن الكربى برقم )٦(



 

 ٢٨٩

   الثالث الثالثاملبحثاملبحث
    ههنة مقتلنة مقتلفتفت عثامن و عثامن واستخالفاستخالف

 ريض اهللا عنــه، عــرب اســتخالف عــثامن وفتنــة مقتلــهيف هــذا املبحــث قــضية ســوف أتنــاول و
التـي تكلمـت عـن الكيفيـة  ريض اهللا عنـهمطلبني، األول سأناقش فيه مرويات اسـتخالف عـثامن 

 ريض التي اختار الصحابة ــ وعىل رأسهم الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر بن اخلطاب
 . ــ هبا عثامن ريض اهللا عنه هاهللا عن

عـرب ثالثـة  فتنة مقتـل عـثامن يف حني سوف يعقب ذلك املطلب الثاين، وسوف أتناول فيه 
 يـا«: أنه قـال^ سأناقش فيه مدى صحة خرب قميص عثامن الذي روي عن النبي : فروع، األول

 .»ختلعه فال لعه،خ عىل املنافقون أرادك فإن قميصا، يلبسك أن عسى وجل عز اهللا إن عثامن،

الفـرع ، ثـم أخـريا عبـد اهللا بـن سـبأ ودوره يف الفتنـة، فسيكون الكالم فيه عن الفرع الثاينأما 
 . الطويل يف شأن هذه الفتنةسميع بن عيسى بن حممدخرب ، وفيه الكالم عىل الثالث

 

   األول األولاملطلباملطلب
   عثمان  عثمان استخالفاستخالف

، )٢(، والاللكـائي)١( البخاريالتي رواها هذا الباب رواية املسور بن خمرمة مروياتومن أهم 
 الـرمحن عبـد بـن محيـد أن الزهرى عن مالك عن جويرية، من طريق )٤(، وابن عساكر)٣(والبيهقي

 :)٥(أخربه خمرمة بن املسور أن أخربه

 لـست :الرمحن عبد هلم قال، فتشاوروا اجتمعوا عمر همّوال الذين الرهط أن« 
 فجعلـوا. مـنكم لكم اخرتت شئتم إن لكنكمو، األمر هذا عىل أنافسكم بالذى

، الرمحن عبد عىل الناس فامل أمرهم الرمحن عبد ولوا فلام، الرمحن عبد إىل ذلك

                                                        
ــرقم (، والتــاريخ األوســط ٧٢٠٧ صــحيحه بــرقم )١( فلــام أصــبح صــىل صــهيب «: ، وزاد يف األخــري)١٦٢ب

 .»..بد الرمحن وقد أحرض هؤالء النفر فحمد اهللابالناس، ثم جلس ع
 .٢٥٤٨ برقم واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح )٢(
 .٨/١٤٧ السنن الكربى )٣(
 .٣٩/١٩٢ تاريخ دمشق )٤(
 . املتن متن البخاري)٥(



 

 ٢٩٠

 عىل الناس ومال، عقبه يطأ وال الرهط أولئك يتبع الناس من أحدا أرى ما حتى
، منهـا أصـبحنا التـى الليلـة كانـت إذا حتـى .اللياىل تلك يشاورونه الرمحن عبد

 الباب فرضب الليل من هجع بعد الرمحن عبد طرقنى :املسور قال عثامن يعنافبا
 انطلق، نوم بكبري الليلة هذه اكتحلت ما فواهللا، نائام أراك :فقال استيقظت حتى
. عليـا ىل ادع :فقـال دعـانى ثـم ،فـشاورمها ،لـه فـدعوهتام .وسـعدا الـزبري فادع

 وقـد، طمـع عـىل وهو، عنده من ٌّعيل قام ثم ،)١(الليل اهبار حتى فناجاه فدعوته
 حتى فناجاه فدعوته .عثامن ىل ادع :قال ثم، شيئا ٍّعيل من خيشى الرمحن عبد كان
 عنـد الرهط أولئك واجتمع الصبح للناس صىل فلام، بالصبح املؤذن بينهام فرق

 أمـراء إىل وأرسـل، واألنـصار املهـاجرين من حارضا كان من إىل فأرسل املنرب،
 ثـم الـرمحن عبـد تشهد اجتمعوا فلام، عمر مع احلجة تلك وافوا نواوكا األجناد

 فـال، بعثامن يعدلون أرهم فلم الناس أمر ىف نظرت قد إنى، عيل يا بعد أما :قال
 مـن واخلليفتـني ورسـوله اهللا سـنة عـىل أبايعك :فقال. سبيال نفسك عىل جتعلن

 األجنـاد وأمـراء ارواألنـص املهـاجرون النـاس وبايعه، عبدالرمحن فبايعه. بعده
 .»واملسلمون

بنحوه مـن طريـق يزيـد بـن عبـد ربـه، عـن  )٣(، ورشيد الدين ابن مسلمة)٢(ورواه ابن عساكر
 .خمرمة بن املسور عن عبدالرمحن بن محيد عن الزهري عن الزبيدي عن حرب بن حممد

 عـن يونس ربناأخ اهللا عبد أخربنا عبدان ــ عن )٥( ــ ومن طريقه ابن عساكر)٤(ورواه البخاري
 :قال خمرمة بن املسور عن الرمحن عبد بن محيد عن الزهري

 كثـري عينـاي ذاقت ما :قال ،الليل من هجيع بعد عوف بن الرمحن عبد جاءين« 
 وعليـاـــ  عـثامن يعنـيـــ  فالنـا يل ادع :يل فقـال :قـال .ليال الثالث هذه من نوم

 أصـبح فلـام ،عليـه يأخذف ،واحد بواحد خيلو فجعل ،فدعوهتم .والزبري وسعدا
 ،اهللا فحمد النفر هؤالء أحرض وقد الرمحن عبد جلس ثم ،بالناس صهيب صىل

 .»عثامن إال يأبون الناس رأيت إين :قال ثم عليه وأثنى

  املسور عن الرمحن عبد بن محيد فأخربين الزهري  قال:، عن معمر قال)٦(ورواه عبد الرزاق

 :خمرمة قال بنا

                                                        
 .١٠/٢٦٩انظر تاج العروس . وأكثره عامته ذهبت :اهبار )١(
 .٣٩/١٩٢ تاريخ دمشق )٢(
 .٥٨-١/٥٧بغدادية  املشيخة ال)٣(
 .١٦٢ التاريخ األوسط برقم )٤(
 .٣٩/١٩٢ تاريخ دمشق )٥(
 .٥/٤٧٧ املصنف )٦(



 

 ٢٩١

 الليل من ذهب ما بعد الشورى أيام من الثالثة ليلة عوف بن الرمحن عبد أتاين«
 مـا واهللا !؟نـائام أراك أال :فقال فأيقظوين .أيقظوه :فقال نائام فوجدين اهللا ماشاء

 أهل من ناساــ  وفالنا فالنا يل فادع اذهب ،الثالث هذه منذ نوم بكثري اكتحلت
 :قال ثم ،قاموا ثم ،طويال داملسج يف هبم فخال ،فدعوهتمــ  األنصار من السابقة
 مـن قـاموا ثـم طويال فناجاهم ،فدعوهتم .وسعدا وطلحه الزبري يل فادع اذهب

 ادع :قال ثم .عنده من قام ثم ،طويال فناجاه فدعوته .عليا يل ادع :قال ثم عنده
 صهيب صىل ثم ،الصبح أذان إال بينهام فرق فام ،يناجيه فجعل فدعوته .عثامن يل

 أما :قال ثم عليه وأثنى فحمداهللا الرمحن عبد إىل الناس اجتمع رغف فلام بالناس
 نفسك عىل عيل يا جتعل فال ،بعثامن يعدلون أرهم فلم الناس يف نظرت فإين بعد

 أن ^ رسـوله وذمـة وذمتـه وميثاقـه اهللا عهـد عـثامن يـا عليـك :قال ثم .سبيال
 نعـم :قـال .هعـدب مـن اخلليفتـان بـه عمـل وبـام ^ نبيـه وسنة اهللا بكتاب تعمل

 عباس بنا فلقيه خرج ثم ،عيل بايعه ثم ،الناس بايعه ثم ، فبايعه يده عىل فمسح
 ال سـتا صـاحبيه بعمـل فعمـل :قـال ؟هي خديعة أو :عيل فقال .خدعت :فقال
 .»أمره عىل فغلب وضعف رق الشيخ إن ثم ،سنني ست إىل شيئا خيرم

َومن يتأمل طرق هذه الرواية ومتوهنا يرى ــ رغ م صحة أسانيدها ــ عجبـا، فإنـه عـىل الـرغم َ
، إال أننـا نجـد خمرمة بن املسور عن الرمحن عبد بن محيد عن الزهريمن أن مدار هذه الرواية عىل 

بينها اختالفات متباينة أحيانا، من أمهها ــ سوى ما رأيناه بني مـتن عبـد الـرزاق، ومـتن البخـاري 
 عبـد كـان وقـد، طمـع عـىل وهـو، عنـده مـن ٌِيلَعـ قـام ثم«: مثال ــ حذف بعض هذه املتون لعبارة

 .»شيئا ٍّعيل من خيشى الرمحن

ْمثـال ذلـك متنَـا البيهقـي .  الطريـق الواحـدْيبل أعجب من ذلك وجود اختالفـات بـني متنَـ َ
، عـن الـصفار عبيـد بـن أمحـد، عـن عبـدان بن أمحد بن عىلٌوالاللكائي، فقد روامها كل منهام عن 

 عـن الزهـرى عـن مالـك عـن جويريـة  عـن،أسامء بن حممد بن اهللا عبد  عن،إسحاق بن إسامعيل

 .خمرمة بن املسور عن الرمحن عبد بن محيد

أما متن البيهقي فهو أقرب املتنني صحة واتفاقا مـع متـون البـاب يف حـني اختلـف معـه مـتن 

 إهبـار حتـى جـاهفنا، فدعوته .الزبري فادع«: الاللكائي اختالفا كبريا يف بعض مواضعه إذ جاء فيه

 .)٢ (!!» شيئا عيل من )١(خيفي الرمحن عبد وكان، طمع عىل عنده من قام ثم، الليل

                                                        
 .خيشى:  كذا يف املطبوعة، ولعلها تصحيف ناسخ أو طابع، وروايات الباب)١(
 اهللا عبـد مـن طـريقني إىل )٦/٥٢٣، ٣/١٢٤الطبقات( ومما يتصل بام روي عن املسور ما أخرجه ابن سعد)٢(

 : قال أبيها عن، املسور بنت بكر أم عن، رجعف بنا



 

 ٢٩٢

 ـــ وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل مدى األثـر الـذي يرتكـه الراويـة يف روايـة خـربا بعينـه
سري ِّ وأن حتري املفرس لذلك عند التحليـل والنظـر واجـب حتـى خيـرج بالتفـعمدا أو بغري عمد ــ

 . واالستنباطالصائب، وإال أخطأ التفسري

*** 

، وأبـو داود )١(وقـد رواهـا احلميـدي :طلحة أيب بن معدانومن نامذج هذا الباب أيضا رواية 
 عـن قتـادة، وغريهم من طريـق )٦(، ومسلم)٥(، وأمحد)٤(، وابن أيب شيبة)٣(، وابن سعد)٢(الطياليس

 :طلحة أبى بن معدان عن اجلعد أبى بن سامل

 :قـال بكر أبا وذكر ، اهللا َّينب فذكر ،اجلمعة يوم خطب اخلطاب بن عمر أن« 
 وإن ،أجـيل حـضور إال أراه ال وإين ،نقـرات ثـالث نقـرين ديكـا كأن رأيت إنى

 وال ،خالفتـه وال ،دينـه ليـضيع يكـن مل اهللا وإن ،أسـتخلف أن ييأمرونن أقواما
 الذين الستة هؤالء بني شورى فاخلالفة ،ٌأمر يب عجل فإن ، نبيه به بعث الذى
 هـذا ىف يطعنـون أقواما أن علمت قد وإين ،راض عنهم وهو  اهللا رسول تويف

 اهللا أعـداء فأولئـك ذلـك فعلوا فإن ،اإلسالم عىل هذه بيدى رضبتهم أنا ،األمر
 .»الضالل الكفرة

، اجلعـد أيب بن سامل َعن، رووه ثالثة هإسناد يف قتادة خالف وقد«: وقد أعله الدارقطني بقوله
ًمرسال، عمر َعن َ ْ  فإنـه عنـدنا مقبولـة الثقـة وزيـادة ثقـة كـان وإن وقتـادة ..معـدان فيـه يذكروا مل، ُ

وقـد أعلـه مـسلم :  قلـت.)٧(»عنـه فـرواه بلغه يكون أن فاشتبه سامل من سامعه فيه يذكر ومل يدلس

                                                                                                                                                                       

ملا ويل عبد الرمحن بن عوف الشورى كان أحب الناس إيل أن يليـه، فـإن تركـه فـسعد «
ألمـر ما ظن خالك بـاهللا أن وىل هـذا ا: بن أيب وقاص، فلحقني عمرو بن العاص فقال

ذكرت ذلك فقال يل ما أحب، فأتيت عبد الرمحن ف:  قال.أحدا، وهو يعلم أنه خري منه
لـئن مل ختـربين ال أكلمـك أبـدا، : ال أخربك، فقال: من قال ذلك لك ؟ فقلت: له، فقال

فواهللا ألن تؤخذ مدية فتوضع يف حلقي، : عمرو بن العاص، فقال عبد الرمحن: فقلت
 .»ثم ينفذ هبا إىل اجلانب اآلخر أحب إيل من ذلك

 .٢٩ مسنده برقم )١(
 .٥٣ مسنده برقم )٢(
 .٣/٣١١الكبري  الطبقات )٣(
 .٣٨٢١٧ املصنف برقم )٤(
 .٤٨، ٢٧، ١/١٥ املسند )٥(
 .، واملتن له٥٦٧ صحيح مسلم برقم )٦(
 .٢/٢١٧، وانظر العلل له أيضا ٢٠٩ التتبع برقم )٧(



 

 ٢٩٣

َنفسه ــ يف صحيحه من قبل الدارقطني ـــ بإشـاراته اخلفيـة عـىل هنـج  املتقـدمني يف آخـر بـاب هـذه ِ
وذلك احلق إن شاء اهللا، فاخلرب ليس عندي بحجة، فضال عن خمالفته مـا عليـه البـاب، . )١(الرواية

 .أن عمر إنام أوىص عند موته، من غري ذم ألحد
*** 

 :قـال الـسائب أيب جنـادة بـن سـلم عـن )٢(ومن نامذج هذا الباب أيضا ما ما أخرجـه الطـربي
 :قـال عـوف بـن عبـدالرمحن بـن عمـر بن عبدالعزيز بن ثابت أيب بن بدالعزيزع بن سليامن حدثنا
 :وعثامن عيللعبدالرمحن  قال : خمرمة بن املسور عن ،أبيه عن ،جعفر بن عبداهللا عن ،أيب حدثنا

 يـا أنـت هل ،بكام يعدلون الناس أجد فلم ،غريكام وعن عنكام سألت قد إين..«
 ،ال اللهـم :فقـال ؟وعمـر بكـر أيب وفعـل يـهنب وسـنة اهللا كتاب عىل مبايعي عيل

 مبـايعي أنـت هل :فقال عثامن إىل فالتفت .وطاقتي ذلك من جهدي عىل ولكن
 إىل بيـده فأشـار .نعم اللهم :قال ؟وعمر بكر أيب وفعل نبيه وسنة اهللا كتاب عىل

 الـصالة :صـائح وصـاح ،املـسجد دخلنـا حتـى فنهـضنا .شـئتام إذا :وقال كتفيه
 يف فكنـت ،عيل إىل إرساعه من رأيت ملا حياء واهللا فتأخرت :ثامنع قال .جامعة

 هبـا عممـه التـي عاممتـه وعليـه عـوف بن عبدالرمحن وخرج :قال .املسجد آخر
 مل بـام دعا ثم ،طويال وقوفا فوقف ،املنرب ركب حتى سيفه متقلدا ^ اهللا رسول

 عــن هـراوج رسا سـألتكم قـد إين النـاس أهيـا :فقـال تكلـم ثـم ،النـاس يـسمعه
 ّإيل فقـم ،عثامن وإما عيل إما ،الرجلني هذين بأحد تعدلون أجدكم فلم إمامكم

 أنـت هـل :فقـال بيده عبدالرمحن فأخذ ،املنرب حتت ففوق ٌّعيل إليه فقام .عيل يا
 عىل ولكن ،ال اللهم :قال ؟وعمر بكر أيب وفعل نبيه وسنة اهللا كتاب عىل مبايعي
 بيده فأخذ .عثامن يا ّإيل قم :نادى ثم يده لفأرس :قال .وطاقتي ذلك من جهدي

 وسـنة اهللا كتـاب عىل مبايعي أنت هل :فقال ،فيه كان الذي عيل موقف يف وهو
 املـسجد سـقف إىل رأسه فرفع :قال .نعم اللهم :قال ؟وعمر بكر أيب وفعل نبيه

 رقبتي يف ما جعلت قد إين اللهم ،واشهد اسمع اللهم :قال ثم عثامن يد يف ويده
 عنـد غـشوه حتـى عـثامن يبـايعون النـاس وازدحم :قال .عثامن رقبة يف ذاك نم

 ،الثانية الدرجة عىل عثامن وأقعد املنرب من ^ النبي مقعد عبدالرمحن فقعد املنرب
 عـىل ينكث فإنام نكث فمن :عبدالرمحن فقال ،عيل وتلكأ يبايعونه الناس فجعل

 النـاس يـشق عيل فرجع .عظيام راأج فسيؤتيه عليه اهللا عاهد بام أوىف ومن نفسه
 .»..خدعة وأيام خدعة :يقول وهو بايع حتى

                                                        
ًأن مسلام إنام كان خيرج املعل أحيانا آخر الباب لتبيني حـال الـصحيح يف أولـه ومـا :  والكالم يف ذلك يطول)١( ّ

: ومـن أهـم الدراسـات يف هـذا البـاب. وهذا أمر أشار إىل طرف منه يف مقدمته لـصحيحه. يه فيهاختلف عل
ومقدمـة مـصنف ابـن أيب شـيبة، . عبقرية اإلمام مسلم يف ترتيب أحاديث مسنده الصحيح، حلمزة املليبـاري

 .ملحمد عوامة
 .وهي كذلك رواية طويلة اقترصت منها عىل موضع الشاهد. ٤/٢٣٤ تارخيه )٢(



 

 ٢٩٤

، هــو ثابــت أيب بــن عبــدالعزيزو. ال يــصح بمــرة، ســليامن بــن عبــد العزيــز مل أجــد لــه ترمجــة
قـال فيـه . ، مـرتوك احلـديثعوف بن عبدالرمحن بن عمر بن عبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز

 .)١(تب حديثهُمنكر احلديث، ال يك: البخاري

 : ومن باليا هذا اخلرب، قوله

 وفعل نبيه وسنة اهللا كتاب عىل مبايعي أنت هل :فقال بيده عبدالرمحن فأخذ..«
 :قـال .وطـاقتي ذلـك مـن جهـدي عـىل ولكـن ،ال اللهـم :قـال ؟وعمر بكر أيب

 كـان الذي عيل موقف يف وهو بيده فأخذ .عثامن يا ّإيل قم :نادى ثم يده فأرسل
 :قال ؟وعمر بكر أيب وفعل نبيه وسنة اهللا كتاب عىل مبايعي أنت هل :لفقا ،فيه

 .»إلخ..نعم اللهم

َفهذا كالم ــ يف رأيي ــ أراد به راويه شـني عـثامن  ْ َ ٌَ ِ  أنـه خـالف عهـده يف اتبـاع سـنة أيب بكـر
ِوعمر بعدما ألزم بذلك فاستحق الذم ُ. 

 أيب عـن ،قبيـصة حـدثني وكيـع، بـن سفيان من طريق )٢(ِومن بابه ما أخرجه عبد اهللا بن أمحد
  :قال ،وائل أيب عن، عاصم عن ،عياش بن بكر

 ؟ ذنبي ما :قال ؟ عليا وتركتم عثامن بايعتم كيف :عوف بن الرمحن لعبد قلت«
 بكـر أيب وسـرية ،رسـوله وسـنة اهللا كتـاب عـىل أبايعـك :فقلـت ،بعيل بدأت قد

 .»فقبلها ،عثامن عىل هاعرضت ثم :قال .استطعت فيام :فقال :قال .وعمر

ِوهذا خرب ال يصح، إسنادا وال متنا، أما إسناده ففيه سفيان بن وكيع، اهتم بالكذب وكانـت . ُّ
ِآفته من وراق له كان يدخل يف كتبه ما ليس من حديثه ُ)٣( . 

ُهـل ضـمن عبـد الـرمحن بـن عـوف تلـك اإلجابـة أن يغـامر بـسؤال : وأما متنه، فإين أتساءل
ُ كان من املمكن أن خيالف عيل قوله، أو عثامن قوله، فتكون تلك مغامرة من عبـد كهذا؟ ذلك أنه ٌّ

 .وليس هذا من كيس عبد الرمحن وال من فطنته أن يفعل ذلك. الرمحن ال حتمد عقباها

ِّوإن تعجب فعجب أمر ابن حجر أن يـحسنَه َُ ُ ٌ َ َ َ ْ رجه ـــ، ثم يعضده بـشاهد ال يـصح أيـضا أخ)٤(َ
 بـن احلـارث بـن بكـر أيب بـن أمحـد مـصعب أبـو أنا الذهيل حييى بن حممدريق  من ط)٥(ابن عساكر

                                                        
 .١٨/١٧٨، وهتذيب الكامل ٨٨ الضعفاء للبخاري ص )١(
 .١٣٩، واختاره السيوطي يف تاريخ اخللفاء ١/٧٥ زوائده عىل املسند )٢(
 .٤/٢٣١ اجلرح والتعديل )٣(
 .٢/٤٣٤ موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص، البن حجر، حتقيق محدي السلفي )٤(
 .٣٩/١٩٥ تاريخ دمشق )٥(



 

 ٢٩٥

 سـعيد بـن عمـر عـن عبدالعزيز بن عمران ثنا الزهري عوف بن عبدالرمحن بن مصعب بن زرارة
 عبـدالرمحن عـن شهاب ابن عن عوف بن عبدالرمحن بن عمر بن عبدالعزيز بن وحممد رسيج بن
 :قال خمرمة بن املسور عن خمرمة بن املسور بن

 خطـب رأيته فام :قال اخلطب وال للكالم يتكلف ال رجال عبدالرمحن وكان..«
 النـاس فليـت قـد إين :قولـه يف قـال ثـم هيـعل وأثنـى اهللا فحمد ،الليلة تلك مثل

 هـذا وليتك إن مبايعي عيل يا أنت هل .أنفسكام عىل وأعيناين ّعيل فأشريا عنكام
 ،ال :قـال ؟قبـل املاضني وسنة وميثاقه اهللا هدبع رسوله وسنة اهللا سنة عىل األمر

 :قال .األول كالمه دون كالما تكلم ثم ،شيئا فصمت :قال .طاقتي عىل ولكني
 وسـنة اهللا سـنة عـىل األمـر هـذا وليتنـي إن أبايعك حممد أبا يا أنا :عثامن قال ثم

 كانــت ثــم :قــال .الــثالث يف عــثامن قاهلــا .قبــل املاضــني وســنة وميثاقــه رســوله
 .»..لثالثةا

. )١(بـل هـو منكـر احلـديث: قلت. عمران بن عبد العزيز املدين فيه لني: وذكر ابن حجر عقبه
 احلديث منكر. .يالزهر عوف بن الرمحن عبد بن عمر بن العزيز عبد بن عمران«: قال ابن حبان

 .)٢(»ارهبآث االحتجاج وترك أخباره عن التنكب وجب، عليها يتابع ال التى شياءباأل ينفرد، جدا

 أنـه من الناس بعض ذكره ما وأما«: ثم وجدت ابن تيمية بعد ذلك يقول مضعفا هذه العبارة
 غـري التقليـد ألن وإمـا ،سـريهتام مثـل عـن لعجـزه إمـا ،بُجيـ فلـم الشيخني سرية ٍّعيل عىل اشرتط
 جـواز أو ،متـابعتهام إلمكـان ،فأجابه الشيخني سرية  عثامنعىل اشرتط وأنه ،جائز غري أو واجب

 فيـه الـذي الـصحيح يف الثابت للنقل خمالف فإنه، ثابت إسناد له ليس باطل النقل فهذا .تقليدمها
 ومل ،املـسلمني يـشاور ذلـك كـل يف ،نـوم بكثري لياليها يف يغتمض مل أيام ثالثة بقي الرمحن عبد أن

 عـىل يـشرتط مل نالـرمح عبد وأن ،غريه من باألمر وأشبه أحق رأوه بل ،غريه بعثامن يعدلون يرهم
 لتــسمعن عليــك وليــت وإن ،لتعــدلن وليتــك إن عليــك اهللا :مــنهام لكــل فقــال ،العــدل إال عــيل

 حكم وهذا ،والطاعة السمع عليه املتويل وعىل ،العدل املتويل عىل فرشط .نعم :فيقول ؟ولتطيعن
 .)٣(»والسنة الكتاب عليه دل كام ورسوله اهللا

 عـن مالـك عن جويرية، وغريه من طريق )٤(ه البخاريوالصحيح يف هذا الباب ما روا: قلت
 :خمرمة بن املسور عن الرمحن عبد بن محيد عن الزهرى

                                                        
 .١٠٤ء للبخاري ص  الضعفا)١(
 .٢/١٢٥ املجروحني )٢(
 .٣٥٢-٦/٣٥١ منهاج السنة )٣(
 . سبق خترجيه)٤(



 

 ٢٩٦

 أمر ىف نظرت قد إنى، عيل يا بعد أما :قال ثم الرمحن عبد تشهد اجتمعوا فلام..«
 أبايعك :)١(فقال. سبيال نفسك عىل جتعلن فال، بعثامن يعدلون أرهم فلم الناس

 .»..بعده من واخلليفتني رسولهو اهللا سنة عىل

   الثاين الثايناملطلباملطلب
  فتنة مقتل عثمان فتنة مقتل عثمان 

 الفرع األول

  خرب قميص عثامن 
َبرروهو اخلرب الذي  َّ حـني طلـب املعارضـون منـه  تـرك منـصبه   عثامنَضْفَ السنة رُ به أهلَ

 :روايات هذا الشأن أهموهذا اخلرب من املعضالت، و. ذلك

 :وهلا عدة طرق إليها :رواية النعامن عن عائشة: أوال

 عن عامر، بن اهللا عبد عن يزيد، بن ربيعةطريق الوليد بن سليامن عن : الطريق األول -
 :هاعن بشري، بن النعامن

: قـال سليامن، بن الوليد من طريق )٤( ــ والطرباين)٣(ــ ومن طريقه ابن عساكر )٢(أخرجه أمحد

 : )٥(قالت عائشة، عن بشري، بن عامنالن عن عامر، بن اهللا عبد عن يزيد، بن ربيعة حدثني

 رأينـا فلـام ، اهللا رسـول عليـه فأقبل عفان، بن عثامن إىل  اهللا رسول أرسل«
 رضب أن كلمه، كالم آخر من فكان األخرى، عىل إحدانا أقبلت ، اهللا رسول
 أرادك فـإن قميـصا، يلبـسك أن عـسى وجـل عز اهللا إن عثامن، يا :وقال، منكبه

 يلبـسك أن عـسى اهللا إن عـثامن، يـا تلقاين، حتى ختلعه فال خلعه، عىل املنافقون
: هلا فقلت ثالثا، .تلقاين حتى ختلعه فال خلعه، عىل املنافقون أرادك فإن قميصا،

                                                        
 .عثامن:  يعني)١(
  .٨١٦، وفضائل الصحابة برقم ٨٧، ٦/٨٦ املسند )٢(
  .٣٩/٢٧٩ تاريخ دمشق )٣(
  .١٢٣٤ مسند الشاميني برقم )٤(
، وابـن )١١٧٩الـسنة بـرقم (أيب عاصـم ، وابـن )٣/١٠٦٩(روى هذا الطريق أيـضا عمـر بـن شـبة : تنبيه )٥(

كـذا عنـد ابـن أيب عاصـم وابـن (عن ـــ  من طريق الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليامن) ٥٣/١٩(عساكر 
 عـن بـشري، بـن الـنعامن عـن عـامر، بـن عبـداهللاـــ !) حـدثنا: عساكر ــ معنعنا وهو الصواب، وعند ابن شـبة

إىل ) ٤١/١١٤( والعجيب عـدم انتبـاه حمققـي مـسند أمحـد !يدوليس يف إسنادمها ربيعة بن يز: قلت. عائشة
 !!هذا



 

 ٢٩٧

 فأخربته: قال. ذكرته فام واهللا نسيته،: قالت ؟ عنك هذا كان فأين املؤمنني، أم يا
 أن املـؤمنني أم إىل كتـب تـىح أخربتـه بالـذي يـرض فلم سفيان، أيب بن معاوية

 .»كتابا به إليه فكتبت به، إيل اكتبي

عـىل : قلت. )١(وهو أمثل طريق يف باب هذا اخلرب من حيث إسناده وهو ما رجحه الدارقطني
الرغم من تصحيح بعض املعارصين هلذه الرواية، فإن حمقق كتاب رشح مذاهب أهل السنة البن 

وقـد رأيـت أن احلـق معـه، : قلـت. د اهللا بن عامر من النعامن، أعله بعدم ثبوت سامع عب)٢(شاهني
فهذا احلديث عىل أمهيته أعرض عنه أصحاب الكتب الستة فلم يروه منهم إال الرتمذي ثم ضعفه 

أما عن عدم ثبوت سامع عبد اهللا بن عامر من النعامن، . )٣(حسن غريب: عىل اصطالحه، فقال فيه
ون، فهم مل يثبتوا لعبد اهللا بن عامر سـامعا إال مـن معاويـة بـن أيب فهذا بالفعل أمر مل يذكره املتقدم

، حتـى أن املـزي مل يـذكره يف املـشهورين مـن الـرواة عـن )٤(سفيان، وفضالة بـن عبيـد األنـصاري
النعامن يف ترمجة الـنعامن، فلـم يـذكره إال يف ترمجـة ابـن عـامر إلخـراج الرتمـذي لـه هـذا اخلـرب يف 

 .جامعه

واضـطرب فيـه معاويـة، : يزيـد بـن ربيعـةطريق معاوية بن صالح عن  :الطريق الثاين -
 :فرواه من أوجه

روى ذلك عنه الليث بن سعد، . بإسناد الوليد السابق نفسه يزيد، بن ربيعة:  فتارة يرويه عن

 .)٧(، واملزي)٦(، وابن أيب عاصم)٥(وقد أخرج هذا الوجه الرتمذي. ُوغندر، وعبداهللا بن وهب

روى ذلك .. حدثه بشري بن النعامن أن عامر بن اهللا عبد عن ،يزيد بن ربيعة :نعوتارة يرويه 

، )٩(، والطـرباين)٨(وقد أخرج هـذا الوجـه عمـر بـن شـبة. عنه أسد بن موسى، وعبداهللا بن صالح

                                                        
 .١٤/٨٨انظر العلل للدارقطني  )١(
 .١٠٢ حاشية ١٤٢رشح مذاهب أهل السنة، البن شاهني، حتقيق عادل حممد، مؤسسة قرطبة ص  )٢(
. دراسـة تطبيقيـةاحلديث احلسن عنـد الرتمـذي : للدكتور عبد القادر املحمدي دراسة يف هذا الشأن بعنوان )٣(

ويف هذا الباب دراسات حديثة تثبـت ذلـك . وقد استفدت منه عن طريق مقال للمؤلف نفسه، وأحال عليه
 .الذي يذكره عبد القادر

، وقـد نقـل يف ترمجتـه مـن عـدة ٢٩/٢٨٢تـاريخ دمـشق :  انظر يف أوسع الكتـب ترمجـة لعبـد اهللا بـن عـامر)٤(
  .يوخ ابن عامرمصادر قديمة كلها ال تذكر النعامن يف ش

  .٣٧٠٥ اجلامع الكبري برقم )٥(
  .١١٧٣ السنة برقم )٦(
  .١٥/١٤٨ هتذيب الكامل )٧(
  .٣/١٠٦٧ أخبار املدينة )٨(
  .١٩٣٤ مسند الشاميني برقم )٩(



 

 ٢٩٨

 قطعـة منـه مـن طريـق عبـداهللا بـن )٢(إال أن البخاري أخـرج يف تارخيـه. )١(ومن طريقه ابن عساكر

كر القميص ــ عىل الصواب من إسناده بالعنعنة من غري ترصيح بالـسامع، متامـا صالح ــ من غري ذ

مما يؤكد أن الصحيح موافقـة هـذا الطريـق لغـريه مـن الطـرق مـن . كام يف طريق الوليد بن سليامن

 . حيث كونه معنعنا

، سـمع الـنعامن عـن قـيس أيب بـن اهللا عبـد احـدثن ،الدمشقي يزيد بن ربيعة: وتارة يرويه عن
، ومـن طريقـه )٣(وقـد أخـرج هـذا الوجـه أمحـد. روى ذلك عنه عبـد الـرمحن بـن مهـدي.. ائشةع

 .)٦(ّوخطأ ابن حبان هذا الوجه. )٥(، وابن عساكر)٤(اخلالل

، سـمع الـنعامن عـن قـيس بـن اهللا عبـد احـدثن ،الدمـشقي يزيـد بـن ربيعـة: وتارة يرويـه عـن

 ــ ومن طريقه ابـن )٧( الوجه ابن أيب شيبةوقد أخرج هذا. روى ذلك عنه زيد بن احلباب.. عائشة

 اهللا  عبـدإن هذا هو الـصواب يف هـذا الوجـه، وأنـه: وقال ابن حبان. )٩(ــ وابن حبان)٨(أيب عاصم

 أربـع سـنة مـات اللخمـي قـيس بـن اهللا عبـد هـذا«: ، فقـالقـيس  أيببـن عبداهللا، وليس قيس بن

وصـحح ابـن حبـان هـذا . )١٠(»ائـشةع صـاحب قـيس أيب بـن اهللا بعبـد هذا وليس ومئة وعرشين

 . )١١(الطريق بإخراجه إياه يف صحيحه، بينام مل يصوبه الدارقطني

ومن ثم، فاضطراب معاوية بن صالح يف رواية هذا اخلرب تعنـي أنـه مل يـضبطه ممـا يـشكك يف 

: قلـت. )١٢( إال ما جـاء موافقـا للطريـق األول، طريـق الوليـد بـن سـليامن تلكاالحتجاج بروايته

ِوية عىل الرغم من صدقه إال أنه هيم، قال فيه ابن أيب حاتمومعا  .)١٣(ُيكتب حديثه وال حيتج به: َ
                                                        

  .٣٩/٢٧٩ تاريخ دمشق )١(
  .٢/٨٢٠ األوسط )٢(
  .٦/١٤٩ املسند )٣(
  .٤١٨ السنة برقم )٤(
  .٣٩/٢٨٠ تاريخ دمشق )٥(
  .١٥/٣٤٧ صحيحه )٦(
  .٣٨٨١٠، ٣٢٧٠٨ املصنف برقم )٧(
  .١١٧٢ السنة برقم )٨(
  .٦٩١٥ صحيحه برقم )٩(
  .١٥/٣٤٧ صحيحه )١٠(
 .١٤/٨٨انظر العلل للدارقطني  )١١(
 .١٤/٨٨راجع العلل للدارقطني  )١٢(
 .٢٨/٨٦، هتذيب الكامل ٣٢٩-٨/٣٢٨اجلرح والتعديل : راجع )١٣(



 

 ٢٩٩

ــ من )٣( ــ ومن طريقه ابن عساكر)٢(، والطرباين)١(رواه ابن أيب عاصم: الطريق الثالث -
 بـن الـنعامن عن أهيم بن يزيد عن عمرو بن صفوان عن بقية نا مصفى بن حممدطريق 

 إلخ..املؤمنني أم عائشة فأتيت حججت: قال بشري

وأكثـر مـن ذلـك مـا .  بن الوليد متهم بتدليس التسوية، وهو رش أنـواع التـدليسبقيةو: قلت
: قلـت .)٤(»ويـسوونه حديثـه مـن الضعفاء يسقطون كانوا له بتالميذ بقية امتحن«: قاله ابن حبان

فـضال عـن . )٥(ان خيطـئكـ: وقـال ابـن حبـان.  كان متهام أيضا بتدليس التسويةمصفى بن حممدو
 .)٦(»أراه مرسال«: تشكيك املزي يف سامع يزيد من النعامن بقول

 :عن عائشة عروة، رواية: ثانيا

 مـن طريـق )١٠(، وابـن عـساكر)٩(، واحلـاكم)٨(، وعمر بـن شـبة)٧(أخرجه أمحد: الطريق األول
 :  قالتعائشة عن عروة، عن الزهري، عن الزبيدي، الوليد بن حممد عن فضالة، بن فرج

 يا: قلت: قالت ؟ حيدثنا من عندنا كان لو عائشة، يا :فقال ^ النبي عند كنت«
 حيـدثنا، مـن عنـدنا كان لو :قال ثم فسكت، ؟ بكر أيب إىل أبعث أال اهللا، رسول
، فـساره يديـه، بـني وصـيفا دعـا ثم: قالت فسكت، ؟ عمر إىل أبعث أال: فقلت

 طـويال، ^ النبـي فناجـاه فـدخل، ه،ل فأذن يستأذن، عثامن فإذا: قالت فذهب،
 أن عـىل املنافقون أرادك فإن قميصا، مقمصك وجل عز اهللا إن عثامن يا :قال ثم

 .»ثالثا أو مرتني له: يقوهلا .كرامة وال هلم، ختلعه فال ختلعه،

وعلـق عليـه الـذهبي يف التلخـيص . خيرجـاه مل و اإلسـناد صـحيح حـديث هـذا: قال احلاكم
 .فضالة بن فرج عىل ومداره الصحة له ىَّنَأ: قائال

                                                        
  .١١٧٨ السنة برقم )١(
  .١٠٣٠ مسند الشاميني برقم )٢(
  .٣٩/٢٧٨ تاريخ دمشق )٣(
  .١/٢٠١ املجروحني )٤(
  .٩/١٠١، والثقات ١/٩٤ املجروحني )٥(
  .٣٢/٩١ هتذيب الكامل )٦(
  .٨١٥، وفضائل الصحابة برقم ٦/٧٥ املسند )٧(
د هـذا املوضـع وسـقط مـن إسـنا (١٠٦٩، )وسقط من إسناد هذا املوضـع عـروة (٣/١٠٦٧ أخبار املدينة )٨(

  ).الزهري
  .١٠٠-٣/٩٩ املستدرك )٩(
  .٣٩/٢٨٢ تاريخ دمشق )١٠(



 

 ٣٠٠

 من طريق فرج بن فضالة عن حممد بن الوليـد، عـن الزهـري، )٢(، والطرباين)١(ورواه ابن شبة
 . عن القاسم بن حممد، عن النعامن بن بشري، عن عائشة

 عـن الفـرج يرويـه إنـام، الزهري حديث من هذا ليس: ورد أبو زرعة ذلك الطريق كله، فقال
 .)٣(ربيعة

 بن ربيعة عن فضالة بن الفرج من طريق )٤( وهذا الذي رجحه أبو زرعة رواه ابن ماجه:قلت
 ..عائشة عن بشري بن النعامن عن الدمشقي يزيد

 ثقـات عـن حيـدث: وفرج بن فضالة هـذا صـدوق يغلـب عليـه الـضعف، وقـال أمحـد: قلت
 .)٥(مناكري أحاديث

 املنهـال مـن طريـق )٨(الاللكـائي، و)٧(، وابن سمعون)٦( أخرجه العقييل:الطريق الثاين -
، أبيـه عـن، عـروة بن هشام عن، سلمة بن محاد حدثنا: قال العقييل سلمة أيب بحر بنا

 :عائشة عن
 يقـول فـسمعته: قالت ،، عثامن إىل فأرسل أملا يوما وجد، ^ اهللا رسول أن 

 فـال خلعـه عـىل أرادوك فـإن، قميـصا يقمـصك، وجل عز اهللا إن عثامن يا «: له
  .نسيت قالت ؟ هذا تذكري مل، كنت فأين: هلا فقيل، » هختلع

 هــذا بغــري روي وقــد، عليــه يتــابع ال نظــر حديثــه يف منهــال«: ال يــصح، قــال العقــييل: قلــت
 . وأخرج العقييل هذا اخلرب يف ترمجة منهال للداللة عىل نكارة هذا الطريق.»اإلسناد

 :عن عائشة ،سهلة أبى رواية: ثالثا
 سـهلة أبـى عـن قـيس عن خالد أبى ابن عن وحدثونى سفيان قال:  قال)٩( أخرجه احلميدي

 :احلديث هذا ىف عائشة فقالت
 اهللا قمـصك قمـيص مـن تنخلع أن سألوك وإن :قال أنه إال قوله من أحفظ فلم
 .تفعل فال وجل عز

 . بن أيب خالدوواضح من هذه الرواية أن سفيان مل يسمعه من إسامعيل
                                                        

  .١٠٦٧-٣/١٠٦٦ أخبار املدينة )١(
  .٢٨٣٣ املعجم األوسط برقم )٢(
  .٢٥٩٧ العلل البن أيب حاتم برقم )٣(
  .١١٢ السنن برقم )٤(
  .٣٠٠ سؤاالت أيب داود ألمحد برقم )٥(
  .٦/١٠٥ الضعفاء )٦(
  .١٢ه برقم  أمالي)٧(
  .٦/١٥١  رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة)٨(
  .٢٦٨ مسنده برقم )٩(



 

 ٣٠١

 :أبيه عن ،نفري بن جبري بن محنالر عبد رواية: رابعا

 بـن صـفوان عـن عيـاش بـن إسـامعيل ـــ مـن طريـق )٢( ــ ومن طريقه اخلالل)١(أخرجها أمحد
 :قال أبيه عن نفري بن جبري بن الرمحن عبد عن عمرو

 أرادك نإو قميــصا يومــا كــساك جــل و عــز اهللا إن: لعــثامن  اهللا رســول قــال 
 .ختلعه فال ختلعه نأ املنافقون

 . )٣(مرسال^  رواية مرسلة، جبري بن نفري من تابعي أهل الشام، يروي عن النبي وهذه

 :حفصة عن عمر، بن اهللا عبد رواية: رابعا
 إبراهيم حدثنا قال، معرش أيب من طريق ،)٦(وابن عدي ،)٥(وأبو يعىل ،)٤(أخرجها عمر بن شبة

 : قالت  ريض اهللا عنهاصةحف عن عمر، بن عبداهللا عن أبيه، عن عثامن، بن أبان بن عمر بن
 إىل أرسـل أال :عائـشة فقالـت معـي يتحدث  اهللا رسول مع وعائشة أنا بينام«

 عنـده مـن فأقامنـا ،عـثامن عليـه فـدخل عـثامن، إىل أرسيل ولكن ال: فقال .عمر
 ختلعـن وال اهللا، صـربك فاصـرب مستـشهد إنـك عـثامن يـا: قال ثم معه، يتحدث

 رسول يا يل اهللا ادع الصرب، وأسأله اهللا أستعني :عثامن فقال .اهللا قمصك قميصا
 رصخ أدبـر إذا حتـى عـثامن قام ثم .وأعنه صربه اللهم:  اهللا رسول فقال .اهللا
 صـائم وأنـت تستـشهد سـوف فإنك اهللا صربك اصرب: له فقال  اهللا رسول به

 عائـشة أن ؛ بكـر أيب بـن الرمحن عبد عن أيب وحدثني: إبراهيم  قال.معي تفطر
 .»ذلك بمثل ثتهحد

يف وروايـة ابـن عـدي لـه : قلـت. )٧(منكـر احلـديث: أبـان بـن عمـر بـن إبـراهيمال يصح، فيه 
 . نكارة هذا الطريقالكامل يف الضعفاء للداللة عىل

 :عمرو بن اهللا عبد عن، األصبحي فيُش رواية: خامسا

عن  سعد بن لليثا من طريق عبد اهللا بن صالح، عن )٩(، والطرباين)٨(أخرجها ابن أيب عاصم
 عـن، األصـبحي شفي عن، حدثه أنه سيف بن ربيعة عن، هالل أيب بن سعيد عن، يزيد بن خالد

 : قال، عمرو بن اهللا عبد
                                                        

  .٧٢٨ فضائل الصحابة برقم )١(
  .٤٢٣ السنة برقم )٢(
  .٤/٥٠٩ هتذيب الكامل )٣(
  .٣/١٠٦٩ أخبار املدينة )٤(
  .٧٠٤٥ مسنده برقم )٥(
  .١/٢٦٣ الكامل يف الضعفاء )٦(
  .١/٢٦٤، والكامل يف الضعفاء ٢/١١٤، واجلرح والتعديل ٤قم  الضعفاء للبخاري بر)٧(
  .١١٧١ السنة برقم )٨(
  .١٤٢ املعجم الكبري برقم )٩(



 

 ٣٠٢

، وعمـر بكـر أبا فذكر، » خليفة عرش اثنا يكون «: يقول  اهللا رسول سمعت«
 .اهللا كـساكه قميـصا ختلـع أن الناس سيسألك وأنت: فقال، عثامن إىل التفت ثم

 .»اخلياط سم يف اجلمل يلج حتى اجلنة تدخل ال، خلعته لئن بيده نفيس والذي

وقـال .  عىل أنه مـن منـاكري عبـد اهللا بـن صـالح)١()املجروحني(ال يصح، أورده ابن حبان يف 
 الكثـرية املنـاكري وعنـده الثقـات، حـديث يـشبه ماال ثباتاأل عن يروى .جدا احلديث منكر« :فيه
 عـىل كاتبـه وكـان احلـساب سـعد بـن لليث يكتب صدوقا نفسه يف وكان .مةأئ مشاهري أقوام عن

وربيعة بـن سـيف، قـال : قلت. )٢(»سوء رجل له جار بلِق من هحديث يف املناكري وقع إنام .الغالت
 .)٣(كري منا عنده: فيه البخاري

 :أرقم بن زيد عن الشعبي رواية: سادسا

  بن زيد عن الشعبي عن املساور أيب بن األعىل عبد من طريق )٥(، والطرباين)٤(أخرج اآلجري

 : قال أرقم

  عمــر إىل أرســلني ثــم ،باجلنــة فبــرشته  بكــر أيب إىل ^ النبــي أرســلني«
 عثامن فأخذ .تصيبه بلوي عىل باجلنة فبرشته عثامن إىل أرسلني ثم ،باجلنة فبرشته

 البلوى هذه ما ،اهللا رسول يا: فقال ^ النبي أتى حتى يب ذهب أو فانطلق بيدي
 منـذ بيمينـي فرجـي مسـست وال ،متنيـت وال تغنيـت مـا فـواهللا ؟ تصيبني التي

: له فقال إسالم وال جاهلية يف زنيت وال ،^ اهللا رسول بايعت منذ أو أسلمت
 .»ختلعه فال خلعه عىل املنافقون أرادك فإن ،ميصاق مقمصك اهللا إن

 .)٦(كذاب: ابن معنيال يصح، عبد األعىل بن أيب املساور قال فيه : قلت
ويبدو أن هذا اخلرباشتهر يف الشام قديام جدا، يف أيام الفتنـة نفـسها، أو يف عهـد معاويـة عـىل 
أكثر تقدير، ثم استهواه الضعفاء ممن لـه نزعـة أمويـة عثامنيـة، فكـان يـرسقه بعـضهم مـن بعـض، 

ىل كثرهتـا مـن هـا، إذ ال خيلـو طريـق منهـا عـه بيـنهم واشـتهرت مـن غـري طائـل وراءفكثرت طرق
 .جهالة، أو ضعف، أو انقطاع

ومن ثم، فإن الراجح عندي أن أخبار هذا الباب عىل الرغم مـن تعـددها، ال ريـب عنـدي يف 
 :وضعها، ألسباب كثرية

                                                        
  .٢/٤٢ املجروحني )١(
  .٢/٤٠ املجروحني )٢(
  .٣/٢٩٠ التاريخ الكبري )٣(
  .١٤٢٥ الرشيعة برقم )٤(
  .٥٠٦١ املعجم الكبري برقم )٥(
  .٤١٧ى بن معني، برقم  سؤاالت ابن اجلنيد ليحي)٦(



 

 ٣٠٣

إن خربا كهذا لو صح عند القوم يف حينـه لكـان فـصال يف نـزع فتيـل تلـك الفتنـة، والنـتفض 

 .وه عثامن أهل السوء من أصحاب الفتنة ممن قتلالصحابة مجيعا عن بكرة أبيهم ليدفعوا عن

ِّثم إن اخلرب حيمل يف ثناياه أدلـة رده ونكارتـه يف أمـور، منهـا قولـه  يلبـسك أن عـسى اهللا إن«: َ

فقد كـان مـن املـشاركني يف هـذه . »تلقاين حتى ختلعه فال خلعه، عىل املنافقون أرادك فإن قميصا،

 مـن يعنى ،^ نبيه لسان عىل اهللا أجاره «ر بن يارس الذي الفتنة بتأويل منهم بعض الصحابة كعام

 .)١(»الشيطان

، خصيـصة »تلقـاين حتـى ختلعـه فـال. .قميـصا يلبـسك أن عـسى اهللا إن«: ثم إن كان يف قوله

ِلعثامن فلم مل خيرب به حمارصيه يوم حورص، أو قاتليه يوم قتل؟ ُ َ َ ِ 

كيم يوم جرى عىل حماولة عـزل عـيل وإن كانت عامة لكل حاكم أو خليفة، فلامذا جرى التح
  يكون األمر شورى يف غريه للمؤمنني يرون أوالهم باخلالفة؟  لكيبن أيب طالب من غري نكري ا

ثـم يظهـر مـن اخلــرب حماولـة واضـعه إخفـاء مــا قـد يفـضح صـنيعه، بتربيــر غيـاب اخلـرب عنــد 

 يا: هلا فقلت«: بشري بن نعامنالالصحابة زمان الفتنة، حتى يدفع التهمة عن اخلرب بقوله عىل لسان 

 وغفل هذا الواضع أنـه ال جيـوز .»ذكرته فام واهللا نسيته،: قالت ؟ عنك هذا كان فأين املؤمنني، أم

ْفـإن نـسيته عائـشة ريض اهللا عنهـا، فقـد وجـب عـىل . )٢(يف الرشع تأخري البيان عن وقـت احلاجـة

فع عن نفسه نار الفتنة وما أدت إليه إظهاره من غري أن يستشري أحدا يف شأن ذلك، ولد عثامن 

فكـان واجبـا . من اختالف يف األمة، خاصة وأنه كان يعلم أن يف مقتلـه اختالفـا لألمـة مـن بعـده

 .يف هذا الشأن إن كان صحيحا، وما هو بصحيح^ عليه أن يظهر طاعته ألمر نبيه 

 ـــ سـواء عـن وتعد مرويات قميص عثامن عندي من األدلة الشاهدة عىل قدم حركـة الوضـع

ُقصد أو عن غري قصد ــ وأثره القوي يف تفسري حوادث هذا العرص وما بعده، وتغلغل ذلك حتى  َْ َ ِ

فإنـه مـن الواضـح أن هـذا . كان له أثره الشديد عىل الفكـر اإلسـالمي يف بـاب الـسياسة الـرشعية

مدار العصور بعـد اخلرب وضع قديام جدا، حتى تناولته ألسنة كثرية كانت سببا يف تعدد طرقه عىل 

 .ذلك

                                                        
 .٦٢٧٨ ،٣٧٤٣ صحيح البخاري برقمي )١(
، دار التدمريـة، الـسلمي نـامي بـن عيـاض. د، ُجهلـه َالفقيـه يسع ال الذي الفقه أصول راجع يف هذا الباب )٢(

 .٢/٥٠٥إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين : وانظر كذلك. ٤١٠ ص الرياض،



 

 ٣٠٤

يف حني صح عـن ابـن . ^ال يصح مرفوعا إىل النبي  هلذا اخلرب أنه فالنتيجة النهائيةومن ثم، 
، وعمـر بـن )٤(، وأمحـد)٣(، وخليفـة بـن خيـاط)٢(، وابـن أيب شـيبة)١(رواه ابـن سـعد. عمر موقوفـا

 اهللا عبـد حـدثني: قـال نـافع عـن، حكيم بن يعىل من طريق )٧(وابن عساكر، )٦(والبالذري ،)٥(شبة
 :قال عمر بنا

، األخنس بن املغرية عيل به أشار فيام ترى ما :الدار يف حمصور وهو عثامن يل قال« 
 فـإن، خلعـي يريـدون القـوم هـؤالء إن :قـال ؟ عليـك بـه أشـار مـا: قلت: قال

 خملـدا ترتك خلعت إن أرأيت: قلت: قال ، قتلوين أخلع مل وإن، تركوين خلعت
 أرأيت: فقلت: قال .ال: والنار؟قال اجلنة يملكون فهل :قال .ال :قال، الدنيا يف
 الـسنة هذه تسن أن أرى فال :قلت .ال :قال ؟ قتلك عىل يزيدون هل ختلع مل إن
 .»اهللا قمصكه قميصا ختلع ال ،خلعوه أمريهم عىل قوم سخط كلام ،اإلسالم يف

 التي أوحت بفكرة اخلرب املرفـوع ولعله كان النواة. فهذا إسناد صحيح موقوف عىل ابن عمر
ومن يتأمل هذه الرواية املوقوفة الصحيحة وما فيه . السابق بطرقه واختالف ألفاظه حسب رواته

لـو كـان عنـده مـن  من استشارة عثامن البن عمر جيد فيه ما ينقد الرواية املرفوعـة، فـإن عـثامن 
 .الذي أفتاه برأيه مشورة ابن عمر  احتاج إىلَامـَ ل،لم يف ذلكِع^ النبي 

 الفرع الثاين

 عبد اهللا بن سبأ ودوره يف الفتنة
واحلق أنه مل يصح لعبد اهللا بن سبأ يف الفتنة وشأهنا خرب، وإن اتفقت كتـب الفـرق عـىل كونـه 

َّ، بثت فكرها بني جهلـة املـسلمني ومنـافقيهم )٨(رأس فرقة ضالة تقول بالرفض، وتؤمن بالرجعة
 . من رؤوس الفتن ونحوهم

                                                        
  .٣/٦٢بري  الطبقات الك)١(
  .٣٨٨١١ املصنف برقم )٢(
  .١٢٦ تارخيه ص )٣(
  .٥٧، وفضائل عثامن برقم ٧٦٧ فضائل الصحابة برقم )٤(
 .٤/١٢٢٣أخبار املدينة ) ٥(
  .٥/٥٦٧أنساب األرشاف )٦(
  .٣٩/٣٥٧ تاريخ دمشق )٧(
ّلشيعة نقول صـحت، تزيـد وسيأيت عند احلديث عن الرافضة يف فصل أثر الوضع يف الرواية التارخيية عند ا )٨( َ ُ ُ

  بـن أيب طالـبّعـيل قال: قال وهب، بن زيد منها ما أخرجه ابن أيب خيثمة من طريق .من إيضاح هذا األمر
: »تاريخ ابن أيب خيثمـة  (»وعمر بكر أيب يف يقع وكان ،سبأ بن اهللا عبد يعني. األسود يتِمَاحل وهلذا مايل

 الطفيـل أبـا سـمعت: قـال الـدهني، عـامريثمة أيضا مـن طريـق وكذلك ما أخرجه ابن أيب خ. )٤٣٥٨برقم 
 شـأنه؟ مـا: ٌّعـيل فقـال املنـرب، عـىل ٌّوعـيل  ـــالـسوداء ابـن: يعني  ــبهِّبَلُم به تىَأ ةَّيِجَن بن بِّاملسي رأيت: يقول
 .)٤٣٦٠تاريخ ابن أيب خيثمة برقم  (»^ رسوله وعىل اهللا عىل يكذب: فقال



 

 ٣٠٥

َويف رأيـي أن مثــل دوره يف الفتنــة كمثــل غـريه مــن أهــل الزيــغ و َكرشــيد النفــاق ــــ الكـذب وَ ُ
 من أذنـاب املرتـدين، ومنـافقي أهـل الكتـاب ومـواليهم ـــ همسيلمة، وأمثاهلُأتباع م، و)١(ريََجاهل

كـل ف. إىل وقتنا هـذا^ الذين مل يفرتوا يوما عن تقويض دعائم الدولة اإلسالمية منذ عهد النبي 
ِمن غري تعيـني وال هتويـل لـدور وامنهم له نصيبه الذي ال يمكن إنكاره من هذه الفتنة  َ حـد مـنهم ِ

يتقلد كل منهم دوره يف بث الفرقـة والنـزاع والـشقاق، يتعـاونون . عىل اآلخر، فكلهم فيها سواء
 .من غري ترتيب بينهم عىل اإلثم والعدوان

وره يف الفتنـة إىل أخبـاري قـديم يـدعى سـيف ويرجع سبب هذا التهويل من قدر ابن سبأ ود
مرويـات ومـن أهـم علـل . ، وهو رجل اهتم أهل احلديث مروياته)هـ١٨٠ت(بن عمر التميمي ا

 .)٢(هعرف حالُ صدورها ــ يف غالب أحواهلا ــ عن املجاهيل واملتهمني ومن ال يهذا الرجل

ُيف حتميل هذا الرجل جل أسـباب  عند أهل السنة هذا الرجل ــ ابن سبأ ــ قضيةوتتمثل أمهية 
 . هذه الفتنة، عىل تفاوت بينهم ما بني إفراط وتقتري يف إبراز دوره يف هذا الشأن

 عـىل الفتنـة أقـام ممـن وكـان فأسـلم هيوديـا كان الذي سبأ بن اهللا عبد«: فيقول ابن تيمية مثال
 .)٣(»عيل مواالة أظهر ثم عثامن

قي األندليس، فإن البن سبأ عنده دوره الكبري يف الفتنة، وكذلك األمر عند حممد بن حييى املال
 . )٤(»فهو أول من بث دعاة يف الناس يدعون إىل اخلروج«

 وكـان ليقتلوه عثامن إىل املرصيني خوارج من األحزاب أولئك توجه«وأما ابن كثري فريى أن 
 .)٥(»السوداء بابن املعروف ،سبأ بن اهللا عبد مع إليه جهزهم الذي

                                                        
 دخلـت: الـشعبي قـال .بالرجعـة يؤمن كان الكوفة، أهل يف عداده بضم الراء وفتح التاء ــ ــ ريََجاهل يدَشُر )١(

 فقلـت عنـه، اهللا ريض عـيل بيت فأتيت عهدا املؤمنني بأمري العهدن فقلت حاجا، خرجت: فقال يوما، عليه
 اآلن ليتـنفس نـهإ واهللا فـيكم، مـات قد: قلت ؟ مات قد ليس أو: قال املؤمنني، أمري عىل يل استاذن: النسان

 بأشـياء وأنبـأين املـؤمنني، أمـري عـىل فـدخلت: قـال .فادخـل حممـد آل رس عرفـت إذا أما: فقال احلي، تنفس
 وصـلبه لـسانه فقطـع رشـيد، إىل فبعث زيادا، اخلرب وبلغ .اهللا فلعنك كاذبا كنت إن: الشعبي له فقال .تكون

، ٥/٦٢٧األنـساب، للـسمعاين :  انظـر.دبرشـي لـيس اهلجـري رشـيد: قـال .حريث بن عمرو دار باب عىل
 . ٢/٤٧٢ولسان امليزان، البن حجر 

 راجع الكالم عليه باستفاضة يف مقدمة كتاب استشهاد عثامن ووقعة اجلمل يف مرويات سـيف بـن عمـر يف )٢(
 . وما بعدها١٩تاريخ الطربي، خلالد بن حممد الغيث ص 

 .١/٢٦٠ جامع الرسائل البن تيمية )٣(
 .١٨٩ والبيان يف مقتل الشهيد عثامن بن عفان، ص  التمهيد)٤(
 .١٠/٤٨٤ البداية والنهاية )٥(
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املـؤرخني قاطبـة، «األمر مبلغه عند إحسان إهلي ظهري ــ رمحـه اهللا ـــ حـني ادعـى إمجـاع وبلغ 
ــرى  ــدن والق ــني امل ــشى ب ــساد، وم ــة والف ــار الفتن ــذي أرضم ن ــسنة، أن ال ــل ال ــانوا أم أه شــيعة ك

 !)١(»بالتحريض واإلغراء عىل أمري املؤمنني، وخليفة املسلمني عثامن بن عفان

، حـني علـل أخطـاء بعـض  أشـد مـن سـابقيهًالغ يف ذلـك مبالغـةيف حني رأينا بعضهم وقد بـ
 منهم من ينسب إىل عامر بـن يـارس تـأثره حتى رأينا! )٢(الصحابة يف هذه الفتنة بتأثري ابن سبأ فيهم
ُويف هذه املوقعة أيضا ــ يعني صـفني ـــ قتـل عـامر بـن «: َهبذا الرجل يف عبارة مستشنَعة يقول فيها

ادا ـد اعتقــ وهذا آخر يعتقـ!!)٣(»هم دعايات السبئية وشعاراهتم املكذوبةيارس، أحد الذين خدعت
 .)٤(بتأثري ابن سبأ يف أيب ذر يف تلك الفتنة بتأليبه عىل عثامن ومعاوية

ِّوال ريب أن يف ذلك اهتاما مهينًا هلؤالء الكرام أن يسلم بعـضهم عقلـه ألفكـار بينـة الـضاللة  َ َُ ُ ِ ْ
ِّالتنزيل، وعلموا الوحي صافيا، عىل يد خري البرش نبيهم حممد تؤثر فيه، وهم الذين قرأوا  ُ^   ! 

بل أدى هذا األمر أحيانا إىل حماولة بعضهم تربئة الصحابة من كل دور يف هذه الفتنة اجتهادا 
عىل الرغم مـن ورود مرويـات صـحيحة تـشري . أو تأويال منهم ونسبة ذلك كله إىل أمثال ابن سبأ

ة يف هذه الفتنة ــ بتأويل منهم ــ أمهلها أهل السنة، بل منهم من ينكرهـا، إىل ضلوع بعض الصحاب
 !أو يتدخل فيها بالتأويل الفاسد

وال شك أن تلك التفسريات كلها ترجع إىل مرويات استند أصـحاهبا إليهـا، يف حـني أنـه كـام 

ت عليـه كتـب سبق وأوضحت، أنه مل يصح البن سبأ يف الفتنة وشـأهنا خـرب، مـع إقرارنـا ملـا اتفقـ

َالفرق، بكونه رأس فرقة ضالة تقول بالرفض، وتؤمن بالرجعة، بثت فكرها بني جهلـة املـسلمني 
 . )٥(ومنافقيهم من رؤوس الفتن ونحوهم

                                                        
 .٣١ الشيعة والسنة، إلحسان إهلي ظهري ص )١(
 .ألفغايناكتاب عائشة والسياسة، لسعيد :  انظر عىل سبيل املثال)٢(
 . ١٧٩محدي شاهني، الدولة األموية املفرتى عليها، ص . د)٣(
عبد اهللا بن سـبأ وأثـره يف أحـداث الفتنـة يف صـدر : وانظر. ٦٢، ٦١ائشة والسياسة، ص سعيد األفغاين، ع)٤(

 .٥٠، ٤٩اإلسالم، لسلامن بن محد العودة، ص 
ــرتاث، )٥( ــصحيحة لل ــراءة ال ــع الق ــضه واق ــسف ينق ــصيال تع ــة وتف ــوده مجل ــار وج ــضهم يف إنك ــة بع  وحماول

عبـد اهللا بـن سـبأ وأثـره يف أحـداث الفتنـة يف : انظر يف تلك الدراسات املثبتة لشخـصه. والدراسات املنصفة
وانظـر فـيمن . اهلاشـمي سعدي، لـخيـال ال حقيقـة سبأ بن اهللا عبدو. صدر اإلسالم، لسلامن بن محد العودة

. عبد اهللا بن سبأ، دراسة للروايـات التارخييـة عـن دوره يف الفتنـة، لعبـد العزيـز صـالح اهلـاليب: نفى وجوده
 .ري أخرى للمرتىض العسكريوعبد اهللا بن سبأ وأساط
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َن مثل دور ابن سبأ يف الفتنة هو يف رأيي كمثل غريه من أهـل ومن ثم، فإين أؤكد مرة أخرى أ َ
 من أذناب املرتدين، ومنافقي أهـل الكتـاب ومـواليهم ـــ الزيغ والنفاق ــ كأتباع مسيلمة، وأمثاله

فكـل . إىل وقتنا هـذا^ الذين مل يفرتوا يوما عن تقويض دعائم الدولة اإلسالمية منذ عهد النبي 
ِمنهم له نصيبه الذي ال يمكن إنكاره من هذه الفتنة من غري تعيني وال هتويل لدور أحد منهم عىل  َ ِ

تقلد كل منهم دوره يف بث الفرقـة والنـزاع والـشقاق، يتعـاونون مـن ي. اآلخر، فكلهم فيها سواء
 .غري ترتيب بينهم عىل اإلثم والعدوان

ولعل من آثار حتميل هذا الرجل وحده جل أسباب الفتنة أدى إىل تقـصري بعـض أهـل الـسنة 
 أحيانا يف تقيص األسـباب األخـرى عـىل وجـه مبـني يـربز معـامل أسـباب هـذه الفتنـة بتفـسري أكثـر

ذه الفتن مبالغة مل يصح وعليه فتخصيص ذكره عىل أنه ركن ركني من أسباب ه .وضوحا وجالء
 .فيها خرب

ِولكن ال بأس أن نظهر ْ  نـصوص تلـك الروايـات التـي كـان هلـا أثرهـا الواضـح يف ا مـنًبعض ُ
 .تفسري يشء من هذه الفتنة عند أهل السنة

 :قال الفقعيس يزيد عن عطية عن فسي عن )١(ومن أشهر تلك الروايات ما أخرجه الطربي

 ثم ،عثامن زمان فأسلم ،سوداء أمه صنعاء أهل من هيوديا سبأ بن عبداهللا كان« 
 ،الكوفة ثم ،البرصة ثم ،باحلجاز فبدأ ،ضاللتهم ولحيا املسلمني بلدان يف تنقل

 أتـى حتـى فـأخرجوه ،ماالـش أهـل من أحد عند يريد ما عىل يقدر فلم الشام ثم
 ،يرجـع عيـسى أن يـزعم ممـن لعجبا :يقول فيام هلم فقال ،فيهم رفاعتم ،مرص

! " # $ % ( جل و عز اهللا قال وقد ،يرجع حممدا بأن ويكذب
 ذلـك فقبل :قال. عيسى من بالرجوع أحق فمحمد، ]٨٥:القصص[)   & ' ) 

 ،نبي ألف كان إنه :ذلك بعد هلم قال ثم ،فيها فتكلموا ،الرجعة هلم ووضع ،عنه
 ّوعـيل ،األنبيـاء خـاتم حممـد :قـال ثم .حممد ويص عيل وكان ،ويص نبي ولكل
 ،^ اهللا رسـول وصـية جيـز مل ممن أظلم من :ذلك بعد قال ثم .األوصياء خاتم

 إن :ذلـك بعـد هلـم قال ثم .األمة أمر وتناول ،^ اهللا رسول ويص عىل ووثب
 األمــر هــذا يف فاهنـضوا ،^ اهللا رســول ويص وهـذا ،حــق بغـري أخــذها عـثامن

 عـن والنهـي باملعروف األمر وأظهروا ،أمرائكم عىل بالطعن وابدأوا ،فحركوه
 كـان من وكاتب ،دعاته فبث .األمر هذا إىل وادعوهم ،الناس تستميلوا ،املنكر

 األمر وأظهروا ،رأهيم عليه ما إىل الرس يف ودعوا ،وكاتبوه ،األمصار يف استفسد
 يف يـضعوهنا بكتـب األمـصار إىل يكتبون وجعلوا ،املنكر عن والنهي باملعروف

 إىل مـنهم مرص كل أهل ويكتب ،ذلك بمثل إخواهنم ويكاتبهم ،والهتم عيوب

                                                        
 .٤/٣٤٠ تارخيه )١(
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 حتـى ،أمصارهم يف وهؤالء أمصارهم يف أولئك فيقرأه ،يصنعون بام آخر مرص
 ،يظهـرون مـا غـري يريدون وهم ،إذاعة األرض وأوسعوا ،املدينة بذلك تناولوا

 .هـؤالء به ابتيل امم عافية لفي إنا :مرص كل أهل لفيقو ،يبدون ما غري ويرسون
 ممـا عافية لفي إنا :فقالوا .األمصار مجيع عن ذلك جاءهم فإهنم ،املدينة أهل إال
 يـا :فقـالوا ،عـثامن فأتوا :قالوا املكان هذا من وطلحة حممد وجامعه .الناس فيه

 إال جــاءين مــا ،واهللا ال :قــال ؟يأتينــا الــذي النــاس عــن أيأتيــك ،املــؤمنني أمــري
 فــأنتم :قــال .إلــيهم أســقطوا بالــذي وأخــربوه .أتانــا قــد فإنــا :قــالوا .الــسالمة
 رجـاال تبعـث أن ،عليـك نشري :قالوا .ّعيل فأشريوا ،املؤمنني وشهود ،رشكائي

 مـسلمة بـن حممد فدعا .بأخبارهم إليك يرجعوا حتى األمصار إىل هبم تثق ممن
 إىل يارس بن عامر وأرسل ،البرصة إىل زيد بن أسامة وأرسل ،الكوفة إىل فأرسله

 مجيعـا فرجعـوا ،سواهم رجاال وفرق ،الشام إىل عمر بن عبداهللا وأرسل ،مرص
 وال املـسلمني أعـالم أنكـره وال شـيئا أنكرنـا مـا ،النـاس أهيـا :فقـالوا عامر قبل

 بيـنهم يقـسطون أمـراءهم أن إال ،املـسلمني أمـر األمـر :مجيعـا وقـالوا .عوامهم
 يفـاجئهم فلـم ،اغتيـل قد أنه ظنوا حتى عامرا الناس واستبطأ .عليهم ونويقوم

 قـوم اسـتامله قـد عـامرا أن خيـربهم رسح أيب بـن سـعد بـن عبداهللا من كتاب إال
 وسودان ،ملجم بن وخالد ،السوداء بن عبداهللا منهم ،إليه انقطعوا وقد ،بمرص

 .»برش بن وكنانة ،محران بن

 هذا الشأن، تدور عىل جماهيل وضعفاء، وأسـانيدها مـا بـني وهذه وغريها من مرويات ختص
 .إرسال وانقطاع ال تسلم أمام النقد بحال

 الفرع الثالث

 سميع بن عيسى بن حممدخرب 

 بعـض أهـل الـسنة، لـذلك يف مـصادروهو من أهم نامذج هذا البـاب، وتـأيت أمهيتـه لـشهرته 
 مـن طريـق )٣(، وابن عـساكر)٢(الذري، والب)١(وهو ما أخرجه عمر بن شبة. خصصته فرعا وحده

 أيب بـن الـرمحن عبـد بـن حممـد عـن القريش، سميع بن عيسى بن حممد حدثنا قال، عامر بن هشام
 : قال الزهري عن ذئب،

 كـان ومـا ؟ عـثامن قتـل كان كيف خمربي أنت هل: املسيب بن لسعيد قلت«
 مظلوما،  عثامن قتل: قال ؟ حممد أصحاب خذله ومل ؟ وشأنه الناس شأن
 ؟ ذلـك كـان وكيـف: قلـت قـال .معذورا كان خذله ومن ظاملا، كان قتله ومن

                                                        
  .١٣٠٤، ٤/١١٥٧ أخبار املدينة )١(
 .١٨٣، ٦/١٣٤ أنساب األرشاف )٢(
  .٣٩/٤١٥ تاريخ دمشق )٣(
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 عثامن نأل ، اهللا رسول أصحاب من نفر واليته كره ويل ملا  عثامن إن: قال
 أمية بني يويل مما كثريا وكان حجة، عرشة اثنتي الناس فويل قومه، حيب كان 
 أصـحاب يكـره ما أمرائه من جيئ فكان صحبة،  اهللا رسول مع له يكن مل ممن

 حجــج الــست يف كــان فلــام يعــزهلم، فــال مــنهم يــستعتب فكــان ، اهللا رســول
 عبد وىلو اهللا، بتقوى وأمرهم معهم، وأرشك فوالهم، عمه بني استأثر واخراأل
 ويتظلمون يشكونه مرص أهل فجاء سنني، عليها فمكث مرص، رسح أيب بن اهللا
 ذر، وأيب مـسعود، بـن اهللا عبـد إىل هنات  امنعث من ذلك قبل كان وقد .منه

 بـن اهللا عبـد ملكـان فيهـا مـا قلوهبم يف زهرة وبنو هذيل فكانت يارس، بن وعامر
 فيهـا، مـا قلـوهبم يف ذر يبأل غـضب ومـن وأحالفهـا رغفا بنو وكانت مسعود،
 أهـل وجـاء ،يـارس بـن عـامر ملكـان  عـثامن عىل حنقت قد خمزوم بنو وكانت

 يقبل أن فأبى فيه، يتهدده كتابا  عثامن إليه فكتب رسح، أيب ابن يشكون مرص
 يتظلم مرص أهل من عثامن قبل من أتاه من بعض ورضب  عثامن عنه هناه ما

 إىل وشـكوا املـسجد، فنزلـوا املدينـة إىل سبعامئة مرص أهل من فخرج فقتله، منه
 بـن طلحـة فقـام هبـم، رسح ابـن صـنع ما الصالة مواقيت يف  النبي أصحاب

 تقـدم قـد: فقالـت عائـشة إليه وأرسلت شديد، بكالم  عثامن فكلم اهللا عبيد
 قتل قد فهذا واحدة، إال فأبيت الرجل، هذا عزل وسألوك حممد أصحاب إليك
 وكـان -  طالـب أيب بـن عـيل عليه ودخل .عاملك من فاقضهم رجال منهم

 فاعزله دما، قبله دعواا وقد رجل، مكان رجال سألوك إنام: فقال - القوم متكلم
 اختـاروا: هلـم فقـال .منـه فأنـصفهم حـق عليـه وجب وإن بينهم، واقض عنهم
: فقـالوا بكـر، أيب بـن بمحمـد علـيهم النـاس فأشـار .مكانه عليكم أوليه رجال

 مـن عـدة معـه وخـرج وواله، عهـده فكتـب .بكـر أيب بـن حممـد علينا استعمل
 حممد فخرج رسح، أيب ابن وبني مرص أهل بني فيام ينظرون نصارواأل املهاجرين

 أسـود بغـالم هـم إذا املدينة من ليال ثالث مسرية عىل كانوا فلام معه، كان ومن
 مـا: حممـد أصـحاب لـه فقـال يطلب، أو يطلب رجل كأنه خبطا خيبط بعري عىل

 املـؤمنني، أمـري غـالم أنـا: فقـال ؟ طالـب أو هـارب كأنـك شأنك، وما قصتك
 هـذا لـيس: قـال .معنـا مـرص عامـل هذا: رجل له قال .مرص عامل إىل وجهني

 به فجاءوا فأخذوه رجاال، طلبه يف فبعث بكر، أيب بن حممد بأمره وأخربوا .أريد
 ومـرة املـؤمينن، أمـري غـالم يقـول مـرة فأقبـل ؟ أنت من غالم يا: له فقال إليه،

 لت؟أرس من إىل: حممد له فقال لعثامن، أنه رجل عرفه حتى مروان، غالم يقول
 ال،: قـال ؟ كتـاب أمعـك: قـال .برسالة: قال ؟ بامذا: قال .مرص عامل إىل: قال

 يتقلقـل، شـئ فيهـا يبـست، قـد إداوة معه وكانت كتابا، معه جيدوا فلم ففتشوه
 أيب ابـن إىل عثامن من كتاب فيها فإذا داوةاإل فشقوا خيرج، فلم ليخرج فحركوه

 فـك ثـم وغـريهم، نـصارواأل املهـاجرين مـن معـه كـان من حممد فجمع رسح،
 فاحتـل وفـالن وفالن بكر أيب بن حممد أتاك إذا: فيه فإذا منهم بمحرض الكتاب
 مـن واحـبس ذلك، يف يرأي يأتيك حتى عملك عىل وقر كتابه، وأبطل لقتلهم،
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 قـرأوا فلـام: قـال .تعـاىل اهللا شـاء إن ذلـك يف يرأيـ ليأتيك منك، يتظلم إيل جيئ
 معه، كانوا نفر بخواتيم الكتاب حممد وختم املدينة، إىل ورجعوا فزعوا الكتاب

 وعليــا والــزبري طلحــة فجمعــوا املدينـة، فقــدم مــنهم، رجــل إىل الكتــاب ودفـع
 مـنهم، بمحـرض الكتاب فكوا ثم ، اهللا رسول أصحاب من كان ومن وسعدا

 إال املدينـة أهـل مـن أحد يبق فلم الكتاب، وأقرأوهم الغالم، بقصة وأخربوهم
 حنقـا وعـامر ذر وأيب مـسعود البـن غضب كان نَم ذلك وزاد عثامن، عىل حنق

 وأجلـب عـثامن، الناس وحارص بمنازهلم، فلحقوا حممد أصحاب وقام وغيظا،
 اهللا، عبيـد بـن طلحة ذلك عىل وأعانه وغريهم، متيم ببني بكر أيب بن حممد عليه

 طلحـة إىل بعـث عـيل ذلـك رأى فلام .كثريا تقبحه اريض اهللا عنه عائشة وكانت
 عـىل دخـل ثـم بـدري، كلهـم  النبـي أصحاب من ونفر وعامر وسعد والزبري

 ؟ غالمـك الغـالم هـذا: عـيل له فقال والغالم، والبعري الكتاب ومعه  عثامن
 الكتـاب؟ هـذا كتبـت وأنـت: قـال .نعـم: قـال ؟ بعريك فالبعري: قال .نعم: قال
:  عـيل لـه قـال .بـه تأمـر وال الكتـاب هـذا كتبـت مـا باهللا وحلف ال،: قال

 بعـريك عـىل غالمـك خيرج كيف:  عيل له فقال .نعم: قال! خامتك؟ فاخلاتم
 أمـرت وال الكتـاب، هـذا كتبت ما باهللا فحلف !تعلمه؟ ال خامتك عليه بكتاب

 وشـكوا مروان، خط أنه فعرفوا اخلط فأما.مرص إىل الغالم هذا وجهت وال به،
 يف عنـده مـروان وكـان - فأبى مروان يهمإل يدفع أن وسألوه ، عثامن أمر يف

 أنه وعلموا أمره، يف وشكوا غضابا، عنده من  حممد أصحاب فخرج - الدار
 إلينـا يـدفع أن إال قلوبنـا مـن عـثامن يـربأ ال: قـالوا قومـا أن إال بباطـل حيلف ال

 أصحاب من رجل بقتل يؤمر فكيف الكتاب، حال ونعرف نثخنه، حتى مروان
 عـىل كتبـه مـروان يكـن وإن عزلنـاه كتبـه عثامن يكن فإن ! ؟ حق بغري  حممد
 أن عـثامن وأبـى بيـوهتم، ولزمـوا مـروان، أمر يف منا يكون ما نظرنا عثامن لسان
 .»املاء ومنعوه عثامن الناس وحارص القتل، عليه وخشى مروان، إليهم خيرج

 : زاد متن ابن عساكر

 .ال :قالوا ؟سعد أفيكم :قال .ال :فقالوا ؟عيل أفيكم :فقال الناس عىل فأرشف«
 إليـه فبعـث ،عليـا ذلـك فبلـغ ؟ماء فيسقينا يبلغ أحد أال :قال ثم .فسكت :قال

 بنـي مـوايل مـن عـدة سـببها يف وجـرح إليـه تـصل كادت فام ،مملؤة قرب بثالث
 إنـام :فقـال قتلـه يـراد عـثامن أن عليـا فبلغ إليه املاء وصل حتى أمية وبني هاشم
 بـسيفيكام اذهبـا :وللحسني للحسن وقال .فال عثامن قتل فأما ،مروان منه أردنا
 وبعـث ،ابنـه الزبري وبعث .إليه يصل أحدا تدعا فال عثامن باب عىل تقوما حتى

 يـدخلوا أن النـاس يمنعـون أبناءهم حممد أصحاب من عدة وبعث ،ابنه طلحة
 ىورمـ بكـر أيب بـن حممـد ذلـك رأى فلـام .مـروان إخـراج ويسألونه عثامن عىل

 مـروان وأصـاب ،بابـه عـىل بالـدماء احلـسن خضب حتى بالسهام عثامن الناس
 حممد فخيش عيل موىل قنرب وشج ،طلحة بن حممد وخضب ،الدار يف وهو سهم
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 بيد فأخذ ،فتنة فيثريوهنا واحلسني احلسن حلال هاشم بنو يغضب أن بكر أيب بن
 كـشفوا احلـسن وجـه عـىل الدماء فرأوا هاشم بنو جاءت إن :هلام فقال الرجلني

 فنقتلـه الـدار عليـه نتسور حتى بنا مروا ولكن ،نريد ما وبطل عثامن عن الناس
 حتـى األنـصار مـن رجل دار من وصاحباه حممد فتسور .أحد يعلم أن غري من

 فـوق كـانوا معه كان من كل ألن ،معه كان ممن أحد يعلم وال عثامن عىل دخلوا
 حتـى امرأتـه معـه فـإن ،مكانكام :حممد هلام فقال امرأته إال معه يكن ومل البيوت
 حممـد فـدخل .تقـتاله حتـى فتوجـآه فـادخال ضـبطته أنـا فإذا ،بالدخول أبدأكام
 فرتاخـت .منـي مكانـك لـساءه أبوك رآك لو واهللا :عثامن له فقال ،بلحيته فأخذ

 حيـث مـن هـاربني وخرجـوا قـتاله حتـى فتوجـآه عليـه الـرجالن ودخـل ،يده
 اجللبــة مــن الــدار يف كــان ملــا رصاخهــا يــسمع فلــم تــهامرأ ورصخــت ،دخلــوا

 احلـسن فـدخل .قتـل قـد املـؤمنني أمـري إن :فقالـت النـاس إىل امرأته وصعدت
 وخرجوا يبكون عليه فانكبوا ،مذبوحا عثامن فوجدوا معهام كان ومن واحلسني

 والـزبري وطلحة اخلرب طالب أيب بن عيل وبلغ ،مذبوحا جدوهوف الناس  ودخل
 حتى أتاهم الذي للخرب عقوهلم ذهبت وقد فخرجوا ،باملدينة كان منو وسعدا
 أمري قتل كيف :البنيه عيل وقال فاسرتجعوا ،مقتوال فوجدوه عثامن عىل دخلوا

 ،احلـسني صـدر ورضب ،احلـسن فلطـم يـده ورفع !؟الباب عىل وأنتام املؤمنني
 فلقيـه بانغـض وهو عيل وخرج ،الزبري بن عبداهللا ولعن ،طلحة بن حممد وشتم
 وعليهام عليك :فقال ؟واحلسني احلسن رضبت احلسن أبا يا لك ما :فقال طلحة

 اهللا رسـول أصـحاب من رجل املؤمنني أمري بقتل ذلك يسؤوين أن إال ،اهللا لعنة
 فقـال .يقتـل مل مروان دفع لو :طلحة فقال .حجة وال بينة عليه تقم مل بدري 

 فـأتى عـيل وخـرج .حكومة عليه تثبت أن قبل قتل مروان إليكم أخرج لو :عيل
 :لـه فقـالوا داره عليـه دخلـوا حتـى عـيل إىل هيرعـون كلهـم النـاس وجاء منزله

 ألهـل ذلك إنام ،إليكم ذلك ليس :عيل فقال .أمري من بد فال يدك فمد ،نبايعك
 عليـا أتى إال بدر أهل من أحد يبق فلم .خليفة فهو بدر أهل به ريض فمن ،بدر

 ؟والزبري طلحة أين :فقال .نبايعك يدك مد ،منك هبا أحق أحدا نرى ما :فقالوا
 إىل خـرج عـيل ذلـك رأى فلـام ،بيـده وسـعد ،بلسانه طلحة بايعه من أول فكان

 الـزبري بايعه ثم بيده فبايعه ،طلحة إليه صعد من أول فكان املنرب فصعد املسجد
 ،همنـ فهـرب مـروان وطلـب ،النـاس فـدعا نـزل ثم  النبي وأصحاب وسعد

 باكيـة عائشة وخرجت ،منه فهربوا ،معيط أيب وبني مروان ولد من نفرا وطلب
 ال :قالت ؟عثامن قتل من :هلا فقال عثامن امراة إىل عيل وجاء !عثامن قتل :تقول
 بن حممد معهام وكان ،وجوههام أرى أن إال أعرفهام ال رجالن عليه دخل أدري

 ذكـرت عام فسأله حممدا عيل دعاف حممد صنع ما والناس عليا وأخربت بكر أيب
 أيب يل فذكر قتله أريد وأنا عليه دخلت واهللا قد تكذب مل :حممد فقال عثامن امرأة

 :امرأتـه فقالـت .أمـسكته وال قتلتـه مـا واهللا تعـاىل اهللا إىل تائـب وأنا عنه فقمت
 .»أدخلهام ولكنه صدق



 

 ٣١٢

 سـميع بـن القاسـم بـن عيسى نب حممد«: )١(قال البخاري يف تارخيه. وهذا خرب ال يصح بمرة
 نهإ ويقال عامر، بن هشام منه سمع عثامن مقتل يف سعيد عن الزهري عن ذئب بىأ ابن عن شامى

 .»احلديث هذا ذئب ابى ابن من يسمع مل
 رواه الـذي صـاحبه يعـرف ال سـناد،اإل منكـر التخلـيط، كثري حديث وهذا« :)٢(شبةقال ابن 

 .»فأقوياء فوقه ومن ذئب أيب ابن وأما ذئب، أيب ابن عن

 ابـن عـن، سميع ابن عن، عامر بن هشام رواه، حديث عن، أيب سألت«: )٣(قال ابن أيب حاتم
 بـن حممود سألت: أيب قال .عفان بن عثامن مقتل يف املسيب بن سعيد عن، الزهري عن، ذئب أيب

 أهـل مـن رجـل حـدثني سـميع ابـن كتـاب يف وقـال فحـدثني احلـديث هـذا عن سميع بن عيسى
 .»ذئب أيب ابن عن، املدينة

 قيـل وقـد سـفيان أبو كنيته القريش سميع بن القاسم بن عيسى بن حممد«: )٤(وقال ابن حبان
 عـامر بـن هـشام عنـه روى عمـر بـن اهللا وعبيـد ذئـب أبـى بن عن يروى الشام أهل من احلكم أبو

 عـن ذئـب أبى بنا عن روى الذي خربه فأما خربه يف السامع بني إذا احلديث مستقيم الشام وأهل
 بـن إسـامعيل مـن سمعه ،ذئب أبى بنا من يسمعه مل عثامن مقتل يف املسيب بن سعيد عن الزهرى

 .»واه وإسامعيل عنه فدلس ذئب أبى بنا عن التيمى اهللا عبيد بن حييى
 حـديث أيب يـسمع مل يقـول سـميع أيب بـنا سمعت يقول عبدان سمعت«: )٥(وقال ابن عدي

 حـسن وهـو«: ثـم قـال ابـن عـدي. »قـاص عـن أيب كتاب يف هو إنام ذئب أيب بنا من عثامن مقتل
 .»بذئ أيب بنا من يسمعه مل نهأ عثامن مقتل حديث عليه أنكر والذي احلديث

 عـامر بـن هـشام حـدثنا« :قـال البغـدادي يعني حممد بن صالح من طريق )٦(وأخرج اخلطيب
 عفـان بـن عـثامن مقتـل حـديث الزهري عن ،ذئب أيب ابن عن ،القاسم بن عيسى بن حممد حدثنا

 قـال. ذئـب أيب ابـن عـن إال يقـول أن فـأبى ،ذئـب أيب ابن حدثنا يقول أن اجلهد به فجهدت :قال
 بـن إسـامعيل عـن جـدي كتـاب يف هـو :عيـسى بـن حممد ابنة ابن حممود يل فقال :حممد بن صالح

 .)٧(»احلديث يضع هذا :حييى بن وإسامعيل صالح قال .ذئب أيب ابن عن اهللا عبيد بن حييى
                                                        

  .١/٢٠٣ الكبري )١(
  .٤/١٣٠٦ أخبار املدينة )٢(
  .٢٧٨٢ العلل برقم )٣(
  .٩/٤٣ الثقات )٤(
  .٦/٢٤٦ الكامل )٥(
  .٤٦، ١/٤٥والتفريق  موضح أوهام اجلمع )٦(
تارخيـه ص (  خليفة بن خيـاطهاأخرجوننبه يف ختام الكالم عىل هذه الرواية، أن هناك رواية أخرى يف باهبا  )٧(

= أخبـار املدينـة( وعمـر بـن شـبة ـــ )٣٩/٣٢٣تـاريخ دمـشق (  ومن طريقه ابن عـساكر- )١٢٩، ١٢٥-١٢٤



 

 ٣١٣

   الرابع الرابعاملبحثاملبحث
   عيل بن أيب طالب عيل بن أيب طالبخالفةخالفة

وأبـرز مـا كـان يف عهـده،   خالفة عيل بـن أيب طالـبوسوف أتناول يف هذا املبحث مسألة 
وكيـف تـم هـذا االسـتخالف عقـب مقتـل   استخالف عـيل : ، األولثالثة مطالبوذلك عرب 

 . ّريض اهللا عنهام جتاه بيعة عيل، وموقف كل من طلحة والزبري عثامن ريض اهللا عنه
 بمناقـشة أبـرز مرويـات هـذه الواقعـة، وقعـة اجلمـل فكان احلديث فيه عن املطلب الثاينأما 

خـروج عائـشة وطلحـة والـزبري أتناول فيه مرويـات : الفرع األول، وذلك من خالل أربعة فروع
روى عـن عائـشة ريض اهللا التـي تـقصة كالب احلوأب ، فقد تناولت فيه الفرع الثاينأما . للجمل

لتقاتلنـه «: حـديث، وكـان الكـالم فيـه عـىل الفـرع الثالـث ثم كـان. عنها أبحث يف مدى صحتها
 .قصة قتل مروان بن احلكم لطلحة ، وفيه بحث الفرع الرابعوأخريا . »وأنت له ظامل
لتـي ، ويف تناولـت أبـرز مـا روي يف صـفني، وقـضية التحكـيم ااملطلب الثالـث يأيت اثم أخري

 .هللا عنهامّكانت بني عيل ومعاوية ريض ا

  املطلب األولاملطلب األول
    استخالف علياستخالف علي

. )١(يذهب مجهور متأخري أهل السنة إىل إنكار أن يكون كل من طلحة والزبري بايعا مكرهني
ُحتى ذهب بعضهم إىل اعتبار هـذا الـرأي مـن الـشبه التـي أدخلـت عـىل بيعـة عـيل  ُّأن عنـده ، ف

                                                                                                                                                                       
ــدي)١٢٨٥ ،١١٩٢-١١٩١، ١١٥٠-٤/١١٤٩، ١١٣٤-١١٣٢، ١١٢٩-٣/١١٢٨= ــد اهللا اليزي ــو عب  ، وأب
 عـن: نرضة  أيب من طريق)٦٩١٩صحيحه برقم (  ، وابن حبان)٤/٣٨٣تارخيه ( ، والطربي)١٠٤أماليه ص (

 بـه سـمعوا فلام فاستقبلهم أقبلوا قد مرص أهل وفد أن عثامن سمع«: قال األنصاري أسيد أيب موىل سعيد أيب
: قـال الـسابعة افـتح: لـه فقـالوا باملصحف فدعا املصحف ادع: له وافقال فيه هو الذي املكان اىل نحوه أقبلوا

 - كام يبدو من إسـنادها - وهي رواية طويلة أيضا وهي »إلخ.. فقرأها السابعة يونس سورة يسمون وكانوا
عـىل الـرغم مـن توثيقـه  نـرضة اأب، وقد سبق أن األنصاري أسيد أيب موىل سعيد أيب عن: نرضة أيب من طريق

  الـذي مل يـرو عنـه غـري أيب نـرضةأسـيد أيب مـوىل سـعيد أيبرويات منكرة يف حق عثامن، رواهـا عـن فإن له م
 .)٥/٤٢٠الثقات البن حبان (

، وحتقيـق مواقـف ١٥٥، ١٤٨العواصـم مـن القواصـم، البـن العـريب املـالكي، ص :  انظر عىل سبيل املثال)١(
أبـو نعـيم األصـبهاين، كتـاب اإلمامـة، : الـرأيوممن خالف هـذا . ٢/٨١ ، ملحمد أحمزونالصحابة يف الفتنة

، وعبـد احلميـد بـن عـيل نـارص فقيهـي، ٦٠أكرم ضياء العمـري، عـرص اخلالفـة الراشـدة، ص ، و٣٦٩ص 
 .١/١٠٣خالفة عيل بن أيب طالب 



 

 ٣١٤

 عن يتخلف مل« أنه الصحيحأن و ،»صحيح سند هلا وليس أساس عىل قومت ال املؤرخني، أقاويل«
 معـه املـسري عـن الصحابة ختلف بني الناس خلط وقد باملدينة، كانوا الذين الصحابة من أحد عىل
وقد أدى هذا الرأي بصاحبه إىل القول . »عنها أحد يتخلف فلم البيعة أما ،البيعة وبني البرصة إىل

 !)١(» بيعته عىل املدينة يف عامة والناس واألنصار املهاجرين نم الصحابة إمجاع«بـ

ّفإن ما أنكروه هو الثابت، وما ذهبوا إليه ــ من أن بيعـة طلحـة . والعكس هو الصحيح: قلت

ومـن أهـم مـا صـح يف هـذا البـاب مـا أخرجـه نعـيم بـن . والزبري كانت طوعا ــ مل يصح فيـه خـرب

: قـال،  بن عبـدالرمحنإبراهيم بن سعد عن، شعبة  من طريق)٤(يب، واحلر)٣(، وابن أيب شيبة)٢(محاد

 :يقول أيب سمعت

 فأرسـل .قفـاي عـىل واللـج بايعت إنام: يقول طلحة أن طالب أيب بن عيل بلغ« 
 بـايع قـد ولكـن، فـال قفـاه عـىل اللج أما: )٥(أسامة فقال: قال .فسأله عباس ابن

 صـهيب فخـرج: قـال، يقتلوه أن كادوا حتى إليه الناس فوثب: قال، كاره وهو
 .» )٦(حائنة عوف أم أن علمت قد: فقال َّإيل فالتفت، جنبه إىل وأنا

أما من ذهب إىل أن طلحة والزبري بايعـا طوعـا، فيـستند إىل مجلـة أخبـار ال تـصح، إذ ال خيلـو 

 :من أمهها. طريق منها من علة

                                                        
 .٢١٣، ٢١٢عيل الصاليب، ص .  سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، د أسمى املطالب يف)١(
  .٤٠٨ الفتن برقم )٢(
  .٣٨٩٢٨، ٣١٢٤١ املصنف برقمي )٣(
  .١/١٣١ غريب احلديث )٤(
 .  هو أسامة بن زيد)٥(
بـن [ كعـب فخـرج.. «: ِمن هذا اخلرب امللغز ما جاء يف رواية سيف عن حممد وطلحـةمما يأيت قد يفرس شيئا  )٦(

 إين ،املدينة أهل يا :لفقا كعب فقام ،مجعة يوم قدومه وكان لقدومه الناس فاجتمع ،املدينة يقدم حتى] سور
 أتياهـا أم عيل بيعة عىلــ يعني طلحة والزبري ــ  الرجلني هذين ُالقوم هؤالء هَكرَأَأ ،إليكم البرصة أهل رسول

 ومهـا إال يبايعـا مل إهنـام اللهـم :فقـال قـام فإنه ،زيد بن أسامة من كان ما إال القوم من أحد جيبه فلم ؟طائعني
 مـن عـدة يف زيـد بـن أيـوب وأبو سنان بن صهيب وثار والناس حنيف بن سهل واثبهف امّمت به مرَفأ .كارهان

 عـن جواِفـانفر ،نعـم اللهـم :فقال أسامة يقتل أن خافوا حني مسلمة بن حممد فيهم ^ اهللا رسول أصحاب
 ،حامقة عامر أم أن َعلمت قد :وقال ،منزله فأدخله أخرجه حتى بيده صهيب وأخذ ،عنه جواَفانفر .الرجل

 أبـسلنا وقـد رأيـت مـا إىل يرتامـى األمـر أن أرى كنـت ما ،واهللا ال :قال !السكوت من وسعنا ما وسعك اَمَأ
َ إنام هو مثـل، فـرسه حمقـق مـصنف ابـن أيب »أم عوف حائنة«: وقوله .٤/٤٦٧انظر تاريخ الطربي . »لعظيم َ

 .»هالكة: وحائنة. اجلرادة: أم عوف«: شيبة بقوله



 

 ٣١٥

 عـن، عيـاش بـن بكـر  أيبمـن طريـق )٣(، والطـربي)٢(، وعمـر بـن شـبة)١(أخرج ابن أيب شـيبة
 : قال، علقمة عن، إبراهيم عن، مغرية

: فقـال، رأيـك عـن رجعـت فكيـف الـدار ليـوم كارها كنت لقد: لألشرت قلت«
 سـفيان أيب بنـت حبيبـة بـأم جئـت ولكن الدار ليوم لكارها كنت إن واهللا، أجل

 مـا: وقـالوا يدعوين أن فأبوا، هودج يف عثامن أخرج أن وأردت، الدار ألدخلها
 غـري طـائعني عليـا بـايعوا والقوم والزبري طلحة رأيت  ولكني،أشرت يا ولك لنا

 .»عليه نكثوا ثم ، )٤(مكرهني

َهذا خرب قبله ابن حجر ّ، ورده غريه)٥(َِ فإن حديث  ال يصح،  أنه مردودهو الصوابهذا و، )٦(َ
َ بن مقسريةِغُم ْ  مقـسم بن مغرية حديث«:  كام قال أمحد بن حنبل)٧(م عن إبراهيم النخعي مدخولِ

 ،العكـيل واحلـارث ،الوليـد بن يزيد ومن ،محاد من سمعه نامإ براهيمإ عن ىَوَر ما عامة ،مدخول
 مغـرية«: وقـال العجـيل. )٨(»وحـده بـراهيمإ عن مغرية حديث يضعف وجعل .وغريهم ،وعبيدة

 يرسـل كان أنه إال .. عثامنيا وكان ،إبراهيم أصحاب فقهاء من وكان ثقة كوىف..يِّبَّالض مَقسِم بن
 .)٩(»احلمل بعض ٍّعيل عىل حيمل وكان .سمعه عمن أخربهم وقفأ وإذا ،إبراهيم عن احلديث

*** 

 عـن زيـاد، بن جعفر من طريق )١١(، وعمر بن شبة)١٠( ابن أيب شيبةهأخرجمثل هذا اخلرب ما و
 : قال شهاب بن طارق عن قبيصة، بن صفوان عن الصرييف، ّيَمُأ

 املهـاجرين عنـد باملدينـة اجلامعـة وإنـام، بالعراق يقيمني ما: قلت نعثام قتل ملا«
 إىل فانتهيت: قال، عليا بايعوا قد الناس أن، فأخربت فخرجت: قال، واألنصار

                                                        
  .٣٨٨٤٦ املصنف برقم )١(
  .٤/١٣١٣ أخبار املدينة )٢(
  .٤/٥٢٠تارخيه  )٣(
َّ أخرب األشرت عام ظنه حني رآه)٤( َ.  
  .٥٢٠، ١٦/٥١٥فتح الباري  )٥(
خالفة عيل بن أيب طالـب، دراسـة نقديـة للروايـات مـن خـالل كتـب الـسنة والتـاريخ، عبـد احلميـد : انظر )٦(

  .٢/٥٦١فقيهي 
  .هيم عند البخاري ومسلم ولكن صحت هلام بعد التثبت منهاوإن كانت له مرويات عن إبرا: قلت )٧(
  .٨/٢٢٩، واجلرح والتعديل ١/٢٠٧العلل ومعرفة الرجال،  )٨(
  .٢/٢٩٣الثقات للعجيل  )٩(
  .٣٨٩٥٤ املصنف برقم )١٠(
  .٤/١٢٥٧ أخبار املدينة )١١(



 

 ٣١٦

 اهللا فحمـد، الرجل كقيام فكان، عليه فقعد رحل له فوضع، هبا عيل وإذا الربذة
 أن أرادا ثم، مكرهني غري طائعني بايعا قد والزبري طلحة إن قال ثم، عليه وأثنى
 بـن احلـسن فقـام: قال، قتاهلم عىل وحرض، املسلمني عصا ويشقا األمر يفسدا

 فلـو ، الرجـل هذا قتل عند جولة هلم ستكون العرب إن لك أقل أمل: فقال، عيل
 ال مـضيعة بحـال تقتـل أن أخـاف فإين املدينة يعني، هبا كنت التي بدارك أقمت
 خنينـا لك إن أو، )١(اجلارية ختن كام ختن فإنام اجلس: عيل فقال: قال، لك نارص

 هـذا رضبـت لقـد، )٢(مْدّاللـ تستمع كالضبع باملدينة أجلس آهللا، اجلارية كخنني
 .»الكفر أو، السيف إال وجدت فام، وعينيه رأسه أو، وبطنه ظهره األمر

 )٦( ّيَمــُأ نعــ رشيــك مــن طريــق )٥(، واحلــاكم)٤(، والــبالذري)٣(وأخــرج البخــاري يف تارخيــه

 : قال شهاب بن طارق عن قبيصة بن )٧(عمر قبيصة أيب عن الصرييف

 مـالكام :واحلـسني للحـسن يقـول وهـو بالربـذة رث رحل عىل  عليا رأيت«
 من اّدُب وجدت فام لبطن ظهرا األمر هذا رضبت لقد اهللا و ،اجلارية حنني حتنان
 .»حممد عىل أنزل بام الكفر أو ،القوم قتال

ومـن ثـم فهـو خـرب ال يـصح . »هو من درىأ ال قبيصة أبو«: بخاري عقب خترجيه اخلربقال ال

 .كذلك

 ّيَمـُأ عـن أيب نـا الـصرييف يوسـف بـن إبـراهيم من طريق )٩(، وابن عساكر)٨(أبو نعيم وأخرج

 :قال املرادي عروة بن حييى عن الصرييف

                                                        
  .٢/٨٥ انظر النهاية يف غريب األثر .االنتحاب دون البكاء من رضب :اخلنني )١(
 ال واهللا: فقـال صـواب، غري إنه: العراق إىل خمرجه يف له قال احلسن أن  عيل عن وروى«: األزهري قال )٢(

َفتصاد مْدَّالل تسمع الضبع مثل كونأ َ ُ ُفيـصوت جحرهـا إىل جيـيء الـصياد أن ذلـك .َ ُالـضبع فتخـرج بحجـر ِّ ُ َّ 
 .١٤/١٣٥ انظر هتذيب اللغة لألزهري .»الدواب أمحق من وهي فيأخذها

  .٢/٦٧ الكبري )٣(
  .٣/٣٣ أنساب األرشاف )٤(
  .٣/١١٥ املستدرك )٥(
 أبــو الــصريىف ربيعــة بــن ّيَمــُأ:  وهــو.والتــصويب مــن التــاريخ الكبــري .»أيب«: والــبالذري.  عنــد احلــاكم)٦(

. نعـيم بـوأو وكيـع عنـه روى القـصب صـاحب اهليثم بىأو قبيصة بىأو الشعبى عن روى كوىف عبدالرمحن
 .٣/٣٢٨، وهتذيب الكامل ٢/٣٤٧ظر اجلرح والتعديل ان

رجـال احلـاكم يف املـستدرك، : وانظـر. صـفوان: ولعل الـصواب. عمرو: وعند البالذري.  كذا عند احلاكم)٧(
  .١/٤٢٥ملقبل بن هادي الوادعي 

 .٣٦٩ اإلمامة ص )٨(
 .٤٢/٤٣٩ تاريخ دمشق )٩(



 

 ٣١٧

 الناس أحق أين أرى وأنا ^ اهللا رسول بضُق :قال طالب أيب بن عيل سمعت« 
 ،حرض بكر أبا إن ثم ،وأطعت فسمعت ،بكر أيب عىل الناس فاجتمع ،األمر هبذا

 ،أصيب عمر إن ثم ،وأطعت فسمعت ،عمر فويل ،عني يعدهلا ال أن أرى فكنت
 فـسمعت ،عـثامن فوالهـا ،حدهمأ أنا ستة يف فجعلها ،عني اليعدهلا أنه فظننت

 مـا فـواهللا ،مكـرهني غـري طائعني فبايعوين ،فجاؤوين تلُق عثامن إن ثم ،وأطعت
 .»^ حممد عىل أنزل بام الكفر أو السيف إال وجدت

، وال ريب أن )١(وال يصح، إسناده منقطع، حييى هو ابن هانئ بن عروة املرادي، مل يدرك عليا
 الـصرييف، فقـد قـال فيـه يوسـف بـن إبـراهيملفظ السامع هنا خطأ وقع من بعـض الـرواة، ولعلـه 

 .)٢(»س بالقويلي«: النسائي

*** 

 أبـو أخربنـا: الــــق حممـد، بن ّعيل ّحدثنا: الــق ّشبة، بن عمر عن )٣( الطربيأخرجهما ومنها 

 :قال املليح، أيب عن، اهلذيل رـبك

 ليلـة عـرشة لـثامين السبت يوم وذلك السوق، إىل ّعيل خرج ، عثامن قتل ملا« 
 بنـي حـائط فـدخل هـه،وج يف )٤(وهبـشوا النـاس ّفاتبعـه احلجـة، ذي من خلت
 فجـاء البـاب، أغلـق: حمـصن بـن عمـرو بن عمرة أليب وقال مبذول، بن عمرو
. يـدك ابـسط ّعيل يا: فقاال ّوالزبري، طلحة فيهم فدخلوا، الباب، فقرعوا الناس
 من ّأول: فقال بايع، حني طلحة إىل ذؤيب بن حبيب فنظر ّوالزبري، طلحة فبايعه

 .»األمر هذا ّيتم ال ّشالء؛ يد بالبيعة بدأ

 .)٥(ال يصح، أبو بكر اهلذيل متهم بالكذب مرتوك

*** 

 ،محـاد بـن عمـرو حـدثنا :قـال املحمدي عبداهللا بن جعفر عن )٦( ما أخرجه الطربيومنها أيضا

 :قال العابدي بشري أيب عن ،ميمونة أيب عن ،أبيه عن ،عيسى بن حسني حدثنا :قاال حسني بن وعيل

                                                        
 .٦٥/٥١ تاريخ دمشق )١(
 .٢/٢٥٥ هتذيب الكامل )٢(
 .٤/٤٢٨ تارخيه )٣(
 هتيـأ إذا وهبـش .لـه وهتيـأ ،للبكـاء هتيـأت :إيل وهبـش ،الرجـل إىل وهبـشت. للبكـاء هتيـأ إذا ،الرجـل هبش )٤(

  .١٧/٨٨ انظر تاج العروس .اليشء عىل اإلقبال :البهش فأصل ،أيضا ،للضحك
 .٤/٣١٣ اجلرح والتعديل )٥(
  .٤/٤٢٧ تارخيه )٦(



 

 ٣١٨

 طلحـة فـيهم واألنـصار املهـاجرون واجتمـع  ثامنع قتل حني باملدينة كنت«
 يف يل حاجـة ال :فقـال .نبايعـك هلـم ،حـسن أبـا يـا :فقالوا ،عليا فأتوا ،والزبري
 نختار ما :فقالوا .واهللا فاختاروا ،به رضيت فقد اخرتتم فمن ،معكم أنا ،أمركم
 لـكذ آخـر يف أتـوه ثـم ،مـرارا  عـثامن قتـل بعـدما إليه فاختلفوا: قال .غريك
 قـد إنكـم :هلـم فقـال .األمـر طـال وقد ،بإمرة إال الناس يصلح ال إنه :له فقالوا

 فـال وإال ،أمـركم قبلـت قبلتمـوه إن ،قـوال لكـم قائـل وإين ،وأتيتم ّإيل اختلفتم
 ،املنـرب فـصعد فجـاء .اهللا شـاء إن قبلنـاه يشء مـن قلـت مـا :قالوا .فيه يل حاجة

 ،علـيكم أكـون أن إال فأبيتم ،ألمركم هاكار كنت إين :فقال إليه الناس فاجتمع
 آخذ أن يل ليس وإنه أال ،معي مالكم مفاتيح أن إال دونكم أمر يل ليس وإنه أال
 عـىل بايعهم ثم .عليهم اشهد اللهم :قال .نعم :قالوا .رضيتم دونكم درمها منه

 .»يقول ما أسمع قائم ^ اهللا رسول منرب عند يومئذ وأنا بشري أبو قال .ذلك

 عيـسى بـن حسني بن عيلو، املحمدي عبداهللا بن جعفر  إسناده مظلم،،هبذا اللفظ يصح وال
 ،)٢(بـالرفض رمـي صـدوق ،الكـويف القنـاد، طلحـة بـن محـاد بـن عمـروو. )١(ُال يعرفـان، زيد بنا

 سكتو ، مل أجده إال عند ابن أيب حاتمطالب أيب بن حسني بن عيل بن زيد بن عيسى بن حسنيو
وأبـو . )٤(»مقـرقم كـوىف شـيخ «: مونة ال يعرف حاله أيضا، قال فيه حييى بن معنيوأبو مي، )٣(عنه

 . مل أجد له ترمجةالعابدي بشري

، )٦(بالذري، والـ)٥(أمحـدمـن روايـة ، )طلحـة والـزبري( ذكـر بلفظ آخر لـيس فيـهوإنام صح 
 أيب بـن ملسـا عـن كهيـل بن  سلمة، من طريق)١٠(، وابن بطة)٩(، واآلجري)٨(، واخلالل)٧(والطربي

 : قال احلنفية بن حممد عن اجلعد

 ثـم مقتـول املؤمنني أمري نإ: فقال رجل فأتاه قال حمصور وعثامن عيل مع كنت«
 :حممــد قـال .عـيل فقـام :قــال الـساعة مقتـول املـؤمنني أمــري نإ فقـال آخـر جـاء

                                                        
  .١٦٤أكرم الفالوجي، دار ابن عفان، ص معجم شيوخ الطربي،  انظر )١(
 .٣٥٨-٣٥٧ التقريب ص )٢(
 .٣/٦٠  والتعديلجلرح ا)٣(
 .٢٠٤٣ تاريخ حييى بن معني رواية الدوري برقم )٤(
  .٩٦٩ فضائل الصحابة برقم )٥(
 .٣/١١ أنساب األرشاف )٦(
 .٤/٤٢٧ تارخيه )٧(
 .١٣٠، واملنتخب من العلل برقم ٦٢٢، ٦٢٠ السنة برقمي )٨(
 .١٢١٥ الرشيعة برقم )٩(
 .١/٣٠٤ اإلبانة جزء فضائل الصحابة )١٠(



 

 ٣١٩

 قتل وقد الدار ّعيل فأتى :قال .لك أم ال خل :فقال ،عليه ختوفا بوسطه فأخذت
 ،البـاب عليـه فـرضبوا الناس فأتاه ،بابه عليه وأغلق فدخلها داره فأتى ،لالرج

 نعلم وال ،خليفة من للناس بد وال ،قتل قد الرجل هذا إن :فقالوا عليه فدخلوا
 لكـم منـي خـري وزيـر لكم فإين ،تريدوين ال :عيل هلم فقال .منك هبا أحق أحدا
 فـإن ،َّعـيل أبيـتم فـإن :قـال .منـك هبـا أحق أحدا نعلم ما ،واهللا ال :فقالوا .أمري

 :قال .بايعني يبايعني أن شاء فمن املسجد إىل أخرج ولكن ،رسا تكون ال بيعتي
 .»الناس فبايعه املسجد إىل فخرج

*** 

 :قال أبيه عن حممد أيب العالء عن عن املدائني )١(وأخرج عمر بن شبة

 قـال .احلق عىل :الق ؟هؤالء تقاتل عالم فقال بالزاوية وهو عيل إىل رجل جاء«
 ونكـث اجلامعـة مـن اخلـروج عـىل قـاتلهمأ قـال .احلـق عـىل هنـمإ يقولون هنمإف

 .»البيعة

 .)٢(خرب موضوع، العال ء أبو حممد هو العالء بن زيد الثقفي، مرتو ك يضع احلديث

*** 

، )٥( من طريق عمرو بن عبد الغفار الفقيمي)٤(، وابن عساكر)٣(وأخرج أبو الفرج األصفهاين
 : قال عباس ابن حدثني قال احلسني بن عيل عن ،أبيه عن ،حممد بن جعفر عن  ،الثوري سفيانعن 

 اهللا نـشدتك :طالب أيب بن عيل لك يقول :له فقل الزبري ائت : عيل يل قال« 
 ؟قتـايل بـه فاسـتحللت أحـدثت الـذي فـام ؟مكـره غري طائعا بايعتني قد ألست
 هل :ويقول السالم عليكام يقرأ أخاكام إن :هلام قل :حديثه يف حييى بن أمحد وقال

 ولكن ،منهام واحدة وال ال :فقاال ؟بفيء استئثارا أو ،حكم يف جورا ّعيل نقمتام
 اخلـوف مـع الـزبري فقـال :خـربه يف خلف بن حممد وقال .الطمع وشدة اخلوف

 .»..املطامع شدة
 :عدي ابن وقال .)٦(»ديثاحل مرتوك« :حاتم أبو قالال يصح، عمرو بن عبد الغفار الفقيمي 

 .)٧(»غريهم ومثالب البيت أهل فضائل يف يضع بأنه يتهمونه«
*** 

                                                        
  .١٦/٥١٩ انظر فتح الباري )١(
  .٢٢/٥٠٦ هتذيب الكامل )٢(
  .١٨/٥٦ األغاين )٣(
  .١٨/٤١٠ تاريخ دمشق )٤(
  .والتصويب من األغاين. »عمر الفقيمي« : يف املطبوع من تاريخ دمشق)٥(
  .٦/٢٤٦ اجلرح والتعديل )٦(
  .٥/١٤٦ الكامل يف الضعفاء )٧(



 

 ٣٢٠

، )٤(، والــبالذري)٣(، والبخــاري يف تارخيــه)٢(، وأمحــد)١(ومــن ذلــك مــا أخرجــه ابــن أيب شــيبة
 :قال، قيس بن األحنف عن، جاوان بن عمر عن، حصني ن طريق م)٥(والطربي

، والزبري طلحة فأتيت فانطلقت: األحنف قال، جاحل نريد ونحن املدينة قدمنا«
، عـثامن يعنـي، مقتوال إال هذا أرى ما فإين ؟ يل وترضيانه به تأمراين من: فقلت

 انطلقـت ثـم: قـال، نعـم: قاال ؟ يل وترضيانه به تأمراين قلت، بعيل نأمرك: قاال
 مأ عائــشة وهبــا، عــثامن قتــل أتانــا إذ هبــا نحــن فبينــا، مكــة قــدمت حتــى حاجــا

 أتـأمريني: قلت، عيل: قالت ؟ أبايع أن به تأمريني من: فقلت، فلقيتها، املؤمنني
 إىل رجعـت ثـم، فبايعتـه باملدينـة عيل عىل فمررت، نعم: قالت ؟ يل وترضينه به

 هـذه: فقـال، آت أتـاين إذا كذلك أنا فبينا .استقام قد األمر أن أرى وأنا البرصة
 جـاء ما: فقلت: قال، اخلريبة جانب نزلوا دق والزبري وطلحة املؤمنني أم عائشة

 فأتاين: قال، مظلوما قتل، عثامن دم عىل يستنرصونك إليك أرسلوا: قالوا ؟ هبم
 وحـواري املـؤمنني أم ومعهم هؤالء الينْذُخ ّإن: قلت: قال، قط أتاين أمر أفظع

 ببيعتـه أمـروين أن بعـد ^ اهللا رسـول عم ابن قتايل وإن، لشديد ^ اهللا رسول
: قال، مظلوما قتل عثامن دم عىل نستنرصك جئنا: قالوا، أتيتهم فلام: قال .شديدل

: وقلـت، عـيل: فقلـت تـأمريني من: لك أقلت باهللا أنشدك، املؤمنني أم يا: قلت
 يا زبري يا: فقلت، بدل ولكنه، نعم: قالت ؟ نعم: قلت ؟ يل وترضينه به تأمريني
، بـه تـأمراين مـن: لكـام أقلـت: هللابـا نـشدتكام، طلحة يا، ^ اهللا رسول حواري

 .»بدل ولكنه، بىل: قاال ؟ نعم: فقلتام، يل وترضيانه به تأمراين: فقلت، عليا: فقلتام

وروى ابـن أيب . )٦(ال يعـرف: ال يصح، عمر ــ وقيل عمرو ــ بن جاوان جمهول، قال الـذهبي

 بـن عمـر من« :نيحلص قلت :قال عاصم بن عىل سمعت :قال الواسطي سنان بن محدحاتم عن أ

من أجل قال : قلت، )٨(»مقبول«قال ابن حجر فيه و .)٧(»السفينة يف صحبني شيخ :فقال جاوان؟

 ان يف ــــره ابن حبــ وقد ذك.)١٠(الةـــجهـاوان الـــح يف ابن جـراجـ، إال أن ال)٩(رـخبـح الـــبتصحي

                                                        
  .٣٨٩٥٣، ٣١٢٧١ املصنف برقمي )١(
  .١/٧٠ املسند )٢(
  .١/٥٣٠ التاريخ األوسط )٣(
  .٣/٣٠ أنساب األرشاف )٤(
  .٤/٤٩٧تارخيه  )٥(
 .٣/٢٥٠ ميزان االعتدال )٦(
 .٦/١٠١ اجلرح والتعديل )٧(
 .٣٥٧ التقريب ص )٨(
 .١٦/٤٨٤ فتح الباري )٩(
َ، حيـث عقبـا عـىل ابـن حجـر ٣/٨٨  تقريب التهذيب، لبشار عواد، وشعيب األرنـاؤوط،ريرحت: وراجع )١٠( ّ

 .»بل جمهول، تفرد بالرواية عنه حصني بن عبد الرمحن«: بقوهلام



 

 ٣٢١

 .، عىل رشطه يف توثيق املجاهيل)١(الثقات

*** 
 

 احلــسن عــن محيــد، حــدثنا بــشري، بــن هــشيم  مــن طريــق)٣(، والطــربي)٢(أخــرج الــبالذريو
  :قالالبرصي 

 .»املدينة أحشاش من حش يف ًعليا بايع الزبري رأيت«

 أن إال عليـا ير مل واحلسن .هشيم حديث صحيح من ليس«: قال عيل بن املديني يف هذا اخلرب
 .)٤(»غالم وهو باملدينة رآه يكون

*** 
 

 سـليامن بـن جعفر حدثنا قال هالل بن حبان حدثنا قال مسلم بن عيلن  ع)٥(أخرج الطربيو
 :يقول سريين بن حممد سمعت أين فأشهد أنا أما :قال عوف عن

 أنـت :طلحـة فقـال .ألبايعـك طلحة يا يدك ابسط :لطلحة فقال جاء عليا إن« 
 .»فبايعه يده عيل فبسط :قال .يدك فابسط ،املؤمنني أمري وأنت ،أحق

وكـذلك . مرسل، يعارض ما عليه صحيح الباب، والصحيح املسنَد أوىل بالتقديموهذا خرب 

البد أن يكون احلق إن شاء اهللا، وإال فإن قتاهلام ــ طلحة والزبري ــ عليـا بعـد البيعـة طوعـا، نقـض 

ا، ْولكنهام ملا بايعا مكرهني فكأن مل يبايع. )٦(^للعهد وامليثاق، ويف هذا الوعيد الشديد من النبي 

 البـاب ـــ ُصـحيحُعتهام كرها ــ وهو مـا دل عليـه يومن ثم فإن القول بب). ال بيعة ملكره(وسبق أنه 

ْأليق هبام يف تفسري قتاهلام عليا ـــ وهـو ويل األمـر والـدم إذ كانـا يطلبـان بـدم عـثامن ـــ وإال كـان يف 

 .كانا عليه من فقه وما األخرى ــ وهو القول ببيعتهام طوعا ــ النقص الشديد يف دينهام

                                                        
 .٧/١٦٨الثقات  )١(
  .٢/١٦ أنساب األرشاف )٢(
  .٤/٤٢٩ تارخيه )٣(
  .١٠٣ العلل ص )٤(
  .٤/٤٣٤ تارخيه )٥(
 وأعطـوهم ،فـاألول األول ببيعـة واُف «: قال^ أن النبي ): ١٨٤٢صحيحه برقم (لم  من ذلك ما رواه مس)٦(

 بـايع مـن«: ^قولـه ) ١٨٤٤صـحيحه بـرقم  يف (ى كـذلك َوَور .» اسـرتعاهم عام سائلهم اهللا فإن ،حقهم
 .» اآلخر عنق فارضبوا ينازعه آخر جاء فإن استطاع إن فليطعه قلبه وثمرة يده صفقة فأعطاه إماما



 

 ٣٢٢

ويمكن تأويل بعض املراسيل ــ إن صحت عند من حيتج باملراسيل ــ التي تقول ببيعـة طلحـة 
ْوالزبري طوعا، فلعل الرواة حكوا ما رأوا ومل يعلمـوا مـا وقـع يف نفـيس طلحـة والـزبري، إذ كانـت  َ

 فالكـل رأى طلحـة واهللا أعلم بنفـوس املبـايعني، وهـو مـا صـح،. معالبيعة بيعة عامة شهدها اجل
 .ْوالزبري بايعا عليا، ولكن اإلكراه جعلهام يف صورة الطائعني بينام كانا مكرهني

 

  املطلب الثايناملطلب الثاين
  وقعة اجلملوقعة اجلمل

  

  الفرع األولالفرع األول
  للجملللجملروج عائشة وطلحة والزبري روج عائشة وطلحة والزبري خخ

من األمور التي فرس هبا طائفة من أهل السنة سبب خروج عائشة وطلحة والـزبري يف موقعـة 
ولــست أرى ذلــك إال تــأويال فاســدا لنــصوص . )١(هنــم خرجــوا يف طلــب الــصلحاجلمــل، هــو أ

مــن تلــك املرويــات غــري الــصحيحة مــا رواه . صــحت، أو اســتنادا إىل مرويــات أخــرى ال تــصح
 اهللا ريض بعائـشة بـدأ البرصة قدم عن سيف عن حممد وطلحة أن القعقاع بن عمرو ملا )٢(الطربي

 : وقال عليها فسلم عنها

 بـني إصـالح ،بنـي أي :قالـت ؟البلدة هذه أقدمك وما ،أشخصك ما ،أمه أي«
 فبعثـت .وكالمهـام كالمـي تسمعي حتى والزبري طلحة إىل فابعثي :قال .الناس
 ؟الـبالد هذهـ وأقـدمها أشخـصها مـا املـؤمنني أم سألت إين: فقال فجاءا ،إليهام

 :قــاال ؟خمالفــان أم انأمتابعــ ؟أنــتام تقــوالن فــام .النــاس بــني إصــالح :فقالــت
 ،لنـصلحن عرفنـا لـئن فـواهللا ؟اإلصـالح هـذا وجـه ما فأخرباين :قال .متابعان

 ،للقرآن تركا كان ركُت إن هذا فإن ، عثامن قتلة :قاال .نصلح ال أنكرناه ولئن
 ،البـرصة أهـل مـن عـثامن قتلـة قتلتام قد :فقال .للقرآن ًإحياء كان ،به ملُع وإن

 رجــال إال ســتامئة قتلــتم ،اليــوم مــنكم امةاالســتق إىل أقــرب قــتلهم قبــل وأنــتم
 ذلـك وطلبـتم ،أظهـركم بـني مـن وخرجـوا واعتزلوكم آالف ستة هلم فغضب

 ،رجـل عـىل وهـم ،آالف ستة فمنعهــ  )٣(زهري بن وصُقْرُح يعنيــ  أفلت الذي

                                                        
ــر )١( ــريب، ص : انظ ــن الع ــم، الب ــن القواص ــم م ــة ١٥٧-١٥٥العواص ــصحابة يف الفتن ــف ال ــق مواق ، وحتقي

 .١/١٩٦، وخالفة عيل بن أيب طالب، لعبد احلميد بن عيل نارص فقيهي  ٢/١١٦
 .٤٨٨-٤/٤٨٧ تارخيه )٢(
 زهـري بـنـــ  مهملـة صاد ثم ساكنة واو بعدها والقاف الراء وسكون أوله بضمــ  قوصْرُح:  قال ابن حجر)٣(

 =املقتــول اخلـوارج رأس التميمـي اخلويـرصة ذو أنــه :عمـر أبـو وزعـم العــراق فتـوح يف ذكـر لـه ،الـسعدي



 

 ٣٢٣

 فأديلوا ،اعتزلوكم والذين قاتلتموهم وإن ،تقولون ملا تاركني كنتم تركتموه فإن
 وأنـتم ،تكرهـون أراكـم ممـا أعظـم األمر هذا به وقربتم حذرتم فالذي ،عليكم
 نـرصة وخـذالنكم حـربكم عـىل فاجتمعوا ،البالد هذه من وربيعة مرض أمحيتم
 .»..الكبري والذنب العظيم احلدث هذا ألهل هؤالء اجتمع كام هلؤالء

 . إىل الواقعةْه من الراوينيانقطاع، فضال عن )٢( وطلحة)١(حممدة ل جهاهوهذا إسناد في: قلت
 : أن)٣(ونقل ابن حبان

 ىلإو ،موسى أبى إىل عائشة من كتابان معه عائشة عند من  قدمصوحان بن زيد«
 املؤمنني أم عائشة من ،الرحيم الرمحن اهللا بسم :منهام كتاب كل يف وإذا ،الكوفة

 إال إله ال الذي اهللا إليك أمحد فانى ،عليك سالم ،األشعري قيس بن اهللا عبد إىل
 بني صلحةُم ُخرجت وقد ،علمت قد ما عثامن قتل من كان قد فإنه ،بعد أما ،هو

 مـا يـأتيهم حتـى ،بالعافيـة والرضـا ،منـازهلم يف بـالقرار بلكِق نَم رـُفم ،الناس
 بأنفسهم وأحلوا ،اجلامعة فارقوا عثامن قتلة نإف ،املسلمني أمر صالح من حيبون
 مرنـاُوأ ،بـأمر ُعائـشة أمـرت :فقـال يارس بن عامر وثب الكتابني قرأ فلام. البوار
 تأمرنـا ذا فهو ،فتنة تكون ال حتى نقاتل أن مرناُوأ ،بيتها يف تقر أن مرتُأ ،بغريه

 .»..به مرناُأ ما وركبت ،مرتُأ بام
 )٤(ومل أقف عىل هذا اخلرب مسندا يف مصدر من املـصادر، اللهـم إال مـا أخرجـه الطـربي: قلت
 :قال سعيد بن الدجم عن خمنف أيب من طريق

 مـن :صـوحان بـن زيـد إىل كتبـت ،البـرصة ريض اهللا عنهـا عائـشة قدمت ملا« 
 بـن زيـد اخلـالص ابنهـا إىل ،^ اهللا رسول حبيبة املؤمنني أم بكر أيب ابنة عائشة

 مل فـإن ،هـذا أمرنـا عـىل فانـرصنا فاقـدم هـذا كتـايب أتاك فإذا ،بعد أما ،صوحان
 ابنـة عائـشة إىل صـوحان بن زيد نِم :إليها تبفك .عيل عن الناس لّفخذ تفعل

 اعتزلـت إن اخلـالص ابنـك فأنا ،بعد أما ،^ اهللا رسول حبيبة الصديق بكر أيب
 :صـوحان بـن زيـد قـال .نابذك من أولفأنا  وإال ،بيتك إىل ورجعت األمر هذا

 به مرتُأ ما فرتكت ،نقاتل أن مرناُوأ ،بيتها تلزم أن مرتُأ ،املؤمنني أم اهللا رحم
 .»عنه وهنتنا به أمرنا ما وصنعت ،به وأمرتنا

                                                                                                                                                                       
 لـه وكانـت ،زهـري بن بحرقوص فأمده يستمده عمر إىل كتب غزوان بن عتبة أن الطربي وذكر .هرواننبال=

 تـزعم اخلـوارج أن عـدي بن اهليثم وذكر .األهواز سوق ففتح ،عليه غلب ما عىل القتال عىل رهّمَوأ ،صحبة
 فلـم ذلـك عـن فـسألت قال وان النهر يوم معهم قتل وأنه ^ النبي أصحاب من كان زهري بن حرقوص أن

 .٢/٤٩ انظر اإلصابة يف متييز الصحابة .يعرفه أحدا أجد
 .، مل أجد له ترمجةنويرة بن سواد بن اهللا عبد بن حممد هو )١(
التـاريخ الكبـري  (»الـشعبي سـمع« : وقـالالبخـاري عنـه سـكت الكـويف، هليـثم،ا أبوهو طلحة بن األعلم  )٢(

) ٦/٤٨٨ الثقـات( يف حبـان ابـن وذكره ،)٤/٤٨٢اجلرح والتعديل  (» شيخ«: حاتم أبو وقال ،)٤/٣٤٩
 .عىل رشطه يف توثيق املجاهيل

 .٢/٢٨٢ الثقات )٣(
 .٤٧٧-٤/٤٧٦ تارخيه )٤(



 

 ٣٢٤

 . وبني عائشة بني جمالدا وانقطاعجمالد،أيب خمنف و وال يصح، فإن يف إسناده ضعَف: قلت

  :فقال عائشة إىل جاء ظهر ملا أن عليا )١(وحكى ابن العامد احلنبيل

 .»..اإلصالح إال أردت ما .ولك :قالت .لك اهللا غفر«

إال أن . ن أيــن أتــى بــه ابــن العــامد أجــده هبــذا اللفــظ، ولــست أدري مــوهــذا خــرب مل: قلــت
 :قال جده عن أبيه عن رشيك بن حكيم بن الصعب عن سيف  روى من طريق )٢(الطربي

 ،واحـتماله ،اهلـودج عـن )٣(األنساع فقطع ،عامر ومعه بكر أيب بن حممد انتهى«
 هل أخية يا قال !مَّمَذُم :فقالت .حممد أخوك :وقال يده حممد أدخل وضعاه فلام

 بـل :قالـت !؟لـضاللآ !اًإذ فمـن :قـال .ذاك مـن أنت ما :قالت ؟يشء أصابك
 اهللا يغفـر :قـال .بخـري :قالت ؟أمه يا أنت كيف :فقال ،عيل إليها وانتهى .اهلداة

 .»ولك :قالت .لك

  يفانـوذكرمهـا ابـن حبـ:  قلـت.)٤( قال الذهبي ال يعرفـان.أبيه عن حكيم بن الصعب: قلت
 . عىل رشطه يف توثيق املجاهيل)٥(الثقات

أن الزبري ملا أراد الرجوع يوم اجلمل قـال لـه   ــ)٧( ــ ومن طريقه ابن عساكر)٦(وأخرج البيهقي
 :ولده عبد اهللا

: يقـول سـمعته ،^ اهللا رسـول مـن سـمعته حديثا عيل ذكرين :فقال ؟ لك ما «
 بـني تـصلح جئـت إنـام جئـت؟ وللقتـال :قال .أقاتله فال ،ظامل له وأنت لتقاتلنه
 غالمـك فـأعتق :قـال ،أقاتلـه أال حلفت قد :قال ،األمر هذا اهللا ويصلح الناس

 أمـر اختلـف فلـام ووقف ،غالمه فأعتق ،الناس بني تصلح حتى وقف جرجس
 .»فرسه عىل ذهب الناس

 .)٩(وقد استغربه ابن كثري. )٨(ُوال يصح إسناده كذلك، ففي إسناده جماهيل ال يعرفون

                                                        
 .٢/٤١ ، البن العامد، شذرات الذهب)١(
 .٤/٥٣٤ تارخيه )٢(
ُ النسع، سري يضفر عىل هيئة أعنة النعال تشد به الرحال)٣( ْ ُ ْ َ  .٤٤١٠ص ) نسع( انظر لسان العرب، مادة .ِّ
 .٢/٣٥٤، ٣/٤٣١ميزان االعتدال  )٤(
 .٦/٢١٤، ٨/٣٢٣الثقات  )٥(
 .٦/٤١٥ دالئل النبوة )٦(
 .١٨/٤١٠ تاريخ دمشق )٧(
 . ٤/٢٠٧٥ مستدرك احلاكم   وراجع خمترص استدراك الذهبي عىل)٨(
 . ١٩٢-٩/١٩١ البداية والنهاية )٩(
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ُولست أدري كيف يكون اخلروج إىل صلح يعد من أجله السالح إعدادا، والنية فيه للحرب  ٍ
فكيـف جيتمـع . والقتال مبيتة، ومعلوم ما قد يتبع ذلك مـن دمـاء قـد هتـراق يف سـبيل هـذا األمـر

 ، وذلك )٢(رــو ويل األمـــفكان أحرى هبم التقدم بتلك الشكاية إىل عيل فه! )١(الصلح والقتال معا
 .)٣(عند من يقول ببيعة طلحة والزبري طوعا

، )٤(ولعل ما يأيت يف تلك الرواية الصحيحة ما يدل عىل ذلك، وهـو مـا أخرجـه ابـن أيب شـيبة
 : قال، وهب بن زيد عن ،املارص قيس بن عمر عن، زائدة ، من طريق)٥(والطحاوي

 كذلـ فبلـغ، حنيـف بـن سـهل وطرحوا البرصة نزال حتى والزبري طلحة أقبل«
 عباس بن اهللا عبد فأرسل، قار بذي نزل حتى فأقبل، عليها بعثه كان وعيل، عليا

 خـرج فـيمن فكنت: زيد قال، فخرجوا عامر أتاهم ثم، عليه فأبطؤوا الكوفة إىل
 فقـاتلهم وهأبـد حتـى ودعاهم، وأصحاهبام والزبري طلحة عن فكف: قال، معه
 يـذب كـان ممن تطرف عني اجلمل وحول الشمس غربت فام، الظهر صالة بعد
 سـالحه وألقـى بابه أغلق ومن مدبرا تقتلوا وال جرحيا تتموا ال: عيل فقال، عنه
 عليـا يكلمـون بالغـد فجاؤوا .وحدها العشية تلك إال قتاهلم يكن فلم آمن فهو

 " # $ % (: يقـول اهللا إن أمـا: فقال، اآلية هذه عيل فقرأ الغنيمة يف
، أمنا، اهللا سبحان: فقالوا لعائشة مأيك، ]٤١:األنفال[   )& ' ) ( *

: قـال منهـا حيـرم مـا بناهتا من حيرم فإنه: عيل قال، نعم: قالوا، هي أحرام: فقال
 أفليس: قال، بىل: قالوا، وعرشا أشهر أربعة القتىل من يعتددن أن عليهن أفليس

 ال اليتـامى بـال مـا: قـال ثـم: قـال، بـىل: قـالوا، أزواجهن من والثمن الربع هلن
 كان ما فرد: زيد قال، فليأخذه شيئا عرف من، قنرب يا: قال ثم، أمواهلم أخذوني

 دم نطلب: فقاال تبايعاين؟ أمل: والزبري لطلحة عيل وقال: قال .وغريه العسكر يف
 .»عثامن دم عندي ليس: عيل فقال، عثامن

                                                        
ٌ إذ املعلوم أن الصلح يكون بني فـريقني يقتـتالن، فـإن بغـت إحـدامها كـان قتـال للباغيـة حتـى ترجـع، فـإن )١(

ِّرجعت كف السالح، وارتفع صوت الـصلح بالـسلم َّ n m l k j i (: قـال تعـاىل. ُ
 } | { z y x w v u t s r q p o © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 ª  (] ُاحلجرات ُ:٩[. 
اهلرمـزان، خلطاب حني احتدم اخلالف عىل عبيداهللا بن عمـر قاتـل  متاما كام كان األمر عقب مقتل عمر بن ا)٢(

، قـىض فيهـا ُووكل إليه النظر يف شأن هذه القـضية بحكـم إمامتـه الـرشعية للمـسلمني، فلام استخلف عثامن
ومل يكن قتـال وال امتنـاع عـن بيعـة، وال خـروج  ريض، وسخط عليه من سخط، يض به منٍبقضاء فصل، ر

 .عىل خليفة
 والعجيب أن من يرى أن طلحة والزبري وعائشة ريض اهللا عنهم أمجعني إنام خرجوا للصلح، هو مـن يقـول )٣(

 !ببيعة طلحة والزبري لعيل طائعني
  .٣٨٩٨٨ املصنف برقم )٤(
 بـن اهللا عبـد فأرسـل ، قـار بـذي نزل حتى عيل أقبل«: واقترص عىل أوله بلفظ .٣/٢١٢ رشح معاين اآلثار )٥(

: قـال. معـه خـرج فـيمن فكنـت: زيـد قـال. فخرجـوا ، عـامر دعاهم ثم عليه فأبطئوا الكوفة أهل إىل عباس
 .»فقاتلهم بدءوا حتى ودعاهم ، وأصحاهبم والزبري طلحة عن فكف



 

 ٣٢٦

 موقعة اجلمل، والراجح ــ وهو احلق عندي إن شاء اهللا ــ أن الصحابة ممن خرج إىل البرصة يف
وهو اجتهاد غري صائب، واهللا . إنام خرجوا بتأويل منهم من أجل الطلب بدم عثامن ريض اهللا عنه

ٍّفلئن أرادوا الطلـب بـدم عـثامن فلـيس عنـد عـيل يكـون الـدم بقتالـه، وإنـام باملخاصـمة . يغفر هلم
ادوا الـصلح ـــ عنـد مـن يقـول  ولئن أر!َهو بقاتله ليقاتلليس ّقضاء، فإن يف قتاله اهتاما له، إذ وال

ولـئن مل يـروا القتـال . ا كان يبغون من املصالحبذلك ــ فلعمر اهللا لقد اقرتفوا من املفاسد أعظم مم
 رجـاء مـن طريـق أيببإسـناد صـحيح  )١(عند من يرى ذلك استنادا إىل ما أخرجه خليفة بن خياط

 :قال العطاردي
 الناس أهيا يا: يقول فجعل دابته عىل وهو الناس غشيه اهللا عبيد بن طلحة أتيت«

 .»طمع انَّبِوذ ،نار اشَرَف ،أف أف: فقال. ينصتون وال يركبونه فجعل .أنصتوا

، وأصحاهبام والزبري طلحة عنٌــ عيل ــ  فكف«:رب بام جاء يف الرواية السالفةوقد تأكد هذا اخل
فـام بـاهلم . ِحـال مـن فيـهفهذا الشأن بمعسكر املصلحني، و: قلت. »فقاتلهم وهأبد حتى ودعاهم

 !!ٍبحال معسكر جيمع من املنافقني من قتلة عثامن وغريهم كام يقولون، وهو معسكر عيل

ومــن ثــم ففــي كــل مــا ســبق تأكيــد مــا ذهبنــا إليــه مــن قبــل، وأن طلحــة والــزبري مل يبايعــا إال 
ه حتـى يقـاد ّمكرهني، األمر الذي سوغ هلام اجتهادمها يف الطلب بـدم عـثامن بقتـال عـيل ومـن معـ

 .وإال ما جاز هلام هذا االجتهاد بحال أبدا. لعثامن ممن قتله أو شارك يف قتله
. ُوالعجب من قوم خرجوا إلصالح ذات البني ثم ينقل عنهم بعد ندمهم عىل مـا فعلـوا بعـد

وهو صنيع مجهور أهل السنة ـــ وشـاركهم فيـه الـشيعة ـــ حـني نـسبوا لعائـشة، وطلحـة، والـزبري 
 إن«: إذ يقـول! ّوممن وقع يف هذا األمر العجيب اإلمـام ابـن تيميـة رمحـه اهللا.  ما فعلواندمهم عىل

 يف أن وظنــت املــسلمني بــني اإلصــالح لقــصد خرجــت وإنــام ،لقتــال ختــرج ملو تقاتــل مل عائــشة
 ذكـرت إذا فكانـت أوىل كـان اخلـروج تـرك أن بعـد فـيام هلا تبني ثم ،للمسلمني مصلحة خروجها
 القتـال مـن فيـه دخلـوا مـا عـىل ندموا ،السابقني عامة وهكذا ،)٢(مخارها تبل تىح تبكي خروجها

 االقتتـال يف قـصد هلـؤالء اجلمـل يـوم يكـن ومل ،أمجعني عنهم اهللا ريض وعيل والزبري طلحة فندم
 .)٣(»اختيارهم بغري االقتتال وقع ولكن

                                                        
 .١٣٦ تارخيه ص )١(
 وروح ميمون، بن حاتم بن حممدعن ) ٣/٦٠أنساب األرشاف ( ح، رواه البالذري هذا خرب ال يص:  قلت)٢(

 حـدثني :قـال الضحى أيب عن األعمش، عن سفيان، عن مهدي بن الرمحن عبد حدثنا: قاال املؤمن، عبد بن
 )١٠/٧٩الطبقـات (ورواه ابـن سـعد. مخارهـا تبـل حتـى فتبكي .»بيوتكن يف وقرن«: تقرأ عائشة سمع من

 سـمع مـن حـدثني :قـال ،عمـري بـن عـامرة عـن ،األعمـش عـن ،الثـوري سـفيان حـدثنا ،عمر بن حممدعن 
 .وعلته ــ كام هو واضح من الطريقني ــ جهالة الراوي عن عائشة. بنحوه. .عائشة

 .٤/٣١٦ منهاج السنة )٣(



 

 ٣٢٧

 الفرع الثاين

 احلوأب كالب قصة 

، )٢(، وأمحـد)١(ابـن أيب شـيبة حة ذلك اخلرب الذي أخرجهتكاد تتفق مصادر أهل السنة عىل ص
 : قالت عائشة أن حازم، أيب بن قيس ، وغريهم من طريق)٣(وابن حبان

 إن راجعـة، إال أظننـي مـا: فقالـت الكالب، نباح سمعت احلوأب عىل أتت ملا«
: الـزبري هلـا فقـال ؟ احلـوأب كـالب عليهـا تنـبح أيـتكن :لنا قال ^ اهللا رسول

 .»الناس بني بك يصلح أن وجل عز اهللا عسى ترجعني

، إذ ذهب إىل عدم صحة )٤(ومل يكد يشذ عنهم من أهل السنة فيام رأيت إال ابن العريب املالكي
 بأعظم ذكرها يف بؤتم فقد احلوأب، ماء عىل الشهادة من ذكرتم الذي وأما«: هذا اخلرب بحال، فقال

 جرى وال احلديث، ذلك وسلم وآله عليه اهللا صىل نبيال قال وال ذكرتم، مما يشء قط كان ما حوب،
 .»تسألون وسوف الباطل هبذا شهاداتكم كتبت وقد أحد بشهادهتم، شهد وال الكالم، ذلك

ــه  ــه وهــذا . )٥(^يف حــني اعتــربه كثــريون مــن دالئــل نبوت خــرب حيمــل آفــات ضــعفه يف متن
 : يسلم منها، من ذلكعلال الففضال عن نكارة متنه، فإن يف أسانيد طرقه . وأسانيده

عصام بـن قدامـة الكـويف، عـن   من طريق)٨(، الطحاوي)٧(، والبزار)٦(أخرجه ابن أيب شيبةما 
 : ^ اهللا رسول قال: قال، عباس ابن عن، عكرمة

 يمينهـا عن يقتل ب،َُّواحل كالب فتنبحها خترج ، األدبب اجلمل صاحبة أيتكن«
 .»تكاد قد بعدما تنجو ثم كثري، قتىل وشامهلا

قـال ابـن أيب  .عىل الرغم من كون رجال هذا اإلسناد ثقات، إال أنه خرب منكر اليـصح: قلت
 ذاهـ عـن زرعـة أبـو وسـئل .منكـر حـديث وهو ،عصام غري احلديث هذا يرو مل: قال أيب«: حاتم

 .)٩(»غريه طريق من يروى ال ،منكر حديث هذا: فقال احلديث،

                                                        
  .٣٨٩٢٦ املصنف برقم )١(
  .٩٧، ٦/٥٢ املسند )٢(
  .٦٧٣٢ صحيحه برقم )٣(
  .١٦٢القواصم ص  العواصم من )٤(
 . ٢/٤٨٥، والسيوطي، اخلصائص الكربى ٤/١٨٨٥ابن عبد الرب، االستيعاب :  انظر منهم)٥(
  .٣٨٩٤٠ املصنف برقم )٦(
  .٤٧٧٧ مسند البزار برقم )٧(
  .٥٦١١ رشح مشكل اآلثار برقم )٨(
  .٢٧٨٧ العلل برقم )٩(
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 ،)٥(، واحلـاكم)٤(ن حبـان، وابـ)٣(، وأمحـد)٢( أيب شيبةن، واب)١(ادم بن محوكذلك ما أخرجه نعي
 : قالت عائشة، أن حازم، أيب بن قيس من طريق

 إن راجعـة، إال أظننـي مـا: فقالـت الكالب، نباح سمعت احلوأب عىل أتت ملا«
: الـزبري هلـا فقـال احلـوأب؟ كـالب عليهـا تنـبح أيـتكن :لنـا قال ^ اهللا رسول

 .»الناس بني بك لحيص أن وجل عز اهللا عسى ترجعني

ُ عىل الرغم من ثقته وصدقه وقدمـه، إال أنـه ال يعـرف )٦(قيس بن أيب حازم. خرب منكر: قلت ِ

كـام أن لـه . )٩(، فإنـه روى عـن أقـوام مل يلقهـم)٨(ِ فهـوعىل الـرغم مـن قدمـه)٧(له سامع مـن عائـشة
 يل قـال«: يل بن املـديني قال ع.، ومن مناكريه هذا اخلرب)١٠(مناكري، أحسن ما قيل فيها إهنا غرائب

 حـديث منهـا ،منـاكري أحاديـث حييى له ذكر ثم .احلديث منكر حازم أيب بن قيس :سعيد بن حييى
ْومن نكارته أنه ال جيوز ألم املؤمنني ــ وقد تذكرت حديثا عن حبيبهـا : قلت. )١١(»احلوأب كالب َ َّ

ثم كيف بالزبري حواري رسول . يذم هذا املوقف الذي كانت فيه ــ أن ختالف قوله^ رسول اهللا 

                                                        
  .١٨٨ الفتن برقم )١(
  .٣٨٩٢٦ املصنف برقم )٢(
  .٩٧، ٦/٥٢د  املسن)٣(
  .٦٧٣٢ صحيح ابن حبان برقم )٤(
  .٣/١٢٠ املستدرك )٥(
 فمـن الـصديق بكـر أيب عـن روى وقد ،اهللا عبد أبا يكنى ،التابعني قدماء من وقيس«: شيبة بن يعقوب قال )٦(

 عبـد إال ،مثلـه العـرشة عـن روى أن مجـع التـابعني مـن أحد ليس إنه ويقال ،كامل رجل وهو وأدركه ،دونه
 ^ النبـي أصـحاب مـن مجاعـة عـن العـرشة بعد روى قد ثم .شيئا عنه روى نعلمه ال فإنا عوف بن محنالر

 عنـه احلـديث وجعـل وعظمـه قـدره رفـع من فمنهم ،فيه أصحابنا تكلم وقد ،الرواية متقن وهو ،وكربائهم
 األحاديـث ذههـ حيملـون أطروه والذين .مناكري أحاديث له :وقال ،عليه محل من ومنهم ،اإلسناد أصح من
 ومحـل ،احلـديث مـن يشء يف عليـه حيمل مل من ومنهم .غرائب هي :وقالوا ،مناكري غري عندهم أهنا عىل عنه

 يقـدم كـان أنـه عنـه واملـشهور ،الـصحابة مجيـع وعـىل ،اهللا رمحـه عـيل عىل حيمل كان :وقالوا ،مذهبه يف عليه
 عنـه يـرو مل شـهرته مـع إنـه :عنـه قـال من ومنهم .عنه الرواية الكوفيني قدماء من كثري جتنب ولذلك ،عثامن

 . ٢٤/١٤، وهتذيب الكامل ٤٩/٤٦٢تاريخ دمشق : انظر. »هؤالء قال كام عندنا األمر وليس .أحد كبري
 .٩١-٨٦، والعلل البن املديني ص ٤٦٠-٤٩/٤٥٩ راجع تاريخ دمشق )٧(
 .  فقد روى عن أيب بكر والعرشة عدا عبد الرمحن بن عوف)٨(
 .٢/١١٥٩، وتاريخ اإلسالم ٢٤/١٠،  هتذيب الكامل ١٦٨املراسيل البن أيب حاتم ص: ر  انظ)٩(
 .مقالة يعقوب بن شيبة يف حاشية سبقت منذ قليل راجع )١٠(
 . ٢٤/١٤، وهتذيب الكامل ٤٩/٤٦٤ تاريخ دمشق )١١(
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ُّفلـست أشـم مـن ! ؟^يسمع ذلك من أم املؤمنني ثم يرى رأيه خريا من رأي رسـول اهللا ^ اهللا  َ ُ
يؤكـد ذلـك أن . فهذا عندي خرب مرسـل. ^َهذا اخلرب غري ريح من أراد شني صحابة رسول اهللا 

  :قال قيس حدثنا ل،إسامعي عن« :صيغة رواية هذا اخلرب جاءت يف بعض مصادر التخريج بلفظ

 .)١(فتأمل هذه الصيغة لرجل مل يشهد اجلمل. »عائشة أقبلت ملا

ــ ومن طريقه نعيم بـن )٢(ويبدو أن هذا اخلرب مشتهر منذ القدم، فقد أخرج عبد الرزاق: قلت
 :أبيه عن طاووس بنا عن  معمرــ عن)٣(محاد

 .احلـوأب يعنـي وكـذا كـذا ماء كالب تنبحها أيتكن :لنسائه قال ^ النبي أن« 
 ؟املـاء هـذا اسـم مـا :فقالـت ،الكـالب نبحتهـا البـرصة إىل عائـشة خرجت فلام

 .»الزبري بنا عليها فأبى .ردوين :فقالت .فأخربوها

 .َإرسال قيس عن عائشة^ وهذا خرب مرسل عن النبي : قلت

 ب اهتـام عائـشة والـزبري وطلحـة ريض اهللا عـنهمووجـوعليه أكـرر، أن يف قبـول خـرب كهـذا 
يـذم هـذا املوقـف ^ إذ ال جيوز ألم املؤمنني وقد تذكرت حديثا عـن حبيبهـا رسـول اهللا . أمجعني

يـسمع ذلـك مـن أم ^ ثـم كيـف بـالزبري حـواري رسـول اهللا ! الذي كانـت فيـه أن ختـالف قولـه
 !؟^املؤمنني ثم يرى رأيه خريا من قول رسول اهللا 

 

 الفرع الثالث

 »لتقاتلنه وأنت له ظامل«: حديث

  :يوم اجلمل للزبريقال  علياو ما روي أن وه
 ومـا نعـم اللهـم قـال ظـامل لـه وأنـت لتقاتلنه يقول ^ اهللا رسول سمعت هل«

 .»منرصفا َّوىل ثم هذا موقفي قبل ذلك ذكرت

ُ، عىل الرغم من أنه روي مـن أوجـه عـدة، إال أنـه ال يـصح )٤(ال يصح يف باب هذا اخلرب يشء
َوال يـروى هذا :  مجلة من أهل العلم، عىل رأسهم العقييل يف قولهوقال بذلك. )٥(منها وجه واحد ُ

                                                        
  .٤٩/٤٦٠انظر تاريخ دمشق  )١(
  .١١/٣٦٥ املصنف )٢(
  .١٨٩ الفتن برقم )٣(
 عـن عـروة بـن هشاممن طريق ) ٣١٢٩صحيحه برقم (اب مقتله يف هذا اليوم، فقد روى البخاري  إال يف ب)٤(

 يقتـل ال إنـه، بنـى يـا فقال جنبه إىل فقمت، دعانى اجلمل يوم الزبري وقف  ملا:قال الزبري بن اهللا عبد عن أبيه
  ..مظلوما اليوم سأقتل إال أرانى ال وإنى، مظلوم أو ظامل إال اليوم

  .، وما بعدها١٨/١٣٤، واملطالب العالية ٢٠٧٧ -٤/٢٠٧٠رص استدراك الذهبي  خمت)٥(



 

 ٣٣٠

، وحمقـق )١()خمتـرص اسـتدراك الـذهبي(وقـد اسـتوىف خترجيـه وحتقيقـه حمقـق . املتن من وجه يثبت
 . بام يغني عن إعادة القول فيه)٢(املطالب العالية

ــه فلــم يــصح يف بــاب هــذا اخلــرب يشء اللهــم إال ــوم، فقــد روى يف هــذا ا  يف بــاب مقتل لي
 :قال الزبري بن اهللا عبد عن أبيه عن عروة بن هشام من طريق )٣(البخاري

 يقتـل ال إنـه، بنـى يـا فقـال جنبه إىل فقمت، دعانى اجلمل يوم الزبري وقف ملا« 
 .»..مظلوما اليوم سأقتل إال أرانى ال وإنى، مظلوم أو ظامل إال اليوم

 

 الفرع الرابع

  لطلحة قصة قتل مروان بن احلكم

ُونقل عـن أمحـد مـا يفيـد . ، فإنه أيضا مل يصح يف ذلك خربلطلحة قتل مروانوأما ما روي يف 
َشكه يف هذا القول، وذلك فيام رواه اخلالل من طريـق مهنّـى قـال ُ  بـن طلحـة عـن أمحـد سـألت«: َّ

 . )٤(»مروان يقولون :قال ؟قتله من عبيداهللا

 :ومن أبرز مرويات هذا الشأن
 ريقـــن طـــــ م)٨(، والـبالذري)٧(، وخليفة بـن خيـاط)٦(، وابن أيب شيبة)٥(سعد بن اهأخرجما 

 : قال حازم أيب بن قيس أخربين: قال خالد أيب بن إسامعيل
 فإذا، يسيل يغذو الدم فجعل ركبته يف اجلمل يوم طلحة احلكم بن مروان رمى«

 ثم، بعد هامهمس إلينا بلغت ما واهللا: قال، سال تركوه وإذا، استمسك أمسكوه
 بعض فرأى، الكالء شط عىل فدفنوه فامت، اهللا أرسله سهم هو فإنام دعوه: قال

، يقوهلـا، مـرات ثـالث غرقـت قد فإين، املاء هذا من ترحيونني أال: قال أنه أهله
 يـيل مـا فإذا، استخرجوه ثم املاء عنه فنزفوا، السلق كأنه أخرض قربه من فنبشوه

 بكـرة أيب دور مـن دارا فاشـرتوا، األرض أكلتـه قـد ووجهـه حليتـه من األرض
 .»فيها فدفنوه

                                                        
  .٢٠٧٧-٤/٢٠٧٠بد اهللا بن محد اللحيدان حتقيق عالبن امللقن،تدراك الذهبي عىل مستدرك احلاكم،خمترص اس)١(
عبـد القـادر : ءحقق هذا اجلـز) ، وما بعدها١٨/١٣٤(املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية، البن حجر   )٢(

  .بن عبدالكريم جوندلا
  .٣١٢٩ صحيح البخاري برقم )٣(
 .٨٣٩السنة برقم )٤(
 .٣/٢٠٤ الطبقات )٥(
 .٣٨٩٥٨، ٣٨٩٢٥، ٣١٢١٩، ١٢٢٢٢ املصنف بأرقام )٦(
 .١٣٩ تارخيه ص )٧(
 .١٠/١٢٦ أنساب األرشاف )٨(



 

 ٣٣١

 :ولفظ البالذري

 .اليـوم عـد بعـثامن يف ريأبثـ اًأحـد أطلب ال:اجلمل يوم احلكم بن مروان قال«
ــه فأصــاب بــسهم طلحــة فرمــى ــه أمــسكوا فــإذا يــسيل، الــدم فكــان ركبت  ركبت

 حتـى منـي عـثامنل خـذ اللهـم اهللا، أرسـله سـهم هـو فإنام دعوه: فقال انتفخت،
 .»يرىض

 خالد أيب بن  إسامعيليف رواية هذا اخلرب فروياه بإسنادمها إىل )٢(، واحلاكم)١(الطرباين وخالف
 ..طلحة رمى حني احلكم بن مروان رأيت :قال حازم أيب بن قيس أخربين: قال

أما . وصيغة رواية اخلرب تدل عىل أنه مرسل. سبق أن قيس بن أيب حازم مل يشهد اجلمل: قلت
فقد رويـاه . ما ورد يف إسنادي الطرباين، واحلاكم فال يصح، وهو خمالف للمحفوظ من هذا اخلرب

، )٣(وقد وهم فيـه حييـى بـن سـليامن. من طريق حييى بن سليامن اجلعفي عن وكيع عن إسامعيل به
 .هذه»أيتر«من غري لفظة  )٤(والبالذريام أخرجه من طريقه ابن أيب شيبة، فإن املحفوظ عن وكيع ك

***  

 : قال نافع عن، عون ابن من طريق )٧(، واحلاكم)٦(، والبالذري)٥(سعد بنأخرج او

 .»فقتله بسهم فرماه طلحة درع يف فرجة فرأى اخليل يف طلحة مع مروان كان«

 :ومتن احلاكم

 .»احلكم بن مروان قتله اهللا عبيد بن طلحة«

 ، نـافع عـن ، أسـامء بـن جويريـة ثنيحـد: قـال ، إسامعيل بن موسى عن )٨(وأخرج ابن سعد
 : قال

 جيهـز أن يريـد وهـو، رجـل فجاء ، أذنيه جدت رضبة الدار يوم مروان بُرض«
 قتل فلام: قالوا. فرتكه ، ميت بجسد متثل ، اهللا سبحان: أمه له فقالت: قال. عليه

                                                        
 .٢٠١ املعجم الكبري برقم )١(
  .٣/٣٧٠ املستدرك )٢(
، وهتـذيب ٩/٢٦٣ الثقـات البـن حبـان: انظـر. طئ، كام أنـه صـاحب منـاكري، ربـام أغـرب فهو صدوق خي)٣(

  .، والتقريب البن حجر٣١/٣٧١الكامل 
  . راجع التخريج)٤(
 .٣/٢٠٤ الطبقات الكبري )٥(
 .١٠/١٢٦ أنساب األرشاف )٦(
  .٣/٣٧٠ املستدرك )٧(
  .٧/٤٢ الطبقات )٨(



 

 ٣٣٢

 معهـم خـرج عـثامن بـدم يطلبون البرصة إىل وعائشة والزبري طلحة وسار عثامن
 النـاس انكـشاف رأى فلـام ، شـديدا قتاال أيضا يومئذ فقاتل ، احلكم نب مروان

 هـو ،هـذا عنـد إال عـثامن دم إن ، واهللا: فقـال ، واقفا اهللا عبيد بن طلحة إىل نظر
 فقتله به فرماه ، بسهم له ففوق ، عني بعد أثرا أطلب وما ، عليه الناس أشد كان

 ، فـداووه ، عنـزة مـن امـرأة بيـت إىل فحمـل ، ارتث حتى أيضا مروان وقاتل، 
 .»هلم ذلك يشكرون مروان آل زال فام ، عليه وقاموا

 .شيئا من حروب هذه الفتنة، إذ مل يشهد ابن عمر مل يشهد اجلملموىل ابن عمر ونافع : قلت
 

*** 

 من طريق قتادة، عن اجلـارود بـن )٣(، واخلالل)٢(، وابن أيب خيثمة)١(أخرج خليفة بن خياطو
 : ذيل قالأيب سربة اهل

فرماه بسهم . نظر مروان إىل طلحة يوم اجلمل فقال ال أطلب بثأري بعد اليوم«
 .»فقتله

وحـني سـئل . وليس لقتادة عن اجلارود غري هـذا اخلـرب فـيام رأيـت. قتادة مدلس، وقد عنعن
 .)٤(ما أدري: أمحد عن هذا اإلسناد قال

*** 

  زيد بن محاد من طريق )٨(، واخلالل)٧(، والبالذري)٦(، وخليفة بن خياط)٥(سعد بنأخرج او

 : قال سريين ابن عن خالد بن قرة عن

 .»فقتله فأصابه بسهم اجلمل يوم الناس جال ملا طلحة رمى مروان نإ«

 . اجلملركد بني ابن سريين فإنه مل يإسناده منقطع
*** 

                                                        
 .١٣٩، ١٣٥ تارخيه ص )١(
 .١٨٠٠ برقم ٢/٧٦ تارخيه )٢(
 .٨٣٩ السنة برقم )٣(
 .٨٣٩ السنة برقم )٤(
 .٣/٢٠٤ الطبقات )٥(
 .١٣٩ تارخيه ص )٦(
 .١٠/١٢٧ أنساب األرشاف )٧(
 .٨٣٩ السنة للخالل برقم )٨(



 

 ٣٣٣

 بـن ةعتبـ حـدثني اخلطـاب بـن  رشيـكمـن طريـق )٢(، واحلـاكم)١(أخرج البخاري يف تارخيهو
 :قال راشْكِع عن األحنف بن صعصعة

 ال: مـروان فقـال: قـال فاهنزمنـا: قـال مـروان معنـا و طلحة مع عليا نقاتل كنا«
 .»فقتله بسهم فرماه: قال طلحة من اليوم بعد بثأري أدرك

 ابنـه عنـه روى ذؤيـب بـن عكـراش«: قـال البخـاري. ال يصح، يف إسناده من ال يعرف حاله
 .)٣(»سنادهإ يصح ومل ،اهللا عبيد

 .ِوكأن هذه األخبار وضعت لشني بني أمية من قبل منافسيهم ممن يبغضوهنم: قلت

 الثالثالثالث املطلباملطلب

  ة التحكيمة التحكيمصفِّني وقضيصفِّني وقضي
حـول مـا جـرى يف صـفني مـن رفـع قـديام وحـديثا كثر لغط كثري من املـؤرخني واألخبـاريني 

ِ حيل الصحايب عمرو بن  من حيلةفجعل بعضهم من هذا األمر. املصاحف والدعوة إىل التحكيم

ُأن عليأ أجرب عىل قبول التحكيم، وأنـه مل يكـن كام أظهر بعضهم .  واملكركيدالعاص ووسموه بال ّ
 وأن التحكيم انتهى إىل اختالف الصحابة بالسب ُ موسى األشعري حكام فأجرب عليه،يرىض بأيب

 ..واإلهانة

 .نا إىل فحص ومتحيصوال شك أن كل تلك التفسريات تستند إىل مرويات حتتاج م

ُرفع املصاحف وحتيل عمرو بن العاص وكون عليا أجرب عىل التحكيمأما فيام خيص  فهذ ال . ّ
 :يصح منه يشء، ومن أهم ما يستند إليه أصحاب هذا التفسري

 بـن علقمة عن القرطبي كعب بن حممد عن إسحاق بن  حممد من طريق)٤( النسائيما أخرجه
 :قال قيس

 كاتـب كنـت إين :قـال ؟امَكـَح كبـاداأل كلـةآ بـنا وبـني بينك علجت :ّلعيل قلت« 
 ،اهللا رســول حممــد عليـه صــالح مـا هــذا :فكتــب ،احلديبيـة يــوم ^ اهللا رسـول
 :فقلت .احمها ،قاتلناه ما اهللا رسول أنه علمنا لو :سهيل فقال .عمرو بن وسهيل

 أرين :^ اهللا لرسو فقال .أحمها ال واهللا ال ،أنفك رغم وإن ،اهللا رسول واهللا هو
 .»مضطر وأنت ستأتيها مثلها لك إن أما :وقال ،فمحاها ،فأريته .مكاهنا

                                                        
  .٧/٨٩ التاريخ الكبري )١(
  .٣/٣٧٠ املستدرك )٢(
  .٧/٨٩ التاريخ الكبري )٣(
  .٨٥٢٣ السنن الكربى برقم )٤(



 

 ٣٣٤

فقـد . فـروة بـن سـفيان بـن بريـدة مدلس وقد عنعن، وقد دلسه عـن إسحاق بن حممد: قلت
 بـن حممـد عـن ،فـروة بـن سـفيان بـن بريـدة عن ،إسحاق بن حممد  من طريق)١(أخرجه ابن عدي

 :قال قيس بن علقمة عن القرظي كعب

 عليـه قـاىض مـا هـذا :وكتب ،الكتاب كتب ،نيّصف يوم نيَمَكَاحل ٌّعيل مكََّح ملا«
 شـهدت لـو :معاويـة فقال سفيان أيب بن َمعاوية طالب أيب بن عيل املؤمنني ُأمري
 .»قاتلتك ما املؤمنني أمري أنك

 . ضعيف، قال الدارقطني فيه مرتوكسفيان بن بريدةوسبق أن 

 عـن، سـربة أيب بـن اهللا عبـد بـن بكـر أبـو حدثني: قال عمر بن  حممدعن )٢(أخرج ابن سعدو
 : قال احلكم بن عمرو عن، فروة أيب بن اهللا عبد بن إسحاق

 فـإنام ، عمـرا احـذر: لألشـعري عبـاس ابن قال اجلندل بدومة الناس التقى ملا«
 متدبرا فكن ، مني وأسن ^ اهللا رسول صاحب أنت: ويقول ، يقدمك أن يريد

 وأنـت قـبيل ^ اهللا رسـول صـحبت إنـك: عمرو يقول التقيا إذا فكانا، المهلك
 ليخلع الكالم يف موسى أبا يقدم أن عمرو يريد وإنام أتكلم ثم، فتكلم مني أسن

: موسى أبو وقال، فأبى ، معاوية عىل عمرو هدارفأ ، أمرمها عىل فاجتمعا ، اعلي
 أن أرى: موسـى أبـو فقـال، رأيـك عـن أخـربين: عمـرو فقال .عمر بن اهللا عبد

 فيختـارون ، املـسلمني بـني شـورى األمـر هـذا ونجعـل ، الرجلني هذين نخلع
 وهــم النـاس عـىل فــأقبال .َرأيـت مـا ُالــرأي: عمـرو قـال .أحبــوا مـن ألنفـسهم
 أبـو فتكلم، اجتمع قد رأينا بأن أعلمهم موسى أبا يا: عمرو له فقال ، جمتمعون

 هـذه أمر به يصلح أن نرجو أمر عىل اتفق قد نارأي إن: موسى أبو فقال ، موسى
 أبـا يـا فـتكلم ، وأهلـه لإلسـالم النـاظر ونعـم وبـر صـدق: عمـرو فقال ، األمة

، تبـدأه ال: لك أقل أمل خدعة يف أنت: فقال ، به فخال ، عباس ابن فأتاه، موسى
 مـن مـإل عـىل عنـه ينـزع ثـم ، خاليـا أمرا أعطاك يكون أن أخشى فإين ؟ وتعقبه

 فقام واصطلحنا اجتمعنا قد، ذلك ختش ال: األشعري فقال، واجتامعهم اسالن
 هـذه أمـر يف نظرنـا قـد النـاس أهيـا: قال ثم ، عليه وأثنى اهللا فحمد ، موسى أبو

 وال أمورهـا نبتـز ال أن مـن لـشعثها أمل وال ألمرهـا أصلح هو شيئا نر فلم األمة
 وصـاحبي أنـا جتمعتا وقد، وتشاور منها رىض عن ذلك يكون حتى نعصبها

 فيكـون ، األمر هذا األمة هذه وتستقبل ، ومعاوية عيل خلع عىل واحد أمر عىل
 ، ومعاويـة عليـا خلعـت قـد وإين علـيهم أحبـوا مـن منهم يولون بينهم شورى

 وأثنـى اهللا فحمـد ، العـاص بـن عمرو فأقبل. تنحى ثم، رأيتم من أمركم فولوا

                                                        
  .٢/٦١  الكامل)١(
  .٧٨-٥/٧٧ الطبقات )٢(



 

 ٣٣٥

 صاحبه أخلع وإين صاحبه وخلع ، سمعتم قد ما قال قد هذا إن: قال ثم ، عليه
 وأحـق بدمـه والطالـب، عفان ابن ويل فإنه ، معاوية صاحبي وأثبت، خلعه كام

 عـن أضـعفك مـا موسـى أبا يا وحيك: وقاص أيب بن سعد فقال. بمقامه الناس
 فقـال، عنه نزع ثم أمر عىل جامعني أصنع فام: موسى أبو فقال، ومكائده عمرو

، املقـام هذا يف قدمك للذي لغريك الذنب، موسى أبا يا لك ذنب ال: عباس ابن
 إنـام: لعمـرو موسـى أبـو وقـال ؟ أصـنع فـام غدرين اهللا رمحك: موسى أبو فقال

 مثلـك إنـام: عمرو له فقال، يلهث ترتكه أو يلهث عليه حتمل إن كالكلب مثلك
 ال رجـل إىل، األمـة هـذه صريت إالم: عمر ابن فقال، أسفارا حيمل احلامر مثل
 األشـعري مات لو: بكر أيب بن الرمحن عبد وقال ؟ ضعيف وآخر صنع ما يبايل
 .»له خريا كان هذا قبل من

 بـن إسـحاقو.  مرتوك، متهم بالوضعسربة أيب بن اهللا عبد بن بكر اأبخرب موضوع، سبق أن 
 )٢(لطـربيوقـد روى ا. )١(، مرتوك متهم كذلك قال أمحد ال حتـل الروايـة عنـهفروة أيب بن اهللا عبد

 .نحوه بإسناد تالف عن أيب خمنف، عن أيب جناب الكلبي

واحلق يف هذه القضية أن شيئا مـن ذلـك مل حيـدث، بـل هـو مـن تـأويالت أصـحاب األهـواء 
 هـذا مـن مرويـاتَذلك أن عمرا ملا أشار هبذا الرأي يف رفع املصاحف مل يظهر فيام صح . املغرضة

َ أن عليا مل جيربكام. الشأن أن حيتال أو يكيد أو يمكر .  عىل التحكيم بل كان مسارعا إليه برغبة منهُ
، )٣( وهـي مـا أخرجهـا ابـن أيب شـيبة،دل عىل ذلك كله تلك الروايـة التـي صـحت يف هـذا البـاب

 ثابـت، أيب بن حبيب عن سياه، بن العزيز عبد  من طريق)٦(، وابن زنجويه)٥(، والبخاري)٤(وأمحد
 : قال

 عــيل قــتلهم الــذين القــوم هــؤالء عــن أســأله أهلــه دمــسج يف وائــل أبــا أتيــت«
 بصفني كنا: قال قتاهلم، استحل وفيام فارقوه، وفيام له، استجابوا فيام بالنهروان،

: ملعاويـة العـاص بـن عمـرو فقـال بتل، اعتصموا الشام بأهل القتل استحر فلام
 بـه فجـاء عليـك، يـأبى لـن فإنـه اهللا، كتاب إىل وادعه بمصحف، عيل إىل أرسل
! " # $ % & ' ) ( ( اهللا كتـاب وبينكم بيننا: فقال رجل،

ــران آل[ )* + , - . / 0 1 2 3 4 ــال، ]٢٣: عم ــيل فق : ع
                                                        

 .٢/٤٤٦ هتذيب الكامل )١(
 .٧١-٥/٧٠ تارخيه )٢(
  .، واخلرب فيه أطول فراجعه٣٩٠٦٨املصنف برقم  )٣(
  .٤٨٦-٣/٤٨٥ املسند )٤(
  .٤٨٤٤ صحيحه برقم )٥(
  .٦٥٦ األموال برقم )٦(



 

 ٣٣٦

 ونحــن اخلــوارج، فجاءتــه: قــال اهللا، كتــاب وبيــنكم بيننــا بــذلك، أوىل أنــا نعــم
 مـا املـؤمنني، أمـري يـا: فقـالوا، عـواتقهم عـىل وسـيوفهم، القراء يومئذ ندعوهم

 بيننا اهللا حيكم حتى بسيوفنا، إليهم نميش أال التل عىل الذين القوم ءهبؤال ننتظر
 رأيتنا فلقد أنفسكم، اهتموا الناس أهيا يا: فقال حنيف، بن سهل فتكلم وبينهم،

 ولـو املـرشكني، وبـني ^ اهللا رسـول بـني كان الذي الصلح يعني احلديبية، يوم
 .»..لقاتلنا قتاال نرى

ن الوضع تغلغل يف ثنايـا مرويـات ظـن الـبعض أ:  هذا الفصله يفنخلص منفأهم ما وهكذا 
صحتها لظاهر إسنادها، ولكن تبني عند الدراسة والبحث كيـف أهنـا ال يمكـن أن تـصح بحـال، 
لتعارضها واضطراهبا، وعدم إمكان التوفيق بنها لتنافر ما بينها، فكان من العلل ما خفـي، ومنهـا 

ّجل، عىل حـسب كـل روايـة، إال أنما  أهـم مـا ينبغـي ذكـره يف تلـك اخلالصـة، أن أكثـر أسـباب  َ
َّوالغفلـة والنـسيان، مقابلـة مـع مـا رد لتهمـة الوضع عند أهل السنة إنام جـاءت مـن بـاب الـوهم  ُ

  .وذلك بعكس ما سوف يأيت يف الفصل التايل. الكذب العمد
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 ٣٣٧
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 ٣٣٨

 :مدخل

وهذا أمر أرى أنه ال يتم .  وتفصيل القول فيهكتب الفرق والتواريخ يف بيان أمر التشيعأفاضت 
أثـرهم من ثم يسهل تبيـني  أصناف أهله، وبيانه وتعريف شأنه عىل الوجه، إال بعد تفصيل القول يف

بحث عن أسبابه، ومظاهره، وأطـواره، يف رواية األخبار والتاريخ، وأثر الوضع يف تلك الرواية، وال
 .  عرض نامذج من فرتة اخلالفة الراشدة حمل الدراسةثم يتبع

ن التشيع املعروف بصوره املذهبية اآليت احلـديث عنهـا مل يظهـر فجـأة، بـل تعـددت أطـواره ـــ إ
 طورا بعد طور ــ واختلفت أسباب كل طور، مما كان لـذلك أثـره يف الروايـة فهـو لـيس عـىل صـورة

 .واحدة، وال عىل طور واحد

من املعلوم أن ما يميز أهل الـسنة عـن الـشيعة تفـضيل أيب بكـر عـىل عمـر، وعمـر عـىل عـثامن، 
وألهل السنة من األدلة عىل ذلك ما أفاضـت كتـب الفـرق . ٍّوعثامن عىل عيل ريض اهللا عنهم أمجعني

ُنخـري كنـا«: قـال يف ذكره، وأشهر األدلة عندهم حديث ابن عمر  ِّ َ ^  النبـى زمـن ىف النـاس بـني ُ
ُفنُخري ِّ َ  زمـن ىف كنا«:  ويف رواية.)١(»عنهم اهللا رىض عفان بن عثامن ثم، اخلطاب بن عمر ثم، بكر أبا َ
 نفاضـل ال ^ النبـى أصـحاب نـرتك ثـم عـثامن، ثـم ،عمـر ثـم ،أحـدا بكـر بأبى نعدل ال^  النبى
َ، وتفـرق النـاس شـيعا وهذا ما كان عليه الصحابة حتى نشبت الفتنـة.)٢(»بينهم ََّ وهـذا هـو الفـارق . َ

ولـو كـان للتـشيع بمعنـاه املـذهبي وجـود قبـل . األول املتفق عليه بني أهل السنة كافة والشيعة عامة
َالفتنة لـام اجتمعت األمة راضية عىل أيب بكر، ومن بعده عىل عمر، ومن بعده عـىل عـثامن، مـن غـري  َ

 .نكري من أحد

ذهبي ال يمكن أن نلمس له أثرا يف عرص ما قبل الفتنة إال يف معناه اللغوي إذن فالتشيع بمعناه امل
ّالنابع من العصبية النَّسبية، أو القبلية، أو العقدية َ ّ َ ِّ َ َِ ِ ومن يقول بغري ذلك فهو مغالط حلقـائق التـاريخ . َ

ّوما دل عليه صحيح األخبار يف هذا الباب َ. 

ملذهبي ــ يمكن أن يميز بوضوح بني ثالثـة أطـوار للتـشيع إن املتأمل يف تاريخ التشيع ــ بمعناه ا
. الشيعة األوىل، والتشيع الغايل، والتشيع الرافـيض: أفرزت لنا تبعا لذلك ثالثة أصناف للشيعة، هي

وكـان مـن جـراء ذلـك تـشوهيهم إيـاهم، إمـا بوضـع .  بنـي أميـةمجيعا يتسمون بانحرافهم عنوهم 
 الثقات منهم عن الضعفاء بـام  بعضَ يف ذمهم وشينهم، أو بتدليسالكذابني واملتهمني منهم األخبار

 . يشينهم، أو بالتأويل الباطل ملا يصح بام ال يصح

 : عىل النحو التايلهذا األمر احلديث عن  تفصيلهذا، ويمكن

                                                        
 .٣٦٥٥ صحيح البخاري برقم )١(
 .٣٦٩٧ املصدر نفسه برقم )٢(



 

 ٣٣٩

 

   األول األولاملبحثاملبحث
   األوىل األوىلالشيعةالشيعة  
الشيعة : (ة هبذا االسمِ نفسه بام عرف عند أهل السنٍّبدأ هذا الطور من التشيع يف عهد عيل 

وهم أولئك الذين فضلوا عليا عىل عثامن، مع تفضيلهم أليب بكر وعمر ريض اهللا عـنهام ). األوىل
ولو مل يكـن . شيعي، وعثامين: ِّوكان أهل الصدر األول يميزون بينهم بقوهلم. عىل الصحابة مجيعا

َهلذه التقسمة ما تدل عليه لـام صار هلا معنى َ. 

، األوىل الـشيعة أدركـت «: قـال اجلحـاف أيب عـن، سـعيد بن املباركن معني عن حييى ب روى
  .)١(»وعمر، بكر أيب عىل عليا يفضل الذي فيهم والغايل

 األوىل الـشيعة أدركـت «: قال سليم أيب بن ليث من طريق ابن شوذب عن الاللكائي روىو
 .)٢(»أحدا وعمر بكر أيب عىل يفضلون ما

 أهـل بتفـضيل القـائلني األوىل الـشيعة مـن اشـيعي  ـــيعمر بن حييى ــ كان«: وقال ابن خلكان
 .)٣(»غريهم من فضل لذي تنقيص غري من البيت

 كـان وإنـام ،وعمـر بكـر أيب تفـضيل يف يتنـازعون ال األوىل الـشيعة كانت«: ّويقول ابن تيمية
 بكـر أبـو ^ اهللا رسول بعد الناس أفضل إن: اهللا عبد بن رشيك قال وهلذا .وعثامن عيل يف النزاع
 قـال الـذي وهـو. هـذا عـىل كـانوا الشيعة كل: فقال؟ الشيعة من وأنت هذا تقول له فقيل. وعمر

 بكـر أيب عـىل عليـا فـضل مـن: الثـوري سـفيان قـال وهلـذا؟ قال فيام أفنكذبه منربه أعواد عىل هذا
 .)٤(» واألنصار باملهاجرين أزرى فقد وعمر

 عليـا نأو ،عـثامن عـىل ٍّعـيل تفـضيل اعتقـاد هو املتقدمني عرف يف التشيع«: ويقول ابن حجر
 .)٥(»وتفضيلهام الشيخني تقديم مع خمطئ خمالفه نأو حروبه يف مصيبا كان

                                                        
 .٢/٢٤لرجال  معرفة ا)١(
 .٢٤٧١ رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة برقم )٢(
 .٦/١٧٣ وفيات األعيان )٣(
 .١٣/٣٤ الفتاوى )٤(
 .١/٦٣ هتذيب التهذيب )٥(



 

 ٣٤٠

ِومن أوائل أولئك الشيعة األوىل حممد بن عيل بن أيب طالب املعروف بابن احلنفية الذي صح 

 :قـال ؟مـن ثـم :قلـت. بكر أبو :قال ؟^ اهللا رسول بعد خري الناس يأ :أليب قلت« : قالعنه أنه

 .)١(»املسلمني من رجل إال أنا ما :قال ؟أنت ثم :قلت ،عثامن يقول أن وخشيت. عمر ثم

.  خالفتـه أواخـروسبب نشأة هذا الطور هبذه الصورة املذهبية ما نقمه بعضهم عىل عـثامن يف

ُوإال ما اتفقوا عليـه إمامـا هلـم مـن قبـل وهـم راضـون بإمجـاع يكـا ُد ال يعـرف لـه مثيـل يف تـاريخ ً
 قد إنى، عيل يا«: وهو ما ظهر معناه يف قول عبد الرمحن بن عوف يوم استخالف عثامن. اإلسالم

 .)٢(»بعثامن يعدلون أرهم فلم الناس أمر ىف نظرت

وهذا الصنف من التشيع وإن كان خيالف ما عليه أهـل الـسنة جتـاه الـصحابة عامـة واخللفـاء 

ال أن أهل السنة مل يتهموا أصـحاب هـذا املـذهب، بـل اتفقـوا عـىل عـدالتهم، الراشدين خاصة، إ

ِّوصدق من صدق منهم، وشهدوا بإيامهنم، فلم يفسقوهم أو يبدعوهم، فقبلـوا مـنهم مرويـاهتم َ َْ ُ ُ َِّ ََ ِ .

بل منهم من اعترب أصحاب هـذا املـذهب مـن مجلـة أهـل الـسنة، وأنـه مـن مجلـة اخلـالف الـسائغ 

 .ِنكر بعضهم عىل بعض فيهبينهم، بام ال ي

 بعـد عـنهام اهللا ريض وعـيل عـثامن يف اختلفـوا قـد كـانوا الـسنة أهـل بعـض« :يقول ابن تيمية

 مَّوقـد .بعـيل عـواَّبَر أو ،وسـكتوا ،عـثامن ٌقوم مَّفقد .أفضل أهيام وعمر بكر أيب تقديم عىل اتفاقهم

 ـــ املـسألة هـذه كانـت وإن .عـثامن قـديمت عىل السنة أهل أمر استقر لكن .توقفوا ٌوقوم ،اعلي ٌقوم

 لكـن .الـسنة أهـل مجهـور عنـد فيها ُفِاملخال لَّيضل التي األصول من ليست ــ وعيل عثامن مسألة

 رسول بعد اخلليفة بأن يؤمنون أهنم وذلك ،)اخلالفة مسألة( هي فيها ِفاملخال لَّيضل التي املسألة

 فهـو األئمـة هـؤالء مـن أحـد خالفـة يف طعـن ومـن .عيل ثم ،عثامن ثم ،عمر ثم ،بكر أبو ^ اهللا

 .)٣(»أهله محار من أضل

َّويقتيض موضوع هذه الرسالة ــ من حيث الرواية التارخيية ـــ أن يقـسم هـذا الـصنف بـدوره  ُ
 .أصحاب اإلسناد، وأصحاب االنتخاب والرسد: قسمني

 
                                                        

 .٣٦٧١ صحيح البخاري برقم )١(
 .٧٢٠٧ صحيح البخاري برقم )٢(
 .٣/١٥٣ الفتاوى )٣(



 

 ٣٤١

  األولاملطلب
  اإلسنادأصحاب

نة، يرووهنـا عـنهم، ويقبلـون منهـا ويـردون، تبعـا ومرويات هؤالء ختتلط بأسـانيد أهـل الـس
 .ملنهاج أهل الرواية املتبع يف هذا الباب

َويالحظ أن مرويات هذا الباب إنام تؤتى  ِمـن قبـل التـدليس، واالنقطـاع، واإلرسـال، غالبـا ُ ِ

فتلك أبرز السبل التي جتوز عن طريقها ما ال يـصح مـن املرويـات الباطلـة .. والنكارة، والشذوذ
النـاس  مدَحي ال الكوفة هلأ من قوم كان«: اينَجْوزُاجل إسحاقيقول أبو . ملوضوعة ونحو ذلكوا

 ،)١( عمـرو بـن عبـد اهللاإسـحاق أيب مثـل ،الكوفـة حمـدثي رؤوس هـمـــ  التـشيع يعنيــ  مذاهبهم
 النـاس احـتملهم م،قـراهنأ مـن وغـريهم ،)٤( بن احلارث الياميوزبيد ،)٣(عمش واأل،)٢(ومنصور

 .صـحيحة خمارجهـا كـونت ال أن خافوا ملا أرسلوا عندما ووقفوا ،احلديث يف ألسنتهم دقص عىل
 أبـو حكـى مـا إال العلـم أهـل عنـد عـنهم ينتـرش ومل عرفـونُي ال قـوم عـن فـروى إسحاق أبو فأما

 عليه جرى الذي القسط ميزان عىل األمة هاتعرض إذا التي شياءاأل تلك وىَر فإذا .عنهم إسحاق
. .الـصواب عنـدي ذلـك يف الوقـف كـان عليها تتفق مل املوئل هم الذين وأئمتهم نياملسلم سلف

 وأبـو األعمـش الكوفـة أهـل حـديث أفـسد إنـام :يقـول )٥(عبـداهللا سمعت :زمعة بن وهب قالو
 .)٦(» ــ للتدليس يعنيــ  إسحاق

رخيية ساعد عىل رواج مثل هذه املرويات عندهم تساهل أصحاب هذا املذهب يف الرواية التا
 . ، وتساحمهم يف مثل هذه املرويات املتشيعة خاصة)٧(عامة بمنهاجه املعروف عنهم قديام

                                                        
ِ هو السبيعي)١(  .سيأيت. َّ
 أثبـت كـان احلـديث يف ثبـت ثقـة كـويف :العجـيل قال السلمي، ربيعة بن اهللا عبد بن املعتمر بن منصور:  هو)٢(

 اثنتـني سـنة مـات: قـال ابـن سـعد .بغـال يكـن ومل قليـل تـشيع فيـه كان ..صالح رجل متعبد ..الكوفة أهل
، وهتـذيب ٨/٤٥٦، والطبقـات الكبـري البـن سـعد ٢/٢٩٩معرفة الثقـات، للعجـيل : انظر. ئةاوم وثالثني

 .٢٨/٥٤٦ل الكام
 . سيأيت)٣(
ـــ  الـرمحن عبـد أبوــ  أيضا اميَيِاإل ويقالــ  اليامي كعب بن عمرو بن الكريم عبد بن احلارث بن زبيد:  هو)٤(

قـال ابـن  .كـان ثقـة ثبتـا. ، وشـقيق بـن سـلمةالنخعي يزيد بن إبراهيم عن روىــ  الكويف عبداهللا أبو ويقال
هــ انظـر األنـساب ١٢٢ سـنة  مـات.الـشديد الـورع ولـزوم الـدين يف الفقه مع اخلشن العباد من كان: حبان

 .٩/٢٨٩، وهتذيب الكامل ٦/٣٤١، والثقات البن حبان ١/٣٩٩
 ).هـ١٨١ت( هو عبد اهللا بن املبارك )٥(
 .٤/٣٥٨، وهتذيب التهذيب، البن حجر ١٢٥-١٢٣ أحوال الرجال، للجوزجاين ص )٦(
 .ساهل يف الرواية التارخييةيف قضية معنى الت وسبق احلديث عن ذلك )٧(



 

 ٣٤٢

 :ومن أبرز من رأيته يمثل أصحاب هذا املطلب من الشيعة األوىل

 بـن اهللا وعبـد ،الـزبري بـن اهللا عبـد  روى عـن: البـرصيعـةْطِق بـن مالك بن املنذر نرضة أبوــ 
. )١(عـيل شـيعة من نرضة أبو وكان .هـ٨٢ يف ثورته سنة شعتاأل ابن مع خرج وكان ممن.. عباس

 أيب مـوىل سـعيد أيبوهو عىل الرغم من توثيقه فإن له مرويات منكـرة يف حـق عـثامن، رواهـا عـن 
 .)٢(ئةاوم تسع أو ثامن سنة تويف.  الذي مل يرو عنه غري أيب نرضةأسيد

ِــ أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا الكويف قيل إنه ولد لسنتني بقيتـا مـن خالفـة عـثامن : َّ
ُومما روي عنـه . )٣(وقيل غري ذلك. هـ١٢٧تويف سنة . وكان ثقة، إال أنه تغري بأخرة. ريض اهللا عنه

 اآلن وقـدمت وتقـديمهام وعمـر بكـر أيب فـضل يف يـشك أحد وليس الكوفة من خرجت«: قوله
 .)٤(»يقولون ما أدرى ما واهللا وال ،ويقولون يقولون وهم

 ..البـرصي احلـسن :عـن روى :الكـويف العـالء أبـو ،األنعمـي املـرادي الواحد عبد بن ساملــ 
 فقال املرادي سامل عن داود أبا سألت«: قال أبو عبيد اآلجري ..اجلراح بن وكيع :عنه روىوممن 

 لـست إين«: ومن أهـم مروياتـه حـديث. )٦(ِوقد اختلف يف تضعيف روايته: قلت. )٥(»شيعيا كان
 هـدي واهـدواـــ  وعمـر بكـر أيب إىل يـشري  ــبعدي من باللذين فاقتدوا ،فيكم بقائي قدر ما دريأ

 .وليس يصح. )٧(»عبد أم بنا وعهد ،عامر

وقـال ابـن . كـان مـن الثقـات يف الروايـة: ــ عوف بن أيب مجيلة األعرايب، أبو سـهل، البـرصي
 بيـنام: قالـت حدثتـه سـلمة، أم أن«: تهمن مرويا. )٩(هـ١٤٦مات سنة . )٨(كان يتشيع: سعد وغريه

 وميــــق: يل فقال: قالت، )١٠(ةَّدُّبالس وفاطمة عليا إن: اخلادم قالت إذ يوما بيتي يف ^ اهللا رسول
 ومعهـام وفاطمـة عـيل فـدخل قريبـا، البيـت يف فتنحيـت فقمـت: قالـت. بيتـي أهل عن يل فتنحي
 واعتنق: قال. فقبلهام حجره، يف وضعهامف الصبيني، فأخذ صغريان، صبيان ومها واحلسني احلسن

                                                        
 .٦٦٤ املنتخب من ذيل املذيل، للطربي ص )١(
 .٥/٤٢٠ الثقات البن حبان )٢(
 .٢٢/١٠٢ انظر هتذيب الكامل )٣(
 .١٣٦-٦/١٣٥ منهاج السنة، البن تيمية )٤(
 .٣٧٥ سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود برقم )٥(
 .١٠/١٦٠ انظر هتذيب الكامل )٦(
 .٣٦٦٣والرتمذي يف اجلامع برقم . ٥/٣٨٢يف املسند أخرجه أمحد )٧(
 .٩/٢٥٧ الطبقات )٨(
 .٧/٥٨، والتاريخ الكبري للبخاري ٩/٢٥٧ الطبقات )٩(
 .٨/١٨٢انظر تاج العروس . الفناء :العرب كالم يف السدةو. الدار باب :بالضم ،ةَّدُّالس )١٠(



 

 ٣٤٣

 مخيـصة علـيهم )١(فأغـدف عليـا، وقبـل فاطمـة فقبـل األخـرى، باليـد وفاطمة يديه، بإحدى عليا
 :فقـال ؟ اهللا رسـول يـا وأنا: فقلت: قالت .بيتي وأهل أنا النار، إىل ال إليك، اللهم: فقال سوداء،

 .وليس يصح. )٢(»وأنت

 لكنـه ،ورع ،بـالقراءات عـارف حـافظ ثقـة ،الكـويف حممد أبو: ــ سليامن بن مهران، األعمش
. )٣(ومائـة  وأربعـنيثـامن أو وأربعـني سـبع سـنة مات. وستني إحدى سنة أول مولده كان. يدلس

 .)٤(السلف من أحدا ينتقص تشيعه يف كان أنه يبلغنا مل: أمحد وقال .يتشيع كان :معني ابن قال

كان من األئمة احلفاظ . هـ٢١٥ولد سنة . احب السننص: ــ أمحد بن شعيب بن عيل النسائي
 فيـه أن إال زرعـة، وأيب البخـاري، مضامر يف ٍجار وهو«: قال الذهبي. هـ٣٠٣تويف سنة . األثبات

ومن تصانيفه الدالـة عـىل مـا . )٥(»وعمرو كمعاوية عيل، االمام خصوم عن وانحراف تشيع قليل
 الذي أفرده يف ذكر فضائل عيل )٦()يل بن أيب طالبخصائص أمري املؤمنني ع(ذكر الذهبي، كتاب 

وقد تساهل يف مرويات هذا الكتاب ما مل نره يف بقية كتبه، فأدخـل فيـه الكثـري مـن . ريض اهللا عنه
 .تلك املرويات التي ال تصح

قـال اخلطيـب . عِّيـَالب بابن يعرف :محدويه بن حممد بن اهللا عبد بن حممدــ احلاكم أبو عبد اهللا، 
 مــصنفات احلـديث علـوم يف ولــه واحلفـظ، واملعرفـة والعلــم الفـضل أهـل مــن كـان« :غـداديالب

مـشحون بتلـك األباطيـل التـي ) املستدرك عىل الـصحيحني(وكتابه . هــ٤٠٥تويف سنة . )٧(»عدة
 مجـع«: قـال بنيـسابور األرمـوي حممـد بـن إبـراهيمروى اخلطيب عن . أنكرها عليه علامء الرواية

 يف إخراجهـا يلـزمهام ومـسلم، البخـاري رشط عـىل صـحاح أهنـا زعـم أحاديـث اهللا عبد أبو احلاكم
 .)٨(»فعلـه يف صـوبوه وال قولـه، إىل فيه يلتفتوا ومل ،ذلك احلديث أصحاب عليه فأنكر..صحيحيهام

 .)٩(»كال لـيس هـو رافـضيا، بـىل يتـشيع: ُّواهتم احلاكم بالرفض إال أن الذهبي نفى عنه ذلك قائال
فضائل عثامن، وجعله يف ترتيبه ) املستدرك(ذلك أن الرجل أخرج يف كتابه .  كام قالواألمر: قلت

َّبعد أيب بكر، وعمر، ثم ربع بعيل ريض اهللا عنهم أمجعني َ. 
                                                        

 .٢٤/٢٠١انظر تاج العروس . أسبغ:  أغدف)١(
 .٦/٢٩٦يف املسند  أخرجه أمحد )٢(
 .٢٦١٥ تقريب التهذيب برقم )٣(
 .٦/٩٨ إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي )٤(
 .١٤/١٣٣ سري أعالم النبالء )٥(
 .وقد أفرده بعض املحققني والنارشين بالتحقيق والنرش) السنن الكربى( وهو جزء من كتابه الكبري )٦(
 .٣/٥٠٩ تاريخ مدينة السالم )٧(
 .٣/٥١٠الم  تاريخ مدينة الس)٨(
 .١٧/١٧٤ سري أعالم النبالء )٩(



 

 ٣٤٤

َوعامة األول من أهل الكوفة من هذا الباب   بـن حنبـلأمحـد بـن اهللا عبـدروى اخلـالل عـن . ُ
َوروى عن أمحد أيـضا. )١(»..عثامن عىل عليا يفضلون الكوفة أهل« :أيب قال :قال  الكوفـة أهـل«: َ

 .وذلك قبل أن يفشو فيهم الغلو والرفض: قلت. )٢(»لونِّيفض كلهم

 :وأما عن أبرز مرويات هذه الطائفة وأثر الوضع فيها

 : )٤( من طريق أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري قالوغريه )٣(ما أخرجه احلاكم .١

 فقـال عنـه فـسأل عليـا يـر فلـم القـوم وجوه يف نظر املنرب عىل بكر أبو قعد ملا..«
 أن أردت ،وخنتنه  اهللا رسول عم ابن: بكر أبو فقال به فأتوا األنصار من ناس
 الزبري ير مل ثم فبايعه  اهللا رسول خليفة يا تثريب ال: فقال املسلمني عصا تشق

 يـهوحوار  اهللا رسـول عمـة ابـن: فقـال بـه جـاؤوا حتـى عنه فسأل العوام بن
  اهللا رسـول خليفـة يـا تثريب ال قوله مثل فقال املسلمني عصا تشق أن أردت
 ..»فبايعاه

 .وقد سبق استيفاء خترجيه وتفصيل القول فيه، وأنه ال يصح

، وابـن )٨( ــ ومـن طريقـه اخلطيـب)٧(، واملحاميل)٦(، وأبو يعىل)٥(وأخرج النسائي يف مسند عيل .٢

 امل بن أيب ـن طريق األعمش، عن سلمة بن كهيل، عن س، م)١٠( ــ والضياء املقديس)٩(عساكر

 : )١١(قالاجلعد، عن عبد اهللا بن سبع 

 من هذه لتخضبن النسمة وبرأ احلبة فلق والذي: فقال طالب أيب بن عيل خطبنا«
 إال أحـد ذاك يقـول ال واهللا: رجـل فقال: قال - رأسه دم من حليته يعني - هذه
 أال: رجـل فقـال .قـاتيل إال يب تقتـل أن اهللا أنـشد أو اهللا أذكـر: فقـال عرتته أبرنا

                                                        
 .٥٦٩ السنة، للخالل، برقم )١(
 .٥٦٨ املصدر نفسه  برقم )٢(
 . سبق خترجيه )٣(
 . املتن ألمحد)٤(
  .٦-١٥/٥ انظر هتذيب الكامل )٥(
  .٥٩٠ مسنده برقم )٦(
  .١٩٨، ١٥٠ أماليه برواية ابن البيع برقم )٧(
  ). ط بشار١٣/٥٢٠ (١٣/٥٧ تاريخ بغداد )٨(
  .٤٢/٥٤٠ تاريخ دمشق )٩(
  .٥٩٥ األحاديث املختارة برقم )١٠(
  . املتن متن أيب يعىل)١١(



 

 ٣٤٥

 اهللا رسول ليهإ ترككم ما إىل أترككم نولك ،ال: قال؟ املؤمنني أمري يا تستخلف
 ثـم لـك بـدا مـا فيهم تركتني اللهم: أقول: قال لقيته؟ إذا هللا تقول فام: قالوا ^

 .»أفسدهتم شئت وإن ،أصلحتهم شئت فإن فيهم وتركتك توفيتني

ــعدورواه ــيبة)١( ابــن س ــن أيب ش ــدنيا)٣(، وأمحــد)٢(، واب ــن أيب ال ــو يعــىل)٤(، واب ــن )٥(، وأب ، واب
 بـن اهللا عبـد عـن ،سـامل بـن أيب اجلعـد عـن، األعمـش، مـن طريـق )٧(، والضياء املقديس)٦(عساكر

 .اخلرب بنحوه.. عليا سمعت: قال، سبيع

ْ، واخللدي)٨(ورواه أمحد بـن كهيـل، عـن عبـد اهللا بـن ، مـن طريـق سـلمة )١٠(، وابن عساكر)٩(ُ
 . بنحوه.. خطبنا عيل: سبع، قال

  عن، األعمش عن، رزيق بن عامر من طريق )١٣(، وابن عساكر)١٢(، والبيهقي)١١(ورواه البزار

 ومل«: )١٤(وقال الدارقطني. بنحوه.. عيل قال: قال، احلامين يزيد بن ثعلبة عن، ثابت أيب بن حبيب

 .»سبع بن اهللا عبد مقال احلديث متن يف الوق إسناده  ــ يعني عامرا ــيضبط

 عن ،اجلعد أيب بن سامل عن جبري بن حكيم، من طريق )١٦(، وابن عساكر)١٥(ورواه أبو الشيخ

 .»سبع بن عبداهللا عن يرويه وإنام عيل من يسمعه مل سامل«: قال ابن عساكر. )١٧(بنحوه.. قال عيل

                                                        
  .٣/٣٢ الطبقات )١(
  .٣٨٢٥٣ املصنف برقم )٢(
  .١/١٣٠ املسند )٣(
  .١٩ مقتل عيل ص )٤(
  .٣٤١ مسنده برقم )٥(
  .٤٢/٥٣٨ تاريخ دمشق )٦(
  .٥٩٤ األحاديث املختارة برقم )٧(
  .١/١٥٦  املسند)٨(
  .٣٥٦، ٣٥٥، برقمي حديثية أجزاء ثالثة فيه جمموع فوائده، ضمن كتاب )٩(
  .٤٢/٥٤١ تاريخ دمشق )١٠(
  .٨٧١ برقم  مسنده)١١(
  .٣٨٤ القضاء والقدر، برقم )١٢(
  .٤٢/٥٤٢ تاريخ دمشق )١٣(
  .٣/٢٦٦ العلل )١٤(
  .٣/١٠٤ طبقات املحدثني بأصبهان )١٥(
  .٤٢/٥٣٧ تاريخ دمشق )١٦(
العلــل . ّ ذكــر الــدارقطني أن منــصور بــن املعتمــر رواه كــذلك عــن ســامل بــن أيب اجلعــد مرســال عــن عــيل)١٧(

٣/٢٦٦. 



 

 ٣٤٦

ني أن الصواب من هذه الطرق إىل ابن ّومدار هذا اخلرب عىل األعمش، ورجح الدارقط: قلت
وهي عىل كـل حـال روايـة ضـعيفة، فهـي فـضال عـن اضـطراب إسـنادها، . )١(سبع إنام هو األول

َّمعلــة  فــصاحبها عبــد اهللا بــن ســبع هــذا، ال يعــرف إال بروايــة ســامل بــن أيب اجلعــد عنــه، فحالــه ،َ
، وقد تساهل األعمش يف روايـة )٣(سوسامل وإن كان ثقة، إال أنه كثري اإلرسال والتدلي. )٢(جمهولة

 .هذا اخلرب، لتشيع فيه، وكذلك النسائي

: قـال العـالء، أيب املـرادي سـامل من طـرق عـن )٥(، وابن عساكر)٤(وأخرج إسحاق بن راهويه .٣
 : يقول )٦(احلسن سمعت

 بن اهللا عبد قام، م ريض اهللا عنهوأصحابه طلحة أمر يف البرصة  عيل قدم ملا«
 أوصـية، هـذا مـسريك عـن أخربنـا، املـؤمنني أمـري يـا: فقـاال بـادع وابـن الكواء

 تفرقـت حـني رأيتـه رأيـا أو، عنـدك عهـده عهـدا أم، ^ اهللا رسول هبا أوصاك
 مات ما واهللا، ^ عليه كاذب أول أكون ما:  فقال؟ كلمتها واختلفت األمة

 ذلـك كـل، مرضه يف ^ مكث ولقد، قتال قتل وال، فجأة موت ^ اهللا رسول
 ولقـد، بالنـاس فليـصل بكـر أبـا مروا: ^ فيقول، بالصالة فيؤذنه، املؤذن يهيأت

 ذلك يف عارضت حتى، به لقمت شيئا إيل عهد ولو، مكاين يرى ^ وهو تركني
 يسمع مل مقامك قام إذا، رقيق رجل  بكر أبا إن: فقالت، ^ نسائه من امرأة

 .يوسف حبصوا إنكن :^ فقال، بالناس فليصل  عمر أمرت فلو، الناس
 وىل قـد ^ اهللا رسـول فـإذا، أمـرهم يف املسلمون نظر ^ اهللا رسول قبض فلام
، معهـم وبايعتـه، املـسلمون فبايعـه، دنيـاهم أمـر فولـوه، ديـنهم أمر  بكر أبا

 إقامـة يف  يديـه بـني سـوطا وكنـت، أعطاين إذا وآخذ أغزاين إذا أغزو فكنت
،  بعمر فأشار، ولده يف علهاجل  موته حضور عند حماباة كان فلو، احلدود

 إذا وآخـذ أغـزاين إذا أغـزوا وكنـت، معهـم وبايعتـه، املـسلمون فبايعه، يأل ومل
 حضور عند حماباة كان فلو، احلدود إقامة يف  يديه بني سوطا وكنت، أعطاين

 أمـر فيوليـه، رجـال قريش معرش من يتخري أن وكره، ولده يف جلعلها،  موته
. ستة منا فاختار، قربه يف  عمر حلقت إال بعده من إساءة فيه يكون فال، األمة

،  عـوف بـن الـرمحن عبـد وثـب اجتمعنـا فلـام، رجال لألمة لنختار، فيهم أنا
 رجـال اخلمـسة مـن خيتـار أن عـىل مواثيـق نعطيـه أن عـىل منها نصيبه لنا فوهب

                                                        
 .٥/٩٨وراجع التاريخ الكبري للبخاري  .٣/٢٦٦ العلل )١(
 .٩/٣٤٠لسان امليزان، البن حجر :  انظر)٢(
 .٥/١٠٨، وسري أعالم النبالء ٨٠-٧٩املراسيل البن أيب حاتم ص :  انظر)٣(
 .٤٣٩٤ انظر املطالب العالية برقم )٤(
 .٤٤٣، ٤٢/٤٤٠ تاريخ دمشق )٥(
 . يعني البرصي)٦(



 

 ٣٤٧

 عـرض دولقـ، فبايعـه  عثامن بيده فأخذ، مواثيقنا فأعطيناه، األمة أمر فيوليه
 فبايعـت، بيعتـي سـبق قـد عهدي فإذا، أمري يف نظرت فلام، ذلك عند نفيس يف

  يديـه بني سوطا وكنت، أعطاين إذا وآخذ أغزاين إذا أغزو وكنت، وسلمت
 يف كانت التي املوثقة فإذا، أمري يف نظرت،  عثامن قتل فلام، احلدود إقامة يف

 وأنـا، بـه وفيـت قـد  عـثامنل العهـد وإذا، انجلـت قد وعمر، بكر أليب عنقي
 لـيس مـن فيها فوثب، طلبة وال، دعوى عندي ألحد ليس، املسلمني من رجل
، كسابقتي سابقته وال، كعلمي علمه وال، قرابتي قرابته ال  ــمعاوية يعنيــ  مثيل

 يعنيـانــ  الرجلني هذين قتالك عن فأخربنا، صدقت: قاال .منه هبا أحق وكنت
 يف وصاحباك، الرضوان بيعة يف وصاحباك، اهلجرة يف اكصاحب  ــوالزبري طلحة

 أبا بايع ممن رجال أن ولو، بالبرصة وخالفاين، باملدينة بايعاين:  فقال، املشورة
 .»لقاتلناه خلعه  عمر بايع ممن رجال أن ولو، لقاتلناه خلعه  بكر

خرون فيه، وسـبق فهذا خرب مرسل ال يصح، ويف إسناده سامل املرادي ضعفه بعضهم ووثقه آ
 . أنه كان يتشيع

.  عـن عـيلاحلـسن عـن اهلـذيل، بكر أيب نحوه من طريق )٢(، وابن عساكر)١(وأخرج البالذري

 . مرتوكاهلذيل بكر وأبو: قلت

 عـن إسـحاق، بن النرض عن املدائني،  أيضا قطعة منه خمترصة من طريق )٣(وأخرج البالذري
 .عرفُيف إسناده من ال ي: تقل. عيل عن احلسن، عن حازم، بن اهللا عبد

 أيب عـن ،نـرضة  أيب من طريق املعتمر بن سليامن، عن أبيه، عـن)٤(وأخرج إسحاق بن راهويه .٤

 : قال األنصاري أسيد أيب موىل سعيد

 إىل بـالعمرة التمتـع عـن أو ،احلـج أشـهر يف العمرة عن هنى  عفان بن عثامن إن«
 عـيل إىل بـه فمـشى شيئا فأخذ ،املنرب عن  عثامن فنزل ،مكانه عيل هبا فأهل ،احلج
، عـيل إىل فمـشى ،منـه فانتزعاه عنهام اهللا ريض والزبري طلحة فقام ، أن فكـاد 

 .»شيئا عليه  عيل يرد وال مضل لضال إنك :له ويقول بإصبعه عينه ينخس

. وقـد سـبقت اإلشـارة إىل ذلـك. األنـصاري أسيد أيب موىل سعيد أيبهذا اخلرب من منكرات 

 . تساهل أبو نرضة يف روايته لتشيعه، وسبق أنه كان من الشيعة األوىلوقد

                                                        
 .٢/٢٣١ أنساب األرشاف )١(
 .٤٢/٤٤١ تاريخ دمشق )٢(
 .٢/٢٣١ أنساب األرشاف )٣(
  .٢١٣٦ انظر املطالب العالية برقم )٤(



 

 ٣٤٨

 يـونس بـن إرسائيـلطريق  ، وابن عبد الرب، والاللكائي، وغريهم مجيعا من)١(أخرج ابن سعد .٥
 :لقا ميمون بن عمرو عن، إسحاق أيب عن

 فـام: عمـر ابـن لـه فقـال، الطريـق هبم سلك )٢(األجلح ولوها لو: عمر قال ..«
 .»، وميتا حيا أحتملها أن أكره: قال؟ )٣(املؤمنني أمري يا يمنعك

. قطعة منه من طريق معمر عن أيب إسـحاق عـن عمـرو بـن ميمـون أيضا )٤(وروى البالذري
 .الطريق هبم لريكبن لحياألج ولوها ئنل: وهي قول عمر

 عـن وهذا الطريق ال يصح، فيه أيضا تدليس أيب إسحاق السبيعي عمرو بن عبـد اهللا، فـضال
 أفـسد مـا« :ُفقد عرف أبو إسحاق بالتدليس ــ عىل الرغم من كونه ثقـة ـــ حتـى قيـل. )٥(تشيع فيه

وذلك ملا اشتهر بـه مـن . )٦(»األعمش وسليامن السبيعي يعني إسحاق أبو إال الكوفة حديث أحد
ك ويف ذلـ. )٧(عـرفُالتدليس، خاصة وأنه روى عن مائة شيخ ال حيدث عنهم غريه مـنهم مـن ال ي

ُ، وأيب إسـحاق، واألعمـش مـا مل يعلـم أنـه ]الثـوري[وحديث سفيان «: يقول يعقوب بن سفيان
 .)٨(»َّمدلس يقوم مقام احلجة

 املـسور عـن الـرمحن عبد بن محيد فأخربين الزهري  قال:، عن معمر قال)٩(أخرج عبد الرزاق .٦
 :خمرمة قال بنا

 فـإين ،بعـد أمـا :قال ثم هعلي وأثنى فحمداهللا ،الرمحن عبد إىل الناس اجتمع ..«
 .سـبيال نفـسك عىل عيل يا جتعل فال ،بعثامن يعدلون أرهم فلم الناس يف نظرت

 تعمـل أن ^ رسـوله وذمـة وذمتـه وميثاقـه اهللا عهـد عـثامن يـا عليـك :قـال ثم
 فمـسح .نعـم :قال ه؟بعد من اخلليفتان به عمل وبام ،^ نبيه وسنة ،اهللا بكتاب

 :فقـال عباس بنا فلقيه خرج ثم ،عيل بايعه ثم ،الناس بايعه ثم فبايعه ،يده عىل
 شيئا خيرم ال ستا صاحبيه بعمل فعمل :قال ؟هي خديعة أو :عيل فقال .خدعت

 .»أمره عىل فغلب وضعف رق الشيخ إن ثم ،سنني ست إىل
                                                        

 .٣/٣١٦ الطبقات )١(
وكذلك ذكـر الـذهبي هـذه القطعـة مـن الروايـة يف ترمجـة . »ني عليايع«:  زاد متن الاللكائي، وابن عبد الرب)٢(

 ٢/٣٦٣راجع تاريخ اإلسالم . عيل
 .»ًعليا تقدم أن يمنعك ما«:  عند ابن عبد الرب)٣(
 .٢/٣٥٣  أنساب األرشاف )٤(
 .٢/٦٣٧ املعرفة والتاريخ )٥(
 .١/٢٤٤ ، ألمحد بن حنبل العلل ومعرفة الرجال)٦(
 .١٧٣، وسؤاالت اآلجري برقم ١٠٥وزجاين برقم  أحوال الرجال للج)٧(
 .٢/٦٣٧ املعرفة والتاريخ )٨(
 .٥/٤٧٧ املصنف )٩(



 

 ٣٤٩

 خديعـة أو :ّعـيل فقال !دعتُخ :فقال عباس بنا فلقيه خرج ثم ٌّعيل بايعه..«: يف قوله: قلت
 ،وضـعف رق الـشيخ إن ثـم ،سـنني سـت إىل شـيئا خيـرم ال سـتا صاحبيه بعمل فعمل :لقا ؟هي
 . زيادة منكرة مل ترد فيام سبق من طرق هذا الباب»أمره عىل لبُفغ

 عمـر عـن عبـدالعزيز بـن عمران من طريق )١(ويف الباب عن املسور أيضا ما رواه ابن عساكر
 عـن شـهاب ابـن عـن عـوف بـن عبدالرمحن نب عمر بن عبدالعزيز بن وحممد رسيج بن سعيد بن

 :قال خمرمة بن املسور عن خمرمة بن املسور بن عبدالرمحن

 :قـال عوف بن عبدالرمحن رسول كنت ألين ،الشورى بأمر الناس أعلم كنت« 
 دورها من األنصار جاءت قد القضاء دار يف وعبدالرمحن الثالثة الليلة كانت ملا

 يـا :فقال سعد فكلمه ،اليوم ذلك صباح يف كان ما ينتظرون ،كالرمانة واملسجد
 عمه ابن يقال أن حتب سعد يا إنك :قال .منك األمر هبذا أحق كان ما ،حممد أبا

 وأشـار مديـة تؤخذ لئن واهللا ،خليفة خاله يقال أن حتب مسور يا وإنك ،خليفة
 .شـيئا النـاس أمـر أيل أن مـن إيل أحـب تـهّنُث إىل بيده ومر هنا ها فتوضع تهّبُل إىل

 :قـال السيف والبس الصبح اشهد ،إسحاق أبا يا :فقال بيته إىل سعد فقام :قال
 هـواي وكـان :قـال .هبام فائتني وعثامن عيل إىل اذهب :فقال عبدالرمحن ودعاين

 .شئت بأهيام :قال ؟أبدأ بأهيام :فقلت :قال .نفسه يف ما أعلم أن فأحببت ،عيل يف
 وكـان ،بعـيل فبـدأت :قـال .مجيعا بل ،ال :قال ؟مجيعا أو فرادى هبام آتيك :قلت

 :قلت ؟غريي إىل معي أرسل :قال .خايل إليك أرسلني :فقلت :قال ،فيه هواي
 .شئت بأهيام :فقال ،سألته قد ،ال :قال ؟تبدأ أن أمرك فبأينا :قال .عثامن إىل ،نعم
 أذهب :وقال اجلنائز موضع عيل فقصد .فرادى أو مجيعا :فقال .بك بدأت وقد

 إىل معـي أرسل هل :فقال .إليك أرسلني خايل إن :فقلت الليل آخر يف عنقه إىل
 :قـال ،سـألته :قـال ؟يبـدأ بأينـا يعنـي فـسألته :قال .عيل إىل ،نعم :قلت ؟غريي
 أنـا فخرجـت .اجلنـائز موضـع عـىل ينتظـر وهـو ،بعـيل بـدأت وقد ،شئت بأهيام

 :قال. جملسه يف بدالرمحنع جئنا حتى ثالثتنا خرجنا ثم ،عليا جئنا حتى وعثامن
 خطـب رأيتـه فـام :قـال ،اخلطـب وال للكالم يتكلف ال رجال عبدالرمحن وكان

 النـاس فليـت قـد إين :قولـه يف قـال ثـم هيـعل وأثنـى اهللا فحمد ،الليلة تلك مثل
 هـذا وليتك إن مبايعي عيل يا أنت هل ،أنفسكام عىل وأعيناين ّعيل فأشريا عنكام
 ،ال :قـال ؟قبـل املاضني وسنة وميثاقه اهللا بعهد رسوله نةوس اهللا سنة عىل األمر

 ثـم ،األول كالمـه دون كالمـا تكلـم ثـم شيئا َفصمت :قال .طاقتي عىل ولكني
 هـل ،أنفـسكام عـىل وأعيناين عيل فاشريا عنكام الناس فليت قد إين :قوله يف قال

 اهللا بعهـد  رسـوله وسنة اهللا سنة عىل األمر هذا وليتك إن مبايعي عيل يا أنت
 يا أنا :عثامن قال ثم قال .طاقتي عىل ولكن ،ال :قال ؟قبل املاضني وسنة وميثاقه

                                                        
 .٣٩/١٩٤ تاريخ دمشق )١(



 

 ٣٥٠

 وسـنة وميثاقـه رسـوله وسـنة اهللا سنة عىل األمر هذا وليتني إن أبايعك حممد أبا
 أبـا اسـمع :فقـال ،الثالثـة كانـت ثـم :قـال الـثالث يف عـثامن قاهلـا .قبل املاضني
 أن فأحـب :قـال .خـريا ذلـك يف جيعـل أن اهللا وعـسى ،تـرى ما قال قد ،عبداهللا

 ولبس ،ّفاعتم عبدالرمحن فقام ،عنه فقاما .شئتام إن أو شئتام ما :فقال عنه يقوما
 حرصه من رأيت ملا لعيل يبايع أنه أشك وال ،فقعد املسجد إىل خرج ثم السيف

 وأثنـى اهللا فحمـد ،املنرب عىل عبدالرمحن رقي الصبح صليت فلام :قال ،ّعيل عىل
 عىل فبايعوا ادن :فقال ،بقريب هو ما الناس من حجرة عثامن إىل أشار ثم ،عليه
 أشـكل أصـوب كـان خـايل أن فعرفـت .وميثاقـه اهللا بعهد رسوله وسنة اهللا سنة
 .»إياها اآلخر ومنعه وثيقة أحدمها فأعطاه ،رجالن عليه

 بـن عمـرانف. ن الزهـري بمـرةوهذا خرب باطل هبذا املتن، مل يقله املسور، وال يـصح عـ: قلت

 احلـديث ضعيف ــ قال أبو زرعة ــ رسيج بن سعيد بن عمرو .)١(مل أقف له عىل ترمجة ،عبدالعزيز

ِالزهري عن يروى ْ . )٣(مـستقيمة ليست الزهري عن أحاديثه :عدى ابن قالو. )٢(مقلوبة أحاديث ُّ

وقال . )٤(منكر احلديث: خاري، قال البعوف بن عبدالرمحن بن عمر بن عبدالعزيز بن حممدأما و

وذكـر أبـو حـاتم أنـه لـيس لـه عـن الزهـري . )٥(املعـضالت الثقات عن يروى ممن كان: ابن حبان

 .)٧(الصادقجعفر  أصحاب من أنه وذكر بعضهموذكره الشيعة يف كتبهم،:قلت.)٦(حديث صحيح

 : قال عوف عن الضبعي، سليامن بن جعفر من طريق )٨(أخرج عمر بن شبة .٧

 ومعهـم املـرصيون وحـرصه الطلقـاء، مـن استبطنها بطانة  عثامن أفسد إنام«
 .»سبعامئة زهاء: قال؟ كانوا كم تعرف: قلت الكوفة أهل من رجال

عوف فضال عن تشيع ، مل يدرك عثامنــ  بن أيب مجيلة األعرايبــ هو ايف إسناده انقطاع، عوف 

 .سليامن بنا وجعفر

                                                        
 حممـد إخـوة ثالثـة  هـم: اآليت الكـالم عليـه، قـال أبـو حـاتمعمـر بـن عبدالعزيز بن  حممد إال أن يكون أخا)١(

 .٨/٧والتعديل انظر اجلرح . مستقيم حديث هلم ليس وعمران وعبداهللا
 . سؤاالت الربذعي)٢(
 .٥/٦٢ الكامل يف الضعفاء )٣(
 .١/١٦٧ التاريخ الكبري )٤(
 .٢٦٤-٢/٢٦٣ املجروحني )٥(
 .٨/٧ اجلرح والتعديل )٦(
 .١٧/١٧٥ اخلوئي املوسوى القاسم، أليب احلديث رجال معجم )٧(
 . ٤/١٢٨٣أخبار املدينة ) ٨(



 

 ٣٥١

 :قال  السبيعيإسحاق أيب عن  معمر عن)١(أخرج عبد الرزاق .٨

 عـصا عـىل معتمـدا عـيل فجـاء ،قـام ثم شيئا عليه فعاب ،عثامن إىل ذر أبو جاء«
 وعـىل اهللا عـىل الكتـاب هـذا يف تأمرنـا مـا :عثامن له فقال عثامن عىل وقف حتى

 وإن ،كذبه فعليه كاذبا يك إن ،فرعون آل مؤمن منزلة أنزله :عيل فقال ؟رسوله
 .الرتاب فيك يف اسكت :عثامن له فقال ،يعدكم يالذ بعض يصبكم صادقا يك

 .»فأمرناك استأمرتنا ،الرتاب فيك يف بل :عيل فقال

 .أبو إسحاق مل يدرك الواقعة. مرسل

 عـن املغـرية أيب بـن جعفـر عن القمي يعقوب نا: قال غسانأيب   عن)٢(أخرج خليفة بن خياط .٩
 :قال جبري بن سعيد

 بيعـة شـهد ممـن مائـة وأربعـة األنـصار مـن مائـة ثـامين اجلمـل يوم عيل مع كان«
 . »الرضوان

لـيس «: ال يصح، يعقوب بن عبد اهللا بن سـعد القمـي، صـدوق، إال أن الـدارقطني قـال فيـه
 . )٣(»بالقوي

 أيب بن جعفرو. )٥(»صدوق هيم«: وقال ابن حجر. )٤(»وضعف تشيع فيه«: وقال فيه ابن كثري
ناهيك عـن  .)٦(»صدوق هيم«: ابن حجر وقال شاهني، بنوا حبان ابن غري يوثقه مل القمي املغرية

 .انقطاعه، سعيد مل يدرك اجلمل

  الثايناملطلب
  االنتخاب والرسدأصحاب

مل ختتلف خمتارات أصحاب االنتخاب والرسد كثريا عن خمتارات أهل السنة، وهذا أمر يبـدو 
ُلـذلك أعرضـت عـن تلـك . طبيعيا ملذهب ال تبدو الفروق فيه كثرية بينه وبني مذهب أهل السنة

أمههـا املرويـات التـي تلقـي و ،املختارات التي اتفق معها أصـحاب هـذا املـذهب مـع أهـل الـسنة
. يـوم الـشورى باللوم من طرف خفي عىل عبدالرمحن بن عوف عندما اختار عثامن بـن عفـان 

                                                        
  .١١/٣٤٩ املصنف )١(
  .١٣٨ تارخيه ص )٢(
  .٣/٩٢ العلل )٣(
  .١٢/٢٠٦ البداية والنهاية )٤(
  .٥٣٧ تقريب التهذيب ص )٥(
  .٨١ نفسه ص )٦(



 

 ٣٥٢

يه وقتاهلام إيـاه فضال عن التعريض اخلفي بطلحة والزبري يف عدم الوفاء ببيعتهام لعيل واخلروج عل
فضال عىل اختيار ما يدل عىل نـدم عائـشة ريض اهللا عنهـا عـىل خروجهـا، رغـم نبـاح . يوم اجلمل

ناهيك عن إظهـارهم ـــ . وجود امرأة من نسائه يف هذا املوضع^ كالب احلوأب، وقد ذم النبي 
 شـعبة بمظهـر بام اختاروه من مرويات ــ عمرو بن العاص، ومعاوية بن أيب سـفيان، واملغـرية بـن

ِاملخادعني املحتالني يوم صفني ويوم التحكيم، وأن عليـا كـان كارهـا للتحكـيم، وأنـه أكـره عليـه  ُ

 ..وعىل اختيار أيب موسى األشعري حكام ندا لعمرو بن العاص رغم غفلته

ومن أبرز من رأيته يمثل أصـحاب هـذا املطلـب مـن الـشيعة األوىل أو مـن هنـج هنجهـم مـن 
 :املتأخرين

ِ وال يعرف عن هذا الرجل الكثري، فلـم يـرتجم ):هـ٣٩٠ت بعد (َّملطهر بن طاهر املقديس اــ  ُ
يف )  هــ٤٣٠ت (له أحد من القدماء حسب علمي، إال إشارات خاطفة عند أيب منصور الثعالبي 

 . )٢()هـ٦٢٦ت (وأخرى عند ياقوت احلموي . )١()غرر أخبار ملوك الفرس وسريهم (كتابه 
ُويظهـر القـسم التـارخيي مـن هـذا . )٣(ينطـق عـىل كثـري مـن عقيدتـه) والتـاريخالبـدء (وكتابه  ِ ُ

 .َالكتاب هذا النفس الواضح واالقرتاب الشديد ملذهب الشيعة األوىل
َابن الطقطقي ــ   جعفـر، أبـو العلـوي، طباطبـا ابن حممد بن عيل بن حممد:  وهو:)ـه٧٠٩ت(ِّْ

َالطقطقي بابن املعروف ْ كثري أيضا، إذ ال نكاد نقف له عىل ترمجـة وافيـة، إال مـا وال يعرف عنه ال: ِّ
ــه ــاه خلــف .املوصــل أهــل مــن مــؤرخ: قالــه الــزركيل بأن ــة يف أب ــة العلــويني نقاب  والنجــف باحلل

 .الفخري يف اآلداب السلطانية:  ومن أهم كتبه.)٤(وكربالء
 :ومن أهم خمتارات أصحاب هذا املطلب

َ، وابن الطقطقي)٥(َّما اختاره املطهر بن طاهر املقديس .١ ْ  )٨(، والطـربي)٧(، وأخرجـه الـبالذري)٦(ِّ
 عـن األيـيل يزيد بن يونس سمعت :قال أيب سمعت :قال حازم بن جرير بن وهبمن طريق 

                                                        
م، طبعـة مـصورة عـن طبعـة بـاريس، ١٩٦٣غرر أخبار ملوك الفرس وسريهم، مكتبة األسـدي بطهـران،  )١(

 .٥٠١زتنربج، ص : حتقيق
 .٧٩/ ٣ معجم البلدان)٢(
املطهـر املقـديس ومنهجـه التـارخيي يف : مد السيد إبـراهيم البـساطي، بعنـوان انظر دراسة يف هذا الرجل ملح)٣(

، جامعـة األزهـر، كليـة اللغـة العربيـة) الـدكتوراه ( ، رسالة مقدمة لنيل درجـة العامليـة كتاب البدء والتاريخ
 .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩

 .٦/٢٨٣ األعالم )٤(
 .٥/٢١٣ البدء والتاريخ )٥(
 .٩١نية ص  الفخري يف اآلداب السلطا)٦(
 .خمترصا. ٣/٥١ أنساب األرشاف )٧(
 .٤/٥٠٩ تاريخ الطربي )٨(



 

 ٣٥٣

 ذكـره يف نحن الذي مسريهم يف وعائشة والزبري وطلحة عيل خرب من ذكرها قصة يف الزهري
  :قال املوضع هذا يف

 مـا :للـزبري عـيل فقـال فتواقفـا ،الزبري فدعا فرسه عىل ٌّعيل خرج تواقفوا فلام..«
 لست :عيل فقال .منا به أوىل وال أهال األمر هلذا أراك وال ،أنت :قال ؟بك جاء

 الـسوء ابـن ابنـك بلغ حتى عبداملطلب بني من نعدك كنا قد ،عثامن بعد أهال له
 ما :لعيل قالف عليهام مر ^ النبي أن فذكر ،أشياء عليه وعظم وبينك بيننا ففرق
 ال فـإين :وقـال الـزبري عنـه فانـرصف .ظـامل لك وهو ليقاتلنك عمتك ابن يقول

 :ابنـه لـه فقـال .بصرية احلرب هذه يف مايل :فقال عبداهللا ابنه إىل فرجع .أقاتلك
 أن وعرفـت طالـب أيب ابـن رايـات رأيـت ولكنك بصرية عىل خرجت قد إنك

 حلفـت قـد إين وحيك :وقال وغضب أرعد حتى فأحفظه .فجبنت املوت حتتها
 وقـام فأعتقـه .رسجس غالمك بعتق يمينك عن رِّفَك :ابنه له فقال .أقاتله أال له
 سلط ،قتلته وأنت عثامن دم مني أتطلب :للزبري قال ٌّعيل وكان ،معهم الصف يف

 اهللا رسول بعرس جئت ،طلحة يا :عيل وقال .يكره ما اليوم عليه أشدنا عىل اهللا
 عنقـي وعىل بايعتك :قال ؟بايعتني أما !البيت يف عرسك خبأتو هبا تقاتل ^

 .)١ (»..اللج
 مـن )٣(، والطـربي)٢(ر مرسـل رواه الـبالذريريـق آخـوهـذا إسـناد مرسـل، وللخـرب ط: قلت

 نكـارة، إذ إن الـزبري مل »ظـامل لـك وهو ليقاتلنك«: ويف قوله. طريقني عن قتادة بنحوه مرسال أيضا
َّل انرصف منها غري مقاتل، وبذلك يكذب واضع اخلرب النبي يقاتل يف هذه املوقعة، ب ِّ ُ^ ! 

 وغـريهم )٦(، والرشيف الريض)٥(ما أورده املسعودي: )٤(َّومما اختاره املطهر بن طاهر املقديس .٢
 :فقال خطبهم و البرصة  دخلأن عليا

 جنـد اي الرابعة اهللا وعىل ًثالثا بأهلها ائتفكت ،املؤتفكة أهل يا ،السبخة هلأ يا«
 أعاملكـمو ،رقـاق أخالقكـم ،فاهنزمتم قرُوع ،فأجبتم رغا ،البهيمة اعَّبُت يا املرأة
 .»..زعاق وماؤكم ،نفاق

 .)٧( عىل إسنادله  مل أقفهذا خرب ال أصل، و
                                                        

هلذه الرواية، إال أهنا مل تشتهر بني أهل الـسنة اشـتهار غريهـا مـن ) ٣/١٢٢الكامل ( رغم اختيار ابن األثري )١(
ال أنـه أنكرهـا إ) ١٠/٤٥٧(وقد أوردها ابـن كثـري يف البدايـة والنهايـة . املرويات الباطلة، وكأهنا مل ترق هلم

 .إنكارا شديدا
 .٣/٤٩ أنساب األرشاف )٢(
 .٤/٥٠٢ تاريخ الطربي )٣(
 .٥/٢١٦ البدء والتاريخ )٤(
 .٢/٢٧٧ مروج الذهب )٥(
 .٤٥-١/٤٤ هنج البالغة )٦(
ٍ وقد حاول السيد عبد الزهراء احلسيني بمهـاترات فارغـة أن يرفـع هلـذا اخلـرب رايـة يف كتابـه)٧( مـصادر هنـج : ٍ

 !َّ، فكثر الكالم فيه من غري طائل)٣٤٨-١/٣٤٢( وأسانيده البالغة



 

 ٣٥٤

   الثاني الثانياملبحثاملبحث
   الغايل الغايلالتشيعالتشيع

ُسبقت عبارة  فـيهم والغـايل، األوىل الشيعة ُأدركت «: التي رواها حييى بن معني اجلحاف أيب ْ
ُّومن هذه العبـارة يتـضح حـد أصـحاب هـذا املبحـث،  .)١(»وعمر، بكر أيب عىل اعلي يفضل الذي َ

ِوأهنم قوم غالوا يف حب عيل حتى فضلوه عىل من فضل عيل نفسه عىل نفسه ــ كام مر يف الصحيح  ُ ٌَّ ٍَّ َّ
النيـل مـنهم َيضاف إىل ذلك بغـضهم عـثامن، وطلحـة، والـزبري، واحلـط مـن قـدرهم، بـل . عنه ــ

ُواحلد الفاصل بني هؤالء وبني الرافضة، إنكار الرافضة لفـضل أيب . أحيانا، وسبهم أحيانا أخرى
ُبكـر، وعمــر، ورفـض خالفــتهام، وسـبهام، بــل تكفريمهـا والــصحابة إال مـن نــرص عليــا وآزره يف  َُّ َِ

ُ ِ ُ
 .)٢(ويمكن إدخال الزيدية يف هذا الصنف. خالفته وحروبه

ِ أن بعض املصنِّفني قد يطلـق لفـظ الغـايل، ويقـصد بـه الـرفض، ويتـضح ذلـك وينبغي التنبيه

 .بقرائن تبني ذلك وتوضحه

 املطلب األول
 أصحاب اإلسناد

ــدليس،  ــل الت ــام أتــت كــذلك مــن قب ــاراهتم إن ــات أصــحاب هــذا املــذهب واختي وآفــة مروي
ــشذوذ ــارة، وال ــال، والنك ــاع، واإلرس ــرة روا.. واالنقط ــدهم كث ــك عن ــضاف إىل ذل ــن ي ــتهم ع ي

ُاملجهولني، واملرتوكني، بل الكذابني أحيانا، هذا فضال عام ابتلــوا به ممن اسـتغل غلـوهم فكـذب  ُ
 . عليهم

 :ومن أبرز من يمثل أصحاب هذا املذهب
. َكان غاليا يف التشيع منكر احلديث. هو أبو اليقظان عثامن بن عمري الكويف: ــ عثامن بن عمري

. )٣(»احلـديث منكـر هـو يقـول حنبـل ابـن سـمعت احلـديث منكر هباملذ غايل«: قال اجلوزجاين

                                                        
 .٢/٢٤ معرفة الرجال )١(
تقـول بجـواز ) هــ١٢٢ت (طالـب أيب بـن عـيل بـن احلـسني بن عيل بن زيد هم طائفة من الشيعة تنسب إىل )٢(

ن ولكـنهم ال يكفـرون أحـدا مـ. إمامة املفضول مع وجود الفاضل، وأن عيل بن أيب طالب أفضل الـصحابة
، وتاريخ املـذاهب اإلسـالمية، ملحمـد ٦٥مقاالت اإلسالميني، أليب احلسن األشعري ص : انظر. الصحابة

 .٤٢أبو زهرة، ص 
 .٢٣ أحوال الرجال برقم )٣(



 

 ٣٥٥

 يــؤمن التــشيع يف غــال املــذهب رديء هــذا اليقظــان أبــو عمــري بــن وعــثامن«: وقــال ابــن عــدي
 حـدود يف مات ،التشيع يفو ويغل ،يدلس وكان .واختلط ،ضعيف«: قال ابن حجر .)١(»بالرجعة

 .)٢(»ومائة اخلمسني
َــ أبو مـخنف لوط بن حي ْ كان جده خمنف ممـن صـحب النبـي : يى بن سعيد بن خمنف بن سليمِ

وهو وآله كانوا من الشيعة، شـهدوا مـع . ، بينام كان أبوه حييى من أصحاب عيل ريض اهللا عنه^
عيل مشاهده، فويل خمنف أصبهان لعـيل، وكـان رأس أزد الكوفـة يـوم اجلمـل، وقتـل فيهـا ولـداه 

ُوذكـر أن خمنفـا كـان . معه صفني وعمره سبع عرشة سـنةوشهد ولده حممد . الصقعب، وعبد اهللا
َممن ندموا عىل موقفهم املتخاذل جتاه احلسني، فخرج مع سليامن بن رصد وقتل يف عـني الـوردة ـــ  ُ

وتاريخ هذه األرسة يبني لنا بالفعل مـدى التـشيع . )٣(فيام يعرف بثورة التوابني، سنة مخس وستني
إال أين مل أر ما يدل عىل أنـه بلـغ درجـة . لن يقل عن درجة الغلوالذي سيكون عليه أفرادها، وأنه 

ّالرفض والقول بالرجعة والتقية والوصية، فإن هذا أمر مل يعرفه الصحابة مطلقا ـــ ومـنهم خمنـف  ِ َّ
وال شك أن ذلك كله سوف يلقي بظاللـه . جد لوط ــ أو كبار التابعني، فهو بعيد عنهم كل البعد

وكـان أهـم مـا .  لوط بن حييى، الذي اشتهر برواية األخبار والتـصنيف فيهـاعىل احلفيد أيب خمنف
 :العلـامء قالـت«: يقـول النـديم. اشتغل به منها أخبار العراق يف عرص اخلالفة الراشدة وبني أميـة

 ،وفارس واهلند خراسان بأمر واملدائني ،غريه عىل يزيد وفتوحها وأخبارها العراق بأمر خمنف أبو
فال غرو بعد ذلك أن يعتربه الشيعة . )٤(»الشام فتوح يف اشرتكوا وقد ،والسرية حلجازبا والواقدي

ُّويف املقابــل نجــده وقــد اهتــم يف روايتــه عنــد أهــل الــسنة فــضعفوه وتركــوا . مــن كبــار مــؤرخيهم
ويبدو من مروياته فيام تراءى يل أن غلوه يف التشيع كان سببا مهـام مـن أسـباب ضـعفه، . )٥(روايته
فـُرتك، فتلقـف مجهـرة مـن . داه ذلك إىل كثـرة الروايـة عـن املجاهيـل والـضعفاء واملرتوكـنيفقد أ

َالـضعفاء واملتهمـني مروياتــه وتـصانيفه، فعبثـوا هبــا وبـدلوا وحرفـوا، وقــد أ نـوا جانـب الرقابــة ِمَّ
ُعلـيهم، إذ تـرك الرجـل عنـد مجهـرة املحـدثني، ممـا زاد الطـني بلـة، فتحـول األمـر مـن االهتـام إىل 

إال أين مع ما رأيت يف مروياته ما يؤكد غلوه يف التشيع واحرتاقه فيه، مل أر ما يـدل عـىل . التكذيب
. ِّرفضه سوى اهتامات اهتمه هبا بعض املحدثني من غري بينة، ساعد عىل ذلك اعتـداد اإلماميـة بـه

 .هـ١٥٧وقد تويف أبو خمنف سنة 
                                                        

 .٥/١٦٧ الكامل )١(
 .٤٥٠٧ التقريب برقم )٢(
 إبـراهيم اليحيـى  ليحيـى بـن،)مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطـربي: ( راجع يف ذلك تلك الدراسة املفصلة)٣(

 .٢٧ص
 .١/٢٩٣ الفهرست )٤(
 .٦/٤٠٣، ولسان امليزان ٧/١٨٢اجلرح والتعديل :  انظر)٥(



 

 ٣٥٦

َ الضبعيسليامن  بنــ جعفر أنـه كـان : وذكـر أبـو داود. )١(»يتـشيع ثقـة « :قال فيـه ابـن معـني :ُّ
 بـن سـليامن ان له فقيل .به بأس ال سليامن بن جعفر«: حنبل بن أمحدوقال . )٢(وعمر بكر أبا يقدم

 وال الـوارث عبـد عن ينهى كان ،عنه ينهى يكن مل زيد بن محاد قال .حديثه يكتب ال يقول حرب
 .)٣(»عـيل يف يغلون البرصة وأهل ،ّعيل يف حاديثبأ حيدث وكان ،يتشيع كان إنام ،جعفر عن ينهى

 ولكـن فـال الـسب أما :فقال ؟وعمر بكر أبا تسب أنك زعموا سليامن بن جلعفر قيل«: ُوروى أنه
 ذكـر وإذا شـتمه معاوية ذكر إذا جعفر كان«:  قالالدوريوحكى مغلطاي عن . )٥(»٤(بآلك بغضا

 .)٧(هــ١٧٨وقد تويف سنة . )٦(»يبكي قعد عيل
 كالمـا الرزاق عبد من سمعت« :معني بن حييي قال :الصنعاين نافع بن مهام بن عبد الرزاق ــ

 ثقـات عـنهم أخـذت الـذين أستاذيك إن له فقلت املذهب من عنه ذكر ما عىل به فاستدللت يوما
 فعمـن ..واألوزاعـي الثـوري وسـفيان جـريج وبـن أنـس بـن ومالـك معمـر سنة أصحاب كلهم

 اهلـدي حـسن فاضـال فرأيتـه الـضبعي سـليامن بـن جعفـر علينـا قـدم: لافق ؟املذهب هذا أخذت
 رحـل وقد ،كثري وحديث أصناف مهام بن الرزاق ولعبد«: وقال ابن عدي. )٨(»عنه هذا فأخذت

 وقـد ،التـشيع إىل نـسبوه أهنـم إال ،بأسـا بحديثه يروا ومل ،عنه وكتبوا وأئمتهم املسلمني ثقات ليهإ
 روايتـه مـن به رموه ما أعظم فهذا ،الثقات من أحد عليها يوافقه ال امم الفضائل يف أحاديث روى
 فـأرجو الصدق باب يف وأما .هذا كتايب يف أذكره مل مما غريهم مثالب يف رواه وملا ،األحاديث هلذه

تويف . )٩(»مناكري آخرين ومثالب البيت أهل فضائل يف أحاديث منه سبق قد أنه إال ،به بأس ال أنه
 .هـ٢١١سنة 

                                                        
 .١٧٧ برقم الرجال يف معني بن حييى زكريا أيب كالم من )١(
 .١٢٨٧سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود برقم )٢(
 .٢/١٤٥ الكامل يف الضعفاء، البن عدي )٣(
 ـــ انظـر ختـريج اخلـرب ـــ ممـا »ما شـئت«، و»يا لك«: ويف مصادر أخرى. مل البن عدي كذا يف مطبوعة الكا)٤(

ويقـع يف ظنـي أهنـا قـد : قلـت. يعني أنه اختالف قديم بني املـصادر والنـسخ يف قـراءة هـذه الكلمـة املـشكلة
ام عـيل بـن ذلك بطلحة وعائشة وصنيعهام يف قتاهلّآل أيب بكر، وكان من تيم، يعرض يف ، يعني »بآله«: تكون

ُفلـيس يعقـل  ). ٢/١٣٦انظـر ميـزان االعتـدال (ذلك أن جعفر له مرويات يف فضائل الشيخني . أيب طالب
 !^أن يبغضهام ويروي فضائل هلام عن النبي 

وقـد . ٦/١٤٠، والثقـات البـن حبـان ١/٤٩٥ووالـضعفاء للعقـييل . ٢/١٤٥الكامل البـن عـدي :  انظر)٥(
، وتأولــه )٨/١٧٦سـري أعــالم النــبالء (الــذهبي هـذا اخلــرب عنــه حـاول بعــضهم دفــع ذلـك عنــه، فــضعف 

، وطعـن حمقـق هتـذيب الكـامل ـــ ٢/١٤٥الكامل (الساجي  فيام رواه ابن عدي عنه أن كان يعني جارين له 
 .وراجع احلاشية السابقة)  ــ يف هذا التأويل٢ حاشية ٥/٤٣

 .٣/٢٢٠ إكامل هتذيب الكامل )٦(
 .٥/٤٣ هتذيب الكامل ــ )٧(
 .١٨/٥٩، وهتذيب الكامل ٣٦/١٨٧ تاريخ دمشق )٨(
 .٥/٣١٥ الكامل يف الضعفاء، البن عدي )٩(



 

 ٣٥٧

 كـان«:  عـىل الـرغم مـن صـدقه، قـال ابـن سـعد:الكـويف اهليثم أبو ،واينَطَالق خملد بن خالدــ 
وقـد . )٢(»لـه أحاديـث منـاكري«: وقـال أمحـد. )١(»مفرطـا التـشيع يف احلديث منكر وكان ..متشيعا

 .هـ٢١٣تويف سنة . سبق له خرب يف موقعة اجلمل ال يصح يأيت تفصيل القول فيه
 حتـى ،يروى فيام اخلطأ  كثري،التشيع يف ايغال كان«: قال ابن حبان :لفزاريا غراب بن عيلــ 
 فبطــل الثقــات، عــن يروهيــا التــى املوضــوعة شــياءواأل كثــريا، روايتــه يف املقلوبــة ســانيداأل وجـد

 .)٥(هـ١٨٤تويف سنة . )٤(»صدوقا إال أراه وال يدلس كان« :أمحد قال. )٣(» به االحتجاج
 :هذه الطائفة وأثر الوضع فيهاوأما عن أبرز مرويات 

أيب  عـن ،عمـري بـن عثامن من طريق أيب اليقظان )٨(، وأبو نعيم)٧(، واحلاكم)٦(ما أخرجه البزار .١
 : قال  حذيفة عن وائل،

ــا: قــالوا« ــستخلف أال، اهللا رســول ي ــا ت ــال؟ علين ــيكم اســتخلفت إن إين: ق  عل
 إن: قـال؟ بكـر أبـا تستخلف أال: قالوا، العذاب عليكم ينزل خليفتي فتعصون

؟ عمـر تـستخلف أال: قـالوا، اهللا أمـر يف قويـا، بدنه يف ضعيفا جتدوه تستخلفوه
 تـستخلف أال: قـالوا، اهللا أمـر يف قويـا، بدنـه يف قويـا جتـدوه تستخلفوه إن: قال
 .»مهديا هاديا وجتدوه الطريق بكم يسلك تفعلوا ولن تستخلفوه إن: قال؟ عليا

وقد سبق بيان . وعلته عثامن بن عمري هذا.  يف كونه موضوعاهذا خرب منكر،وال شك عندي
 . آنفاحاله

)١٢(وابن اجلوزي ،)١١(واحلاكم ،)١٠(والبزار ،)٩(وقد أخرجه بنحوه أمحد
 ، )١٣(والضياء املقديس 

                                                        
  .٨/٥٣٠ الطبقات )١(
  .٢/١٨ العلل ومعرفة الرجال )٢(
  .٢/١٠٥ املجروحني )٣(
  .٤/٨٨٥ التاريخ األوسط للبخاري )٤(
  .١٣/٥٠٤ تاريخ مدينة السالم )٥(
 .٢٨٩٥ مسنده برقم )٦(
 .٣/٧٠رك  املستد)٧(
 .١/٤٦ حلية األولياء )٨(
 .١/١٠٩ املسند )٩(
 .٧٨٣ مسنده برقم )١٠(
مـن طريـق أيب إسـحاق عـن ابـن يثيـع عـن ) ٣/١٤٢(وقد رواه أيضا يف موضع آخـر . ٣/٧٠ املستدرك )١١(

) ٣٧، ٣٦ص(حذيفة وصححه عىل رشط الشيخني فأخطأ، وقد أعلـه هـو نفـسه يف معرفـة علـوم احلـديث 
 ). ط الرسالة٢/٢١٥( كالم حمققي مسند أمحد وانظر. باالنقطاع

 .٢٥٢، ١/٢٥١ العلل املتناهية )١٢(
 .٤٦٣ األحاديث املختارة برقم )١٣(



 

 ٣٥٨

 إلخ..قيل يا رسول اهللا، من نؤمر بعدك: قال عيل، عن يثيع، بن زيد عن إسحاق، أيبطريق  من

 اهللا عبــد بـن عمـرو وهـوـــ  إسـحاق أبـو: قلـت. )١(»منكـر«: بيوال يـصح كـذلك قـال الـذه
 وتـارة عـيل، عـن يثيـع بن زيد عن يرويه فتارة اخلرب، هذا يف اضطرب وقد بأخرة، تغري  ــالسبيعي

 يثيـع بـن زيـد عـن يرويـه أخـرى وتـارة الفـاريس، سـلامن عن زيد عن وتارة، حذيفة عن زيد عن
 .)٣(بالصواب أشبه واملرسل: االختالف اهذ ذكر بعد )٢(الدارقطني قال مرسال،

، وابـن )٨(ريـ، واآلجـ)٧(اللـ، واخل)٦(، والبالذري)٥(، والقطيعي)٤(ما أخرجه عبد اهللا بن أمحد .٢
 : قال اجلحاف أيبقني إىل يمن طر ،)٩(بطة العكربي

 أهيـا :يقـول النـاس يـستقيل ثالثـا قـام ،وأصـحابه عـيل فبايعـه بكر أبو بويع ملا«
 النـاس أوائـل يف عـيل فيقـوم :قـال ؟كـاره مـن هـل ،بيعـتكم تكمأقلـ قـد الناس
 بالنـاس تـصيل  اهللا رسـول قـدمك ،بداأ نستقيلك وال نقيلك ال واهللا :فيقول

 .»يؤخرك ذا فمن

ه شيعي غـايل ــويف كل طريق من طريقي. هذا خرب منقطع، أبو اجلحاف مل يدرك أبا بكر: قلت
 .)١٠( متهمدـوتليوتليد بن سليامن، عيل بن هاشم بن الربيد، : التشيع، مها

، املغـرية أيب بن جعفر عن، يعقوب حدثنا: قال، خملد بن خالدعن  )١١(ما أخرجه ابن أيب شيبة .٣
  :قال، أبزى ابن عن

 أم يـا: فقـال، اجلمـل يـوم اهلـودج يف وهـي عائـشة إىل بديل بن اهللا عبد انتهى« 
 قـد عـثامن إن: ُفقلـت، عـثامن قتـل يوم أتيتك أين أتعلمني، باهللا أنشدك، املؤمنني

 أعـاد ثـم، فسكتت، بدل وال ّغري ما فواهللا، اعلي الزم: يل ِفقلت .تأمريني فام قتل
                                                        

 .٣/٧٠ تلخيصه عىل حاشية املستدرك )١(
 .٣/٢١٦ العلل )٢(
 ط الرسالة حاشـية ٢/٢١٤(، وحمققي مسند أمحد )٣/٣٠٢تاريخ بغداد ( وانظر أيضا كالم اخلطيب عليه )٣(

خمتـرص اسـتدراك : وراجع يف هذا اخلـرب والـذي قبلـه). ٣ حاشية ٤/٤٨٥(حمقق تاريخ مدينة السالم ، و)٢
 ).١١٨٢-٣/١١٧٠(الذهبي 

 .١٠١ زياداته عىل فضائل الصحابة برقم )٤(
 .١٣٣ زياداته عىل فضائل الصحابة برقم )٥(
 .٢/٢٧٠ أنساب األرشاف )٦(
 .٣٧٢ السنة برقم )٧(
 .١١٩١، ١١٩٠ الرشيعة برقم )٨(
 .٢١٢، ٢١١ اإلبانة برقمي )٩(
 .٦٨انظر الضعفاء أليب نعيم ص  )١٠(
  .٣٨٩٨٦ املصنف برقم )١١(



 

 ٣٥٩

 أنـا فنزلـت: قـال، فعقـروه، اجلمل اعقروا: فقال، فسكتت، مرات ثالث عليها
 به فأمر، عيل يدي بني وضعناه حتى اهلودج واحتملنا بكر أيب بن حممد وأخوها

 عمتـي وكانـت: املغرية أيب بن جعفر قال، بديل بن اهللا عبد منزل يف فأدخل عيل
: قالـت، أدخلينـي: هلـا قالـت عائشة أن، عمتي فحدثتني، بديل بن اهللا عبد عند

 فاطلعت: قالت، الباب عليها وأجفت وإبريق بطشت وأتيتها الداخل فأدخلتها
 .»رمية أو، شجة أدري ما رأسها يف شيئا تعالج وهي الباب خلل من عليها

 منكـر وكـان ..متـشيعا كـان«: ال يصح، خالد بن خملد، عىل الرغم من صدقه، قال ابن سـعد
ابن عبد اهللا بن : ويعقوب هو. )٢(»له أحاديث مناكري«: وقال أمحد. )١(»مفرطا التشيع يف ،احلديث

 كـام وعليه، فليس إسناد هذا اخلـرب باجليـد .وضعف تشيع فيهوأن  سبق الكالم عليه سعد القمي،
، خاصة إذا كان اخلرب عن عبد الرمحن بن أبـزى، كـام هـو يف املطبـوع مـن الفـتح، )٣( ابن حجرقال

.  وهو الصواب يف إسـناد هـذا اخلـربفإنه يكون بذلك منقطعا، فجعفر إنام يروى عن ولده سعيد،
ن ُن أبـزى ال تعـرف لـه روايـة عـوعليه فتظل علة االنقطاع قائمة، فـإن سـعيد بـن عبـد الـرمحن بـ

 .اهللا بن بديلعبد
 

، )٧(، واحلـاكم)٦( ـــ وعمـر بـن شـبة)٥(ــ ومن طريقـه ابـن عـساكر)٤(ما أخرجه خليفة بن خياط . ٤
 : قال عمي ثنا سعيد بن حييى عن أسامء بن جويرية  من طريق)٨(والبيهقي

 تطعنـوا وال ،بـسهم أحـدا ترمـوا ال: النـاس يف عـيل نـادى اجلمـل يـوم كان ملا«
 يـوم أفلـح مـن مقـام هـذا فـإن ،القـوم تطلبـوا وال ،يفبـس تـرضبوا وال ،برمح

 حنيفـة وابـن: قال عثامن ثارات يا بأمجع قالوا القوم إن ثم فتوافقنا: قال .القيامة
 يـا: فقال وجهه يعرض علينا فأقبل: قال عيل فناداه: قال اللواء معه بربوة مامناأ

 عثامن قتلة أكب اللهم :قال و يده عيل فمد عثامن ثارات يا: يقولون املؤمنني أمري
 و برشـق رمـوهما: قـال معـه كانوا لألساورة قال الزبري إن ثم ،بوجوههم اليوم
 ومحلـوا ينتظـروا مل نتـشاباال إىل أصـحابه نظـر فلـام القتـال ينشب أن أراد كأنه

                                                        
  .٨/٥٣٠ الطبقات )١(
  .٢/١٨ العلل ومعرفة الرجال )٢(
  .١٦/٥٢٠ فتح الباري )٣(
 .١٣٩، ١٣٥ تارخيه ص )٤(
  .١٨/٤١٦ تاريخ دمشق )٥(
  .١٢٦٧، ٤/١١٧٠ أخبار املدينة )٦(
  .٣/٣٧١رك  املستد)٧(
  .٨/١٨٠ السنن الكربى )٨(



 

 ٣٦٠

 بجنب ساقه فشك بسهم اهللا عبيد بن طلحة احلكم بن مروان ورمى اهللا فهزمهم
 هو و عثامن بن أبان إىل مروان فالتفت فذبحه حلقه حتى الفرس به فقبض فرسه

 .»أبيك قتلة أحد كفيتك لقد: فقال معه

ْذين هلـام بـالتتبع أخبـار منكـرة يف لـهـذا، وعـن عمـه، ال سـعيد بـن حييىأجهدين التنقيب عن  َ
ِاجلمل وصفني ال ترد غالبا إال هبـذا اإلسـناد حييـى بـن سـعيد بـن خمنـف بـن : حتـى تبـني يل أهنـام. َ

 . م، والد أيب خمنف لوط بن حييى، وعمه حممد بن خمنف بن سليمسلي

فإين مل أجد لـه ترمجـة إال : أما حييى بن سعيد بن خمنف بن سليم، والد أيب خمنف لوط بن حييى
، النجايش ذكره ما عىل، حييى بن لوط والد :هوحييى بن سعيد بن خمنف «: يف كتب الشيعة، وفيها

وال يعتـد بمثـل هـذا : قلـت. )١(»السالم عليه عيل أصحاب من أنه بنها ترمجة يف الشيخ عن وتقدم
قـال الـذهبي : وأما حممد بن خمنف بن سليم، عم حييى بن سعيد. عند أهل السنة، فهو إذن جمهول

أخرب عنه حفيده لوط أنه شهد صفني مع أبيه خمنف بن سليم ــ له صـحبة ـــ  : قلت. )٢(جمهول: فيه
 . )٣(وهو ابن سبع عرشة سنة

وجويريـة مـن : قلت. وقد روى أبو خمنف هذا اإلسناد يف أكثر من موضع من تاريخ الطربي 
وقـد . ُوجل أخبار جويرية عن حييى عـن عمـه هـي مـن طريـق وهـب بـن جريـر. طبقة أيب خمنف

أرشت من قبل أن هناك كتابا يف صفني واجلمل رواه خلف بن سـامل وأمحـد بـن حنبـل ورجحـت 
وعـىل .  هذه نقول وروايات من هذا الكتـاب املفقـود ذي النزعـة الـشيعيةإذن فكأن. كونه لوهب

تكشف لنا عن نزعة تشيع عند كل من مـصنفه من مظانه كل فاستقراء أخبار هذا الكتاب املفقود 
 . وهب بن جرير وشيخه جويرية

 بـن حييى عن جويرية، عن جرير، بن وهب حدثنا سامل، بن خلفعن  )٤(ما أخرجه البالذري .٥
 : قال دسعي

 طلحـة ذلـك فكـتم. حيـرضين ومن أبايعك إيل أقبل أن: الزبري إىل معاوية كتب«
 ألبيه، فقال الزبري، ابن به عائشة وأخربت عليهام، ذلك فكرب بلغهام ثم وعائشة،

 يف ينـازعني احلـرضمية وابـن أفعـل ال ومل نعـم: فقـال؟ بمعاوية تلحق أن أتريد
 فأعتقـه، له ًغالما فدعا ليفعلن، حلف انك وأحسبه ذلك، يف له بدا ثم! ؟األمر
 .»احلرب إىل وعاد

 .وقد سبق احلديث عن هذا اإلسناد يف اخلرب السابق
                                                        

  .١٣٥٤٤ برقم اخلوئي املوسوى القاسم، أليب احلديث رجال معجم )١(
  .٤/١٢٦٧ أخبار املدينة )٢(
  .٥/٢٦١ انظر تاريخ الطربي )٣(
 .٣/٥٣ أنساب األرشاف )٤(



 

 ٣٦١

 عبـد حـدثنا قـال زيـاد أيب بـن يزيـد  مـن طريـق)٢(، وابن عـساكر)١(أخرج أبو العرب التميمي .٦
 :قال ليىل أيب بن الرمحن

 حتـى الـدواب لأختلـ فجعلـت ؟الـزبري أيـن :اجلمـل يـوم يقول عليا سمعت« 
 فانرصف ..أتذكر أتذكر :له يقول ّوعيل ،دابتيهام أعناق اختلفت قد إليهام نظرت
 بـن مـروان فرمـاه يـشيعه فركـب ،فأخربوه ؟شأنه ما :طلحة فقال راجعا الزبري

 .»فقتله احلكم

 مـا يتلقن كان: قال ابن حبان. ، من كبار الشيعة، ال حيتج بحديثهزياد أيب بن يزيدويف إسناده 
 .)٣(حفظه لسوء حديثه من ليس فيام وإجابته إياه غريه تلقني من حديثه يف املناكري فوقع لقن،
 

 عـن املحـاريب غـراب بـن عـيل نـا األنصاري، بشري بن املنعم عبد من طريق )٤(أخرج الطرباين .٧
 :قال أبيه عن سعيد بن اهللا عبد

 حممد يساره وعن يارس، بن عامر يمينه وعن طالب، أيب بن عيل عند ًجلوسا كنا«
 يف تقـول مـا املـؤمنني أمـري يـا: فقال الذيدين، فالن بن غراب جاء إذ بكر أيب بن

 إيامنـه، بعـد مـن بـاهللا كفـر رجـل عـن تـسأل عـم: فقاال الرجالن فبدره عثامن؟
: عـيل لـه فقـال. جئـت إلـيكام وال أسـأل، إياكام لست: هلام الرجل فقال ونافق؟

 فأسـاء علـيكم ويل: قـال ًإذا؟ قتلنـاه فلـم: ًيعـامج لـه فقـاال: قـاال مـا أقول لست
 أنـا أكـون أن ألرجـو إين واهللا اجلـزع، فأسـأتم وجـزعتم أيامـه، آخـر يف الوالية

° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ (: وجـــل عـــز اهللا قـــال كـــام وعـــثامن
 º(   ]٤٧:ِاحلجر[«. 

ـــ  زرعـة أبـو قـالـــ  ّعـيل عـن هنـد أيب بـن سعيدفـ. هذا خـرب موضـوع، فـضال عـن انقطاعـه
 عبـدكـام أن يف إسـناده . وقد سبق بيـان حالـه. مدلس غايل التشيع غراب بن عيل: قلت. )٥(مرسل
 .)٦(»األئمة عىل ّوضاع« :قال اخللييل. بشري بن املنعم

 عـن احلمريي، مساور حدثني: قال نرص، أيب الرمحن عبد بن اهللا  عبدمن طريق )٧(أخرج أمحد .٨
  :تقول سلمة، أم سمعت: قالت أمه،

                                                        
  .١١١ املحن ص )١(
  .١٨/٤١٢ تاريخ دمشق )٢(
 .٣٢/١٣٥كامل وانظر هتذيب ال. ٣/١٠٠ املجروحني )٣(
  .١١١ املعجم الكبري برقم )٤(
  .٧٥ املراسيل البن أيب حاتم ص )٥(
  .٧ اإلرشاد ص )٦(
  .٦/٢٩٢ املسند )٧(



 

 ٣٦٢

 .»منافق حيبك وال مؤمن يبغضك ال: لعيل يقول ^ اهللا رسول عتسم«

 وقد أفاض حمققو مسند أمحد  .)٢( رغم إخراج مسلم نحوه)١(ال يصح يف باب هذا اخلرب يشء

ويف إسناده عـدي بـن ثابـت، ثقـة، : قلت. )٣(الكالم يف هذا احلديث بام يغني عن إعادة الكالم فيه
 . )٤(»التشيع يف يفرط كان«: بن معنيقال ا. إال أنه كان شيعيا غاليا

 :قال عباس ابن عن إسامعيل أبو كثري حدثنا زياد بن املطلب عن )٥(أخرج نعيم بن محاد .٩

 يا وعليك :قالت .هأم يا عليك السالم فقلت عنها اهللا رىض عائشة عىل دخلت«
 قدرا ذلك كان :قالت ؟قريش منافقي مع علينا أخرجك ما :هلا قلت :قال .بني
 .»ورامقد

 ضـعفه بعـضهم وتركـه كثري، و وبني ابن عباسإسامعيلكثري أبو بني  يف إسناده انقطاع: قلت
 .)٦(فيه مفرطا التشيع يف غاليا كان :آخرون، وقال فيه ابن عدي

 

 املطلب الثاين 
 أصحاب االنتخاب والرسد

 :ُوأبرز من رأيته يمثل أصحاب هذا املطلب من الشيعة الغالية

ِأبو حممد أمحد بن أعـثم بـن نـذير بـن احلبـاب بـن :وهو: )هـ٣٢٠ت بعد (ويف ابن أعثم الكــ  َ
، ومحـزة بـن يوسـف الـسهمي )هـ٣٦٠ت(من شيوخ ابن عدي . كعب بن حبيب األزدي الكويف

 التـاريخ كتـاب وله .ضعيف احلديث أصحاب عند وهو ا،شيعي كان«: قال ياقوت). هـ٤٢٧ت(
 . )٧(»الكتابني رأيت األول، عىل ًذيال يكون أن ويوشك املأمون، بأيام ابتدأه املقتدر، أيام آخر إىل

                                                        
 .   وما بعدها١١/٨٤البداية والنهاية :  راجع يف يشء منه)١(
ً مـسلام إلخراجـه هـذا ا٤٢٧ص ) التتبـع ( وقـد انتقـد الــدارقطني يف كتابـه  .٧٨ صـحيحه بـرقم )٢( . حلــديثُ

ُوفاهتم أن من منهـاج مـسلم يف صـحيحه إخـراج بعـض : قلت. ٤/٤٠) منهاج السنة(وكذلك ابن تيمية يف 
عبقريـة اإلمـام مـسلم يف ترتيـب : راجع يف هذا الباب كتـاب(املعل عقب الصحيح لتبيني الشذوذ والنكارة 

بـاب الـدليل عـىل ( الـصحيح فضال عن أن ترمجة الباب التي يف. حلمزة املليباري) أحاديث مسنده الصحيح
 .  إنام هي من صنع النووي، وليس من مسلم..) أن حب األنصار وعيل من اإليامن

  .٤، حاشية ٢/٧١ راجع مسند أمحد ط الرسالة )٣(
  .٢٥٥٩ التاريخ، رواية الدوري برقم )٤(
  .٢٠٣ الفتن برقم )٥(
  .٦/٦٦ انظر الكامل يف الضعفاء )٦(
، ومعجـم األدبـاء ليـاقوت بـرقم ٧/٣٣٦، واإلكامل البن مـاكوال ٢٨للسهمي برقم تاريخ جرجان :  انظر)٧(

  .١/٤٠٧، ولسان امليزان البن حجر ٢٠٢



 

 ٣٦٣

 بـن حممـد بـن اهللا هبـة بن احلميد عبد: قال ابن كثري: ابن ايب احلديد ،اهللا هبة بن احلميد عبدــ 
 الـشيعي املطبـق الـشاعر الكاتـب، املـدائني الـدين عـز احلديد، أيب بن حامد أبو احلسني، بن حممد

 ويف ـوت. )١(ومخسامئة وثامنني ست سنة باملدائن ولد جملدا، عرشين يف البالغة هنج رشح له الغايل،

 .)٢(هـ٦٥٦ابن أيب احلديد سنة 

ولـوال أن كتابـه املطبـوع . أقـرب إىل أصـحاب هـذا املطلـب) الفتـوح(ويعد ابن اعثم بكتابـه 
 انطباعـا عامـا أن إال أن جممل هذا الكتـاب يعطـي. ُحاليا ال يوثق بنسبة ما فيه إليه، جلزمت بذلك

  . )٣(صاحبه مل يكن رافضيا

وهو يف رأيي ــ أعني كتاب الفتوح ــ إما موضوع عىل ابن أعثم، أو عبثت به يد كاذب فـأفرغ 
والـراجح أن . الكتاب من مضمونه حتى ما عدنا نستطيع أن نجزم بصحة يشء منه إىل ابـن أعـثم

وممـا ورد يف هـذا ). رن الـسادس فـام بعـدهالقـ(هذا العابث أو الواضع من أهـل القـرون املتـأخرة 
 :الكتاب

 : )٤(قالت أم سلمة لعائشة«

ٌعـيل خليفتـي علـيكم يف حيـايت وممـايت، فمـن عـصاه فقـد : ــ يقـول^ُسـمعته ـ
فقالت أم سلمة رمحة .  اللهم نعم:أتشهدين يا عائشة هبذا أم ال؟ فقالت. عصاين

 ما حذرك اهللا ورسـوله، وال فاتقي اهللا يا عائشة يف نفسك، واحذري: اهللا عليها
تكوين صاحبة كالب احلوأب، وال يغرنك الزبري وطلحة، فإهنام ال يغنيان عنك 

فخرجت عائشة من عند أم سلمة وهي حنقة عليها، ثـم إهنـا : قال. من اهللا شيئا
وكتبت أم سلمة رمحة : قال..بعثت إىل حفصة فسألتها أن خترج معها إىل البرصة

فـإن طلحـة .. لعبـد اهللا عـيل أمـري املـؤمنني: بـن أيب طالـب اهللا عليها إىل عيل 
والزبري وعائشة وبنيها بني السوء، وشيعة الضالل خرجوا مع ابن اجلـزار عبـد 
اهللا بن عامر إىل البرصة يزعمون أن عثامن بن عفان قتل مظلموما وأهنم يطلبون 

 .»..بدمه

 :)٥(ومن النامذج التي انتخبها ابن أيب احلديد

                                                        
 .١٧/٣٥٤ البداية والنهاية )١(
 .١٤/٧٧٩ تاريخ اإلسالم للذهبي )٢(
 كتـاب ابـن أعـثم الكـويف ومنهجـه التـارخيي يف:  انظر دراسـة حممـد جـرب أبـو سـعدة يف هـذا البـاب بعنـوان)٣(

  .الفتوح
  .١/٩٧ الفتوح )٤(
 .٣/٥٦ رشح هنج البالغة )٥(



 

 ٣٦٤

 يـوم ذر أبا رأيت: قال، سلمينياأل موىل صهبان عن بإسنادهروى  واقديالأن «
: ذر أبــو لـه فقـال! وفعلـت فعلـت الـذى أنـت: لـه فقـال، عـثامن عـىل بـه دخـل

، كـذبت: عـثامن فقـال، فاستغشني صاحبك ونصحت، فاستغششتنى نصحتك
 سـنة عاتبـ: ذر أبو له فقال، علينا الشام )١(أنغلت قد، وحتبها الفتنة تريد ولكنك

 قـال! لك أم ال وذلك لك ما: عثامن قال .كالم عليك حدأل يكن ال، صاحبيك
 فغضب، املنكر عن والنهى باملعروف مراأل إال عذرا ىل وجدت ما واهللا: ذر أبو

 أو أحبـسه أو أرضبـه أن إمـا، الكـذاب الـشيخ هـذا يف عىل أشريوا: وقال عثامن
 عليه عىل فتكلم .االسالم أرض من هأنفي أو، املسلمني مجاعة فرق قد فإنه، أقتله

W (: فرعـون آل مـؤمن قالـه بام عليك أشري: وقال - حارضا وكان - السالم
 h g f e d c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X

 l k j i   (]الأحـب، غلـيظ بجـواب عـثامن فأجابـه: قـال ،]٢٨:غافر 
 يقاعدوا أن الناس عىل حظر عثامن إن ثم: قال، بمثله السالم عليه وأجابه، ذكره

 بني وقف به أتى فلام، به يؤتى أن أمر ثم أياما كذلك فمكث، يكلموه أو، ذر أبا
 بكـر أبـا ورأيـت عليـه اهللا صىل اهللا رسول رأيت أما! عثامن يا وحيك: قال، يديه

 من عنا اخرج: فقال، جبار بطش بى لتبطش إنك! هدهيم هذا رأيت هل! وعمر
، شـئت حيـث: قال؟ أخرج أين فإىل! جوارك ّإيل بغضأ ما: ذر أبو فقال، بالدنا

 أفـسدهتا قـد ملا الشام من جلبتك إنام: قال؟ اجلهاد أرض الشام إىل فأخرج: قال
 قـوم عىل تقدم: قال؟ ومل: قال، ال: قال؟ العراق إىل أفأخرج: قال! إليها أفاردك

 أيـن فـإىل: قـال، ال: قـال؟ مـرص إىل أفـأخرج: قـال االئمـة يف وطعـن هَبُشـ أهل
 إىل أأخرج، اهلجرة بعد التعرب إذن فهو: ذر أبو قال، شئت حيث: قال؟ جأخر
 وال، هـذا وجهـك عـىل امض، فأقىص أقىص بعداأل الرشف: عثامن فقال؟ نجد

 .»إليها فخرج .الربذة تعدون

 :)٢(ومما اختاره ابن أيب احلديد أيضا

 الناس ءوجا، املسجد السالم عليه عىل دخل ملا: قال، عباس ابن عن خمنف أبو«
 أو أبـاه قتـل ممـن السالم عليه لعيل نآالشن أهل بعض يتكلم أن خفت ،ليبايعوه

 فكنـت، ويرتكـه مـراأل يف ٌعيل فيزهد، ^ اهللا رسول حياة يف قرابته ذا أو، أخاه
 مـسلمني راضـني كلهم الناس بايعه حتى أحد يتكلم فلم، وأختوفه ذلك أرصد

 .»مكرهني غري

 :)٣(د أيضاومما اختاره ابن أيب احلدي

                                                        
 .٣١/١٥انظر تاج العروس . أفسد :أنغل )١(
 .٤/١٠ رشح هنج البالغة )٢(
 .١١/١٦ رشح هنج البالغة )٣(



 

 ٣٦٥

 قبــل الــسالم عليــه عــيل ىلإ والــزبري طلحــة رســلأ :قــال عــثامن اأبــأن شــيخه «
 ولكـن ،املؤمنني مريأ يا :له تقل ال :وقاال طلحة بن حممد مع مكة ىلإ خروجهام

 ،مـراأل لـك صـلحناأ ظننـا وخـاب ،رأينـا فيـك القـ لقـد ،احلـسن أبـا يا :له قل
 مـرهمأل النـاس طلبـك فلـام ،قتل حتى عثامن عىل جلبناأو ،مرةاإل لك ووطدنا
 نصارواأل املهاجرون ووطئ العرب عناقأ ليكإ وقدنا ،وبايعناك ليكإ أرسعنا

 رفـض ورفضتنا ،عنا يكأبر استبددت عنانك ملكت إذا حتى بيعتك يف عقابناأ
 جبلـه بـن وحكـيم شـرتاأل مـركأ َكـتّومل ،مـاءاإل )٢(ذالـةإ ذلتنـاأو ،)١(الرتيكة

 ناحيتك من ملناهأو منك رجوناه فيام فكنا مصاراأل نزاعو عراباأل من وغريمها
 :ولاأل قال كام

 ِدــصل ٍةــرابي وقــف ٍلَآ راقْقَلر        سقائه يف الذى هريقُكم َفكنت

 الـذى فـام :هلـام فقـل لـيهامإ اذهـب :فقـال ،ذاك بلغـهأ طلحـة بـن حممد جاء فلام
 .الكوفة خرواآل البرصة دناحأ ِّلَو :يقوالن هنامإ :فقال وجاءه فذهب ؟يرضيكام

 مـن الـبالد َّعـيل وتنـتقض ،الفساد ويسترشى ،ديماأل مُحيل ذنإ ،اهللا الها :فقال
 وليـتهام وقـد آمـنهام فكيـف ،باملدينـة عنـدي ومهـا آمـنهام ال نـىإ واهللا ،قطارهاأ

 وال ،ونقمتـه اهللا سـطوة من احذرا ،الشيخان هياأ :فقل ليهامإ اذهب !؟العراقني
º ¹ « ¼ ( تعاىل اهللا قول سمعتام وقد وكيدا غائلة لمنيللمس تبغيا

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½(   ]بــن حممــد فقــام .]٨٣:القــصص 
 ىلإ اخلـروج يف ذناهأفاسـت جـاءاه ثم ياماأ عنه خراأوت ،إليه يعد ومل فأتامها طلحة

 يـشقا وال ،بـه يغـدرا وال ،بيعته ينقضا الأحلفهام أ أن بعد هلام ذنأف للعمرة مكة
 بيــوهتام ىلإ العمــرة بعــد يعــودا وأن ،بيــنهم الفرقــة يوقعــا وال ،املــسلمني صاعــ

 .»فعال ما ففعال خرجا ثم كله ذلك عىل فحلفا .باملدينة

 :)٣(ومما اختاره ابن أيب احلديد

، زداأل مـن رجـل أقبـل.:.قـال، سـعيد بـن جمالـد عن  روىعدى بن اهليثمأن «
 كـان لقـد: وقـال الشعبي فضحك، وعمر بكر أبى ذكر يف خذناأف، ليناإ فجلس

 سـمعنا وال رأينـا مـا واهللا: زدياأل فقـال، بكـر بـىأ عىل )٤(ّبِض عمر صدر يف
، بكر بى أ يف عمر من باجلميل فيه لَوْأق وال ،لرجل قيادا أسلس كان قط برجل
 خـاأ يـا: وقال الرجل عىل أقبل ثم، عنه سألت مما هذا: وقال الشعبي عىل فأقبل

 يريد عدو يف يقول عدوا أترى! رشها اهللا وقى التى بالفلتة نعتص فكيف، زداأل

                                                        
 .أحد يتزوجها فال ترتك التي :الرتيكة )١(
 .هانةاإل :ذالةاإل )٢(
 .٢/٢٩ رشح هنج البالغة )٣(
 .والعداوة احلقد: بِّالض )٤(
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: الرجـل فقـال .بكـر أبـى يف عمـر قول من أكثر الناس يف لنفسه بنى ما هيدم نأ
 بـن عمر قاله، أقوله ناأ: الشعبي فقال! عمرو أبا يا ذلك تقول أنت! اهللا سبحان

 يف هيمهم هوو مغضبا الرجل فنهض .دع أو فلمه، شهاداأل رؤس عىل اخلطاب
 الإ الرجـل هـذا أحـسب مـا: للـشعبي فقلـت: جمالـد قال، أفهمه مل بشئ الكالم
، بـه أحفـل ال واهللا ذنإ: قـال! فـيهم ويبثـه النـاس إىل الكـالم هـذا عنك سينقل
 نـصارواأل املهـاجرين مـن شـهاداأل سؤور عـىل قام حني عمر به حيفل مل وشئ
 .لكم بدا ما أيضا عنى أنتم أذيعوه! ناأ به أحفل

ٍّونخلص من هذا املبحث، أن التشيع الغايل صفة قوم غالوا يف حـب عـيل حتـى فـضلوه عـىل 
ِمن فضل عيل نفـسه عـىل نفـسه ـــ كـام مـر يف الـصحيح عنـه ـــ ُ ٌَّ َ َيـضاف إىل ذلـك بغـضهم عـثامن، . َّ

 .وطلحة، والزبري، واحلط من قدرهم، بل النيل منهم أحيانا، وسبهم أحيانا أخرى

 :ينقسمون من حيث الرواية واألخبار إىل قسمنيوذكرنا أهنم 

وآفة مرويـاهتم واختيـاراهتم إنـام أتـت كـذلك مـن قبـل التـدليس، : أصحاب اإلسناد: األول
ــشذوذ ــارة، وال ــال، والنك ــاع، واإلرس ــن .. واالنقط ــتهم ع ــرة رواي ــدهم كث ــك عن ــضاف إىل ذل ي

ُلــوا به ممن اسـتغل غلـوهم فكـذب ُاملجهولني، واملرتوكني، بل الكذابني أحيانا، هذا فضال عام ابت
 .عليهم

أصـحاب االنتخـاب والـرسد، ورأينـا مـن الـنامذج التـي عرضـنا هلـا وهـن مرويـاهتم، : الثاين
 .واختياراهتم بحكم املذهب

 

*** 
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   الثالث الثالثاملبحثاملبحث
   الرافيض اخلبيث الرافيض اخلبيثالتشيعالتشيع

 لفضل أيب بكر، ُذكرت قبل أن احلد الفاصل بني الشيعة الغالية وبني الرافضة، إنكار الرافضة
َِّوعمر، ورفض خالفتهام، مع سبهام، بل تكفريمها والصحابة إال من نـرص عليـا وآزره يف خالفتـه  َِ ِ ِ ِ ُ

 أوـــ  يـسبون الـذين :قـال ؟الرافـضة مـن :أيب سـألت«: قال عبد اهللا بن أمحد بـن حنبـل. وحروبه
 .)١(»وعمر بكر أباــ  يشتمون

 زيد من طريق فقد أخرج ابن أيب خيثمةبد اهللا بن سبأ، ونشأة الفكر الرافيض تبدأ مع ظهور ع
 ،سـبأ بـن اهللا عبـد يعني. األسود يتِمَاحل وهلذا مايل« :  بن أيب طالب ّعيل قال: قال وهب، بن

 الـدهني، عـامروكذلك ما أخرجه ابن أيب خيثمة أيضا من طريـق . )٢(»وعمر بكر أيب يف يقع وكان
 ٌّوعـيل  ـــالـسوداء ابـن: يعني  ــبهِّبَلُم به تىَأ ةَّيِجَن بن بِّاملسي رأيت: يقول الطفيل أبا سمعت: قال
 .)٣(»^ رسوله وعىل اهللا عىل يكذب: فقال شأنه؟ ما: ٌّعيل فقال املنرب، عىل

 بـن املعـىل: وممن كان عىل شاكلة ابن سبأ يف توطيد دعائم مذهب الرفض إلضالل املـسلمني
 . )٤(خنيس

                                                        
 .٧٧٧، والسنة للخالل برقم ١٢٧٣ السنة لعبد اهللا برقم )١(
 . ٢/٧٢٦وانظر فتنة مقتل عثامن، ملحمد الغبان  .٤٣٥٨ تاريخ ابن أيب خيثمة برقم )٢(
  .٤٣٦٠تاريخ ابن أيب خيثمة برقم )٣(
كـره ابـن حجـر يف لـسان ذ بـزاز، كـوىف،، حممـد بـن جعفـر الـصادق موىل اهللا عبد أبو ،خنيس بن املعىل:  هو)٤(

 خنـيس بن معىل«:  ــ وهو شيعي ــالغضائري ابن وقال .»الروافض كبار من«: وقال فيه). ٨/١١١(امليزان 
 الظنـة هـذه ويف ،بـن احلـسن عبداهللا بن حممد إىل دعا ثم، مغرييا أمره أول كان :السالم عليه عبداهللا أيب موىل

 البـن الرجال (» حديثه من شئ عىل االعتامد أرى وال .كثريا ليهإ يضيفون والغالة .فقتله عيل بن داود أخذه
 يرويـه كتاب له عليه، يعول ال جدا، ضعيف«: وقال فيه النجايش ــ وهو شيعي كذلك ــ). ٦/٢ الغضائري

 الرجـل«: إال أن ذلـك مل يعجـب بعـض الـروافض فـأنكر ذلـك قـائال). ٢٩٩رجـال النجـايش ص (»مجاعـة
 كـام صـحاح منها مجلة أن عىل، متضافرة مدحه يف الروايات فإن، عبداهللا أيب يعةش خاليص ومن القدر جليل

، نفـسه يف خـريا كـان أنـه ذلـك مـن ويظهـر، عـيل بـن داود قتلـه اجلنـة أهـل من كان بأنه الترصيح وفيها ،مر
 إال ايناهلـ ال درجـة لـه تكـون أن يف المـضايقه ،نعـم. تلـهقي مل عـيل بـن داود أن ولو، اجلنة لدخول ومستحقا

 =يمكـن كيف إذ، صدوقا رجال كان أنه ذلك ومقتىض، الروايات من تقدم ما بعض يف به رصح كام، بالقتل
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 قـال سـوار بن  شبابة، وغريه من طريق)١( التي رواها  ابن سعدوذلك واضح يف تلك الرواية
 :قلت جعفر ّعمي )٤(عيل بن وحسني ،)٣(عيل بن عمر سألت :)٢(قال مرزوق بن فضيل أخربنا

 لـه يعرف مل ومن ،ذلك له تعرفون طاعته مفرتضة إنسان البيت َأهل فيكم هل«
 فهـو فينـا هذا قال نَم ،يناف هذا ما واهللا ال :فقاال ؟جاهلية ميتة مات فامت كذل

 كانـت أهنـا تزعمـون منزلة هذه إن اهللا رمحك :عيل بن لعمر فقلت :قال .كذاب
 كانـت ثـم ،إليـه أوىص عليـا إن للحـسن كانت ثم ،إليه أوىص  النبي إن لعيل

 ،إليه أوىص احلسني إن احلسني بن لعيل كانت ثم ،إليه أوىص احلسن إن للحسني
 )٥(أوىص فـام أيب ملـات واهللا :فقـال .إليـه أوىص عليا نإ عيل بن ملحمد كانت ثم

 مـا ،اخلـرؤ خنـيس هـذا ،بنـا متـأكلون إال هـؤالء إن واهللا ،اهللا قـاتلهم ،بحرفني
 واهللا ،خنـيس بـن املعـىل نعـم قال !؟خنيس بن املعىل :قلت :قال ؟اخلرؤ خنيس

 عىلامل أضلهم حني عقوهلم اهللا لبس قوم من أتعجب طويال فرايش عىل لفكرت
 .خنيس بنا

                                                                                                                                                                       
 الـشيخ شـهادة ذلـك ويؤكد .السالم عليه الصادق لعناية موردا ويكون، للجنة مستحقا الكذاب يكون أن=

 يعتنـى ال كلـه ذلـك ومـع .الـسالم عليـه الـصادق منهـاج عـىل مـىض وأنـه املمـدوحني الـسفراء من كان بأنه
 هومـا - نفـسه اهللا قـدس - تـضعيفه منـشأ ولعـل، الـصناعة هـذه يـتِّرِخ هـو كـان وإن، النجايش بتضعيف

 أيب بأصـحاب االزدراء يريـدون الذين العامة وعلامء، الغالة إليه ذلك نسب وقد، إليه الغلو نسبة من اشتهر
 ثـم، مغرييا كان أنه ةنسب ومن، تضعيفه من الغضائري أيب من تقدم ما وأما .العامل واهللا، السالم عليه عبداهللا

 معجـم: انظر(هـ .ا. » مرة غري تقدم كام، إليه الكتاب نسبة ثبوت لعدم به يعتنى فال عبداهللا بن حممد ىلإ دعاة
 ص اجلـواهري حمـدمل ،احلـديث الرجـال معجم من املفيد، و١٩/٢٠٤ اخلوئي لموسوى، لاحلديث رجال
 عقـوهلم اهللا لـبس قوم من أتعجب«:  صاحبا خربنا هناعيل بن وحسني، عيل بن عمردق وص: قلت). ٦١٢
 .»خنيس بن املعىل أضلهم حني

 .٧/٣١٩ الطبقات )١(
 . املتن متن ابن سعد)٢(
نقـل  .األصـغر عيل بن عمر وهو املدين اهلاشمي القريش طالب أيب بن عيل بن احلسني بن عيل بن عمر:  هو)٣(

يف الطبقـة الثالثـة مـن وذكـره ابـن سـعد . واالجتهـاد العبـادة كثري وكان احلسني ولد يف فضلي املزي أنه كان
 .٢١/٤٦٦، وهتذيب الكامل ٧/٣١٨الطبقات البن سعد : انظر. تابعي أهل املدينة

 البيـت أهـل جلـة مـن : قـال ابـن حبـان،عمـر أخـو طالـب أبـى بـن عـىل بن احلسني بن عىل بن حسني:  هو)٤(
 حـسني كـان« :، وقـالذكره ابن سعد يف الطبقة الثالثة من تابعي أهل املدينـةو. هبا مات دينةامل أهل وسادات

 بإخوتـه أحلقنـاه ولكنـا، عنـه وروى عمر، بن حممد أدركه حتى وبقي أبيه، ولد أصغر هذا حسني بن عيل بن
ِّولقـيهم سـنهم يف مـثلهم هـو ولـيس طبقـتهم، يف  علـامء هريمـشا، و٧/٣٢١الطبقـات البـن سـعد : انظـر. »ُ

 .١٥٦ ص األمصار
 .»فام أوصاين«:  يف متن ابن عاصم)٥(
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ُفلم يعرف الكذب يف قوم كام عرف يف الرافضة فقد اعتربوه من أصول دينهم حتـت مـسمى . ُ
َّالتقية( ِ ـــ ^ ، وأنـه ـــ ^ِومن كذهبم قوهلم بالرجعة، وأن عليـا أوىل باإلمامـة بعـد رسـول اهللا ). َّ

ُأوىص له من بعده، ولكن جار أصحابه عليه، فانتزعوها منه ظلام وعدوان  ..اَْ

ِومن ثم، فإذا ذكر الرافضة ذكـر الكـذب ُِ ِفهـم قـد اشـتهروا بـه، حتـى شـهد علـيهم بـذلك. ُ ُ .
 .ٍّعـيل عىل هلم أكذب أن عىل ،ذهبا بيتي ويملؤوا ،عبيدا رقاهبم أطأ أن ُّأردت لو«: الشعبي: يقول

 .)١(»أبدا عليه أكذب ال واهللا ولكن

    .)٢(»افضةالر من بالزور أشهد أحدا أر مل«:  وقال الشافعي

 عـنهم تـرو َوال تكلمهـم، ال: فقـال الرافـضة عـن مالـك سـئل«:  بن عبد العزيزأشهب وقال
 .)٣(»يكذبون فإهنم

 .)٤(»يكذبون هنمإف الرافضة عن بَكتُي ال«: هارون بن يزيدوقال 

 إال لقيـت مـن كـل عن، العلم امحل: يقول رشيكا سمعت«: األصبهاين سعيد بن حممد وقال
 .)٥(»دينا ويتخذونه احلديث يضعون مفإهن الرافضة

 .)٦(»فجرة كذبة وأهنم، حالة الناس أسوأ الرافضة«: ويقول اآلجري

 الـشيعة يف ظهـوره و الكذب كثرة ،حجبه يمكن ال الذي بالتواتر علم قد«: ويقول ابن تيمية
 .)٧(»اليوم إىل و عيل زمن من

منهم يف رواية التاريخ يف تلك احلقبـة وهذا ما ثبت يل وأكدته هذه الدراسة، إذ مل أجد أكذب 
ًِفلم أر كتبـا، وال مرويـا أطفـح بالكـذب مـن . حمل الدراسة، وكذلك ما بعدها من تاريخ بني أمية َ ُ

 . كتبهم ومروياهتم

ّأن الرافـضة ليـست فرقـة واحـدة، بـل عـدة طوائـف وفـرق، : وآخر ما ينبغي التنبيه عليه هنا
ّوأبرز طوائف الرافضة التـي قـدر اهللا هلـا . ىض ظروف كل عرصتباينت مذاهبها عرب التاريخ بمقت

                                                        
  .٧٩١، والسنة للخالل برقم ١٢٧٩ السنة لعبد اهللا برقم )١(
  .١٠/٢٠٨ السنن الكربى للبيهقي )٢(
  .١/١٤٦ ميزان االعتدال )٣(
  .٢/٢٨ اجلرح والتعديل )٤(
  .١/١٤٦ ميزان االعتدال )٥(
  .٢٥٣٥ الرشيعة ص )٦(
  .٧/٤١٢نهاج السنة  م)٧(
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ون هـذا املـذهب الرافـيض حمـور وسـوف يكـ. )١(أن تبقى إىل زماننا هذا هم اإلمامية اإلثنا عـرشية
كـام أن أصـحاب هـذا املـذهب هـم أكثـر فـرق . ، وذلك لوفرة أتباعهم يف هـذا الزمـانحديثي هنا

  عـنفهو يكاد يكون أبرز مذاهب الرفض الذي قد يكشف عىل مر العصور، ومن ثم كتباالشيعة 
الكثري من قضية الوضع وأثره يف الرواية عند الرافضة بوجه عام، حيث إهنـم يـشرتكون مجيعـا يف 

 .اخلطوط العامة هلذا الباب

  األولاملطلب
  اإلسنادأصحاب

يـنهم كـام وآفة الرواية عند أصحاب هذا املذهب تكمن يف تعمدهم الكذب غالبا، ذلـك أن د
َّسبق وبينت حيل هلم ذلك، بـل جيعلـه أصـال يف معتقـدهم باسـم التقيـة ِّ َّ ومـن أعجـب خـصائص . ُ

الكذب عندهم أنه ال ينقيض بزمان بعينه، إذ جتد هلم يف كل عـرص كـذبا جديـدا قـد ال نجـده عنـد 
 ! )٢(أسالفهم

                                                        
هو مذهب رافيض، يقول بإمامة اثني عرش معصوما من نسل عيل بـن أيب طالـب :  اإلثنا عرشية، أو اإلمامية)١(

بل يسبوهنم متهمني إياهم أهنم غاصـبني اخلالفـة مـن صـاحبها . نصا، ورفض إمامة أيب بكر، وعمر وعثامن
م حيلون الكذب باسم التقية، ويعتربوهنا مـن أصـول وه .املنصوص عليه، وهو عيل أول أئمتهم املعصومني

ــون بالرجعــة. ديــنهم ــاريخ ١٦مقــاالت اإلســالميني أليب احلــسن األشــعري ص : انظــر. كــام أهنــم يقول ، ت
 .٤٦املذاهب اإلسالمية، ملحمد أيب زهرة ص 

بــه لتــأليف كتا) هـــ١٣٢٠ت( ومــن عجائــب ذلــك عنــدهم مــا ذكــروه يف دافــع حمــدثهم النــوري الطــربيس )٢(
. »!!عثور املؤلف عىل بعض الكتب املهمـة التـي مل تـسجل يف جوامـع الـشيعة مـن قبـل«: مستدرك الوسائل

يقـول بعـض . )٢٠١، والتوثيق بني الشيعة اإلمامية وأهل السنة، ألمحد حارس ص ٢/١١٠انظر الذريعة (
ادي عرش فام بعـده، وآخرهـا ويالحظ أن مدوناهتم األربع املتأخرة ألفت يف القرن احل«: الباحثني املعارصين

ألفه النوري الطربيس وهو من معارصي الشيخ حممد عبده، وقد مجع فيه ثالثـة وعـرشين ألـف حـديث عـن 
فـإذا كـان هـؤالء قـد مجعـوا تلـك . ُاألئمة مل تعرف من قبل، فهي متأخرة عن عصور األئمـة بمئـات الـسنني

ية مل تسجل طيلة أحد عرش قرنـا أو ثالثـة عـرش األحاديث عن طريق السند والرواية، فكيف يثق عاقل بروا
ِوإذا كانت مدونـة يف كتـب فلـم مل يعثـر عـىل هـذه الكتـب إال يف القـرون املتـأخرة؟ ومل مل جيمـع تلـك !! قرنا ِ

الروايات متقـدموهم ومل تـذكر تلـك الكتـب وتـسجل يف كتـبهم القديمـة؟ كيـف مل يـسجلها الكلينـي وهـو 
بل إن الطويس قـال بأنـه مجـع يف . ملهدي، وقد سامه الكايف ألنه كاف للشيعةبحرضة السفراء األربعة سفراء ا

كتابه هتذيب األحكام مجيع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحاهبم وكتـبهم وأصـوهلم مل يتخلـف عـن ذلـك 
فهـل هـذه الكتـب وضـعت فـيام بعـد يف أيـام الدولـة الـصفوية ونـسبت لـشيوخهم !! إال قليل وشاذ ويـسري

، والتوثيـق ١/٣٥٩ القفـاري اهللا عبـد بـن نـارصأصول مذهب الشيعة، : انظر. »هذا ليس ببعيداألوائل؟ و
 .  ٢٠٣-٢٠٢سحيمي ص  بني الشيعة اإلمامية وأهل السنة، ألمحد حارس
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 :ومن أبرز من رأيته يمثل أصحاب هذا املذهب

فقد . متفق عىل ضعفه وتشيعه، وخبث مذهبه:  أبو النرض الكلبيــ حممد بن السائب بن برش،
 يومـا فسمعته إليه أختلف كنت قال ؟ الكلبى عن تروى ال مل :لزائدة قيل« روى ابن أيب حاتم أنه

 يف فنفثـوا وسـلم عليـه اهللا صـىل حممد آل فأتيت حفظأ كنت ما فنسيت مرضة مرضت يقول وهو
وقـال ابـن . )١(»فرتكتـه شـيئا هـذا بعـد عنك روىأ ال واهللا ال :فقلت نسيت، كنت ما فحفظت َّيف

 يمـت مل عليا إن يقولون الذين أولئك من سبأ بن اهللا عبد أصحاب من سبئيا الكلبى كان«: حبان
 أمـري: قالوا سحابة رأوا وإن جورا، ملئت كام عدال لؤهايمف الساعة قيام قبل الدنيا إىل راجع وإنه

 الكلبى لنا قال :قال الثوري سفيان«روى ابن أيب حاتم أن . تهم بالكذب وهو م.)٢(»فيها املؤمنني
وعن سفيان أيضا أنـه قـال . )٣(»تروه فال كذب فهو عباس ابن عن صالح بىأ عن عنى حدثت ما

وقـد . )٤(»كذبـه مـن صـدقه أعـرف أنـا قـال، ؟ عنه تروى إنك له، فقيل الكلبى اتقوا«: ألصحابه
  .هـ١٤٠تويف سنة 

كـان «: قال ابن حبان. متفق عىل ضعفه كأبيه:  حممد بن السائب، أبو املنذر الكلبيــ هشام بن
. وهو مرتجم يف كتب الشيعة: قلت. )٦(»رافيض ليس بثقة«: وقال ابن عساكر. )٥(»غاليا يف التشيع

: قال .كان خمتصا بمذهبنا. العامل املشهور بالعلم والفضل العارف باأليام الناسب«: قال احليل فيه
 إيل فعـاد كـأس يف العلـم فـسقاين حممـد بـن جعفـر إىل فجلست علمي نسيت اعتللت علة عظيمة

 من أهم كتبه يف هذا الباب كتاب .)٧(»ويبسطه ويدنيه يقربه السالم عليه اهللا عبد أبو وكان علمي،
 .هـ٢٠٤تويف سنة . )٨(مجع فيه مثالب أرشاف العرب ومنهم صحابة) املثالب(

 ركُتـ الـرفض يف غاليـا كـان«:  بـن سـعيد بـن هـالل، أبـو إسـحاق الثقفـيــ إبراهيم بن حممـد
مـن  .)١٠(»كان زيـديا أوال وانتقـل إىل القـول باإلماميـة وصـنف فيهـا«: وقال احليل فيه. )٩(»حديثه

                                                        
 .  ٧/٢٧٠ اجلرح والتعديل )١(
 .  ٢/٢٥٣املجروحني )٢(
 .  ٧/٢٧١ اجلرح والتعديل )٣(
 .  ٢/٢٥٦ املجروحني )٤(
 .  ٣/٩١ املجروحني)٥(
 .  ٨/٣٣٨ انظر لسان امليزان )٦(
 .  ٨٧ الرجال، البن املطهر احليل ص )٧(
 .  وعندي منه نسخة خطية.  وهو مطبوع)٨(
 .  ١/٣٥١ لسان امليزان )٩(
 .  ٤ الرجال، البن املطهر احليل ص )١٠(
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ويتناول أخبار عيل من بعـد صـفني بـدءا بـالنهروان فـام ) الغارات(كتبه التي وصلت إلينا، كتاب 
 مقتـلو ، الـشورىو ، الـردةو ، الـسقيفة: ومـن كتبـه أيـضا. وبني معاويةبعد ذلك وما جرى بينه 

 .هـ٢٨٣تويف سنة . )١(واحلكمني صفنيو ، عثامن

َــ حممد بن زكريا بن دينار، أبو عبد اهللا الغاليب البرصي ترمجـه . )٢(كان أخباريا متهام بالوضع: َ
 وكـان بالبـرصة، أصـحابنا وجـوه مـن وجهـا الرجـل هـذا كان: يقول النجايش. الشيعة يف كتبهم

 .هـ٢٩٨ مات سنة .)٣(العلم واسع أخباريا

. )٤(أخباري متهم، تركوا الرواية عنه: الطائى عبدالرمحن ، أبوعبدالرمحن  بنــ اهليثم بن عدي
 .هـ٢٠٧تويف سنة . )٥(هبا وحدث فسكنها بغداد إىل انتقل ثم ونشأ، ولد هبا الكوفة أهل منكان 

قــال فيــه .  تركــوه، مــتهمكــويفأخبــاري : ار، أبــو الفــضل املنقــريــــ نــرص بــن مــزاحم العطــ
 يف غلــوه بــذلك أراد«: ال اخلطيــب البغــداديقــ. )٦(»مــائال احلــق عــن زائغــا كــان«: اجلوزجــاين

مـن أهـم تـصانيفه كتـاب . )٨(»غاليـا رافـضيا كـان«: ونقل ابن حجر عن العجيل قال. )٧(»الرفض
 .هـ٢١٢ة تويف سن. ، وهو مطبوع مشهور)وقعة صفني(

وأما عن مرويات هذه الطائفة وأثر الوضع فيها، فإهنـا ال تنقـيض بزمـان بعينـه، وال بمـصادر 

ٍفلم أجد يف مروي قوم مـن . بعينها، بل تكاد جتد يف كل عرص مرويات قد ال جتدها عند أسالفهم ِّ ْ َ
 ومـن ثـم، فـسوف أكتفـي بعـرض نـوعني مـن نـامذج الوضـع يف. الوضع ما رأيـت عنـد الرافـضة

 : يف هذا البابالرواية

 . ما كان يف أسانيد أهل السنة وكتبهم ويوافق مذهب الرافضة: األول

 .ما كان عند الرافضة من خالص كتبهم وأسانيدهم: واآلخر

 : ما كان يف أسانيد أهل السنة وكتبهم ويوافق مذهب الرافضة:النوع األول

                                                        
 .  ١/٣٥١ لسان امليزان )١(
 .  ٢٠٦ برقم للدارقطني النيسابوري احلاكم سؤاالت )٢(
 .  ٢/٦٢٠ رجال النجايش )٣(
 .  ٨/٣٦١ لسان امليزان )٤(
   .١٦/٧٦ تاريخ مدينة السالم )٥(
 .١٠٩ أحوال الرجال برقم )٦(
 .١٥/٣٨٣ تاريخ مدينة السالم )٧(
 .  ٨/٢٦٧ لسان امليزان )٨(
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 أيب، مـن طريـق )٥(، وابـن عـساكر)٤(اكم، واحل)٣(، والطرباين)٢(، وابن أيب عاصم)١(أخرج أمحد .١
 :قال ميمون، بن عمرو حدثنا بلج،

 تقوم أن إما عباس، أبا يا: فقالوا، رهط تسعة أتاه إذ عباس، ابن إىل جلالس إين«
 وهـو: قـال معكـم، أقوم بل: عباس ابن فقال: قال هؤالء، خيلونا أن وإما معنا،

: قـال قـالوا، ما ندري فال وا،فتحدث فابتدءوا: قال يعمى، أن قبل صحيح يومئذ
 يف بالناس خرج.. عرش له رجل يف وقعوا، وتف أف: ويقول ثوبه، ينفض فجاء
 فبكـى. ال: اهللا نبـي لـه فقال: قال؟ معك أخرج: عيل له فقال: قال تبوك، غزوة
 لست أنك إال موسى، من هارون بمنزلة مني تكون أن ترىض أما: له فقال عيل،

:  اهللا رسـول لـه وقـال: قـال خليفتـي، وأنت إال أذهب أن ينبغي ال إنه بنبي،
 .»بعدي مؤمن كل يف وليي أنت

، بلج أيب سليم بن حييى عن، عوانة أيب عن، محاد بن حييى من طريق )٦(وأخرج ابن أيب عاصم

 : قال، عباس ابن عن، ميمون بن عمرو عن

 لـست نكأ إال، موسى من هارون بمنزلة مني أنت «: لعيل ^ اهللا رسول قال«
 .»بعدي من مؤمن كل يف خليفتي وأنت إال أذهب أن ينبغي ال إنه، نبيا

ومـن . وال يصح بمرة، فإن يف متنه ألفاظا منكرة، بـل باطلـة، ملنافرهتـا مـا يف الـصحيح: قلت
وقال ابن . ّيقرأ هذا اخلرب بروية وتأمل، جيد رائحة الرفض تفوح منه، وهو خرب منكر كام قال أمحد

وهـذه األحاديـث كلهـا مـن وضـع «: ذا اخلـرب ـــ يف مجلـة أخبـار مـن هـذا البـاب ـــاجلوزي عن ه
وقـال ابـن . )٧(» قابلوا هبا احلديث املتفق عىل صحته يف سـد األبـواب غـري بـاب أيب بكـر،الرافضة

 بمنزلـة منـي تكـون أن تـرىض أمـا( :كقولـه ،^وفيـه ألفـاظ هـي كـذب عـىل رسـول اهللا «: تيمية
 ^ النبـي فـإن .)خليفتـي وأنـت إال أذهـب أن ينبغي ال ،بنبي لست نكأ غري ،موسى من هارون

 .غـريه وخليفتـه معـه وعـيل احلديبيـة عمرة اعتمر كام .عيل غري املدينة عىل وخليفته مرة غري ذهب
 يف وخليفتـه معـه وعـيل الفـتح غـزوة وغـزا ،غريه باملدينة وخليفته عيل ومعه خيرب ذلك بعد وغزا

                                                        
 .١١٦٨، وفضائل الصحابة برقم ١/٣٣٢ مسنده )١(
 .١٣٥١، ١١٨٨ السنة برقمي )٢(
 .١٢٥٩٣ برقم  املعجم الكبري)٣(
 .٣/١٣٢ املستدرك )٤(
 .٤٢/١٠٢ تاريخ دمشق )٥(
 .١١٨٨ السنة برقم )٦(
 .٢/١٣٦ املوضوعات )٧(
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 وعـيل الـوداع حجـة وحـج غـريه باملدينـة وخليفتـه ،معـه وعيل والطائف ناحني وغزا ،غريه املدينة
 معلـوم هـذا وكـل ،غـريه باملدينـة وخليفتـه عيل ومعه بدر غزوة وغزا ،غريه باملدينة وخليفته ،معه

 مل وإن الغـزوات غالـب يف معـه عـيل وكـان ،باحلـديث العلـم أهل وباتفاق ،الصحيحة باألسانيد
 عـيل يكـون أن لـزم .األفـضل إال يـستخلف ال أنـه عـىل يـدل استخالفه :قيل فإن ،قتال فيها يكن

 عـىل سـتخالفاال يكـون كان مرة وكل سيام ال ،وحجته ،عمرته ويف ،الغزوات عامة يف مفضوال
 وعـىل اهللا عـذر ومـن ،والـصبيان النـساء عـىل إال اإلسـتخالف كان ما تبوك وعام ،مؤمنني رجال

 حيتــاج وال ،أهلهــا عــىل خيــاف ال آمنــة املدينــة وكانــت ،نفــاقبال مــتهم أو ،خلفــوا الــذين الثالثــة
 . )١(»االستخالفات أكثر يف حيتاج كام جهاد إىل املستخلف

وقد أعله القـدماء .  بام يغني عن إعادته)٢(وقد أفاض حمققو مسند أمحد الكالم فيه جدا: قلت

: قلـت. ال حيتمـل التفـردواملحدثون بعلل، أمهها تفرد أيب بلج بـه عـن عمـرو بـن ميمـون، ومثلـه 

 َهْلــَوأبـو بلــج عـىل الــرغم مــن اخـتالفهم يف توثيقــه و تــضعيفه، فـإين مل أجــد مــن اهتمـه بالتــشيع ب

وذكر عبد الغني «: حتى وجدت قوال لعبد الغني بن سعيد ذكره ابن رجب احلنبيل قال!! الرفض

ولـيس هـو بعمـرو بـن بن سعيد املرصي احلافظ أن أبا بلج أخطأ يف اسم عمرو بن ميمـون هـذا، 

: قلـت. )٣(»ميمون املشهور، إنام هو ميمون أبو عبد اهللا موىل عبد الرمحن بن سمرة، وهو ضـعيف

، )٥(ُ، وأن هذا اخلرب يعرف بميمون هذا كام قال ابـن عـدي)٤(وإذا علمنا أن أبا بلج كان ممن خيطئ 

ُ يعـرف إال بمثـل هـذه وبتتبـع مرويـات ميمـون هـذا وجدتـه ال. تبني لنا وجاهة كالم عبـد الغنـي
قـال فيـه حييـى بـن . وميمون ضـعيف. املرويات يف عيل وشيعته، وتفوح من مروياته ريح الرفض

 ق أن ــــويزيد تأكيد ما سب:  قلت.)٦(مناكري حاديثهأ: وقال أمحد. شئ ال اهللا عبد أبو ميمون: معني

 .  )٧(ُعمرو بن ميمون ال تعرف له رواية عن ابن عباس
                                                        

 .٣٦-٥/٣٤ منهاج السنة )١(
-٥/٣٤ّوانظر أيضا كالم ابن تيمية يف هذا الباب يف منهاج الـسنة .  ط الرسالة١٨٨-٥/١٨١ مسند أمحد )٢(

٣٦. 
 .٢/٨٢٢ رشح علل الرتمذي، البن رجب )٣(
 .٣/١١٣ املجروحني )٤(
 .٦/٤١٣ الكامل البن عدي )٥(
 .٢٩/٢٣١، وهتذيب الكامل ٦/٤١٣، والكامل البن عدي ٢٣٥-٨/٢٣٤ اجلرح والتعديل )٦(
 .٢/٨٢١ رشح علل الرتمذي، البن رجب )٧(



 

 ٣٧٥

 بـن اهللا عبـد عـن ميناء عن أبيه ــ عن )٣(، والطرباين)٢( ــ ومن طريقه أمحد)١(لرزاقأخرج عبد ا .٢
 :قال مسعود

 اهللا رسول يا شأنك ما :فقلت ،فتنفس :قال ،اجلن وفد ليلة ^ النبي مع كنت« 
 .بكر أبو :قلت ؟نَم :قال .فاستخلف :قلت .مسعود بن يا نفيس إيل عيتُن :قال
 إيل نعيت :قال ؟شأنك ما :فقلت :قال ،تنفس ثم ،ساعة مىض ثم ،فسكت :قال

 :قـال .عمـر :قلـت ؟نَمـ :قـال .فاسـتخلف :قلـت :قـال .مـسعود بـن يـا نفيس
 إيل نعيـت :قـال ؟شـأنك مـا :فقلـت :قـال .تـنفس ثـم ،ساعة مىض ثم ،فسكت

 أيب بـن عـيل :قلـت ؟نَمـ :قـال .فاسـتخلف :قلـت :قـال .مـسعود بـن يـا نفيس
 .»أكتعني أمجعني اجلنة ليدخلن أطاعوه لئن بيده نفيس والذي أما :قال .طالب

وهذا خرب موضوع، املتهم به مينا، وهو ابن أيب مينا اخلراز موىل عبد الرمحن بـن عـوف، كـان 

 .)٤(ُشيعيا غاليا رمي بالرفض، وكان متهام بالكذب مرتوكا

 بـن يدسـع ثنـا صـبيح بـن حـرب عـن األسلمي يعىل بن حييى نحوه من طريق )٥(وأخرج الطرباين
 :  وفيه،مسعود بن اهللا عبد عن اجلديل اهللا عبد أيب عن الصنعاين مرة أيب عن مسلم

 يوافقـه مل أنـه فرأيت عني عرضأف؟ بكر أبا تستخلف الأ اهللا يارسول: قلت..«
 .يوافقـه مل أنـه فرأيـت .عنـي فـأعرض ؟عمر تستخلف أال ،اهللا رسول يا: قلت

 لــو ،غــريه إلــه ال والــذي ذاك: قــال عليــا؟ تــستخلف أال ،اهللا رســول يــا: قلــت
 .»أكتعني اجلنة أدخلكم وأطعتموه بايعتموه

 .وأبو مرة الصنعاين مل أعرفه. وحييى مضطرب احلديث، وحرب هذا مل أجده: قلت

 :قال كليب بن زياد عن مغرية عن جرير حدثنا :قال محيد ابن حدثنا: ، قال)٦(أخرج الطربي .٣

 ،املهـاجرين مـن ورجـال والـزبري طلحـة وفيه عيل منزل اخلطاب بن عمر أتى«
 مـصلتا الـزبري عليـه فخـرج .البيعـة إىل لتخرجن أو عليكم ألحرقن واهللا :فقال

 .»فأخذوه عليه فوثبوا يده من السيف فسقط فعثر ،السيف

                                                        
 .١١/٣١٧ املصنف )١(
 .١/٤٤٩ املسند )٢(
 .٩٩٧٠ املعجم الكبري برقم )٣(
،وتقريـب التهـذيب ٦/٤٥٩كـان يكـذب ـــ والكامـل البـن عـدي: ــ وفيه٨/٣٩٥اجلرح والتعديل :  انظر)٤(

 .٤٨٨ص
 .٩٩٦٩ املعجم الكبري برقم )٥(
 .٣/٢٠٢ تارخيه )٦(



 

 ٣٧٦

قـال ابـن . هذا خرب منكر، حممد بن محيد الرازي شيخ الطربي، الراجح فيه أنه منكر احلـديث
وقـال . بلـده شـيوخ عـن حدث إذا سيام وال املقلوبات شياءباأل الثقات عن ينفرد ممن كان: حبان
 ال بأشـياء أتـى ..بلـده أهـل عـن حـدث وإذا مـستقيمة بأشـياء يأيت راقبنيعال نع حدث  إذا:أمحد

. )٢(صـح عنـدنا أنـه يكـذب: وكذبه أبو زرعة، وابن وارة الرازيان، قاال. )١(ماهى تدرى ال تعرف
كام . ّعنه ابن محيد هنا هو ابن عبد احلميد الرازي، أي إنه بلدي ابن محيدوجرير الذي روى : قلت

 .أن اخلرب منقطع، زياد مل يدرك أبا بكر

 عـن الكلبـي، عـن معمر، عن الرزاق، عبد ثنا اهليثم، بن بكر حدثني:  قال)٣(أخرج البالذري . ٤
 : قال عباس ابن عن صالح، أيب

 بـه ائتنـي: وقـال بيعتـه عـن قعـد حـنييل عـ إىل اخلطـاب بن َعمر بكر أبو بعث«
 لــك حلبــا بُلــحا: عــيل فقــال. كــالم بيــنهام جــرى أتــاه، فلــام العنــف، بــأعنف

أيب  عـىل نـنفس وما ًغدا ليؤمرك إال اليوم إمارته عىل حرصك ما واهللا. )٤(شطره
 ثـم. جيهلونه ال ًحقا لنا إن: وقلنا مشاورتنا، ترككم أنكرنا ولكنا األمر هذا بكر
 .»فبايعه أتاه

 مل أجد له ترمجة، والكلبي هو حممد بن السائب بن برش الكلبـي، اهليثم بن بكرال يصح بمرة، 
 .)٥(أبو النرض الكويف، متهم بالكذب، ورمي بالرفض

 ،)١٠(ة العكــربيـن بطــوابـ ،)٩(الذري، والــب)٨(يعــ، والقطي)٧(د اهللا، وولــده عبـ)٦(دـرج أمحـــأخـ .٥

 :  قالداود بن أيب عوف افاجلح أيبمجيعهم من طريقني ، )١١(واخلالل

                                                        
 .٢٠٤-٢/٢٠٣ املجروحني )١(
 .٢/٢٠٤ نفسه )٢(
 .٢/٢٦٩ أنساب األرشاف )٣(
 انظـر مجهـرة .نـصيب يـهف لـه أمـر عـىل صاحبه يعني للرجل مثال يرضب ،»شطره لك اًبْلَح بُاحل« :قوهلم )٤(

 .١/٧٤األمثال أليب هالل العسكري 
 .٤١٥، وتقريب التهذيب ص ٧/٢٧٠ اجلرح والتعديل )٥(
 .١٠٢ فضائل الصحابة برقم )٦(
 .١٠١ زياداته عىل فضائل الصحابة برقم )٧(
 .١٣٣ زياداته عىل فضائل الصحابة برقم )٨(
 .٢/٢٧٠ أنساب األرشاف )٩(
 .٢١٢، ٢١١ اإلبانة برقمي )١٠(
 .٣٧٢ السنة برقم )١١(



 

 ٣٧٧

 أهيـا :يقـول النـاس يـستقيل ثالثـا قـام ،وأصـحابه عـيل فبايعـه بكر أبو بويع ملا«
 النـاس أوائـل يف عـيل فيقـوم :قـال ؟كـاره مـن هـل ،بيعـتكم أقلتكم قد ،الناس
 بالنـاس تـصيل  اهللا رسـول مكَّقـد ،ابدا نستقيلك وال نقيلك ال واهللا :فيقول

 .»!؟يؤخرك ذا فمن

 خرب ال يصح، فإسناده منقطع، أبو اجلحاف فضال عن تشيعه مل يدرك أبا بكر وال عليا، :قلت
ْكام أن طريقيه إىل أيب اجلحاف مل يسلام من شيعي مـتهم بـالرفض، أو بـالغلو وقـال ابـن تيميـة يف . َ

 وعـيل بخـريكم فلـست أقيلـوين :وقـال( :الرافـيض قـال«: نحو هذا اخلرب ردا عىل بعض الرافـضة
 واجلواب). الطعن لزم باطلة كانت وإن ،معصية منها استقالته كانت حقا إمامته كانت إنف فيكم

 بـل !فـيكم ٌّوعيل :يقل مل فإنه .معلوم إسناد له وال ،احلديث كتب من يشء يف ليس ،كذب هذا أن
 ،اخلطـاب بـن عمـر ،الـرجلني هذين أحد بايعوا :السقيفة يوم قال أنه الصحيح يف عنه ثبت الذي

 .)١(»وخرينا سيدنا أنت بل :عمر له فقال .اجلراح بن عبيدة وأبا

 عبـاس بنا عن عباس بنا موىل شعبة عن الليثي عقبة بن عمر أخربنا قال، )٢(أخرج ابن سعد .٦
 :قال

 وكان :قال عنده فجمعهم ،املطلب عبد بني إىل املطلب عبد بن العباس أرسل« 
 مل رأيا رأيت قد إين ،أخي بن يا :العباس فقال ،هبا أحد يكن مل بمنزلة عنده عيل

 عـىل نـدخل :قـال ؟هـو وما :عيل فقال .أستشريك حتى شيئا فيه أقطع أن أحب
 بقـي مـا واهللا نـسلمه مل فينا كان فإن ،بعده من األمر هذا من إىل فنسأله  النبي

 ،عـم يا :عيل فقال .أبدا بعده نطلبها مل غرينا يف كان وإن ،طارف األرض يف منا
 فتفرقـوا :قـال !األمـر هذا يف ينازعكم أحد من وهل ،إليك إال ألمرا هذا وهل

 .» النبي عىل يدخلوا ومل

ِّ هذا مل أجد له ترمجة، وشعبة موىل ابن عباس ضعفالليثي عقبة بن عمر: قلت ُ)٣(. 

 عـن صـالح، أيب عـن جـده، عـن أبيه، عن هشام، بن عباس  حدثني:، قال)٤(أخرج البالذري .٧
 : الق اهللا عبد بن جابر

 قـبض ملـا لـه قال وكان. عنه تأخرت إال يشء إىل ّقدمتك ما: ّلعيل العباس قال«
. اثنـان عليـك خيتلـف فـال الناس، أعني عىل أبايعك حتى اخرج:  اهللا رسول

                                                        
 .٥/٤٦٨ منهاج السنة )١(
 .٢/٢١٦ الطبقات )٢(
 .١٢/٤٩٧ انظر هتذيب الكامل )٣(
 .٢/٢٦٥أنساب األرشاف )٤(



 

 ٣٧٨

 ذلك أن سرتى: العباس فقال علينا؟ ّويستبد حقنا ينكر من منهم أو: وقال فأبى
 .»عيل؟ يا لك أقل أمل :العباس له قال بكر، أبو بويع فلام. سيكون

وهشام ولده ــ والـد . ال يصح، يف إسناده، حممد بن السائب الكلبي، وسبق أنه رمي بالرفض
ِّعباس بن هشام ــ ضعف أيضا ُ . 

 حدثنا قال، الضبعي سليامن بن جعفر حدثنا قال، منصور بن  حممد عن)١(أخرج عمر بن شبة .٨
 :قال جويرية

 جـد أسد بن يزيد  معاوية فبعث تمده،يس  إىل معاوية  عثامن أرسل« 
 تقل وال تتجاوزها، وال هبا فأقم )٢(خشب ذا أتيت إذا: له وقال القرسي، خالد

 بـذي فأقـام .الغائـب وأنـت الـشاهد أنـا: قـال الغائـب يـرى ال ما يرى الشاهد
 عمـدا صـنعه: قـال؟ هـذا صـنع مل: جلويريـة فقلت . عثامن قتل حتى خشب

 .»نفسه إىل فيدعو  عثامن قتلُلي

إن كان جويرية هذا هو جويرية بن أسامء فهو منقطـع ـــ وال أعـرف جلعفـر روايـة عـن : قلت
 .جويرية بن أسامء ــ وإال فإين ال أعرفه

 :قال احلميد عبد بن غسان حدثني قال، حييى بن حممد عن )٣(أخرج عمر بن شبة .٩

 فقـال لـشاما أهـل وعنـده عليـه فـدخل ، معاويـة عىل خمرمة بن املسور قدم«
 قتلـت مـا واهللا إين: املـسور فقـال عثامن، قتلة من هذا الشام أهل يا:  معاوية
 عنـه فحبـستهم باجلنـد يستمدك وكتب وعمر، بكر أيب سرية قتله ولكن عثامن،

 .»بالزرقاء وهم قتل حتى

  إنام يـروي عـن ابـن إسـحاق، وتـويف نحـو سـنةاحلميد عبد بن غسانإسناده منقطع، ف: قلت
 .)٤( جمهول: وقال فيه أبو حاتمهـ،١٧٠

 عـن فزارة، أيب عن ثابت، بن عمرو حدثنا قال، عمرو بن اهللا عبد عن )٥(أخرج عمر بن شبة .١٠
 : قال ليىل أيب بن الرمحن عبد

                                                        
  .١٢٨٩-٤/١٢٨٨ أخبار املدينة )١(
 .٢/٣٧٢انظر معجم البلدان  .املدينة من ليلة مسرية عىل واد :موحدة باء وآخره وثانيه أوله بضم :بُشُخ )٢(
  .٤/١٢٨٩ أخبار املدينة )٣(
 وانظر رواة حممد بن إسـحاق بـن يـسار يف املغـازي والـسري وسـائر املرويـات، .٧/٥١اجلرح والتعديل  )٤(

 .٤٢٢، ص ملطاع الطرابييش
 .٤/١١٦٩ أخبار املدينة )٥(



 

 ٣٧٩

 املـؤمنني أمـري فليسل نعم: قلت؟ الدار أشهدت: مروان ابن امللك عبد يل قال«
 عند: قلت؟ الزبري كان فأين :قال .داره يف: قلت؟ عيل كان أين: قال .أحب عام

 الـسوداء احلـرة مثـل فـإذا نظـرت قلـت؟ طلحـة كان فأين: قال .الزيت أحجار
: فقـال .قاتلـه عـثامن دون حائـل حـال فـإن واقف، طلحة: قالوا؟ هذا ما فقلت

 االرض وجـه عـىل تركت ما طلحة قتل أنه راهط، مرج يوم أخربين أيب أن لوال
 .»قتلته إال أحدا متيم بني من

 .)٢(مأمون وال بثقة ليس:معني بن حييى  فيهقال، )١( رافيض مرتوكثابت بن  عمروال يصح،

 مـرسوق عـن، شـقيق عـن، األعمـشجرير بن عبد احلميـد، عـن   من طريق)٣(أخرج احلاكم .١١
 : عنها اهللا ريض عائشة يل قالت :قال

 لتكـونن رؤيـاك ْصـدقت لـئن: هلـا فقلـت تنحـر بقر وحويل تل عىل رأيتني إين«
ِّرش من باهللا أعوذ: قالت .ملحمة ولكح  إن فلعلـه: هلـا فقلت .َقلت ما بئس !كَ

 أفعـل أن مـن إيل أحـب الـسامء مـن أخـر لـئن واهللا: فقالت .كؤسيسو أمرا كان
 أنـت إذا: يل فقالـت الثديـة ذا قتـل  عليـا أن عنـدها ذكـر بعد كان فلام .ذلك

 فلـام .البلـد أهـل نمـ تعـرف ممـن ذلـك شـهد ممن ناسا يل فاكتب الكوفة قدمت
 ذلـك شـهد ممـن عـرشة شـيع كـل من هلا فكتبت ،أشياعا الناس وجدت قدمت

 قتلـه أنـه يل زعم فإنه العاص بن عمرو اهللا لعن: فقالت بشهادهتم فأتيتها: ؟قال
 .»بمرص

ــ  )٤(فيام أخرجه ابن أيب شيبةفقد خالفه أبو معاوية الرضير ــ . وهذا متن أخطأ فيه جرير: قلت
 : قالت، عائشة عن، مرسوق عن، شقيق عنعن األعمش فرواه 

 تكـوين ال أن استطعت إن: مرسوق فقال، تنحر بقرا حويل كأن تل عىل رأيتني«
 .»اهللا رمحها بذلك فابتليت: قال، فافعيل هي أنت

وهـو أوثــق يف  معاويــة هـو حممـد بــن خـازم الــرضير، وأبـو! مـن غـري تلــك الزيـادة يف اللعــن
وقال أيـوب بـن . )٥(»األعمش يف جرير من أثبت معاوية أبو«: ل ابن معنيقا. جريرن األعمش م

يعنيـان يف . اويـة أحـب إلينـاأبـو مع: سألت أمحـد وحييـى عـن أيب معاويـة وجريـر قـاال«: إسحاق
ــة ال يــضبط شــيئا مــن حديثــه ضــبطه حلــديث «: وقــال ابــن نمــري. )٦(»األعمــش كــان أبــو معاوي
 .)٧(»األعمش

                                                        
 .٢١/٥٥٣ هتذيب الكامل )١(
 .٦/٢٢٣ اجلرح والتعديل )٢(
  .، وفيه طول٤/١٣ املستدرك )٣(
  .٣١١٥٣ف برقم  املصن)٤(
  .٢٦٢٥  التاريخ رواية الدوري برقم )٥(
 .٣/١٤٤ تاريخ مدينة السالم )٦(
 .٣/١٤٢ املصدر نفسه )٧(



 

 ٣٨٠

 يف هذا الباب قد يكشف لنـا شـيئا مـن مـصدر هـذا اخلطـأ يف تلـك )١(وما رواه البيهقي: قلت
: قـال، صالح بن أبان بن حممد بن عمر بن اهللا عبد بن عمرفقد أخرج البيهقي من طريق . الرواية

، عتيبـة بـن احلكـم حدثنا: قال، احلر بن احلسن حدثنا: فيه فقرأت أبان بن حممد جدي كتاب هذا
 : عائشة قالت: قال، مرسوق عن، الشعبي عامر نع، السفر أيب بن اهللا وعبد

: قالـت. ال: قلت؟ احلرورية يف  عيل أصابه الذي الثدية ذي من علم عندك«
 فكتبـت. أسباع يومئذ وهبا الكوفة إىل فرجعت » شهدهم من بشهادة يل فاكتب
 هـؤالء أكل: قالت عليها فقرأهتا بشهادهتم أتيتها ثم، سبع كل من عرشة شهادة
 فالنـا اهللا لعـن: قالـت. عاينـه قد كلهم أن فأخربوين سألتهم لقد: قلت؟ عاينوه

 عربهتا سكتت فلام، فبكت عينيها أرخت ثم، مرص بنيل أصاهبم أنه إيل كتب فإنه
 بـني يكـون كـام إال وبينـه بيني كان وما، احلق عىل كان لقد عليا اهللا رحم: قالت
 .»وأمحائها املرأة

، )الـدالئل(كـذا هـو يف مطبوعـة . صالح بن أبان بن حممد بن رعم بن اهللا عبد بن عمر: قلت
ومل أجده، فلست أدري، هل الطبعة صـائبة والرجـل جمهـول العـني واحلـال، أم أن هنـاك خطـأ يف 

؟ واالحتامل األخري عندي صالح بن أبان بن حممد بن عمر بن اهللا عبداملطبوعة وأن الصواب أنه 
فـإن صـح هـذا االحـتامل . صـالح بـن أبان بن حممد بن عمر بن اهللا عبدوأن الصواب أنه . أرجح

. ذلك أن الرواية ــ كام يف ظاهر اإلسناد ــ وجادة، فهو مل يسمع كتـاب جـده. فيكون اخلرب منقطعا
: هقول جزرة، صالح عن جاءفقد .  وإن كان صدوقا، إال أنه كان غاليا يف التشيععمر بن اهللا عبدو
 يف غاليـا كـان فإنـه احلـديث أصـحاب مـن جييئـه مـن كـل يمـتحن نأبـا بن عمر بن اهللا عبد كان«

: قـال ابـن حبـان. )٣( بن صالح بن عمري اجلعفي الكويف، ضعفوهأبان بن حممدّ وجده ،)٢(»التشيع
 .)٤(»اآلثار يف الكثري الوهم وله االخبار يقلب ممن كان«

 بـن سهل بنحوه عن )٥(يبفقد رواه ابن األعرا. ويبدو أن اخلرب استهواه بعض املتهمني فرسقه
 .. عائشة قالت: قال مرسوق عن الشعبي، عن جمالد، عن األمحر، خالد أبو نا البجيل، عامر

 دركتـهأ بواطيـل، حاديـثأ روى احلـديث، ضـعيف«:  قـال أبـو حـاتمعامر بن سهلو: قلت
 .)٧(»منكر احلديث«: وقال البخاري. )٦(»احلديث يفتعل وكان بالكوفة

                                                        
 .٤٣٥-٦/٤٣٤ دالئل النبوة )١(
  .٤/١٥٣، وميزان االعتدال ١٠/٤٤٤ تاريخ مدينة السالم )٢(
  .٦/١٢٨ انظر الكامل البن عدي )٣(
  .٢/٢٦٠ املجروحني )٤(
  .٨٢٨ االعرايب برقم  معجم ابن)٥(
  .٤/٢٠٢ اجلرح والتعديل )٦(
  .٣/٤٤٢ الكامل البن عدي )٧(



 

 ٣٨١

 : قال عمري بن يعَُمج  من طريق)٢(، والبالذري)١(أخرج نعيم بن محاد .١٢
 املـسري ذلـك افتـديت أين لوددت واهللا فقالت؟ عيل عىل أخرجت: لعائشة قيل«

 .»رقد ولكنه يشء، من عرض بام

 )٤(هذا، وقد أخرج نعيم بن محـاد .)٣(كان رافضيا يضع احلديث:  قال ابن حبانعمري بن يعَُمج
 .وقد سبق الكالم عليه. بنحوه عباس ابن عن إسامعيل أبو كثري حدثنا زياد بن املطلبعن 

 :ما كان عند الرافضة من خالص كتبهم وأسانيدهم: النوع الثاين

وقبل عرض ما يدل عىل أثر الوضع يف رواية التاريخ عند الرافضة من خالص كتبهم، ينبغـي 
ة عنــد القــوم، إذ إهنــا أوال التعــرف بإجيــاز عــىل اخلطــوط العامــة التــي تقــوم عليهــا عمليــة الروايــ

ستكشف لنا الكثري من جوانب تلك القضية ـــ قـضية الوضـع يف روايـة التـاريخ عنـد الرافـضة ـــ 
ُمـا بنـي (فضال عن أن تلك اخلطوط العامة سوف تغنينا عن نقد تلك املرويات، بمقتـىض قاعـدة 

 العلمـي املنـضبط إذ إن أسـس مـنهج الروايـة عنـد القـوم يفتقـر إىل املـنهج). عىل باطل فهو باطل
ِّالذي يمكن من الوثوق بالرواية أوالتثبت من صحتها َ ُ . 

وأهـم عنـارص . يقوم منهج الرواية عند الرافضة يف أصله عىل أساس العصبية املذهبية املقيتـة
 جيـب أن يكـون معـصوما مـن ،مام كـالنبياإل«عصمة اإلمام، فعندهم أن : تلك املذهبية العصبية
ًمن سن الطفولة إىل املـوت، عمـدا وسـهوا ش، ما ظهر منها وما بطن،مجيع الرذائل والفواح  كـام .ِّ

َّوالقوامـون عليـه،  ن االئمة حفظة الـرشعًجيب أن يكون معصوما من السهو واخلطأ والنسيان، أل
هلية ومجيع املعلومات مـن حكام اإلّفهو يتلقى املعارف واأل: ّ أما علمه..حاهلم يف ذلك حال النبي

هلام بـالقوة القدسـية ّ وإذا استجد يشء البد أن يعلمه من طريق اإل،مام من قبلهأو اإل طريق النبي
َ ومـن ،من أطاعني فقـد أطـاع اهللا («:  ويستدلون عىل ذلك بحديث.)٥(»اهللا تعاىل فيه التي أودعها

ًعىص عليـا فقـد عـصاين ا فقد أطاعني ومنَعصاين فقد عىص اهللا، ومن أطاع علي  وإذا كانـت. )٦()ّ
                                                        

  .١٨٣ الفتن برقم )١(
  .٣/٥٩ أنساب األرشاف )٢(
  .١/٢١٨ املجروحني )٣(
  .٢٠٣ الفتن برقم )٤(
  .٧٦-٧٥، ص  مركز األبحاث العقائدية،حمد رضا املظفر عقائد اإلمامية، مل)٥(
، وابــن عــساكر )٧/٢٣٣، ٤/٣٤٩ الكامــل(، وابــن عــدي )٣/١٢١ املــستدرك(اكم  ال يــصح، رواه احلــ)٦(

ضـعفه ابـن أيب حـاتم .  يف إسناده حييى بن يعىل األسلمي، كـويف شـيعي.، )٣٠٧، ٤٢/٢٧٠ تاريخ دمشق(
، وقال ابـن )٤/٨٠٢التاريخ األوسط . (»مضطرب احلديث«وقال البخاري ). ٩/١٩٦اجلرح والتعديل (

. »املقلوبــات االشــياء الثقــات عــن يــروى«: وقــال ابــن حبــان). ٧/٢٣٣الكامــل . (»لــيس بــيشء«: معــني
 ).٣/١٢١املجروحني (



 

 ٣٨٢

َّيتـصور يف رسـول  طاعة اهللا وطاعة الرسول وطاعة عيل واحدة، فهل من معصية أو سهو أو خطأ
 .)١(»اهللا وعيل واالئمة االطهار

فإذا علمنا أن أول هؤالء األئمة بتلك الصورة املذهبية عندهم هو عيل بـن أيب طالـب، الـذي 
 األصـول التـي عـىل اختلف مع بعـض الـصحابة، واختلـف بعـضهم معـه، أدركنـا أول اخللـل يف

فـذلك أول !! عندهم، ومرويـات عـرصه ثـم تفـسريها) املعصوم(أساسها يمكن تناول مرويات 
 ! مزالق احلرج، إذ كيف سنعالج تلك الفرتة التارخيية العصيبة رواية وتفسريا وفق هذا املذهب؟

 .فليس هناك شك أن أصـول القـوم يف الروايـة سـتقوم عـىل هـذا األصـل العقـدي املتعـصب
ِّوعليه، فإنه يمكن أن نقدر  قدر الرشخ الواسع، والبـون الـشاسع بـني كـل ،ٍ بوضوح ال لبس فيه،ُ

 . من املذهبني ــ أهل السنة، والرافضة ــ يف أصول الرواية وتفسريها

 ن ـــم مـــم عىل الرغـــفه. ًرى عجباــومن يتأمل تاريخ أصول الرواية وقواعدها عند القوم ي

ِ يف الرواية منذ صنَّف هلم الكلينيمعرفتهم لإلسناد ُ .  هذا مل يـشتهر عنـدهمفإن، )الكايف( كتابه )٢(َ
ِإذ مل يكن ملزما للراوية كام كـان عنـد أهـل الـسنة َّ ً ِذلـك أنـه يكفـي القـوم أن يكـون الراويـة عـىل . ُِ َّ

وممـا . )٣(مذهبهم ليكون إسنادا وحده، فيكون حجة يف الرواية، ثقـة فـيام يقـول، أسـند أم مل يـسند
 األصـول هلـذه سـند إىل نحتـاج ال إننـا«: )٤(ُيشهد عىل ذلك عندهم ما نقل عن شـيخهم املجلـيس

 .)٦(»السلف بسنة واالقتداء والتربك للتيمن إال فليس اًسند أوردنا وإذا ،)٥(األربعة

                                                        
  .٣٦-٣٥، ص مركز األبحاث العقائدية، عيل احلسيني امليالين العصمة، ل)١(
 الـشيعة شـيخ كـان .بـالرى كلني أهل من إمامى فقيه: ينيِلالُك جعفر أبو إسحاق، بن يعقوب بن حممد:  هو)٢(

 وتـوىف .الفـروع يف خـريانواأل ،الفقـه أصول يف ولاأل: أجزاء ثالثة) الدين علم يف الكايف (كتبه من بغداد،ب
  .٧/١٤٥، واألعالم للزركيل ٣٢٦فهرست الطويس ص: انظر. هـ٣٢٩ببغداد سنة 

ِ وليس أدل عىل ذلك من قطعهم بصحة كتـاب )٣( ْ أنـه املنـسوب لإلمـام عـيل، عـىل الـرغم مـن ) هنـج البالغـة(َ
َكتاب مجع بعد وفاة م َن نسب إليه بنحو ثالثة قرون أو يزيد، من غري أن يسند فيه خرب واحدُ ُ.  

 .أصـفهان يف االسـالم مـشيخة ويل .إمامي عالمة: االصفهاين عيل مقصود بن تقي حممد بن باقر حممد:  هو)٤(
 :انظـر. هــ١١١١تـويف سـنة  .ارنـواأل بحار من أهم كتبه .حاديثاأل من كبرية جمموعة الفارسية إىل وترجم

ــات يف ر  ، واألعــالم ١/١١٨ي حممــد بــاقر املوســوي اخلوانــسار حــوال العلــامء و الــساداتأوضــات اجلن
 .٦/٤٨للزركيل 

مـن ال (، و)هــ٣٢٩ت(ِللُكلينـي ) الكـايف: ( تلك الكتب األربعة املعتمدة يف الفقه الشيعي اإلمـامي، وهـي)٥(
االستبـصار فـيام اختلـف مـن (، و)هتـذيب األحكـام(، ثـم )هــ٣٨١ت (البـن بابويـه القمـي) حيرضه الفقيه

 ).هـ٤٦٠ت(كالمها ملحمد بن احلسن الطويس ) األخبار
  .١/٣٩١أصول مذهب الشيعة :  انظر)٦(



 

 ٣٨٣

وهم مل يعرفوا معنى نقد الرواية إال متأخرا ــ وهـذا هـو العجـب ـــ وحتديـدا بـدءا مـن القـرن 
ِّسابع تقريبا يف عرص عالمتهم ابن املطهر احليلال ، عندما ضجروا من تشنيع أهـل الـسنة علـيهم )١(ِ

ويف ذلك يقول ابن تيمية حـني ذكـر ابـن .. أهنم ال دراية هلم بنقد الرواية ومعرفة الرواة وأحواهلم
 أن لكـم أين نم :الشيعة هلؤالء يقال« :فقال) رجاهلم الثقات(املطهر احليل أن هلم أحاديث رواها 

 وال ،أحـواهلم تعلمـوا ومل ،تـدركوهم مل وأنتم ثقات القديم الزمان يف األحاديث هذه نقلوا الذين
 أسـانيد لكـم وال ،وغـريه الثقـة بـني هبـا يميـز التـي أخبارهم يف عليها تعتمدون مصنفة كتب لكم

 .)٢(»رجاهلا تعرفون

ُوهنا كانت غريهتم املشوبة باخلزي هي التـي دفعـتهم َ ْ  إىل حماولـة وضـع يشء مـن قواعـد نقـد َ
إمـا التمحـك : فكـانوا بـني أمـرين! وكانت حرسهتم أهنم مل جيدوا هلم سلفا يف هذا األمـر. الرواية

وإمـا االتكـاء عـىل . )٣(فيمن عرف بميله الشيعي من أهل السنة وكانت له تصانيف يف هذا البـاب
 . م املشهورة يف هذا البابأهل السنة يف اقتباس أصول هذا الفن منهم بحكم سابقته

وكان هذا األمر الثاين هو الذي تواتر اعـرتافهم بـه، فلـم جيـدوا منـه مناصـا أن يعرتفـوا هبـذه 
ْوذلك يعني من غري شك تأخرهم يف طرق باب النقد حني اقتبسوه من أهل السنة ـــ كـام . احلقيقة َ

 .ُسبق وأرشت آنفا ــ

 مـع متوافقـة وجـاءت الـسابع، القـرن يفكانـت  شيعةالـالرواية عند  نقد بداية أن حظيالفإنه 
 الرجـال، علـم معرفة يف قصورهم الشيعة عىل شنع حينام )السنة منهاج( يف عليهم تيمية ابن محلة
 جهلهـم ويبـني الـسنة كتـب مـن الـشيعة اسـتدالالت يكـشف انـربى كـام ذلـك، يف خـربهتم وقلة

  .املعتمدة غري املصادر من وينقلون ،واملوضوع بالضعيف يستدلون حيث الباب هذا يف وكذهبم
                                                        

 .تهمأئمـ مـن .بالعالمـةعنـد الـشيعة  ويعـرف الدين، مجال ،ّيلِاحل املطهر بن عيل بن يوسف بن احلسن:  هو)١(
، ٢/٨١أمـل اآلمـل للحـر العـاميل :  انظـر.هــ٧٢٦تويف سنة . فيها ووفاته مولده ،العراق يف احللة إىل نسبته

 .٢/٢٢٧واألعالم للزركيل 
  .٧/٤١٢ منهاج السنة )٢(
 مـن أول«: فقـال) الـشيعة وفنـون اإلسـالم(حسن الصدر يف كتابـه : ٌ وهذا رأي شاذ، ممن تبناه من الرافضة)٣(

 هــ، مائـة وأربع مخس سنة املتوىف املشهور، اهللاّ عبد بن حممد وهو ابوري،سيالن احلاكم اهللاّ عبد أبو له تصدى
 نـص وقـد ًنوعـا، مخـسني إىل احلديث فيه ونوع أجزاء، مخسة يف »احلديث علوم معرفة« سامه ًكتابا فيه صنف

: رانظـ. »الصالح ابن ذلك يف وتبعه احلاكم، له تصدى من أول: قال »الظنون كشف« يف ذلك يف تقدمه عىل
ومل يكن احلاكم ممن يتبع مذهب القوم يف الرواية والدراية، وإال لـو : قلت) ٥٥الشيعة وفنون اإلسالم ص (

ِّطبق ما أودعه كتابه  ُلقوضت دعائم دين الرفض كلها عىل ما روي يف كتب الرافضة ) معرفة علوم احلديث(ُ
 .كنه متحك، وإفالسول! بأصوله وفروعه وفق هذه القواعد التي ذكرها احلاكم يف كتابه



 

 ٣٨٤

 بنقـد تأثريهم عن ينبئ قد االصطالح هلذا ووضعهم اإلسالم شيخ رد بني الزمني التوافق إن

 هنـاك بـل. )٢(» )١(العالمـة زمن يف مستحدث االصطالح هذا أن« بـ اعرتفوا حيث هلم، تيمية ابن

 أول« : ـــالفـيض الكاشـاين يقول كام  ــهو اهذ احليل املطهر ابن أن وهو ،زيد هذا األمر تأكيداي ما

 وضع سبب بأن العاميل احلر شيخهم اعرتف وقد .)٣(»املسلك هذا وسلك ذلك عىل اصطلح من

: فقـال الـسنة أهـل مـن هلـم املوجـه النقـد هـو بالـسند للعنايـة واجتـاههم االصـطالح هلـذا الشيعة

 مـن منقولـة بـل معنعنـة، غـري أحـاديثهم نبـأ الـشيعة تعيـري دفـع  ـــالسند أيــ  ذكره يف والفائدة«

 احلـديث تقـسيم وهـوـــ  اجلديـد االصطالح أن العاميل احلر شيخهم ويؤكد .)٤(»قدمائهم أصول

: قـال حيـث الـسنة أهـل لتقليـد حماولـة هـو املطهر ابن وضعه والذي  ــوغريه صحيح إىل عندهم

 هـو كـام كتـبهم مـن مـأخوذ هـو بل واصطالحهم، )٥(العامة العتقاد موافق اجلديد واالصطالح«

 لـيس لـذلك الـدافع وإن القـضية، هبـذه االهتامم يف الشيعة تأخر يفيد  كلهوهذا .)٦(»بالتتبع ظاهر

 عنه والدفاع اخلصوم نقد من املذهب وقاية هو ما بقدر احلديث صحة إىل الوصول هو
)٧( . 

َدي املحـدث عنـدهم، وكانت املفاجأة هلم عنـدما حـاولوا تطبيـق يشء مـن هـذا املنهـاج النقـ
اكتشافهم انقطاع أسانيدهم، وبطالن كثري منها بمقتىض هـذا املنهـاج، ناهيـك عـن تنـاقض تلـك 

 . املرويات واختالفها، فضال عن تأخرهم يف تصانيف الرجال عندهم وضعفهم البني يف ذلك

َينُولةَ حممد بن احلـسن بـن أيب خالـد شـبإسناده إىل أما عن االنقطاع، فريوي الكليني نفسه َ  !؟ْ
ْجعلـت فـداك إن مـشاخينا رووا عـن أيب) عليه السالم(ين ايب جعفر الثقلت أل« :َقال َ َُ ّ َْ َ ُِ جعفـر وأيب  ِ

ُوكانت التقيـة شـديدة فكتمـوا كتـبهم ومل تـرو) عليه السالم(عبد اهللا  ُ َ َُّ َ َُّ ُ َ َ ُ  فلـام مـاتوا صـارت .عـنهم ِ
ُالكتب إلينا فقال حدثوا هبا فإهنا حق ِّ َ ُيف الوثوق بعد ذلك بمـصادر نقلـت وذاعـت عـىل فك. )٨(»ُ

 !أيدي جمهولني؟

                                                        
 . احليلاملطهر ابن به يقصدفإنام  الشيعة كتب يف العالمةلقب  أطلق إذا )١(
 .٢٠/١٠٢ حممد بن احلسن احلر العاميل ة،وسائل الشيعه يف تسهيل مسائل الرشيع )٢(
 .١/٢٢للفيض الكاشاين  ،الوايف )٣(
 .٢٠/١٠٠: الشيعة وسائل )٤(
 . به أهل السنةُ لفظ العامة عند الرافضة يقصد)٥(
 .٢٠/١٠٠: الشيعة وسائل )٦(
  .٣٨٧-١/٣٨٤أصول مذهب الشيعة :  راجع يف هذه الفقرة)٧(
  .١/١٠٦ أصول الكايف )٨(



 

 ٣٨٥

 االخـتالف ظـاهرة فيهـاَيالحـظ  هاَونـصوص همكتـب َمتـونفإن : وأما عن البطالن والتناقض
 مـن أحـاديثهم إليـه آلـت ِامل« الطويس احلسن بن حممد شيخهم تأمل ولقد . بصورة عجيبةوالتضاد

 يـسلم وال يـضاده، مـا وبإزائـه إال خـرب يتفق يكاد ال حتى ..والتضاد واملنافاة والتباين االختالف
 أصــحاب عنــد مـا فــاق قــد االخـتالف هــذا بـأن واعــرتف .)١(»ينافيــه مـا مقابلتــه ويف إال حـديث
 يـرتك الـشيعة بعـض جعل وأنه مذهبهم، عىل الطعون أعظم من كان هذا وأن األخرى، املذاهب

  .لتناقضوا االختالف هذا أمر له انكشف ملا املذهب هذا

 فلـم التناقض هذا وتوجيه االختالف هذا لتدارك يائسة بمحاولة الطويس قاممن أجل ذلك 
 هذا أن سوى دليل بال التقية عىل الروايات اختالف من ًكثريا علق حيث بلة، الطني زاد بل ،يفلح

 خـتالفهم،ا كثـرة هـو ،تـنجح مل حماولتـه أن عىل املادي والدليل .السنة أهل يوافق ذاك أو احلديث
 الكتـب أحـد الوايف صاحب الكاشاين الفيض وهو الظاهرة هذه من شيوخهم بعض اشتكى وقد

 عـىل الواحـدة املـسألة يف خيتلفـون تـراهم.. «: طائفتـه اخـتالف عـن فقالعندهم  املعتمدة الثامنية
 يف أو فيهـا خيتلفـوا مل فرعيـة مسألة تبق مل: أقول شئت لو بل ،أزيد أو ًقوال ثالثني أو ًقوال عرشين

 ولـيس النـصوص أو األحاديـث يف اخـتالف هو اختالفهم أن املالحظ ومن .)٢(»متعلقاهتا بعض
 .)٣(الروايات وكذب املذهب، بطالن عىل أمارة التناقض أن شك وال االستنباط، يف ًاختالفا

 يف النظـر خـالل مـن نـهفإ :وأما عن ضعفهم، وتناقضهم، وتأخرهم يف تـصنيفهم يف الرجـال
 املائة يف )٤(ِّيشَالك ألف حتى الرجال أحوال يف كتاب مدهيل يكن مل بأنه يتبني عندهم الرجال كتب

 فيـه أورد وقد الباب، هذا يف يغني ما فيه وليس االختصار، غاية يف جاء ذلك، يف هلم ًكتابا الرابعة
 أسـامي يف اشتباهو غلط وقع قد األسانيد من كثري يف أنه  كامل،والتعدي اجلرح يف متعارضة اًأخبار

 .)٥(ألقاهبم أو كناهم، أو وآبائهم الرجال

 شـيخهم قـال حتـى واالختالفـات التناقـضاتوهكذا فلم يـسلم هلـم هـذا البـاب أيـضا مـن 
 تكـاد ال واشـتباهات وتناقـضات اختالفـات طهـامئورشا والتعـديل اجلرح يف«: الكاشاين الفيض

                                                        
  .٣-١/٢: األحكام هتذيب )١(
  .١/١٦ للكاشاين الوايف، )٢(
  .٣٦١ -١/٣٦٠أصول مذهب الشيعة :  راجع يف هذا الباب)٣(
 .النهر وراء ما بالد من) شَك (إىل نسبته .إمامي فقيه: ِّيشالَك عمرو، أبو زيز،الع عبد بن عمر بن حممد:  هو)٤(

، واألعـالم ٣٠٩فهرسـت الطـويس ص  : انظـر.هــ٣٢٠تـويف نحـو ) الرجـال أخبـار معرفـة (بكتابـه اشتهر
 .٦/٣١١للزركيل 

  .١/٣٦٩أصول مذهب الشيعة  )٥(



 

 ٣٨٦

ــع ــام ترتف ــئن ب ــه تطم ــوس إلي ــام النف ــى ال ك ــرياخل إىل خيف ــا ب ــاقض .)١(»هب ــذا التن ــم يف ه  وأوقعه
وممـن ذكـر هـذه . واالضطراب أن أكثر رجاهلم متهمون إمـا يف ديـنهم وعـدالتهم، أو يف صـدقهم

 األصـول وأصـحاب أصـحابنا مصنفي من اًكثري نأ..«:  إذ يذكر)٢(احلقيقة املرة شيخهم الطويس
 كتـبهم كانت ْوإن«:  العبارة بقولهولكن العجب منه أن خيتم هذه. )٣(»الفاسدة املذاهب ينتحلون

 كتبهم كانت ْالفاسدة وإن املذاهب ينتحلون «: فلست أدري كيف تستقيم هذه العبارة. »معتمدة
فكان توجيه بعـضهم هلـذا ـــ مـع اعـرتافهم هبـذه احلقيقـة املـرة ـــ بتـأويالت عقيمـة ال  !!»معتمدة

ويف ذلـك  .الـذم هـذا ملواجهـة تقيـةال إىل همفـزعمن ذلـك . تنهض حجة تدفع عنهم هذه احلقيقة
 كتـب لْقـَون األئمـة مـن الـذم فـيهم ورد قد رواهتم ّلُج بأن ــ بعد اعرتافه املظفر رضا حممد يقول

: قـال ذم مـن اجلـواليقي سـامل بـن هـشام يف جاء عاموهو يف معرض حديثه   لذلك ــنفسها الشيعة
 الثقــات وأصــحاهبم البيــت لأهــ أنــصار أجلــة مــن غــريه يف جــاءت كــام مطــاعن، فيــه وجــاءت«

: قـال ثـم ــ ةَّيِقَّالت وهي عندهم السائرة املعروفة العلة ــ يقصد بذلك »ٌمفهوم ًعامة عنها واجلواب
 إال البيـت أهـل أمـر وظهـر احلـق ديـن قـام وهـل قـدح؟ األعـاظم هؤالء أمثال يف يصح وكيف"

 .)٤(»محججه بصوارم

 إنام يرجع إىل ما ليس بقادح يف أصول املعتقـد ومن تلك التأويالت العقيمة أن فساد مذهبهم
 بــرضوري لــيس بــام االعتقــاد كــان ولــو«: ويف ذلــك يقــول صــاحبهم عبــد اهللا املامقــاين. عنــدهم
 كـال نأل املتقـدمني، علامئنا من كثري يف القدح للزم الرجل، يف للقدح موجبا اجتهاد، عن البطالن

كيف وقد ثبت بام ال يدع جمـاال للـشك : قلت. )٥(»فاسد مستنكر ظاهره بام القول إليه نسب منهم
ُأو التأويل جتريح شيوخ مذهبهم األول بام يرد روايات كثري من هؤالء الرواة مجلة وتفصيال، إمـا 

 ! بالقدح يف عدالتهم ودينهم، أو باهتامهم بالكذب
                                                        

  .١/٢٥، للكاشاين الوايف )١(
 أخـذ ثـم .للـشافعي أوال وتفقه بغداد، قدم  الشيعة شيخ ،الطويس جعفر أبو، عيل بن احلسن بن حممد:   هو)٢(

 أحاديــث وأمــىل التفـسري، وعمــل وبــرع، ولزمـه ماميــة،اإل رأس املفيـد الــشيخ عــن القـوم وأصــول الكـالم
ْكتايب صاحبالطويس هو و. املفيد شيخه عن عامتها ونوادر، مـن كتـبهم  ومهـا) االستبصار(و ،)التهذيب( َ

: وهــي، الرجــال يف املعتمــدة األربعــة كتــبهم مــن ثالثــة أو كتــابني  وصــاحب.األربعـة املعتمــدة يف احلــديث
 بتهذيبـه قـام والـذي ،)الكـيش رجـال( وهـو الثالـث والكتـاب ،)الطـويس رجال(و للطويس، )الفهرست(

انظـر سـري . ـهـ٤٦٠ تـويف سـنة .الطـويس هتـذيب إال يوجد فال الشيعة عند اليوم األصل فقد وقد الطويس،
 .٧/٨٣، ولسان امليزان ١٨/٣٣٤أعالم النبالء 

 .٣ ص الطويس  فهرست)٣(
 .١/٣٧٤أصول مذهب الشيعة : وانظر. ١٧٨ ص املظفر احلسني حمد، ملالصادق اإلمام)٤(
 .٤٩، لعبداهللا املامقاين، ص مقياس اهلداية يف علم الدراية )٥(



 

 ٣٨٧

خرهيم ولعل أمثال هذه التأويالت الفاسدة لتوثيق رواية املتهم عندهم هـي التـي دفعـت متـأ
َإىل حماولة تعديل كثري من هؤالء املتهمني من قبل شيوخهم األول وقد مـر بنـا هنـا بعـض نـامذج . ِ

 .)١(من هؤالء

وحني رأوا أن تطبيق هذا املنهاج بحذافريه عىل مروياهتم يعني هدم أصوهلم وفـروعهم مجلـة 
ظ أصـوهلم وفـروعهم مـن فإهنم عمدوا إىل التزيد واإلضافة إىل هذا املنهـاج بـام حيفـ. )٢(وتفصيال
 . السقوط

 ـــ وذلـك بـالطبع بعـد )٣(فكان من أهم مظاهر منهاجهم يف الرواية والنقد منـذ ذلـك الوقـت
التزيد واإلضافة ملا حيفظ دينهم من اهلدم ــ أن يكـون مـع رشوطـه املعتـربة ـــ اإلسـالم، والبلـوغ، 

. م أن يكون الراوي إماميا إثنى عرشياوالعقل، والعدالة والضبط ــ اإليامن، واملراد باإليامن عنده
 .وهذا يقتيض عدم جواز العمل بخرب املخالفني وال سائر فرق الشيعة غالبا

، بنقـل )عليـه الـسالم(وعليه، فإن اخلرب الصحيح عنـدهم هـو مـا اتـصل سـنده إىل املعـصوم 
ِلراويـة يف أي وعليـه، فـإن أي خلـل يف رشط إماميـة ا. العدل اإلمامي عن مثله يف مجيـع الطبقـات َّ

هـذا . طبقة من طبقات اإلسناد عندهم، يؤثر عندهم يف درجة اخلرب من حيـث الـصحة فـام دوهنـا
، ألن قول اإلمام عندهم هو يف ذاته حجة، ^ُوال يشرتط عندهم أن يتصل سند اإلمام إىل النبي 

إلمـام فقـط، ومن ثم فاالتـصال واإلرسـال عنـدهم إنـام هـو منـوط با. ُفال يسأل من أين أخذ هذا
فاخلرب إذا صح عندهم إىل اإلمام فهو متصل، سواء عارص اإلمام هذا احلدث أو ال، وسواء رفعـه 

 .أو ال^ اإلمام إىل النبي 

أما عـن روايـة املخـالفني مـن فاسـدي املعتقـد ـــ كأهـل الـسنة يف اعتقـادهم وبقيـة الطوائـف 
عن األئمة املعصومني ومل يكن يف روايات ّوالفرق ــ فإهنم جوزوا األخذ بخرب املخالفني إذا رووه 

ثم هم بعد ذلك ال يقبلـون خـرب غـري اإلمـامي مـا مل يوثقـه . ما خيالفه) اإلثنى عرشية(األصحاب 
                                                        

 .بحث الثالث من الفصل الرابعسبق الكالم عىل املعىل بن خنيس يف أول امل )١(
 العتبـار معتمـدة ولكنهـا اإلسـناد صـحيحة غـري الكـايف يف األصـول أحاديث أكثر إن«:  حتى قال بعضهم)٢(

أصـول مـذهب الـشيعة اإلماميـة : انظـر. »اإلسـناد إىل مثلهـا يف ينظـر وال احلقـة للعقائـد وموافقتهـا متوهنـا،
هب ضال، فليس لكـم إذن أن تنكـروا عليـه إن قـال إذن لصار ذلك حجة أصحاب كل مذ: قلت. ١/٢٤٥

 !!بمثل مقالتكم، وعليه فلن يسلم لنا حق من باطل، وال خطأ من صواب
وهـي رسـالة (كتـاب أصـول الروايـة عنـد الـشيعة اإلماميـة، لعمـر حممـد الفرمـاوي :  راجع يف هـذا البـاب)٣(

لـشيعة اإلماميـة وأهـل الـسنة، ألمحـد وكتـاب توثيـق الـسنة بـني ا.  فام بعـدها١٧٣ص ) صاحبها للدكتوراه
ومـن ثـم فـسوف أوجـز الكـالم يف .  فام بعدها١٥٩ص ) وهي رسالة صاحبها للامجستري(حارس سحيمي 

 .ن الكتابان وغريمها يف هذا البابّذلك اكتفاء بام فصله هذا
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ويرى بعضهم أنه لكي يقبل خـرب . علامء اإلمامية أنفسهم، وذلك ألهنم ال يعتدون بتوثيق غريهم
إثنــى عــرشية لتجــرب روايــة غــري اإلمــامي غــري اإلمــامي أن يكــون بقيــة رجــال اإلســناد إمــاميني 

 . باإلماميني

ويزيد عىل ما سبق فيام خيص الروايـة األخباريـة أو التارخييـة خاصـة ـــ فـيام رأيـت مـن : قلت
خالل هذا البحث ــ أهنم يقبلـون روايـة أهـل الـسنة ـــ أو العامـة كـام يف اصـطالحهم ـــ إذا وافـق 

 !لسنة وفق رشوطهم أم مل تصحمذهبهم، سواء صحت هذه الرواية عند أهل ا

 عندهم، فإن منها ما يعود إىل فـساد العقيـدة، حـني يكـون الـراوي والقدحأما أسباب اجلرح 
غري إمامي ــ إال إذا صدر التوثيق من قبلهم ــ ومنها ما يعود إىل ثلم يف العدالة كارتكاب الكبـائر، 

 ..ا كان ممن تبع مذهب اإلماميةأو كون الرجل من بني أمية إال إذ..واإلرصار عىل الصغائر

، وذلـك أعـىل درجـات )علـيهم الـسالم(وأما أسباب املدح، فمنها كونه وكيال ألحد األئمة 
: ومنها أن يكون كثري الرواية عن األئمـة، ومنهـا أن يقـول الثقـة عنـدهم يف نقلـه. التوثيق عندهم

فإن يف ذلك كلـه إفـادة . »احدثني بعض أصحابن«: ومنها أن يقول العدل عندهم. »حدثني الثقة«
 ..ومنها وقوع الراوية يف اإلسناد الذي حكم العالمة بصحة متنه. التوثيق

وهكذا، وبعد ذلك العرض املوجز ألصول القوم يف الروايـة والنقـد عنـدهم، أظـن أن ذلـك 
يغني عن استعامل يشء يف نقد مرويـاهتم، ومـا ذلـك إال لـسقوط منهـاجهم أصـال وفرعـا يف هـذا 

، وعليه فسوف أكتفي بعرض نامذج من أبرز كتبهم، وبأسانيدهم من غـري تعليـق منـي عـىل الباب
 . يشء منها اكتفاء بام سبق عرضه وتضمن احلكم املسبق عىل تلك املرويات

، )هــ٧٦ت نحـو(املنسوب لسليم بن قـيس اهلـاليل ) السقيفة(كتاب : وأبرز كتب هذا الباب

لنـرص بـن مـزاحم ) وقعة صـفني(، وكتاب )هـ٢٠٤ت(بي هلشام بن حممد الكل) املثالب(وكتاب 

  ).هـ٢١٢ت(

، يف حني يعتربه الشيعة اإلثنا عرشية مـن )١(ُأما سليم فإنه ال يعرف عنه الكثري عند أهل السنة
 . مقدميهم

                                                        
 قـيس بـن مسـلي: ، وأنـه)٤/٢١٤( فلم يرتجم له عىل حد علمي سوى ابن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل )١(

ُّيف حني تعده كتب الرجال اإلمامية يف الطبقة األوىل . هـ.ا.بانأ عنه روى نوفل بن سحيم عن روى العامري
ًمن رجاهلم الذين صحبوا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، واألئمة احلسن واحلسني وعليا الـسجاد وحممـدا 

ُّويعـدون هـذا . هــ٧٦الباقر ــ، وقدر بعضهم وفاته بعام  الكتـاب املنـسوب إليـه مـن األصـول املعتـربة التـي ُ
وذكـره . ِّيعول عليها اإلمامية اإلثنا عرشية يف بيان الـنص عـىل إمامـة عـيل وأحـد عـرش مـن ذريتـه بأسـامئهم

 =مـن أصـحاب أمـري«: النديم يف الفهرست، يف كالمه عن أخبار فقهاء الشيعة وما صنفوه من كتـب، وقـال
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ال يوجد عند املسلمني بعد كتاب اهللا تعاىل ومواريـث «، )١(»أبجد الشيعة«ويعدون كتابه هذا 
ُد أهل البيـت عليهم السالم كتـاب أقـدم مـن كتـاب سـليم بـن قـيس رضـوان اهللا األنبياء التي عن

 . )٢(»عليه
عن أمري املؤمنني أخذها بن قيس ليم ُسزعم واضعها أن عبارة عن جمموعة من األخبار وهو 

َذكـركـام ،  وسـلامن الفـاريسبـن األسـود، واملقـداد الغفـاري،عـن أيب ذر عيل بن أيب طالـب، و ِ  يف ُ
 تبـني ثـم أحاديـث للرسـول ،^ وفـاة رسـول اهللا تـهليم يف بدايُسكتاب  ويتناول. كتابال ُمفتتح

 ويذكر قصة السقيفة مع أخبار عيل ومـن وقـف بجانبـه مـن  بوجه عام،فضائل عيل بن أيب طالب
 وحـديث ،فيـذكر حـديث املؤاخـاةخاصـة  يذكر الفـضائل التـي أهلـت عليـا لإلمامـة ثم ،الشيعة
^  يـذكر فـرق األمـة بعـد الرسـول ثـم ، وخرب حجة الوداع وغـدير خـم، وحديث الراية،املنزلة
 ثم يذكر أخبار العباس عم النبـي ويورد روايات يف عدد األئمة وأسامئهم، ، حول اإلمامةاوكالم

 ثـم يـذكر ، ثم يذكر املراسالت بني عـيل ومعاويـة،أخبار خالفة عيل وحرب اجلمل وصفنيو^ 
 كـام يـتكلم عـن سـرية ، وعمر بـن اخلطـاب الصديقأيام أيب بكربعد هذا أخبار عيل بن أيب طالب 

. ، وحكـايتهم ملناقبـه واملقـداد الغفـاري، ذر وأيب،سـلامن : أمثـال مـنأصحاب عـيل املقـربني إليـه
عـيل و ويذكر أخبار احلـسن واحلـسني ،يذكر أحوال الشيعة وما أصاهبم من املحنة أيام األموينيو

 .)٣( فاطمةالسيدة  يروي قصة فدك وخرب وفاة ثم ، ويورد أقواال للباقر،بن احلسني

ي ـا يغنــن بمــرة مـن الباحثيــمهــهذا، واألدلة عىل بطالن هذا الكتاب مستفيضة، ناقشها ج
ــرى ــرة أخ ــه م ــول في ــادة الق ــن إع ــابن )٤(ع ــوم ك ــال الق ــض رج ــشهادة بع ــا ب ــي هن ــن أكتف ، ولك

                                                                                                                                                                       
ىل أبان بن إ فلجأ ، وكان هاربا من احلجاج ألنه طلبه ليقتله،ليم بن قيس اهلاليلُسـ ـعليه السالم ــ املؤمنني =

نـه كـان إ ،ن لك عيل حقا وقد حرضتني الوفـاة يـا بـن أخـي إ:بان فلام حرضته الوفاة قال أل،واهآاش فَّيَأيب ع
هور رواه عنـه أبـان اهلاليل املـش ليم بن قيسُ وهو كتاب س. وأعطاه كتابا،كيت وكيت^ من أمر رسول اهللا 

 وأول .ه نـور يعلـوهـيخا لــس شــقيـ ]سليم بـن[وكان  : وقال أبان يف حديثه.بن أيب عياش مل يروه عنه غريه
 .٢/٦٩الفهرست »رواه أبان بن أيب عياش مل يروه غريه ،اليلـليم بن قيس اهلــُيعة كتاب ســللش هرـكتاب ظ

 .، وزعم أنه كذلك سامه جعفر الصادق٦٣/ ١ك بزر الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آغا )١(
 .٨٦ مقدمة حممد باقر لكتاب السقيفة املنسوب لسليم بن قيس، ص )٢(
 كل ذلك يف ثامنية وأربعني خربا، وزاد حممد باقر األنصاري الزنجاين بعد ذلـك يف نـرشته تتمـة للكتـاب يف )٣(

َ مستدركا مجـع فيـه ثامنيـة وعـرشين اثنني وعرشين خربا زعم أهنا جاءت يف إحدى نسخ الكتاب، ثم أضاف َُ
خربا من رواية سليم بن قيس يف املوسـوعات احلديثيـة الـشيعية؛ مرجحـا أهنـا كانـت يف األصـل مـن كتـاب 

كتاب سليم بن قيس : انظر. سليم أيضا؛ فيكون جمموع أخبار الكتاب يف نرشته األخرية ثامنية وتسعني خربا
 اخلري إدريس السيد مصطفى اإلدريـيس،كلية أصـول الـدين، اجلامعـة اهلاليل  بني احلقيقة والتلفيق، ملصعب

 .اإلسالمية العاملية بإسالم آباد،باكستان
كتاب سليم بن قـيس : ، ومقال مصعب اخلري إدريس السيد مصطفى١/٢٢١ راجع أصول مذهب الشيعة )٤(

 .اهلاليل  بني احلقيقة والتلفيق
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)١(الغضائري
 وينسب.. العامري اهلاليل قيس بن سليم« : يتهم فيها هذا الكتاب بالوضع، فيقول 

 ما عىل تدل فيه عالمات ذلك وعىل فيه، مرية ال موضوع، والكتاب ..)٢(املشهور الكتاب هذا إليه
واملـتهم بـه عنـدهم :  قلـت.)٤(» )٣(موتـه عنـد أبـاه وعـظ بكر أيب بن حممد أن ذكر ما: منها .ذكرناه

 أبـان«: احلـيل داود بـن عىل بن احلسنيقول . بشهادة الشيعة أنفسهم هو راويه، أبان بن أيب عياش
 سـليم كتـاب وضـع إنه قيل ضعيف، .فريوزين املعجمة، والشني حتت املثناة بالياء عياش، أيب بن
 .)٥(»قيس بن

هذا وسيأيت عـرض نـامذج مـن تلـك الكتـب قريبـا عنـد تفـصيل القـول يف تفـسريهم لـبعض 
 .حوادث تلك الفرتة حمل الدراسة

 املطلب الثاين 

 صحاب االنتخاب والرسدأ
 :ُوأبرز من رأيته يمثل أصحاب هذا املطلب من الشيعة الرافضة

 صـاحب التـاريخ، :اليعقـويب واضـح بـن وهـب بـن جعفـر بن إسحاقأيب يعقوب  بن أمحدــ 
 .)٦( التي صنعها لـه يـاقوت يف معجـم األدبـاءُيكاد ال تعرف له ترمجة، سوى تلك الرتمجة املوجزة

اد يعرف عنه الكثري، إال أن كتابه يف التاريخ ينطق عليه نطقـا فاضـحا بغلـوه يف ومن ثم فهو ال يك
 . الرفض

تـويف ). مشاكلة الناس لزمـاهنم(، وكتاب )البلدان(تارخيه املشهور به، وكتاب : من أهم كتبه
 .)٧(هـ٢٩٢سنة 

ل أخبـاري مـؤرخ جغـرايف رحالـة، مـن أهـ:  املـسعودي، أبو احلـسنعيل بن احلسني بن عيلــ 
وقـد اشـتهر بعقيدتـه اإلماميـة . قيل إنـه مـن ذريـة عبـد اهللا بـن مـسعود، فتلـك نـسبته إليـهبغداد، 

                                                        
 منـه وجـد صـغري الرجـال يف كتـاب لـه .البغداديأبو احلسن  ،ائريالغض اهللا عبيد بن احلسني بن أمحد:  هو)١(

ولكـن أكثـرهم يعتـرب .  يف صحة نسبة الكتـاب إليـه التشكيكوقد حاول بعض الشيعة. طبع الضعفاء، قسم
 .٢/١٢نظر أمل اآلمل للحر العاميل ا. هـ٤١١ بعد احيكان  .به

 . يعني كتاب السقيفة)٢(
 !!سنوات ثالث وعمره أباه يعظ فكيف الوداع حجة سنة يف لدو بكر أيب بن حممد أن  ذلك)٣(
 .٦٤-٦٣، ص ٥٥ رجال ابن الغضائري، حتقيق حممد رضا احلسيني، دار احلديث، قم، ترمجة سليم برقم )٤(
 .٢٢٦ رجال ابن داود احليل ص )٥(
 .٢/٥٥٧ معجم األدباء )٦(
 .١/٩٥ األعالم للزركيل )٧(
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مروج الذهب ومعادن اجلوهر، : ومن أهم كتبه. وكتبه تشهد عليه بذلك شهادة رصحية. الرافضة
تـويف سـنة . وكلها موجود مطبـوع. والتنبيه واإلرشاف، وإثبات الوصية لإلمام عيل بن أيب طالب

 .)١(هـ٣٤٦

ِّوأذكر أين سوف أكتفي بعرض نامذج من أبرز كتبهم، وبأسانيدهم من غـري تعليـق منـي عـىل  ُ

 .يشء منها اكتفاء بام سبق عرضه وتضمن احلكم املسبق عىل تلك املرويات

 :من أهم خمتارات أصحاب هذا املطلب

 :)٢(ما اختاره اليعقويب .١

 هاشم، بني معرش يا: وقال مهاش بني عىل الباب فرضب عازب، بن الرباء جاء«
 ونحـن عنه، نغيب حدثا حيدثون املسلمون كان ما: بعضهم فقال. بكر أبو بويع
 واألنصار املهاجرون وكان..الكعبة ورب فعلوها،: العباس فقال. بمحمد أوىل

 لـسان وكـان العبـاس، بـن الفضل قام الدار من خرجوا فلام عيل، يف يشكون ال
 أهلهـا ونحن بالتمويه، اخلالفة لكم حقت ما نهإ ،قريش معرش يا: فقال قريش،

 املهـاجرين مـن قوم بكر أيب بيعة عن  وختلف..منكم هبا أوىل وصاحبنا دونكم،
 املطلــب، عبـد بـن العبــاس: مـنهم طالـب، أيب بـن عــيل مـع ومـالوا واألنـصار،

 واملقـداد سعيد، بن وخالد العاص، بن العوام بن والزبري العباس، بن والفضل
 بـن والـرباء يـارس، بـن وعـامر الغفـاري، ذر وأبـو ًألفاريس، وسلامن رو،عم بن

 بـن عبيـدة وأيب اخلطـاب بـن عمـر إىل بكـر أبـو فأرسـل كعب، بن وأيب عازب،
 بـن العبـاس تلقـى أن الـرأي: قـالوا الرأي؟ ما: فقال شعبة، بن واملغرية اجلراح

 فتقطعون بعده، من ولعقبه له يكون نصيبا األمر هذا يف له فتجعل املطلب، عبد
 بكـر أبـو فانطلق معكم، مال إذا عيل، عىل لكم حجة طالب أيب بن عيل ناحية به

 أبـو فحمـد ًليال، العباس عىل دخلوا حتى واملغرية اجلراح بن عبيدة وأبو وعمر
 عليهم فمن وليا، وللمؤمنني نبيا حممدا بعث اهللا إن: قال ثم عليه، وأثنى اهللا بكر

 ليختـاروا ًأمـورا النـاس عـىل فخىل عنده، ما له اختار حتى أظهرهم، بني بكونه
 راعيـا، وألمـورهم واليـا علـيهم فاختـاروين مـشفقني، مـصلحتهم يف ألنفسهم

 ومـا جبنـا، وال حـرية، وال وهنـا، وتـشديده اهللا بعون أخاف وما ذلك، فوليت
 يقـول طـاعن عـن يبلغني أنفك وما أنيب، وإليه توكلت، عليه باهللا، إال توفيقي

. البـديع وخطبـة املنيع حصنه فتكون جلأ، يتخذكم املسلمني، عامة عىل اخلالف
 ولقـد إليه، مالوا عام رصفتموهم وإما عليه، اجتمعوا فيام الناس مع دخلتم فإما

 مـن بعدك ملن ويكون لك، يكون نصيبا األمر هذا يف لك أن نريد ونحن جئناك

                                                        
 .٥/٥٣١، ولسان امليزان ١٥٨ل ابن املطهر احليل ص رجا:  انظر من مصادر ترمجته)١(
 .٢/١٢٤ تارخيه )٢(



 

 ٣٩٢

ــك ــت إذ عقب ــم كن ــول ع ــان وإن اهللا، رس ــاس ك ــد الن ــك رأوا ق ــان مكان  ومك
 .ومـنكم منـا ^ اهللا رسـول فـإن هاشم، بني رسلكم وعىل عنكم،... صاحبك

 ًكرها ولكن إليكم، حلاجة نأتكم مل إنا وأخرى، واهللا إي: اخلطاب بن عمر فقال
 وهبـم، بكـم اخلطـب فيتفاقم منكم، املسلمون عليه اجتمع فيام الطعن يكون أن

 كـام ًحممـدا بعث اهللا إن: وقال عليه وأثنى اهللا العباس فحمد .ألنفسكم فانظروا
 ما له واختار إليه، اهللا قبضه حتى به، أمته عىل َّنَفم ًوليا، وللمؤمنني نبيا وصفت

 مـائلني ال احلق، مصيبني ألنفسهم ليختاروا أمورهم املسلمني عىل فخىل عنده،
 فـنحن بـاملؤمنني كنـت وإن أخـذت، ًفحقـا اهللا برسـول كنـت فـإن اهلوى، بزيغ

 كـان وإن ًسخطا، برحنا وال ًوسطا، حللنا وال ًفرضا، أمرك يف تقدمنا فام منهم،
 مـن قولك أبعد ما. كارهني كنا إذ وجب فام باملؤمنني، لك وجب إنام األمر هذا
 تـسميتك أبعـد ومـا إليـك، ومـالوا اختـاروك إهنم قولك من عليك طعنوا اهنم

 فاختـاروك، ليختاروا ورهمأم الناس عىل خىل قولك من ^ اهللا رسول بخليفة
 وإن فيه، حتكم أن لك فليس للمؤمنني، ًحقا كان فإن يل، جتعله إنك قلت ما فأما
 مـن ^ اهللا رسـول فـإن رسـلك، وعـىل بعـض، دون ببعضه نرض فلم لنا كان

 أن وعمر بكر أبا وبلغ..عنده من فخرجوا. جرياهنا وأنتم أغصاهنا نحن شجرة
 فاطمة منزل يف طالب أيب بن عيل مع اجتمعوا قد واألنصار املهاجرين من مجاعة

 الـسيف، ومعـه عيل وخرج الدار، هجموا حتى مجاعة يف فأتوا اهللا، رسول بنت
 فاطمة فخرجت الدار ودخلوا سيفه، وكرس فرصعه، عمر فصارعه عمر، فلقيه

 وخـرج فخرجـوا! اهللا إىل وألعجـن شـعري ألكشفن أو لتخرجن واهللا: فقالت
 يبايع ومل يبايع، الواحد بعد الواحد جعل ثم. ًأياما القوم وأقام الدار يف كان من
 .»يوما أربعني وقيل أشهر ستة بعد إال عيل

 :)١(ومما اختار املسعودي .٢

 خرج العامة عىل الثالثاء يوم له البيعة وجددت َّالسقيفة يوم يف بكر أبو بويع ملا«
َترع ومل تسترش، ومل أمورنا، علينا أفسدت: فقال عيل ْ  بىل،: بكر أبو فقال ،احق لنا َ

 .»الفتنة خشيت ولكني

 :)٢(ومما اختاره اليعقويب .٣

 مـن القـصار مـع والقصار الطوال، مع الطوال وصري وألفه، القرآن عثامن مجع«
 احلـار باملاء سلقها ثم مجعت، حتى اآلفاق من املصاحف مجع يف وكتب السور،
 ابـن مـصحف خـال ذلـك بـه فعـل إال مـصحف يبق فلم أحرقها، وقيل واخلل،
 بـن اهللا عبـد إىل همـصحف يـدفع أن فـامتنع بالكوفـة، مسعود ابن وكان. مسعود

                                                        
 .٢/٣٠٧ مروج الذهب )١(
 .٢/١٧٠ تارخيه )٢(



 

 ٣٩٣

 األمـة وهذه ،خباال الدين هذا يكن مل إنه أشخصه، أن: عثامن إليه وكتب عامر،
 دابـة علـيكم قـدمت قـد إنـه: عثامن فقال خيطب، وعثامن املسجد فدخل. ًفسادا
 لـه كرس حتى برجله فجز عثامن، به فأمر ،ظغلي بكالم مسعود ابن فكلمه سوء،

 .»ضلعان

 :)٢(، واملسعودي)١(ومما اختاره اليعقويب . ٤

 فكتـب ذر، بـأيب نفـسك عـىل الشام أفسدت قد إنك: عثامن إىل معاوية كتب..«
 ..فخذيه، حلم ذهب وقد املدينة، إىل به فقدم وطاء، بغري قتب عىل امحله أن: إليه
: قـال! عنهـا لتخـرجن واهللا: عـثامن إليـه أرسـل حتـى ًأيامـا إال باملدينة يقم فلم

: قـال مكـة؟ فـإىل: قـال. راغم وأنفك نعم،: قال اهللا؟ رسول حرم من أخترجني
 الربـذة إىل ولكـن! ال: قـال الكوفـة؟ فـإىل: قال! ال: قال البرصة؟ فإىل: قال! ال

 يكلمـه، ًأحـدا تـدع وال أخرجـه،! مـروان يا. هبا متوت حتى منها خرجت التي
 واحلــسن وعــيل فخــرج وابنتــه، امرأتــه ومعــه مجــل عــىل فأخرجــه. خيــرج تــىح

 قـام ًعليـا ذر أبو رأى فلام ينظرون، يارس بن وعامر جعفر بن اهللا وعبد واحلسني
 اهللا رسول قول ذكرت ولدك ورأيت رأيتك إذا إين: وقال بكى ثم يده فقبل إليه
 املـؤمنني أمـري إن :مـروان له فقال يكلمه عيل فذهب! أبكي حتى أصرب فلم ^
 تنح،: وقال مروان، ناقة وجه فرضب السوط عيل فرفع. أحد يكلمه أن هنى قد

 .»..هشيع ثم! النار إىل اهللا نحاك

 :)٣(ومما اختاره اليعقويب .٥

 انـرصفت حجهـا قـضت فلام عثامن، يقتل أن قبل خرجت بمكة، عائشة كانت«
 فعـل مـا: لـه فقالـت كـالب، أم ابـن لقيها الطريق بعض يف صارت فلام راجعة،
. طلحـة: قـال الناس؟ بايع فمن: قالت! وسحقا بعدا: قالت! قتل: قال عثامن؟

. ًعليا بايعوا: قال الناس؟ فعل ما: فقالت آخر، لقيها ثم. اإلصبع ذو أهيا: قالت
 .»مكة إىل رجعت ثم. هذه عىل هذه تقع أن أبايل كنت ما واهللا: قالت

 :)٤(ومما اختاره املسعودي .٦

 كـالب لبنـي مـاء إىل الليـل يف فانتهوا راكب، ستامئة يف البرصة نحو لقوما سار«
ْفعوت كالب، بني من ناس عليه باحلواب، يعرف َ َ  فقالـت الركب، عىل كالهبم َ
 فاسـرتجعت احلـواب،: أمجلهـا الـسائق هلـا فقـال املوضـع؟ هذا اسم ما: عائشة

                                                        
 .٢/١٧٢ تارخيه )١(
 .٢/٣٥٠ مروج الذهب )٢(
 .٢/١٨٠ تارخيه )٣(
 .٣٦٧-٢/٣٦٦ مروج الذهب )٤(



 

 ٣٩٤

ِردوين: فقالت ذلك، يف هلا قيل ما وذكرت  يل حاجة ال ،^ اهللاّ رسول حرم إىل ُّ
 وكـان بـه، أخـربك فـيام ِغلـط ولقـد احلواب، هذا ما باهللاّ: الزبري فقال املسري، يف

ِساقة يف طلحة َ  معهـام وشـهد بـاحلوأب، لـيس ذلـك أن فأقـسم فلحقهـا الناس، َ
 .»اإلسالم يف أقيمت زور شهادة أول ذلك فكان معهم، كان ممن ًرجال مخسون

 أثر الوضع متغلغال يف نشاط الروايـة التارخييـة عنـدهم بدرجـة وهكذا نرى إىل أي مدى كان
 . فال غرو أن يكون هلذا أثره بعد ذلك يف التفسري. تفوق الوصف

ولكن يالحظ املتأمل يف منهج التفسري عند الرافضة أنه يقوم يف أصـله عـىل العاطفـة وامليـول 
ً، وإن كان واهيا، وإن صـح فالتأويـل واألهواء احلاكمة، فهم ال يقبلون دليال إال إذا وافق هواهم

 . )١(برصفه عن ظاهره واجب، ولو كان يف أعىل درجات الصحة تواترا وثبوتا

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: عىل ذلك، تفسريهم لقولـه تعـاىلومن األمثلة 
 : سلامن الفاريس قال لسانعىل  )٢( بقصة مكذوبة،]٢٠:سبأ[  )¥ ¦

 بـام -ل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه  عليا عليه السالم وهو يغسُأخربت.. «
 منرب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه، َىلَعَإن أبا بكر الساعة ل: صنع القوم، وقلت

ما يرضون يبايعونه بيد واحدة وإهنم ليبايعونه بيديه مجيعا بيمينـه وشـامله فقـال 
اهللا يا سلامن، وهل تدري من أول من بايعه عىل منـرب رسـول : عيل عليه السالم

 ولكني رأيت شيخا كبريا يتوكأ عىل عصاه، بـني ..ال: صىل اهللا عليه وآله؟ قلت
 :قال..عينيه سجادة شديدة التشمري، صعد املنرب أول من صعد وخر وهو يبكي

. فـإن ذلـك إبلـيس لعنـه اهللا:  قال عيل عليـه الـسالم..ال: أتدري من هو؟ قلت
ليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب إن إب: أخربين رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله إياي يوم غدير خم بـأمر اهللا، وأخـربهم بـأين أوىل 
فأقبـل إىل إبلـيس أبالـسته .  وأمـرهم أن يبلـغ الـشاهد الغائـب،هبم من أنفـسهم

فـام لـك وال لنـا مة أمة مرحومـة معـصومة، إن هذه األ: (ومردة أصحابه فقالوا
فـانطلق إبلـيس كئيبـا ). علموا مفزعهم وإمامهم بعـد نبـيهم عليهم سبيل، وقد

                                                        
. الفاسد ليوافق هواهم وما يـشتهون كام فعلوا مع القرآن نفسه حني رصفوا بعض آياته عن ظاهره بالتأويل )١(

H G F E D C (: ــ إال نذرا يسريا منهم ــ بعدة آيات منها^ فهم يثبتون كفر الصحابة بعد النبي 
 S R Q P O N M L K J I(   ]ـــــــــران r q p o n m l (، ]١٤٤:آل عم

y x w v u t s   (]ـــــــــــــدة T S R Q P O N M L K J I ( ،]٥٤:املائ
W V U   (]انظر تفسريات هذه اآليات ــ وغريها كثري عندهم ــ  يف مواضـعها مـن كتـبهم يف .]١٥٩:األنعام 

تفسري القمي عيل بن إبراهيم، فإنه قد بالغ كثريا يف تأويالته الفاسـدة ليثبـت كفـر : تفسري القرآن، ومن أمهها
ّالصحابة لـام أعرضوا بعد وفاة النبي   .عن البيعة لعيل^ َ

 .١٤٤نسوب لسليم بن قيس، ص  انظر كتاب السقيفة امل)٢(



 

 ٣٩٥

أخربين رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله بعد : قال أمري املؤمنني عليه السالم. حزينا
يبـايع النـاس أبـا بكــر يف ظلـة بنـي سـاعدة بعـد ختاصـمهم بحقنــا : ذلـك وقـال

يف صـورة ثم يأتون املسجد فيكون أول من يبايعه عىل منـربي إبلـيس . وحجتنا
ثم خيرج فيجمع أصحابه وشياطينه وأبالـسته . شيخ كبري مشمر يقول كذا وكذا

يا سـيدنا، يـا كبرينـا، أنـت الـذي أخرجـت آدم مـن : (فيخرون سجدا فيقولون
أي أمـة لـن تـضل بعـد نبيهـا؟ كـال، زعمـتم أن لـيس يل علـيهم : فيقول). اجلنة

 ما أمرهم اهللا به من فكيف رأيتموين صنعت هبم حني تركوا سلطان وال سبيل؟
| { ~ � ¡ (: طاعته وأمرهم به رسـول اهللا وذلـك قولـه تعـاىل

¦ ¥ ¤ £ ¢(..«. 

من أجل ذلك نرى أثر الوضـع يف تفـسري التـاريخ عنـدهم واضـحا جليـا بدرجـة ال نكـاد هلـا 
 .مثيال عند غريهم من أصحاب الفرق

 .  اآلتيةالفروعق ويمكن تناول أثر الوضع يف تفسري التاريخ عند الرافضة عن طري

  األول األول   الفرعالفرع
   له باخلالفة له باخلالفة̂^ووصية النيب ووصية النيب     إمامة عليإمامة علي

 فهــي ،مـن األصـول التـي قامـت عليهـا عقائــد الـشيعة، القـول باإلمامـة، وعـصمة صـاحبها
ِعندهم واجبة من قبل اهللا، ثابتة بالنص اجليل الذي ال مريـة فيـه، ال يكـون باالختيـار، وال يوكـل 

ُاجتمعوا عليه، ما دام مل يـنص عليـه مـن اخلـالق عـز وجـل، ذلـك ألن اهللا أمره إىل البرش، حتى لو 
 . )١(أجل وأعظم من أن يرتك األرض بغري إمام عادل

 ،إال يف عـيل ^ ويعتقد هؤالء أن رشوط اإلمامة تلـك مل تتحقـق يف بـرش بعـد رسـول اهللا 
 .)٢(فإن النبي نص عىل إمامته من بعده بوحي فيه الوصية بذلك

                                                        
ــى ، وعقائــد اإلماميــة اال٥٨جلــيس، ص ، والعقائــد، ملحمــد بــاقر امل١/٢٣٣ أصــول الكــايف، للكلينــي )١( ثن

عـىل ل ،ثر يف النص عىل االئمـة االثنـي عـرشكفاية األ، و١/٧٧عرشية، إلبراهيم املوسوي الزنجاين النجفي 
ثنـى عـرشية مـن موقـف الـشيعة اال: تـب أهـل الـسنةوانظـر مـن ك. ٤ ص بن حممـد بـن عـىل اخلـزاز القمـى

، باملدينــة اجلامعـة اإلسـالمية رسـالة ماجـستري، ، لعبـد القـادر حممـد عطـا صـويف،ريض اهللا عـنهمالـصحابة 
 نـارص، وكتاب أصول مذهب الـشيعة اإلماميـة، ل٥٩٣ ص ،هـ١٤١١ ،كلية الدعوة وأصول الدين  املنورة،

مـصطفى .ئـد الـشيعة يف ضـوء الكتـاب والـسنة وصـحيح التـاريخ، د، وعقا٦٤٩، ص القفـاري اهللا عبد بن
 .١٩حلمي، ص  

ثنـى عـرشية، إلبـراهيم املوسـوي ، وعقائـد اإلماميـة اال١٣٢عودي، ص  إثبات الوصية لإلمام عيل، للمـس)٢(
 .١/٨٠الزنجاين النجفي 



 

 ٣٩٦

 عـن إبراهيم، وغريه من طريق )١( القول هبذا الرأي قديم جدا، فقد أخرج البخاريويبدو أن
 :قال األسود

 النبى رأيت لقد !قاله نَم :فقالت، عيل إىل أوىص  النبى أن عائشة عند ذكر« 
 فكيف، شعرت فام، فامت فانخنث بالطست فدعا، صدرى إىل ملسندته وإنى 

 .»!؟عيل إىل أوىص
ن يف اعتقادهم الباطل هذا إىل نصوص كثرية جدا ال تـصح ـــ وضـعوها أو والرافضة يستندو

 .وضعت هلم ــ ثم اعتقدوا صحتها

ينبغي التنبيه أوال عىل أمر سبقت اإلشارة إليه، وهو أن هنـاك نوعـان مـن نـامذج الوضـع يف و
 : الرواية عند الرافضة

 . ب الرافضةما كان يف أسانيد أهل السنة وكتبهم ويوافق مذه: النوع األول

 . ما كان عند الرافضة من خالص كتبهم وأسانيدهم: والنوع اآلخر

وقـد سـبق عـرض . أما النوع األول فقد تسابق النقاد من أهـل الـسنة إىل نقـده قـديام وحـديثا
 .نامذج من هذا النوع

أما اآلخر، فهو يقوم عىل أمور قامت عليها عملية الرواية عند الرافـضة، وأن معرفتهـا تغنـي 
إذ إن أسس مـنهج الروايـة ). ُما بني عىل باطل فهو باطل(عن نقد تلك املرويات، بمقتىض قاعدة 

ِّعنـد القــوم يفتقــر إىل املــنهج العلمـي املنــضبط الــذي يمكــن مـن الوثــوق بالروايــة أوالتثبــت مــن  َ ُ
وقد سبق أيضا عـرض هـذه األمـور أو اخلطـوط العامـة الدالـة عـىل بطـالن هـذا املـنهج . صحتها

 .نضباط العلميلال

ٍّوقد قسم الرافضة النص عىل إمامة عيل إىل جيل وخفي ّ: 

 «: لعـيل قـال^  اهللا رسـولأما اخلفي، فمن النصوص التي أيدوا هبـا معتقـدهم مـا روي أن 
 خليفتـي وأنـت إال أذهب أن ينبغي ال إنه، نبيا لست أنك إال، موسى من هارون بمنزلة مني أنت

 .)٣(»من كنت مواله فعيل مواله«: ذلك قولهوك. )٢(»بعدي من مؤمن كل يف

 ين وصــيإ«: وكـذلك مـا روي. )٤(»إمــامكم عـيل«: ^ُوأمـا اجلـيل فأيــدوه بـام نـسب للنبــي 
 منـصور مـن ، وقاتـل الكفـرة، قائـد الـربرة،وخليفتي من بعدي عيل بـن أيب طالـب عليـه الـسالم

                                                        
 .٤٤٥٩، ٢٧٤١ صحيحه برقمي )١(
 .هذ خرب ال يصح، وسبق الكالم عليه و)٢(
 ).٢ ط الرسالة حاشية ٢/٧١(وراجع مسند أمحد . ، وغريه١/٨٤ أمحد  رواه)٣(
 .٢٠٣ االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد، ملحمد بن احلسن الطويس، ص )٤(



 

 ٣٩٧

: وكـذلك!! )٢(»بعـدي مـن علـيكم خليفتـي«: وكذلك مـا روي أنـه. )١(» خمذول من خذله،نرصه
 .وعجائبهم يف هذا ال تنقيض ملن له اطالع عىل كتبهم!! )٣(»املؤمنني بإمرة سلموا عليه«

 اهللا برسـول أوىلأنـا «: ٍّثم هم بعد ذلك ينسبون لعيل إفكا مبينا، فوضعوا عـىل لـسانه أنـه قـال
 أول األعظـم فاروقوال األكرب الصديق وأنا وعلمه رسه ومستودع ووزيره وصيه وأنا ،وميتا حيا
 يف وأفقهكـم، والـسنة بالكتـاب وأعـرفكم املـرشكني جهـاد يف بالء وأحسنكم وصدقه به آمن من

 .)٤(»جنانا وأثبتكم ،لسانا وأذربكم ،األمور بعواقب وأعلمكم الدين

^ ويرون كفر أصحاب النبـي . ومن ثم فإهنم يقولون بفساد خالفة أيب بكر، وعدم صحتها
يف اإلمامـة، وجحـدوا نـص  ــ إال قليال منهم ــ ملا غـصبوا حـق عـيل ^ ه وارتدادهم بعد وفات

: يقول حيـدر اآلمـيلويف ذلك  .)٦( حقه مؤامرة ومكيدةٍّ يف سلب عيلويرون. )٥(يف ذلك^ النبي 
 .)٧(»الشيعة ال يقولون بإمامة أيب بكر بن أيب قحافة«

   الثاين  الثاين الفرعالفرع
  الصحابة ومواقفهم يوم السقيفةالصحابة ومواقفهم يوم السقيفة

ري الرافيض ملرويات تلك الفرتة بالغلو والشطط، ويرجع ذلك إىل مروياهتم التـي يتسم التفس
ُيستندون إليها، إذ شحنت باألكاذيب التي ال يقبلها عقل، فكـان لـذلك أبلـغ األثـر يف فكـر هـذه 

 . الطائفة ومعتقداهتم يف هذا الشأن
ِّرة دبـــالفة أيب بكر مؤامـة يرون يف خـوالرافض ق مـن ـحـزع فيها الــُدة انتــير ومكــرت بمكــُ

 أهــل عـىل االحتجـاج(ه ـــــابـول كتـ بعـض فـص)٨(يـرســـويف ذلـك بـوب الطب. رهـيـــُعـيل فـأعطي لغ
                                                        

 .١٣٧ ص عىل بن حممد بن عىل اخلزاز القمىل ،ثر يف النص عىل االئمة االثني عرشكفاية األ )١(
 .٢٠٣ االقتصاد للطويس ص )٢(
 .٢٠٣ ص نفسه، )٣(
 .٧٤-١/٧٣يس  عىل أهل اللجاج، للطرب االحتجاج)٤(
ريض اهللا موقـف الـشيعة اإلثنـى عـرشية مـن الــصحابة : وانظـر.  فـام بعـدها١٩٧ االقتـصاد للطـويس، ص )٥(

 .١٤٧، ص ، لعبد القادر حممد عطا صويفعنهم
 اإلثنــى موقــف الــشيعة: وانظـر. ١/٧٠واالحتجــاج للطــويس .  فــام بعـدها١٩٧ االقتـصاد للطــويس، ص )٦(

 .١٤٧، ص ، لعبد القادر حممد عطا صويفريض اهللا عنهمعرشية من الصحابة 
، ريض اهللا عـنهمموقف الشيعة اإلثنى عـرشية مـن الـصحابة وانظر . ٢٦-٢٥ الكشكول حليدر اآلميل ص )٧(

 .٥٩٦، صلعبد القادر حممد عطا صويف
 أهـل عـىل االحتجـاج : أهم تصانيفهمن مامي،إ فقيه: الطربيس منصور أبو طالب، أيب بن عيل بن أمحد:  هو)٨(

الكنـى : انظر. هــ٥٦٠تويف نحو . الشيعة فقه من  والكايف،الزهراء فاطمة وفضائل ،االئمة وتاريخ اللجاج،
 .١/١٧٣، واألعالم للزركيل ٤٤٥-٢/٤٤٤  طهران- منشورات مكتبة الصدر واأللقاب، لعباس القمي



 

 ٣٩٨

مـن اللجـاج واحلجـاج يف أمـر ^  طـرف ممـا جـرى بعـد وفـاة رسـول اهللا ُرْكِذ«:  بقوله)١()اللجاج
 إنكار من أنكر عـىل مـن تـأمر ء من اخلالفة من قبل من استحقها ومن مل يستحق واإلشارة إىل يش

 .)٢(»عىل عيل بن أيب طالب عليه السالم تأمره وكيد من كاده من قبل ومن بعد

 بـه وجـاءوا عبـادة بـن سعد إىل األنصار واجتمعت  ^اهللا رسول ويرى الرافضة أنه ملا مات
 معهـامو الـسقيفة إىل مرسعني فمضيا بكر أبا بذلك أخرب عمر بذلك سمعو ساعدة بني سقيفة إىل
 فتنـازعوا مـريض بيـنهم عبادة بن وسعد األنصار من كثري خلق السقيفة ويف اجلراح بن عبيدة أبو

  .بينهم األمر

 أمـسكوا األنصار معرش يا« :قام يومها فقالاألنصاري  املنذر بن احلبابُويروون يف ذلك أن 
 الناس يصدر ولن م،كخالف عىل ئجمرت ئجيرت ولن ،وظاللكم فيئكم يف الناس فإنام ،أيديكم عىل
 بتـأمريهم نرىض فلسنا عليهم تأمريكم هؤالء أبى فإن قال ثم .األنصار عىل وأثنى .رأيكم عن إال

 جيتمـع ال ،هيهـات« :فقال اخلطاب بن عمر فقام .»أمري ومنهم منا يكون أن بدون نقنع وال علينا
 متتنـع ال العـرب ولكـن ،غريكم من ونبيها تؤمركم أن العرب ترىض ال إنه ،واحد غمد يف سيفان

 احلجـة خالفنـا مـن عـىل بـذلك ولنـا ،مـنهم األمـر وأولـو فـيهم النبـوة كانـت مـن أمرها توايل إىل
 ،بباطـل مـدل إال وعـشريته أوليـاؤه ونحـن حممـد سـلطان ينازعنـا فـام ،البني والسلطان ،الظاهرة

  .)٣(»للفتنة حمب ،اهللكة يف متورط أو ،بإثم أومتجانف

 احلجـة خالفنـا مـن عـىل بـذلك ولنـا« العبارة األخرية التي نسبوها لعمـر ومن يتأمل هذه 
 بباطــل مــدل إال وعــشريته أوليــاؤه ونحــن حممــد ســلطان ينازعنــا فــام البــني والــسلطان الظــاهرة

، سـيجد أهنـم يبغـون مـن ورائهـا حجـة باطلـة »للفتنـة حمـب اهللكة يف متورط أو بإثم أومتجانف
، وهو أن عليا كان بمقتىض هـذه احلجـة أوىل ^من بعد النبي  يفرسون هبا وجوب إمامة عيل 

 . )٤(^باخلالفة من أيب بكر وعمر وعثامن، لقرابته من النبي 

                                                        
ًمن تناول هذه الفرتة من الرافضة تناوال أفصح إفصاحا بينـا عـن جممـل يعد الطربيس هبذا الكتاب من أهم  )١( ِّ

: قـال فيـه عبـاس القمـي. آراء طائفته يف هذا الباب إىل عرصه، والتي ستكون نرباسـا لكثـري مـنهم مـن بعـده
 ،مراسـيل اخبـاره كثـرأ كان نإو االحتجاج وكتاب« :قال نهأ املجليس عنثم حكى  .»معروف كتاب وهو«

 كثـرأ عنـه خـذأ وقـد ،مؤلفـه وعـىل الكتـاب عـىل طـاوس ابـن الـسيد اثنـى وقـد .املعروفـة الكتـب من لكنه
الكنـى واأللقـاب، لعبـاس : انظر. هـ. ا.»واقواله فتاواه االرشاد رشح يف الشهيد ينقل ما وكثريا ..املتأخرين

 .٤٤٥-٢/٤٤٤ القمي
 .١/٧٠ االحتجاج )٢(
 .١/٧١، واالحتجاج ٦٠لجوهري ص  السقيفة ل)٣(
 .٧٤-١/٧٣ االحتجاج )٤(



 

 ٣٩٩

 يـا« :فقـال ثانيـة قـام املنـذر بـن احلبـابُويروون من هذا النزاع الذي جرى يـوم الـسقيفة أن 
 ـــ ـ يعنـون بـذلك عمـر  ــاجلاهـل هـذا مقـال تـسمعوا وال أيديكم عىل أمسكوا األنصار معرش

 عـن فـأجلوهم أمري ومنهم أمري منا يكون أن أبوا وإن ،األمر هذا من بنصيبكم فيذهبوا وأصحابه
 من الوقت هذا قبل بأسيافكم دان فقد ،منهم به أحق واهللا فأنتم ،عليهم األمر هذا وتولوا بالدكم

 قـويل رد أحـد لـئن واهللا .جـباملر املرحـب وعـذيقها املحكـك جـذيلها وأنا ،بغريها يدين يكن مل
  .)١(»بالسيف أنفه ألحطمن

 بـن سـعد عـىل األنـصار اجتامع رأى ايفرس الرافضة سبب بيعة بشري بن سعد أليب بكر أنه ملو
 وحـث ،قـريش بتـأمري وريض ،ذلك يف وتكلم ،عليه األمر إفساد يف وسعى ،حسده لتأمريه عبادة

 وأبـو عمـر هـذا :بكـر أبـو قـاللـام ف .املهاجرون يفعله بام الرضا عىل األنصار سيام ال كلهم الناس
 امـدد .عليك األمر هذا نتوىل ما :عبيدة وأبو عمر قال شئتم أهيام فبايعوا قريش من شيخان عبيدة

  .)٢(ثالثكام وأنا :سعد بن بشري فقال .نبايعك يدك

 ســيد سـعد كــان بــن بــشريفـإن . وبالـسبب نفــسه يفــرسون بيعـة األوس كلهــا أوال أليب بكــر
 إليـه دعـت ومـا بشري سيدها صنيع األوس رأت فلام ،اخلزرج سيد عبادة بن سعد وكان ،األوس
 يطئـون فجعلـوا ،وتزامحـوا ذلك عىل وتكاثروا ،بالبيعة بكر أيب عىل أكبوا ،سعد تأمري من اخلزرج

 تلهق ،سعدا اقتلوا :عمر قال !قتلتموين :فقال مريض فراشه عىل بينهم وهو الزمحة شدة من سعدا
 .)٣(اهللا

ام مل تـصح نـسبته إليـه يف حـق بـ »قتلـه اهللا«ويبدو أن الرافضة يفـرسون مقالـة عمـر املـشهورة 
فنـرى رواهتـم .  عـىل املعنـى احلقيقـي ولـيس عـىل معنـى الـدعاء»اقتلـوه«: ، فقد محلـوا قولـهسعد

 يف بـاناجل صـهاك بـن يا واهللا« :وقال عمر بلحية فأخذ وثب يذكرون أن قيس بن سعد بن عبادة،
.. واضـحة وجهـك ويف رجعـت مـا شعرة منه حركت لو ،واألمن املإل يف الليث والفرار ،احلرب

 النهـوض عـىل قـوة يل أن لـو واهللا أمـا  ـــاحلبـشية عمـر جـدة وكانـت  ـــصـهاك بن يا :سعد قالو
 أذالء أذنابـا فـيهم كنـتام بقوم وألحلقتكام منها وأصحابك أزعجك زئريا سككها يف مني لسمعتها

 وأدخلـوه فحملـوه .الفتنـة مكـان من امحلوين للخزرج قال ثم .اجرتأمتا لقد .متبوعني غري تابعني
 .)٤(»منزله

                                                        
 .١/٧٢، واالحتجاج ٦٠جوهري ص  السقيفة لل)١(
 .١/٧٢ االحتجاج )٢(
 . هذه الروايةسبق الكالم عىل )٣(
 .١/٧٢ االحتجاج )٤(



 

 ٤٠٠

. ُومن ثم، فإن الرافضة يرون أن سعد بن عبادة ملا أجرب عىل البيعة أليب بكـر أبـى أشـد اإلبـاء
بأن اإلمجاع مل يقع وال شك أن ذلك التفسري أبلغ هلم يف التنقيص من شأن خالفة أيب بكر ثم ردها 

وقـد كـان لـذلك أثـره بعـد ذلـك يف أبـواب الـسياسة الـرشعية والفقـه اإلسـالمي وتـراث . عليها
 . املتكلمني

فكـان اعـتامدهم يف هـذا يف هـذا . وعليه فقد وجب أن يبحثوا عن روايـة لتعـضدهم يف ذلـك
 :عىل ما روي الباب

 .قومك وبايع الناس بايع قدف .فبايع أقبل أن عبادة بن سعد إىل بعث بكر أبا ّأن«
 مـن تبعنـي بمـن وأقـاتلكم ،كنـانتي يف بام أراميكم حتى أبايع ال ،واهللا ال :فقال

 رسـول خليفـة يا :سعد بن بشري قال بكر أيب إىل اخلرب جاء فلام .وعشرييت قومي
 ولـده معـه يقتل حتى يقتل ولن ،يقتل أو بمبايعكم وليس ،ولج أبى قد إنه ،اهللا

 ،األوس تقتل حتى اخلزرج تقتل ولن ،اخلزرج تقتل حتى يقتلوا ولن ،وعشريته
 مـا وحده رجل هو إنام ،بضاركم ليس فإنه ،األمر لكم استقام فقد ،حتركوه فال

 يف يـوم ذات لقيـه ،عمـر ويل فلام ،سعدا فرتك ،بشري نصيحة بكر أبو لِبَفق .ترك
 صاحب أنت :عمر الفق .عمر يا إيه :سعد فقال .سعد يا إيه :فقال املدينة طريق

 واهللا كان ،األمر هذا إليك أفىض وقد ،ذاك أنا ،نعم :سعد فقال .صاحبه أنت ما
 من إنه :عمر فقال .جلوارك كارها ُأصبحت واهللا وقد ،منك إلينا أحب صاحبك

 متحول وأنا ،بذلك ئمستنس غري أين أما :سعد فقال .عنه حتول جاره جوار كره
 إىل مهـاجرا خـرج حتـى قلـيال إال يلبـث فلـم :لقـا .منك خري هو نَم جوار إىل

 .)١(»بحوران فامت ،اخلطاب بن عمر خالفة أول يف الشام

ومل يكتفوا بذلك حتى أضافوا لسعد وصنيعه أعوانا يف إعراضهم عن بيعة أيب بكـر إمعانـا يف 
 :قال تغلب بن أبان عن هذا التفسري املتعسف، فرووا

 يف أحـد كـان هـل ،فـداك علـتُج :الصادق حممد بن جعفر اهللا عبد أليب قلت« 
 ؟^ اهللا رسول جملس وجلوسه فعله بكر أيب عىل أنكر ^ اهللا رسول أصحاب

 بـن خالد :املهاجرين من رجال عرش اثنا بكر أيب عىل أنكر الذي كان ،نعم :قال
 ،الغفـاري ذر وأبـو ،الفـاريس وسـلامن ،أميـة بنـي مـن وكان ،العاص بن سعيد

 أبـو :األنـصار ومـن .األسـلمي وبريـدة ،يـارس بـن وعـامر ،األسود بن واملقداد
 ،الشهادتني ذو ثابت بن وخزيمة ،حنيف ابنا وعثامن ،وسهل ،التيهان بن اهليثم

  .)٢(»األنصاري أيوب وأبو ،كعب بن يبُوأ

                                                        
 .ال يصح، سبق الكالم عىل هذا اخلرب )١(
 .١/٧٥ االحتجاج )٢(



 

 ٤٠١

ُوال ريب أن عليا عندهم كان من الرافضني هلذه البيعة وأنه أكره عليها، إذ كان يرى أنـه أوىل 

 أسيد فيهم بايع ممن مجاعة يف  ذهبعمرفريوون أن . ^ريه بحكم قرابته من رسول اهللا هبا من غ
 جمتمعـني فـألفوهموفيه عـيل والـزبري وبنـو هاشـم،   عيل  منزلإىل سالمة بن وسلمة ريضح بن

 :هلم فقالوا

 بالكلـب علـيكم« :عمـر فقـال ه،سـيف إىل الـزبري فوثـب .»النـاس بايعـه فقد ،بكر أبا عواِباي« 
 بـه فـرضب عمـر فأخـذه ،يـده مـن الـسيف فـانتزع سـالمة بـن سلمة فبادر .»رشه فاكفونا لعقورا

 فلـام .بكـر أيب إىل بجامعـتهم ومـضوا ،هاشـم بنـي مـن هنـاك كان بمن وأحدقوا ،فكرسه األرض
 : قالوا حرضوا

 .بالسيف لنحاكمنكم ذلك أبيتم لئن اهللا وايم ،الناس بايعه فقد ،بكر أبا عواِباي«
 عـيل إال حـرض ممن يبق مل حتى يبايع فجعل رجل أقبل هاشم بنو ذلك أىر فلام
 وأنـتم ،منـه األمر هبذا أحق أنا :عيل فقال .بكر أبا بايع :له فقالوا .طالب أيب بن

 وتأخذونه ،الرسول واحتججتم ،األنصار من األمر هذا أخذتم .يل بالبيعة أوىل
 مــنهم األمـر هبـذا أوىل مأنكـ لألنـصار زعمــتم لـستم أ !غـصبا البيـت أهـل منـا

 أحتج وأنا ،اإلمارة لكم وسلموا ،املقادة فأعطوكم ،^ اهللا رسول من ملكانكم
 وأنـا ،وميتـا حيـا اهللا برسـول أوىل أنـا ،األنـصار عىل احتججتم ما بمثل عليكم
 ،األعظم والفاروق ،األكرب الصديق وأنا ،وعلمه رسه ومستودع ووزيره وصيه

 بالكتاب وأعرفكم ،املرشكني جهاد يف بالء حسنكموأ ،وصدقه به آمن من أول
ــسنة ــدين يف وأفقهكــم، وال ــسانا وأذربكــم ،األمــور بعواقــب وأعلمكــم ،ال  ،ل
 مـن اهللا ختـافون كنـتم إن أنـصفونا !؟األمـر هذا تنازعونا فعالم .جنانا وأثبتكم
 بـالظلم فبـوءوا وإال ،األنـصار لكـم عرفتـه مـا مثل األمر لنا واعرفوا ،أنفسكم

 فقـال أسـوة؟ بيتـك بأهـل لـك ما أ عيل يا :عمر فقال .تعلمون وأنتم عدوانوال
 ما واهللا :فقالوا هاشم بني من بايعوا الذين القوم فابتدر .ذلك عن سلوهم :عيل

 وحـسن اهلجـرة يف نوازيـه إنـا نقـول أن اهللا ومعـاذ ،ّعـيل عـىل بحجة لكم بيعتنا
  .^ اهللا رسول من واملحل اجلهاد

 حلبا احلب :عيل فقال .كرها أو طوعا تبايع حتى مرتوكا لست إنك :عمر فقال
 أحفـل وال ،قولك أقبل ال واهللا نإذ .غدا عليك لريد اليوم له اشدد ،شطره لك

 وال فيــك نـشك مـا ،احلـسن أبـا يـا مهــال :بكـر أبـو فقـال .أبـايع وال ،بمقامـك
 وال ،قرابتـك نـدفع لـسنا ،عـم ابـن يـا فقـال :عـيل إىل عبيـدة أبـو فقام .نكرهك
 يومئـذ لعـيل وكـان  ـــالسن حدث ولكنك ،نرصتك وال ،علمك وال ،سابقتك

 هـذا لثقـل أمحـل وهـو ،قومك مشايخ من شيخ بكر وأبو  ــسنة وثالثون ثالث
 ،إليك األمر هذا يسلموا اهللا ركَّمَع فإن ،له فسلم فيه بام األمر مىض وقد ،األمر

 يف الفتنة تبعث وال ،حقيق وله قخلي به وأنت إال هذا بعد اثنان فيك خيتلف وال



 

 ٤٠٢

 :املؤمنني أمري فقال .عليك وغريهم العرب قلوب يف ما عرفت فقد ،الفتنة أوان
 وال ،أمري يف إليكم نبيكم عهد تنسوا ال ،اهللا اهللا ،واألنصار املهاجرين معارش يا

 تـدفعوا وال ،بيـوتكم وقعـر دوركم إىل بيته وقعر داره من حممد سلطان خترجوا
 ونبيه ،وحكم قىض اهللا إن ،اجلمع معارش فواهللا ،الناس يف ومقامه حقه عن أهله
 القـارئ كـان أمـا .مـنكم األمـر هبـذا أحـق البيت أهل بأنا تعلمون وأنتم ،أعلم
 ،فيكم ال لفينا إنه واهللا ،الرعية بأمر املضطلع اهللا دين يف الفقيه اهللا لكتاب منكم

 ..حديثكم من برش قديمكم وتفسدوا ،ابعد احلق من فتزدادوا اهلوى تتبعوا فال

 األنـصار منـك سمعته األمر هذا كان لو احلسن أبا يا :األنصار من مجاعة قالت
 رسـول أدع كنـت هؤالء يا :عيل فقال اثنان فيك اختلف ما بكر أليب بيعتها قبل
 لـه يـسمو أحـدا خفـت مـا واهللا ،سلطانه يف أنازع وأخرج أواريه ال مسجى اهللا

 ^ اهللا رسول أن علمت وال ،استحللتموه ما ويستحل فيه البيت لأه وينازعنا
 النبـي سـمع رجـال اهللا فأنشد ،مقاال لقائل وال ،حجة ألحد خم غدير يوم ترك
 من وعاد ،وااله من وال، مواله عيل فهذا مواله كنت من :يقول خم غدير يوم

 بن زيد الق .سمع بام اآلن يشهد أن ،خذله من واخذل ،نرصه من وانرص ،عاداه
 اهللا رسول من القول سمع ممن وكنت ،بذلك بدريا رجال عرش اثنا فشهد :أرقم
 .برصي فذهب ،َّعيل ٌّعيل فدعا يومئذ الشهادة فكتمت ،^

 يـصغي أن عمـر وخـيش ،الـصوت وارتفـع ،املعنـى هـذا يف الكـالم وكثـر :قال
 يـا تـزال وال ،القلـوب يقلب اهللا إن :وقال ،املجلس ففسح ،ّعيل قول إىل الناس

 .)١(»ذلك يومهم فانرصفوا .اجلامعة قول عن ترغب احلسن أبا

ر وعمـر يـوم ــــ ولـوال اسـتبداد أيب بك،ثم هم بعد ذلك يرون أن هوى األنصار كان مع عـيل
ٍّ لـن يبغـوا عـن عـيل حـواليعة شـأن آخـر، إذٍّالسقيفة، وغياب عيل يومها لكان هلم يف الب

وممـا .  )٢(
 : قال إبراهيم عن ،أيوب أيب عن ،كليب بن زياد معرش أيبُا روي عن يعتضدون به يف هذا، م

 جيـرتىء ومل ،ثـالث بعـد فجـاء ،غائبـا بكـر أبو كان ، النبي قبض ملا : قال..«
 بـني وقبـل ،وجهـه عـن فكـشف ،ُهبطن )٣(َّدَبْار حتى وجهه عن يكشف أن أحد

 ليبـايعوا سـاعدة يبن سقيفة يف األنصار فاجتمع.. وأمي أنت بأيب قال ثم ،عينيه
 ،اجلـراح بـن عبيـدة وأبـو عمـر ومعه فأتاهم ،بكر أبا ذلك فبلغ ،عبادة بن سعد
 ومـنكم األمـراء منـا :بكر أبو فقال .أمري ومنكم أمري منا :فقالوا ؟هذا ما :فقال

 أبـا أو عمـر ،الـرجلني هذين أحد لكم رضيت قد إين :بكر أبو قال ثم .الوزراء
 أمينا معكم ألبعثن :فقال .أمينا معنا ابعث :فقالوا ومق جاءه  النبي إن ،عبيدة

                                                        
 .٧٤-١/٧٣ االحتجاج )١(
 .١/٧٤ االحتجاج )٢(
 .٨/٨٣ر تاج العروس انظ.  أي تغري لونه)٣(



 

 ٤٠٣

 فقـام .عبيـدة أبـا لكـم أرىض وأنـا ،اجلـراح بن عبيدة أبا معهم فبعث .أمني حق
 عمـر فبايعـه! ؟  النبـي قـدمهام قدمني خيلف أن نفسه تطيب أيكم :فقال عمر

 .)١(»اعلي إال نبايع ال :األنصار بعض أو األنصار فقالت الناس وبايعه

 .، وأنه ال يصحوقد سبق الكالم عليه

 ،نـصاراأل بيـوت إىل لـيال هبـا وسـار ،محـار عـىل فاطمـة محـل عليـا أنويروون يف ذلك أيـضا 
 بيعتنا مضت قد ،اهللا رسول بنت يا«: يقولون فكانوا ،له االنتصار فاطمة وتسأهلم النرصة يسأهلم

 أمل يكـن يف نقـل ًعجبـا،:  قلـت.)٢(»بـه اعـدلن مـا بكـر أبا إلينا سبق عمك ابن كان لو ،الرجل هلذا
مـن مكنـون علـم النبـي اخلرب الصادق من عيل ومن آزره من أهل بيته للـصحابة بـام سـمع وعلـم 

وهـا يف  كفايـة أن يـصدقه املهـاجرون واألنـصار، ويقيلـوا أبـا بكـر بيعتـه ثـم جيعلوأرسار الوحي،
 !!الويص املنصوص عىل وصايته

ن رضب فاطمة، وحيـرق بيتهـا َعوا أن أبا بكر، وعمر أرسال مومل يكفهم هذا الكذب حتى اد
 .)٣(إىل غري ذلك من القصص العجيب. . البيعةَإلكراههم عىلبمن فيه 

وواضح مما سبق مدى بطالن ما يعتقدون، ووهـاء مـا يـستندون إليـه مـن األباطيـل املخالفـة 
 .لصحيح النقل، واملناقضة لرصيح العقل

   الثالث الثالثالفرعالفرع
  ن نويرةن نويرةقضية مالك بقضية مالك ب

 فـال غـرو بعـد ذلـك أن يعتـربوه مـن !!ن مالك بن نويرة كان من شـيعة عـيليزعم الرافضة أ
 !)٤(املبرشين باجلنة

ملا بويع أليب بكر، دخل مالك بن نويرة املدينة لينظر من قام ويروي الشيعة يف شأن مالك أنه 
 بكـر خيطـب عـىل منـرب  وكان يوم اجلمعة، فلـام دخـل املـسجد وجـد أبـا^باألمر بعد رسول اهللا 

 ^فام فعـل ويص رسـول اهللا :  قال.نعم: قالوا! م؟ْيَهذا أخو ت: ، فلام نظر إليه قال^رسول اهللا 

                                                        
 .٣/٢٠١ تاريخ الطربي )١(
 .٦/١٣، ورشح هنج البالغة ١/١٠٩، واالحتجاج ١٤٦كتاب سليم بن قيس اهلاليل ص :  انظر)٢(
.  فـام بعـدها١٤٩كتاب سليم بن قيس اهلـاليل ص :  راجع مثل هذا القصص املكذوب، واملرويات الباطلة)٣(

 سيدة نساء وكتاب بيت األحزان يف ذكر أحوال، ١١٨مفيد، ص ، لليف حرب البرصة النرصة لسيد العرتة و
 . فام بعدها١١٩العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم، لعباس القمي ص 

 لعبد القادر حممـد عطـا ،ثنى عرشية من الصحابةموقف الشيعة اال: وانظر. ٢/٦٢٨  علم اليقني للكاشاين )٤(
 .٥٧٤، ٤٦٨ ص صويف،



 

 ٤٠٤

 ،إنـك غبـت وشـهدنا:  فقـال لـه املغـرية بـن شـعبة؟ باتباعـه ومواالتـه^الذي أمرين رسـول اهللا 
ثـم تقـدم .  ورسـوله واهللا ما حدث شئ ولكنكم خنـتم اهللا: فقال مالك.واألمر حيدث بعده األمر

 وويص رســول اهللا عليــه الــسالم ^ملــاذا رقيــت منــرب رسـول اهللا : إىل أيب بكـر، فقــال يــا أبــا بكـر
 فقـام إليـه عمـر وخالـد .أخرجوا األعرايب البوال عىل عقبيـه مـن املـسجد: جالس؟ فقال أبو بكر

رضب، فركـب وقنفذ، فلم يزالوا يكزون يف ظهره حتى أخرجوه مـن املـسجد كرهـا بعـد إهانـة و
  :مالك راحلته وهو ينشد ويقول

ــــ    اهللا مــــا كــــان بيننــــاَســــولَا رأطعنَ
 

ــ ــوم م ــا ق ــَفي ــأنَا ش ــرُأين وش    أيب بك
ــــهٌ قــــام بكــــرٌإذا مــــات بكــــر      مكان

 
ـــك ـــَفتل ـــت اهللا قاص ـــرَمِ وبي   ة الظه

ــــــــــ    اه العــــــــــشارَغــــــــــشَدب ويَي
 

  اهد مجـا أو يقـوم عـىل قـربيُكأنام جي
ـــاألمر  ـــام ب ـــو ق ـــويصِفل    م علـــيهّ ال

 
ــام عــىل اجلمــر ــو كــان القي   أقمنــا ول

بـن اوقـد علمـت مـا قـال : أ األمر أليب بكر، بعث خالد بن الوليد يف جيش وقال لـهَّفلام توط 
نويرة يف املسجد عىل رؤس األشهاد وما أنشد من شعره، ولسنا نأمن أن ينفتـق علينـا منـه فتـق ال 

 فإهنم قد ارتـدوا ،زك دونه، وتسبي حريمهميلتام، والرأي أنك ختدعه وتقتله وتقتل من كان يبار
 . ومنعوا الزكاة

مـة حربـه واسـتوى  نويرة اجليش قد أقبل نحوه لـبس ألى مالك بنأ خالد إليهم، فلام رفسار
ة فارس، فلام رآه خالد قـد بـرز، ئبامعىل متن جواده، وكان مالك شجاعا من شجعان العرب يعد 

 عىل األمان، فلم يركن إليه، فحلف له بـاأليامن املغلظـة خاف منه وهابه وأعطاه العهود واملواثيق
فلام نام القوم دخل خالد بمن . ضافهم تلك الليلةأمة حربه ويغدر به، فرجع مالك ونزع ألأنه ال 

معه عىل مالك يف بيته وقتله غدرا ودخل بإمرأتـه يف ليلتـه، وأخـذ رأسـه فوضـع يف قـدر فيـه حلـم 
فـرتاء عـىل اهللا وعـىل اكله، ثم سباهم وسـامهم أهـل الـردة ه بأجزور لوليمة العرس، وأمر أصحاب

 .)١(رسوله

ولكـن مـا يـدل عليـه هـذا اخلـرب أن جمـرد . وال يشك عاقل يف كذب هذا اخلرب، وأنه موضـوع
ومـن أجلـه كـان ! اعرتاض مالك عىل خالفة الصديق جعله عند الرافضة من املـصطفني األخيـار

 !حرب أيب بكر إياه وقتل خالد له

                                                        
 .١١٤، وبيت األحزان ص٢/٢٨٠ىل مستحقي التقديم، لعيل بن يونس البيايض  الرصاط املستقيم إ)١(



 

 ٤٠٥

من الرافضة املعارصين من يرصح هبذا األمـر فيقـول ـــ وهـو متـأثر باعتقـاد طائفتـه يف هـذا و
مالك بن نويرة عريب عريق املحتد، ومـسلم «: الشأن يف ضوء تلك النصوص ــ مفرسا حال مالك

صدقات قومه وجعله عامال ^ صلب العقيدة، وصحايب صحيح الصحبة، وقد واله رسول اهللا 
وعندما رفض هذا الصحايب اخلـضوع للحكـم اجلديـد بعـد وفـاة النبـي .. يربوعمن قبله عىل بني 

، ساق خالد بن الوليد اجليش إلخضاعه، وأسفر اللقاء عن مقتل مالك ومجع غفري مـن قومـه ^
 .)١(»!بزعم كوهنم مرتدين

َيظنوخيش القوم أن  ـــ   يف غـضب عمـر مـن صـنيع خالـد تفـسريا بـورع الرجـل ـــ عمـر ُ
إن معاتبة عمر وغيظه عىل خالد يف قتل مالك بن نويرة مل يكن «: ذلك بقول بعضهمفرصفوا عنه 

 .)٢(»مراقبة للدين، ورعاية لرشيعة سيد املرسلني، وإنام تأمل من قتله ألنه كان حليفا له يف اجلاهلية

ثم هـم بعـد ذلـك يتهمـون أبـا بكـر بتعطيـل احلـدود وينـسبونه بـذلك إىل اجلهـل بحـدود اهللا 
وبلـغ «: تقولويستندون يف ذلك إىل مقالة اخرتعوها، ورواية وضعوها أو وضعت هلم وبرشعه، 

من جهله أنه أمهل حدود اهللا، فرتك إقامة احلد عىل خالد بن الوليد بن املغرية الذي قتل مالك بـن 
. إنـه زان: نويرة، وزنى بامرأته، ومل يقتله أبو بكر مع أن عمـر أشـار عليـه بقتلـه، وقـال عـن خالـد

 د ـ عند موته لو أنه حّدَإن مما يدل عىل أنه ترك إقامة احلد عليه رغم وضوح جرمه، كونه و: الواوق

 .)٣(»خالدا عىل فعلته باملك بن نويرة وزوجه

   الرابع الرابعالفرعالفرع
   والفتنة والفتنة بيعة علي  بيعة علي منمنتفسري مواقف الصحابة تفسري مواقف الصحابة 

  ::)٤( بيعة علي  بيعة علي ––أ أ 
را لعيل الويص، وخيانـة لعهـد النبـي ليس غريبا عىل الرافضة أن يروا يف استخالف عثامن غد

 ملا كان يف يوم الشورى حرض عامر بن يـارس أنه «: ، الذي نص عليه نصا، ويروون يف ذلك^

                                                        
 .٩٨ حممد حسن آل ياسني، نصوص الردة يف تاريخ الطربي ص )١(
 .١١٥ وبيت األحزان ص،٨/٢٥٧ بحار األنوار )٢(
د  لعبـد القـادر حممـ،ثنـى عـرشية مـن الـصحابةموقف الشيعة اال: انظر، و١٤٣ جتريد العقائد للطويس ص )٣(

 .٥٧٤ ص عطا صويف،
َّ حممد بن حممـد بـن الـنعامن، للمفيديف حرب البرصة النرصة لسيد العرتة :  انظر فيام يأيت)٤( فهـو يف رأيـي مـن  .َّ

ومن أهـم .  يعرب عن وجهتهم ومنهاجهم جتاه هذه القضيةاًأهم كتب الرافضة تناوال هلذا الباب تفسريا وبيان
 ص  لعبـد القـادر حممـد عطـا صـويف،،ثنى عرشية مـن الـصحابةعة اال موقف الشي:كتب السنة يف هذا الباب

 . فام بعدها١١٤٠



 

 ٤٠٦

. وإن وليتموهـا عـثامن سـمعنا وعـصينا، إن وليتموها عليا سـمعنا وأطعنـا : فقام يف الناس وقال
،  وليتموها عـثامن سـمعنا وأطعنـا إنيا معرش الناس من أهل الشورى: لفقام الوليد بن عقبة وقا

ض يف  متـى كـان مثلـك يـا فاسـق يعـرت:فانتهره عامر وقال له. وإن وليتموها عليا سمعنا وعصينا
مــن وراء  قـداد فقـال امل. وتـسابا وتناوشــا حتـى حيـل بيــنهام، أمـور املـسلمني وأســباب مجعهـا

ا من مل حيـرض بـدرا واهنـزم يـوم إن وليتموها أحدا من القوم فال تولوه:  معرش املسلمنييا، الباب
 أمـا واهللا لـئن وليتهـا :فقال له عثامن. أحد ومل حيرض بيعة الرضوان ووىل الدبر يوم التقى اجلمعان

 مـال : مهس أمري املؤمنني وقال،ملا صفق عبد الرمحن يده عىل يد عثامنو. ألردنك إىل زيك األول
 واهللا مـا أملـت منـه إال مـا :فقال، بد الرمحن وأقبل عىل ع، ونبذ دينه وراء ظهرهالرجل إىل صهره 

انـرصف مظهـرا النكـري عـىل عبـد الـرمحن و. أمل صاحبك من صاحبه دق اهللا بينكام عطـر منـشم
 : فقـال يف مقـام بعـد مقـام.واعتزل بيعة عثامن فلم يبايعه حتى كان من أمره مع املسلمني مـا كـان

 مل أزل :وقـال. نعـوين إرثـي ومتـالئوا عـيلاللهم إين أستعديك عىل قريش فإهنم ظلمـوين حقـي وم
.  أن األمة ستغدر يب من بعده^لقد عهد إيل رسول اهللا : وقال.^مظلوما منذ قبض رسول اهللا 

 ، رمحيْ فقد قطعت، اللهم أجز قريشا عني اجلوازي:وقال. لمت عدد احلجر واملدرُ لقد ظ:وقال
 . )١(» وخاطرت بدمي، وأغرت يب سفهاء الناس،ودفعتني عن حقي

ثم هم بعد ذلك يذهبون إىل القول باإلمجاع يف بيعة عيل وينسبون ذلك للصحابة مجيعا وعـىل 
رأسهم طلحة والزبري، وما ذلك بالطبع إال ليفرسوا حال من قاتله بعد ذلك بـاخلروج واالرتـداد 

 . ونكث البيعة

 وبحثـوا عـن عليـا،ا أن الصحابة ملا كان من أمر عثامن ما كان التمـسو«: وهم يروون يف ذلك

 وشـكوا إليـه مـا خيافونـه مـن فـساد ، فصاروا إليه وسـألوه القيـام بـأمر األمـة،مكانه حتى وجدوه

 وإقـدام القـوم عـىل ، والبدار ملا علمه من عاقبـة األمـور، فكره إجابتهم إىل ذلك عىل الفور،األمة

اإلجابـة عـن اإلحلـاح فـيام  فلم يمنعهم إبـاؤه مـن . واملظاهرة له بالعداوة والشنئان،اخلالف عليه

 وال نجـد ، إنه ال يـصلح لإلمامـة باملـسلمني سـواك: وقالوا له، وأذكروه باهللا عز وجل،دعوه إليه

فـامتحنهم عنـد ذلـك بـذكر مـن .  فاتق اهللا يف الدين وكافـة املـسلمني،أحدا يقوم هبذا األمر غريك

 وضمن النرصة ،)٢(بايعة أحد الرجلني وأومأ هلم إىل م.نكث بيعته بعد أن أعطاها بيده عىل اإليثار

 . هلام متى أرادا إلصالح الدين وحياطة اإلسالم فأبى القوم عليه تأمري من سواه والبيعة ملن عداه

                                                        
 .١٢٤-١٢٢، ص يف حرب البرصة النرصة لسيد العرتة  )١(
 . يعني طلحة، والزبري)٢(



 

 ٤٠٧

 منتظرين للرضـا بتقدمـه فـيهام وإمامتـه ،وبلغ ذلك طلحة والزبري فصارا إليه راغبني يف بيعته
 ، واتفقـت اجلامعـة كلهـا عـىل الرضـا بـه.بيعتهام له فأحلا عليه يف قبول ، فامتنع االستظهار،عليهام

 ، وقبول البيعـة، إن مل جتبنا إىل ما دعوناك إليه من تقليد األمر: وقالوا،وترك العدول عنه إىل سواه
 .  وانصدع يف الدين ما ال يستطاع شعبه،انفتق يف اإلسالم ما ال يمكن رتقه

ليهم واالمتناع لتأكيد احلجـة لنفـسه بـسط فلام سمع ذلك منهم بعد الذي ذكرناه من اإلباء ع
 ووطئـوا ، حتـى شـقوا أعطافـه، فتداكوا عليه تداك اإلبل عىل حياضها يـوم ورودهـا،يده لبيعتهم

ابنيه احلسن واحلسني بأرجلهم لشدة ازدحامهم عليه وحرصهم عىل البيعة لـه والـصفقة هبـا عـىل 
 وال خيطر بباهلم سواه ، ال جيدون عنه معدال، وتوليته أمر مجاعتهم، رغبة بتقديمه عىل كافتهم،يده

 فتمت بيعته باملهاجرين والبدريني واألنصار والعقبيني املجاهدين يف الدين والسابقني .هلم موئال
 . )١(» من اخلرية الربرة الصاحلني^إىل اإلسالم من املؤمنني وأهل البالء احلسن مع النبي 

وقد عقـد املفيـد يف ذلـك بابـا . الفة يوم مقتل عثامن يرون أن عليا امتنع عن اخلومن ثم فإهنم
أبو  ما رواه )٢( ويستندون يف ذلك إىل»امتناع أمري املؤمنني عليه السالم من قبول اخلالفة«: بعنوان

خمنف لوط بن حييى األزدي يف كتابه املصنف يف حرب البرصة عن سيف بن عمـر عـن حممـد بـن 
  :وأيب عثامن أمجع قالوا ،عبد اهللا بن سوادة وطلحة بن األعلم

 والنـاس ، املدينة بعد قتـل عـثامن مخـسة أيـام أمريهـا الغـافقي بـن حـرببقيت«
 فيختبـئ ، فال جيـدون فيـأيت املـرصيون عليـا،يلتمسون من جييبهم إىل هذا األمر

 . » فإذا أتوه يأبى عليهم، ويلوذ بحيطان املدينة،منهم

  :عبد الرمحن عن ابن أبزى قال وروى إسحاق بن راشد عن عبد احلميد بن :قال

، ملا التقى الناس عنـد بيـت املـال ؟ ثك ما رأت عيناي وسمعت أذنايأال أحد«
 ، أنت أحـق هبـذا األمـر منـي:فقال طلحة.  ابسط يدك أبايعك:قال عيل لطلحة

فقال .  ما خشينا غريك:فقال له. وقد اجتمع لك من أهواء الناس ما مل جيتمع يل
وقام عـامر بـن يـارس وأبـو اهليـثم بـن . اهللا ال تؤتى من قبيلفو ،  ال ختش :طلحة

فقالوا ، التيهان ورفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن وأبو أيوب خالد بن زيد 
 إن هذا األمر قـد فـسد وقـد رأيـت مـا صـنع عـثامن ومـا أتـاه مـن خـالف :لعيل

فاستقال . فابسط يدك نبايعك لتصلح من أمر األمة ما قد فسد، الكتاب والسنة 
قبلوا أفـ.  قد رأيتم ما صنع يب وعرفتم رأي القوم فال حاجة يل فيهم:وقال، عيل

 أنتم أنصار اهللا وأنصار رسوله وبرسوله ، يا معارش األنصار:عىل األنصار فقالوا

                                                        
 .٩٠-٨٩، ص يف حرب البرصة النرصة لسيد العرتة  )١(
 .١٣٠-١٢٨، ص يف حرب البرصة النرصة لسيد العرتة :  انظر فيام يأيت)٢(



 

 ٤٠٨

أكرمكم اهللا تعاىل وقد علمتم فضل عيل وسـابقته يف اإلسـالم وقرابتـه ومكانتـه 
 نحـن أرىض :فقـال القـوم. لكـم خـريا يل أنـا وإن و^التي كانت له من النبـي 
 . »ثم اجتمعوا عليه فلم يزالوا به حتى بايعوه. الناس به ما نريد به بدال

  :روى سيف عن رجاله قالو

 : فقـال هلـم، وبذلوا له البيعة،اجتمع الناس إىل عيل سألوه أن ينظر يف أمورهم«
ال ختاف اهللا يف ضياع هـذه أ ،ما ترى الفتنة أ، ننشدك اهللا: فقالوا.التمسوا غريي

 وإن ، إين إن أجبـتكم محلـتكم عـىل مـا أعلمـه: فلـام أحلـوا عليـه قـال هلـم.األمة
 ، ومـا فينـا خمـالف لـك، قـد رضـينا بحكمـك: فقالوا.تركتموين كنت كأحدكم

 . » ثم بايعته اجلامعة،فامحلنا عىل ما تراه

، وشـهدوا لـه باإلمامـة والفـضل، ما دام الصحابة رغبوا يف بيعة عـيل: وإين أتساءل بعد ذلك
ملاذا مل يقروا له بام جحدوه من قبل بوصية النبي له باإلمامة ــ كام تزعم الـشيعة ـــ ليجعلـوه يعـدل 

 !عن رأيه ويقبل اخلالفة؟

، املنصوص عليـه بـالوحي مـن قبـل رب العـاملني يـرى أهليتـه يـوم ^ثم كيف بويص النبي 
ه ويطوف عىل األنصار واملهاجرين بامرأته وأوالده يتظلم السقيفة يوم جحد أبو بكر وعمر إمامت

ُإليهم بام فعل حني جحدوا حقه يف اخلالفة ــ وال ريب أن يف ذلـك مـدعاة لفتنـة قـد تقـوم بـصنيع 
عيل هذا يومئذ ــ ثم هو يعرض عنها يوم متوج األرض بالفتنة ؟ ويف هذا فساد لرأيه وفساد للدين 

َأن يرى املعصوم وحدة األمة  بيـده، ويـرى إقبـال الـصحابة عليـه هبـذا اإلمجـاع، ثـم يعـرض عـن ُ
اإلمامة التي عند الرافضة من أصول الدين؟ فلامذا يوقعهم عيل يف احلرج بعدما ثابوا إىل رشدهم 
من بعد الضاللة؟ هذه وأسئلة أخرى كثرية حتتاج إىل إجابات وتفسريات، ولن تكون هلا إجابات 

  !!ـ الرفض ــ قام عىل موضوعات ومتناقضات، وكذلك الكذبصادقة، ألن أصل هذا الدين ـ

والعجيب أهنم عىل الرغم من إنكارهم عـىل أيب بكـر وعمـر إجبارمهـا بعـض الـصحابة عـىل 
ويف ذلك ! البيعة أليب بكر كام يدعي الرافضة، فإننا نجدهم يف املقابل جييزون ذلك لعيل عند بيعته

 مل ، ادعـى املخـالفون إكراهـها ملـ)عليه السالم( أمري املؤمنني اإلكراه يف بيعةلو ثبت «: يقول املفيد
يقدح ذلك يف إمامته عىل أصول شيعته الدائنني بالنص عليـه مـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 

 ويـرضبه ،ى طاعتـهَبـَن أَكره مُ ألن لإلمام املنصوص عليه املفرتض الطاعة عىل األنام أن ي،وسلم
ء إىل أمر اهللا تعاىل واالنقياد لـه ويـأمن بـذلك مـا حيـذر مـن   حتى يفي،بالسوط والسيف عىل ذلك

 . )١(»فتنته وفساده

                                                        
 .١١٤-١١٣ ص ،املصدر نفسه)١(



 

 ٤٠٩

  : :  علي عليقتالقتال  ––ب ب 
: فيقول املفيد. بكفر من حارب عليا، وإن كان لبعضهم تفصيل يف هذا احلكم يقول الرافضة

رجوهم بذلك ولكنهم مل خي) عليه السالم(وأمجعت الشيعة عىل احلكم بكفر حماريب أمري املؤمنني «
 ومل يكن كفر ردة عن الرشع مع ،عن حكم ملة اإلسالم إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة

 ،إقامتهم عىل اجلملة منه وإظهار الشهادتني واالعتصام بذلك عن كفر الردة املخرج عن اإلسالم
 . )١(»وإن كانوا بكفرهم خارجني عن اإليامن مستحقني به اللعنة واخللود يف النار

 ويستدلون عىل .وأن خمالفيه يف ذلك عىل ضالل،  كان مصيبا يف حروبه كلهاعلياأن كام يرون 
 يـا «، »لميِمك يـا عـيل سـْلِ وسـ،حربك يا عيل حـريب«: منها^ ذلك بموضوعات نسبت للنبي 

 .)٢(» تقاتل بعدي الناكثني والقاسطني واملارقني« ،»عيل أنا حرب ملن حاربك وسلم ملن ساملك

. يقدم الرافضة بني يدي موقعة اجلمل بمقدمات أرادوا هبا اهتام من خالف عليـا بعـد ذلـكو
من تلك املقدمات ما سبق عرضه، وأن طلحة والزبري بايعا راضيني غري مكرهني، ومن ثـم فـإهنام 

 فقـد ،وهـذا مـا كـان! كانا يف قتاهلام عليا من اخلوارج الناكثني للعهد بام يوجب عنـدهم بكفرمهـا 
 .)٣(»فصل يف نكث البيعة من قبل طلحة والزبري«: د املفيد فصال بعنوانعق

أال «: فيقـول قـائلهم.  عـثامن ريض اهللا عنـهَولكنهم قبل ذلك نسبوا إليهام ومعهام عائشة قتـل
تـرى أن طلحــة والــزبري وعائـشة بإمجــاع العلــامء بالـسري واآلثــار هــم الـذين أوكــدوا خلــع عــثامن 

  .)٤(»وحرصه وقتله

ما رواه أبو حذيفة إسحاق بن برش القـريش قـال حـدثني يزيـد بـن أيب ندون يف ذلك إىل ويست
  :زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال

 وبيده الرمح ، وهو عىل فرس أدهم، وعثامن حمصور، إين ألنظر إىل طلحةواهللا«
 .)٥(» وكأين أنظر إىل بياض ما وراء الدرع.جيول حول الدار

  : قال!؟سحاق أبو إروى: وقالوا

وعرف الناس ، ملا اشتد بعثامن احلصار عمل بنو أمية عىل إخراجه ليال إىل مكة «
وهو أول من ، وكان عىل احلرس طلحة بن عبيد اهللا ، ذلك فجعلوا عليه حرسا 

                                                        
 .٧٠ ص ،املصدر نفسه)١(
 .٨٠ ،٧٩  املصدر نفسه ص)٢(
 .١٣٥  املصدر نفسه ص)٣(
 .١٣٦  املصدر نفسه ص)٤(
 .١٤٦  املصدر نفسه ص)٥(



 

 ٤١٠

 وأطلع عثامن وقد اشتد بـه احلـصار وظمـئ مـن :قال. رمى بسهم يف دار عثامن
 . وأطعمونـا ممـا رزقكـم اهللا،رشبة من املـاء أهيا الناس اسقونا :فنادى، العطش 

 . )١(»ال تذوقه، ال واهللا ،  يا نعثل :فناداه الزبري بن العوام

لبة بن يزيد احلـامين ثعاألعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن  أبو حذيفة القريش عن اه روإىل ماو
 : قال

بـني أهـل أتيت الزبري وهو عند أحجار الزيت فقلت له يا أبا عبد اهللا قد حيـل «
̀ d c b a (الـــدار وبـــني املـــاء فنظـــر نحـــوهم وقـــال   _ ̂

m l k j i h g f e(   ]٥٤:سبأ[«)٢(. 

أما عن دور عائشة ريض اهللا عنهـا يف هـذه الفتنـة فلهـا عنـدهم النـصيب األوىف، ومل ال وهـي 
 مل يـزل بينـي وبـني عـيل مـن التباعـد مـا يكـون بـني« :عندهم عدوة عيل األوىل، حتى نـسبوا إليهـا

 .)٣(» ال جرم أين ال أحب عليا أبدا..األمحاء

 :  عن ابن أيب عامر موىل األنصار قال،عن ثابت بن عجالن األنصاريويروون يف ذلك 

أخفـرت أمانتـك ، ر َجـُيا ف، ر َدـُ يا غ:كنت يف املسجد فمر عثامن فنادته عائشة«
 وضيعت رعيتك ولو ال الصلوات اخلمس ملشى إليك الرجـال حتـى يـذبحوك

ــشاة ــح ال ــثامن . ذب ــال ع _ ` h g f e d c b a (فق
 v u t s r q p o n m l k j i

 z y x w (  ]١٠:التحريم[«)٤(. 

حلاق : (ومن ثم، كانت عندهم أيضا من الناكثني املارقني، وعقد املفيد يف ذلك فصال بعنوان

عليـه (ري املـؤمنني سـلكت عائـشة يف خالفهـا ألمـ«: قال فيـه). عائشة بالناكثني وعصياهنا أمر اهللا

 ومعلوم . فتظاهرت به من الطلب بدم عثامن واالقتصاص من قاتله،يف ذلك )٥(مسلكهام) السالم

 وأهنـام فـيام تكلفـاه منـه عـىل شـبهة باطلـة عنـد ،يف رشيعة املـسلمني أن ذلـك لـيس هلـام وال إلـيهام

 وال ،سوغهام للتخاصـم يف دمـه وال بينه وبينهام نسب ي، ألهنام مل يكونا أولياء لدم عثامن،الناظرين

 وال هلـن ، إذ لـيس علـيهن جهـاد،ء من ذلك عىل وجه من الوجوه إىل النساء أيضا الدخول يف يش
                                                        

 .١٤٦  املصدر نفسه ص)١(
 .١٤٦  املصدر نفسه ص)٢(
 .١٥٨، ١٥٧  املصدر نفسه ص)٣(
 .١٤٨  املصدر نفسه ص)٤(
 .لحة والزبري يعني ط)٥(



 

 ٤١١

صــىل اهللا عليــه وآلــه (ســيام مــع مــا خــص اهللا بــه أزواج النبــي  ال،أمــر وال هنــي يف الــبالد والعبــاد

 .)٢(»ف فيه للدينوتبينت باخلال يف احلكم املضاد ملا صنعته هذه املرأة )١()وسلم

ولو كـان خروجهـا يف نـرصة عـيل لكـان هلـا !  ــ وال ينقيض منكم العجب ــ عجبا لكم: قلت
عندكم الشأن العظيم، ولربرتم فعلها بمحامد التربيرات، وحلملتم صنيعها هذا عىل أحسن وجه 

هذا مـا ! ااالقتداء هب^ وأمجل تفسري، وجلعلتم اجتهادها يف ذلك سنة وجب عىل كل نساء النبي 
َمن خرج عـىل عهدناه عليكم، متاما كام فعلتم باملك بن نويرة وغريه ممن خالف يف بيعة أيب بكر، و

وأخرى ــ . ثم أمل خترج فاطمة للطلب بمرياثها من أبيها كام زعمتم.  أمية من آل البيتعثامن وبني
 وسـار ،محار عىل فاطمة محل عليا« :أنوهي أشد من ذلك إن خرجتم من األوىل ــ وهو ما رويتم 

 بنـت يـا: يقولـون فكـانوا له، االنتصار فاطمة وتسأهلم النرصة يسأهلم ،نصاراأل بيوت إىل ليال هبا
فلـم . )٣(»بـه عدلنا ما بكر أبا إلينا سبق عمك ابن كان لو الرجل، هلذا بيعتنا مضت قد ،اهللا رسول

 .عمتموه لهيكفكم أن يكفي الرجل أهله، حتى خيرجهم يستجدي هبم ملكا ز

 : ويروون أنه بعد أن وضعت احلرب أوزارها بعد اجلمل قال عيل هلا

 أم واهللا لرتحتلن أو :فقال هلا.  ال أريم مكاين هذا:قالت. ارحتيل عن هذه البلدة«
 أنا :فقالت لرسوله. ألنفذن إليك نسوة من بكر بن وائل يأخذنك بشقاق حداد

 .)٤(» من مكان يكون هو فيهأرحتل فباهللا أحلف ما كان مكان أبغض إيل

املزعومـة ة سعادالسبب  يفرسون ّلعيلِالذي يزعمونه من قبل عائشة ومن أجل ذلك البغض 
بمقتل عيل يوم جاء اخلرب بمقتله، ويروون يف ذلك ما اتفق عليـه الـرواة بـام ريض اهللا عنها عائشة ل

جـاء النـاعي ) عليه السالم( طالب أهنا ملا قتل أمري املؤمنني عيل بن أيب! ال ريب يف صحته عندهم
  : فلام سمعت عائشة بنعيه استبرشت ومتثلت بقول الشاعر،فنعاه ألهل املدينة

 ه الرتابـــــس يف فيــــ بناع لي          فإن يك ناعيا فلقد نعاه 

 فإذا نـسيت ى،نسأ : ألعيل تقولني هذا؟ فتضاحكت ثم قالت:فقالت هلا زينب بنت أيب سلمة
  : ورفعت رأسها وهي تقول، ثم خرت ساجدة شكرا عىل ما بلغها من قتله،فذكروين

 ا باإلياب املسافر عينًّرــَ كام ق         فألقت عصاها واستقر هبا النوى 

                                                        
 . يعني القرار يف بيوهتن)١(
 .١٥٣ ص ،يف حرب البرصة النرصة لسيد العرتة  )٢(
 .٦/١٣، ورشح هنج البالغة ١/١٠٩، واالحتجاج ١٤٦كتاب سليم بن قيس اهلاليل ص :  انظر)٣(
 .١٦٠ ص النرصة لسيد العرتة، )٤(



 

 ٤١٢

 :فقالـت.  دخلت عليها فاستدعت غالما باسم عبد الرمحن فسألتها عنه:روي مرسوق قالو
 !!)١(ا لعبد الرمحن بن ملجم قاتل عيل حب: قالت؟ كيف سميته بعبد الرمحن:فقلت. عبدي

ويف النهاية، فإهنم يذهبون إىل أن سبب قتال عائشة لعيل بزعم الطلـب بـدم عـثامن، إنـام كـان 
 فجحدت ذلك حقدا وبغضا، فادعت اخلروج للطلب بدم ،بغضا منها له ملا علمت توليه اخلالفة

 .)٢(عثامن

 باملال واإلمرة، فلام أيسا من ذلك خرجا عىل عيل أما طلحة والزبري فإهنام بايعا طمعا يف الدنيا
احلـق يف ذلـك مـا ذهبـت إليـه الـشيعة يف « :ويف ذلـك يقـول قـائلهم. بـدعوى الطلـب بـدم عـثامن

 ، والـسعي يف عاجلهـا،تعمدهم اخلالف وأسباب ذلك العداوة له والشنئان مـع الطمـع يف الـدنيا
وأن الرجلني خاصة ملا أيسا من .  اليد عليهم والتملك ألمرهم وبسط،والتأميل للتأمر عىل الناس
 وعرفـا رأي املهـاجرين ، فوجـدا األمـة ال تعـدل بـأمري املـؤمنني أحـدا،نيل ما طمعا فيه من األمـر

 فلـام ، وظنـا أهنـام بـذلك يـرشكانه يف أمـره، أرادا احلظوة عنده بالبدار إىل بيعته،واألنصار يف ذلك
 فامتحنا ذلك مـع مـا ، وحتققا أهنام ال يليان معه أمرا، ورأيه وضح هلام أمره،استويا باحلال من بعد

غلب يف ظنهام كام ذكرناه بأن صارا إليه بعد اسـتقرار األمـر لـه ببيعـة املهـاجرين واألنـصار وبنـي 
 خمافة عىل دمائهم ، إال من شذ من بطانة عثامن وكانوا عىل خفاء ألشخاصهم،هاشم وكافة الناس

 . )٣(»من أهل اإليامن

 وطلـب منـه الـزبري ، فخطب إليه طلحـة واليـة العـراقعيلصارا إىل روون يف ذلك أهنام ملا وي
 . ء من ذلك  فأمسك عيل عن إجابتهام يف يش،والية الشام

 فرتكاه يومني أو ثالثة . من رأيهُبلَفعرفا ما كان غلب يف ظنهام ق، فانرصفا ومها ساخطان منه 
 وكان يف عليـة يف داره فـصعدا إليـه وجلـسا عنـده بـني ،ذن هلام فأ،أيام ثم صارا إليه واستأذنا عليه

 وقـد جئنـاك ، قد عرفت حال هذه األزمنة وما نحن فيـه مـن الـشدة، يا أمري املؤمنني:وقاال، يديه 
 . لتدفع إلينا شيئا نصلح به أحوالنا ونقيض به حقوقا علينا

 ال حاجـة لنـا يف :فقـاال. مـا تيـرس فإن شـئتام كتبـت لكـام منـه ، قد عرفتام مايل بينبع:فقال عيل
 .  أعطنا من بيت املال شيئا فيه لنا كفاية: فام أصنع ؟ فقاال له:فقال هلام. مالك بينبع

فإن ، ذلك للمسلمني وأنا خازهنم وأمني هلم ،  سبحان اهللا وأي يد يل يف بيت املال :عيلفقال 
 وأنـى يل بـذلك وهـو لكافـة ؛فعلـت شـئتام رقيـت املنـرب وسـألتهم ذلـك ممـا شـئتام فـإن أذنـوا فيـه 

                                                        
 .١٥٩ املصدر نفسه ص )١(
 .١٦٤ املصدر نفسه ص )٢(
 .١٦٤ -١٦٣نفسه ص  املصدر )٣(



 

 ٤١٣

 ما كنا بالذي يكلفك ذلك ولو كلفناكـه :قاال. لكني أبيل لكام عذرا، املسلمني شاهدهم وغائبهم 
ثـم نـزال مـن العليـة ويف أرض ،  سمعنا ما عندك : فام أصنع ؟ قاال:فقال هلام. ملا أجابك املسلمون

 واهللا مـا بايعنـاه بقلوبنـا وإن كنـا : يقـوالنفـسمعتهام) عليـه الـسالم(الدار خادمة ألمـري املـؤمنني 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ( :عيلفقال . بايعناه بألسنتنا
]١٠:الفتح[)   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

 «)١(. 

  :: التحكيم التحكيم--جـ جـ 
 ،التحكـيم إال أصـحابه أبـى ملـا حتكيمـه يف مصيبا كان السالم عليه عليا أنيذهب الشيعة إىل 

 اهللا بكتـابــ يعني احلكمني ــ  حيكام أن أمرمها وإنام ،ليتألفهم للمسلمني فنظر القتال من وامتنعوا
 اهللا رسـول بـأن ذلـك يف واعتلوا ،أصاب الذي وهو ،اخلطأ ارتكبا اللذان فهام .فخالفا .وجل عز

 سـعد وبتحكيمه ،قيوده يف حيجل املرشكني إىل عمرو بن سهيل جندل أبا ورد مكة أهل وادع ^
 .)٢(اليهود من ريضوالن قريظة بني وبني بينه فيام عاذم بن

يقـول عـيل بـن يـونس .  يف التحكـيمعليـاخـدع ومن ثم، فـإن الرافـضة يـرون أن أبـا موسـى 
:  ولقد قـال لـه عمـرو..إنام كان ذلك عن علم منه: وقيل،  يف التحكيمُّخدع األشعري« :البيايض

أنـت كـاحلامر حيمـل : هأنت كالكلـب إن حتمـل عليـه يلهـث أو ترتكـه يلهـث، وقـال األشـعري لـ
  .)٣(»صدقك وهو كذوب أسفارا، ولعمري إهنام صادقان، وقد أخرج البخاري يف الشيطان لقد

ن مـ«: )٤(ويف هذا الشأن يقول بعض الفضالء املعارصين من أهل السنة ردا عىل ذلك اإلفـك
قــضية التحكــيم، إذ إن : القـضايا التــي اســتطاع الـشيعة مــن خالهلــا الــدس يف تارخينـا اإلســالمي

فــأكثر . ٍاملرويــات التــي أوردهــا أكثــر مــؤرخي أهــل الــسنة يف أســانيدها راو أو أكثــر مــن الــشيعة
ى  يف إسنادها أبو خمنف لوط بن حييـاملرويات التي أوردها ابن جرير الطربي مثال يف هذه القضية،

 . »ومرويات أيب خمنف حتمل يف ثناياها أقبح الصور عن اخلالف والتحكيم. الشيعي املحرتق
إنه ال يصح يشء من مـزاعم الـشيعة عـن أيب موسـى : وخالصة القول«: )٥(ثم انتهى إىل قوله

والثابت عنه يف قضية التحكيم أنه وعمرو بن العاص قاما بمهمـتهام بحـسب مـا أدى . األشعري
لـذلك مل يتغـري . دمها، ومل يقرصا يف ذلك، ولكن مل تكن وراءمها قوة تنفذ ما اتفقـا عليـهإليه اجتها

 .»احلال عام كان عليه قبل التحكيم
                                                        

 .١٦٥-١٦٤ املصدر نفسه ص )١(
 .١٤ريرت، ص .  فرق الشيعة للنوبختي، حتقيق هـ)٢(
 .٣/١٧٧ الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم، البيايض )٣(
 .١٤١٠ ص ، موقف الشيعة اإلثنى عرشية من الصحابة،عبد القادر حممد عطا صويف )٤(
 .١٤١٥ ص ، املرجع نفسه)٥(



 

 ٤١٤

 أن الشيعة ليسوا عـىل مـذهب واحـد، أو طـور واحـد، وإنـام :وهكذا نخلص من هذا الفصل
وتفـسريهم إياهـا تعددت أطوارهم ومذاهبهم، إال أن مناهج روايـتهم لألخبـار ومنهـاج نقـدهم 

تباين من طائفة ألخر، فمنهم من مل خيتلف عن منهاج أهل السنة، فكان أكثر مادخل الوضع منـه 
إىل مروياهتم إنام هو من باب التدليس والـوهم والغفلـة، وإن كـان التـدليس أكثـر هـذه األسـباب 

 .التي أدت إىل تطرق الوضع يف الرواية وتفسريها عند هذه الطائفة

ت الرافضة أخبث هذه املذاهب يف روايـة التـاريخ وتفـسريه لـشيوع الكـذب بـني يف حني كان
 .أصحاهبا، فكان أثر عىل الروايات التارخيية وتفسريها فاحشا

  
  

*** 

  
  

  
  



 

 ٤١٥

  

  اخلامساخلامس  الفصلالفصل
  

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤١٦

 

 :مدخل

 

ات املجردة التي استند إليها أصحاب هذه املدرسة، واعتمـدوها وأعني هبذا الفصل تلك املروي
يف كتبهم وأعامهلم، رغم عدم صحتها بحال، األمر الـذي سـيكون لـه أثـره يف بـاب تفـسري حـوادث 

 .تلك الفرتة اآليت احلديث عنها

أصـحاب تلـك احلركـة العلميـة التـي عرفـت يف : وأصحاب هذه املدرسة عـىل صـنفني، األول
من انـتهج هنـج هـذه احلركـة مـن العـرب واملـسلمني يف : والثاين. ديث باسم االسترشاقالتاريخ احل

 .تارخينا املعارص

. ويتضح من هذا التصنيف أن هناك مرحلة سبقت األخرى يف تأسيس هذه املدرسـة ونـشاطها
ومن ثم فسوف نبدأ هبـا، ثـم نعقبهـا باحلـديث عـن املرحلـة . وهي مرحلة االسترشاق واملسترشقني

 .خرىاأل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤١٧

   األول األولاملبحثاملبحث
  أثر الوضع يف رواية التاريخ ونامذج من تفسريه عند بعض املسترشقنيأثر الوضع يف رواية التاريخ ونامذج من تفسريه عند بعض املسترشقني

ألزمـت نفـسها النظـر يف التـي تلك الطائفـة مـن أعـاجم الغـرب : االسترشاق أو املسترشقون
 .)١(علوم الرشق ــ العرب ومن دوهنم ــ بحثا ودراسة

وقـد .  إال أنه ال يعرف عىل وجه الدقة بدء هـذا التـاريخ،موتاريخ هذه الطائفة موغل يف القد
 :أمران، إال أن ما يعنينا من شأهنا هنا )٢(بالدراسة مجهرة من الباحثنيا تناوهل

  : :  أهم دوافعها وأهدافها أهم دوافعها وأهدافهاــــأ أ 

ُباستقراء يشء من تاريخ االسترشاق رأيت أن دوافعه وأهدافه قد اختلفت باختالف الزمـان 
ن نكون منصفني يف حديثنا عن هذا األمر إال بعد أن نجيل شيئا من تاريخ هـذه واملكان، وعليه فل

 .الطائفة، خاصة مع تباين وجهات نظر الباحثني املعارصين يف حتديد هذه الدوافع واألهداف

إذا اعتربنا أن االسترشاق هو نظر األعجمي الغـريب يف علـوم الـرشق ـ كـام عرفـه البـاحثون ـ 
َّفمن ثم يكون تار َ ولعـل أقـدم إشـارة إىل . يخ االسترشاق قديام جدا، يسبق عرصنا احلارض بكثـريِ

عـن اإلسـباين ): حـضارة اإلسـالم ( تاريخ هذه الطائفة ما ذكره جوستاف جرونيبـاوم، يف كتابـه 
 يطــرب إخــواين املــسيحيون «: متأســفا) هـــ٢٤٠(م ٨٥٤الــذي قــال يف ســنة ) ألفــارو(املتعــصب 

يدرسون كتـب الفقهـاء والفالسـفة املحمـديني ال لتفنيـدها، بـل ألشعار العرب وقصصهم، فهم 
للحصول عىل أسلوب عريب صحيح رشيق، فأين جتد اليوم علامنيا يقرأ التعليقـات الالتينيـة عـىل 

إن شباب ! الكتب املقدسة ؟ وأين ذلك الذي يدرس اإلنجيل وكتب األنبياء والرسل ؟ واأسفاه 
اهب ليسوا عىل علم بأي أدب وال أية لغـة غـري العربيـة، فهـم  املسيحيني الذين هم أبرز الناس مو

يقرأون كتب العرب ويدرسوهنا بلهفة وشغف وهم جيمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات 
باهظة، وإهنم ليرتنمون يف كل مكان بمـدح تـراث العـرب، وإنـك لـرتاهم مـن الناحيـة األخـرى 

فـواحر . ري جـديرة بالتفـاهتمبـأن تلـك املؤلفـات غـحيتجون يف زراية إذا ذكرت الكتـب املـسيحية 
                                                        

 .٣٦مجهرة تصانيف العرب ص :  هذا التعريف وما يتبعه راجع يف)١(
وعبــد العظــيم . االستــرشاق واملستــرشقون: ومــصطفى الــسباعي. املستــرشقون: نجيــب العقيقــي:  مــنهم)٢(

موســوعة : املستــرشقون واإلســالم، وعبـد الــرمحن بــدوي: املستــرشقون والــرتاث، وزكريـا هاشــم: الـديب
 ..املسترشقني



 

 ٤١٨

لقد نيس املسيحيون لغتهم، وال يكاد يوجد منهم واحد يف األلف قادر عىل إنشاء رسالة إىل ! قلباه
صديق بالتينية مستقيمة، ولكن إذا استدعى األمر كتابة العربية  فكم منهم مـن يـستطيع أن يعـرب 

مـن الرشـاقة، بـل لقـد يقرضـون مـن الـشعر مـا يفـوق يف عن نفسه يف تلك اللغة بأعظم ما يكون 
 .اهـ.)١(»صحة نظمه شعر العرب أنفسهم 

 وهـي جتيل للمتأمل مـا ذكرته آنفـا مـن )٢(ُهذه أقدم إشارة إىل تاريخ االسترشاق وقفت عليها
 .تباين دوافع وأهداف االسترشاق تبعا الختالف الزمان واملكان

 ،».. يدرسون كتب الفقهاء والفالسفة املحمديني ال لتفنيدهافهم«:  قول ألفاروإن املتأمل لف
رى الباعـث األول لالستـرشاق، وهـو اإلعجـاب هبـذا الـرتاث وهـذه احلـضارة، وحـاجتهم إىل ي

 .االنتفاع بام فيها دون ضغائن أو أحقاد

  إعالن عن دافع آخر هلـذه احلركـة االستـرشاقية، هـو»ال لتفنيدها«: يف حني كان تعبري ألفارو
صورته يف أعـني املعجبـني بـه مـن نقد هذا الرتاث يف حماولة هلدمه عىل أصحابه من جهة، وتشويه 

وهذا يفصح من غري شك عـن نيـة أخـرى غـري سـابقتها مـشحونة بـالبغض واحلقـد .  أخرىةجه
والكراهية، فهو مل ينه بني جلدته عن النظر يف علوم العرب واملسلمني، ولكن حيدد وجهة بعينهـا 

 .» لتفنيدها«هلم يف رأيه أن يولوا وجوههم شطرها، ويتخذوا سبيلها متثلت يف قوله ينبغي 

 -هــ ٢٤٠( منـذ نـشأته قبـل عهـد ألفـارو ـ يف رأيـي ـــومن ثم، تنحرص بواعث االسترشاق ـ
حتى عرصنا احلارض يف هذين الـدافعني الـسابق اإلشـارة إلـيهام، فكانـا يـسريان جنبـا إىل ) م٨٥٤

 .ا عن اآلخرجنب ال ينفك أحدمه

 .االنتفاع برتاث أمة العرب بدافع املصلحة: األول

 .نقد وهدم تراث هذه األمة بدافع التعصب: الثاين

                                                        
 .٨٢، ٨١وستاف جرونيباوم، ترمجة عبد العزيز توفيق، ص  حضارة اإلسالم، جل)١(
 ومن يفطن إىل أن هذا القول مسبوق بتاريخ طويل ال يقل يف رأيي عن مخسني إىل مائة سنة كاملـة هنـل فيهـا )٢(

النصارى األسبان من تراث املسلمني حتى ضاق بعد ذلك مثل ألفارو هذا بـذلك ذرعـا فقـال مـا قـال، مـن 
مـصطفى . تبني له صدق ما ذكرتـه مـن إيغـال تـاريخ االستـرشاق يف القـدم، يف حـني بـدأه ديفطن إىل ذلك ي

، )م ١١٥٦ –م ١٠٩٢(م، وبطــرس املحــرتم ٩٩٩الــسباعي بالراهــب جربــرت بابــا كنيــسة رومــا عــام 
الــذين تعلمــوا يف األنــدلس ثــم عــادوا إىل بالدهــم فنــرشوا مــا ) م ١١٨٧ -١١١٤( وجــرياردي كريمــون 

عبد املجيد دياب بالقرن الثاين عرش املـيالدي، . وبدأه د ). ١٦، ١٥ترشاق واملسترشقون ص االس( تعلموه 
تينـي األندلس وكذلك ظهور أول قاموس الم، عندما متت أول ترمجة التينية للقرآن يف ١١٤٣وحتديدا سنة 

 ).١٨٥حتقيق الرتاث العريب ص ( عريب 



 

 ٤١٩

هذا، ولست أرى ما قد يراه غريي من أن االستعامر املسلح كان دافعا من دوافع االستـرشاق 

لمني والنـصارى أو باعثا لـه، ذلـك أن املواجهـات العـسكرية بـني الـرشق والغـرب، أو بـني املـس

 أعنـي ـــولكني أقول أن االسترشاق كان خادمـا لـه . سبقت حركة االسترشاق بمفهومه املعارص

باشرتاك طائفة من هؤالء املسترشقني مع املـستعمرين يف الباعـث الثـاين مـن بواعـث ــ االستعامر 

رف جيـد يف االسترشاق، وهو اجتامعهم عىل هدم هذه األمة وتراثها بدافع التعصب، فكان كل ط

 واآلخـر يـرى يف .اآلخر حاجته، فاألول جيد من اآلخر عونه يف كشف جماهل هذه األمة الـشاخمة

 وجيـد يف ذلـك رواء غليلـه وغليـل غـريه مـن احلاقـدين ،وجيوشـه األول القوة والبـأس بـسالحه

 . )١(املتعصبني يف هدم هذه األمة ودينها

  ::ا العلميةا العلميةب ـ أبرز توجهاهتب ـ أبرز توجهاهت

ف والعلوم التي شغلت عقـول املستـرشقني مـن تـراث العـرب منـذ نأنـأهتم وأقصد هبا املعار

 .األوىل، حتى عرصنا احلارض

 علم العربية وما يدور يف فلكها من معارف ال تنفـك عنـه كـالنحو أول هذه االجتاهاتولعل 
 وال غرو أن يكون هذا االجتاه أسبق االجتاهـات، فهـو البـاب الـذي سـيلج منـه .والشعر واألدب

وعـرب ألفـارو عـن هـذا االجتـاه يف . األعجمي للتعرف عـىل تـراث هـذه األمـة الغريـب عنهـاهذا 
 . )٢(كالم رهبمنهم من حفظ شعر العرب وأدهبم بل مقولته السابق ذكرها، فوجدنا م

، متثــل اهــتامم املستــرشقني فيــه بالفلــسفة والطــب والرياضــيات، اجتــاه ثــانويــيل هــذا االجتــاه 
 .الحةوالفلك واجلغرافيا، وامل

وال ختفى أمهية هذا االجتاه عند أصحابه يف حتقيق جانب املنفعة من تراث هـذه األمـة، فكـان 
من أشد االجتاهات التي لقيت اهتامما كبريا عند املسترشقني يف مرحلة االسترشاق الوسطى، عن 

                                                        
َّ فقـد فـصل ،ب رسالة يف الطريق إىل ثقافتنـا، ملحمـود شـاكر راجع مزيد استقصاء وتفصيل بيان يف هذا البا)١( َ

 .القول يف هذا الباب تفصيال يغني عن إعادة الكالم فيه هنا
، الذي قىض يف تعلم العربية تسع سنوات، وحفـظ القـرآن )م ١٣١٤ – ١٢٣٥) ( رايموندو لوليو( ومنهم )٢(

) م ١٢٧٦( نسـسكانية، وأقنـع ملـك أراغـون عىل عبد أسـود، ثـم قـصد بـاريس، وانـضم إىل الرهبانيـة الفر
بإنشاء مدرسة هلا يف مريامار لتدريس العربية، وأرشف بنفسه عليهـا، فتخـرج منهـا بالعربيـة أكثـر مـن ثالثـة 

م ١٢٥٠ومـن أخبـار هـذا االجتـاه أيـضا أن جممـع طليطلـة قـرر سـنة ). ١٢٢املستـرشقون ص. ( عرش راهبا
ينيكيني كانوا قد انقطعوا لدراسة العربية، وصـنف أحـدهم أول معجـم اإلنفاق عىل ثامنية من الرهبان الدوم

 ).٩٠م املسترشقون ص١٢٣٠عريب أسباين سنة 



 

 ٤٢٠

صاحلهم طريق الرتمجة والدراسة، وكان هلذا االجتاه تأثري قـوي يف فكرهم وعقائدهم فضال عن م
 . )١(االقتصادية واالجتامعية والسياسية

                                                        
الـذي أنـشأ ) م١١٥١-١١٢٦(رئيس أسـاقفة طليطلـة ) دون رايموند األول( ومن مظاهر ذلك ماكان من )١(

ــنة  ــب املرتمجــني س ــيات، ١١٣٠فيهــا مكت ــات كتــب الرياض ــه أمه ــت في ــب، م، الــذي ترمج والفلــك، والط
والكيمياء، والطبيعة، ومـا وراء الطبيعـة، وعلـم الـنفس، واملنطـق، والـسياسة، إىل الالتينيـة، ومـن أشـهرها 

ويف صـقلية وإيطاليـا . أورجانون أرسطو برشوح الكندي، والفارايب، وابن سينا، والغزايل، وخمتـرصاهتم لـه
م، وسرتاسـبورج ١٥٤٢زي، وطبع يف البندقية عـام ترجم فرج بن سامل الصقيل يف نابويل كتاب احلاوي للرا

م، وكتاب تقويم األبدان البن جزلة، والطـب التجريبـي جلـالينوس برتمجـة حنـني بـن إسـحاق، ١٥٣٢سنة 
أما فلسفة ابن رشد الذي اضـطهده معـارصوه حتـى ضـاعت معظـم أصـول . وكتاب اجلراحة البن ماسويه

أثري الواضح الذي كـان هلـذه الفلـسفة وغريهـا كفلـسفة ابـن سـينا فضال عن الت. كتبه، إال أهنا بقيت ترمجاهتا
وكان أول من . وغريه يف النـزعات الفكرية واالعتقادية يف أوروبا مما أدى إىل اختالف رجال الدين يف شأهنا

نرش فلسفة ابن رشد ميخائيل سكوت، ومـوريس األسـباين، واسـكندر اهلاليـيس، فوجـدها ولـيم األوفـرين 
م، وكــان الكــاهن ١٢٤٠قــد اســتحوذت عــىل عــدد كبــري مــن طــالب جامعــة بــاريس ســنة أســقف بــاريس 

ّمن زعـامء هـذه الفلـسفة الرشـدية، األمـر الـذي روع البابـا ألكـسندر ) م ١٢٨١-١٢٣٥( سيجردي برابان 
 الرابع ـ وذلك ملا رأى خطر هذا التأثري اإلسالمي عىل الكنيـسة والعقيـدة النـرصانية ـ فكلـف ألـرب الكبـري أن

يرد عىل هذه الفلسفة وأن يذهب إىل جامعة باريس ملناهضتها، فأناب عنه توما األكـويني الـدومينكي الـذي 
كان عىل الرغم من خصومته للفلـسفة الرشـدية إال أنـه اعتمـد عليهـا يف الـرد عـىل الرشـدية يف التوفيـق بـني 

رمحـه اهللا بأنـه كـان متكئـا أو كـام وصـفه حممـود شـاكر ) ١٠٤، ١٠٣، ٩٠املسترشقون ص(الفلسفة والدين 
َّاتكــاء كــامال عــىل القــدر الــذي اســتطاع أن يفهمــه ويظفــر بــه مــن عنــد كتــاب اإلســالم وعلامئــه وفالســفته  ُ
ومتكلميه كابن رشد وابن سينا وغريهم مريدا بكل ذلك إصـالح اخللـل الواقـع يف احليـاة املـسيحية والـذي 

فـصنف يف سـبيل ذلـك تـصانيف كثـرية ) ٤٠ ص الرسـالة(أضعف سلطان الكنيسة والقسيـسني والرهبـان 
ُطبع منها كام يقول نجيب العقيقي عرشة آالف صفحة من القطع الكبري اعرتف فيهـا رصاحـة باقتباسـه مـن 

وعـىل الـرغم مـن انتـصار تومـا األكـويني عـىل هـذا ). ١١٨املستـرشقون ص (ابن سينا والغزايل وابن رشد 
ر يف مثــل هــذه الفلــسفات وإدانــه ســيجر وســجنه يف رومــا ســنة اخلطــر الــذي أدى إىل حتــريم الكنيــسة النظــ

م، إال أن هذا مل يمنع منعا باتا أثرهـا يف نفـوس األوروبيـني، بـل ووقـوع النــزاعات بـني الرهبانيـات ١٢٧٧
وبعضها طوال مائة عام، بل أحيانا داخل الرهبانية الواحدة، كـام كـان بـني تومـا األكـويني املنـاهض حلركـة 

ين يف عرصه وبني زميله رايموندو مارتيني الدومينيكي الـذي رد عليـه يف كتابـه خنجـر اإليـامن الزيغ النرصا
 ).١٠٧املسترشقون ص (مستندا فيه إىل حجج الغزايل وغريه 

ولعــل مــن مظــاهر هــذا التــأثري اإلســالمي يف الثقافــة األوربيــة مــا أثبتــه األب أســني بالثيــوس مــن صــلة          
يف كتـاب (لدانتي برسالة الغفران للمعري، وكذلك مـا أثبتـه كـل مـن مونيـوث سـندينو اإلهلية ) الكوميديا(

يف كتاب قصة املعـراج واألصـل العـريب األسـباين للملهـاة (وأنريكو تريوليل ) م١٩٢٩معراج حممد، مدريد 
 = دانتـيوأثبتا بالرجوع إىل خمطوطات التينية يف مكتبة بـاريس وغريهـا اطـالع) م١٩٤٩اإلهلية، الفاتيكان، 



 

 ٤٢١

َّـ الذي مثل املرحلة املتأخرة ـ بدءا من القرنني الـسادس عـرش والـسابع االجتاه الثالث ثم كان  َ
َعرش امليالديني وما تالمها من تـاريخ االستـرشاق، وكـان االهـتامم فيـه منـصبا عـىل التعـرف عـىل  ُ

ومـن يتأمـل . )١( وتفسري، وحديث،لومها املتصلة هبا من فقه وع، وعىل رشيعتهم،تاريخ املسلمني
 ودوافعه التي دفعت إليـه يف هـذه الفـرتة، هالظروف املحيطة بفرتة هذا االجتاه تارخييا، يعلم أسباب

وهو كشف اجلوانب الغامضة مـن هـذه األمـة ملعرفـة الـسبيل نحـو تقـويض دعائمهـا مـن جهـة، 
 من جهة أخرى، وذلك عن طريق الطعن عىل هذه األمة ورصف األوربيني عن اإلعجاب برتاثها

 فال عجب بعـد ذلـك أن نجـد مـن هـذه الطبقـة مـن كـان عونـا لالسـتعامر يف هـذه .ودينها ونبيها
ُالفرتة، بل نجد دعم األجهزة االستعامرية هلذه الطبقة التي جتيل هلم قدرات هـذا العـدو ومـصادر 

 . )٢(الم عليها فآمنتَقوته، ولكن مل نعدم مع ذلك فئة غلب االس

  ::جـ ـ تقييم نتاج االسترشاقجـ ـ تقييم نتاج االسترشاق
 وضـوعيةلن يكون احلـديث هنـا عـن مفـردات ومظـاهر هـذا التقيـيم مـن حيـث الدقـة واملو

ونحو ذلك، فذلك أمر ال ينقيض الكالم فيه الختالف هذا النتاج من مسترشق آلخر، .. واألمانة

ُّ واألغراض، ولكن سوف ينصب ومن عمل آلخر، ومن زمان آلخر، فضال عن اختالف النيات َ
 .)٣(حديثي هنا عن معايري هذا التقييم وأصوله

                                                                                                                                                                       
ْعىل الثقافة العربية وإفادته منها يف وصف اجلنة والنار، وذكـر بعـض أعالمهـا كالفـارايب، والغـزايل، وابـن = ِ

.. ( سينا وابن رشد الذي وضعه يف املحيط اخلارجي للجحيم يف حني جعل اجلنـة مثـوى سـيجر دي برابـان
 ).١٠٣املسترشقون ص 

: ، الذي كان من آثـاره كتـاب)م١٥٨١-١٥٠٥(ج .املسترشق بوستل ومن طالئع هذه املرحلة هلذا االجتاه )١(
ومن رجال هذا االجتاه أيضا املسترشق بودي الذي ). وصف القاهرة(، وكتاب )عادات ورشيعة املسلمني(

، ذلك الكتاب الـذي وصـف بأنـه الكتـاب األول الـذي وقـف بـه )حياة حممد(م كتاب ١٦٧١كتب يف سنة 
). تــاريخ العــرب وحيــاة حممــد: (بــةم طبــع الكونــت دي بولنفي١٧٣٠ ســنة ويف. الفرنــسيون عــىل اإلســالم

  ).١٥٧املسترشقون ص (
 وليس أدل عىل ماقلناه مما ذكره نجيب العقيقي أن كولرب وزير امللك لويس الرابع عـرش رأى أن مقتـضيات )٢(

، ١٦٩٩ ســنوات الدولـة باتــت يف حاجــة إىل علــامء يتقنـون اللغــات بقــرارات رســمية وقـع عليهــا امللــك يف
م، فتعلم فتيان فرنسا اللغات السامية يف معاهد باريس، ويف مدرسة الشباب امللحقة بمعهـد ١٧٢١، ١٧١٨

..  منهـا أحلقـوا بالـسلك الـسيايسلويس الكبري عىل نفقـة امللـك، ثـم أرسـلوا إىل القـسطنطينية فلـام تـضلعوا
م إىل جامعـة ١٨٠٨مها نـابليون سـنة ومن ذلك أيضا مدرسـة الـسوربون التـي ضـ ) ١/١٣٩املسترشقون (

باريس، وعنـي معهـد اآلداب فيهـا بتـاريخ الفـن اإلسـالمي املغـريب، وتـاريخ الـشعوب الـرشقية، ثـم أحلـق 
ــه الل ــت في ــذي درس ــالمية، ال ــات اإلس ــد الدراس ــد اآلداب معه ــرشقية بمعه ــات ال ــاريخ والدراس ــة والت غ

 ).١٤٠املسترشقون ص (
 .٤٤ة تصانيف العرب ص مجهر:  راجع يف هذه التوطئة)٣(



 

 ٤٢٢

ِّوقد تباينت آراء املقيمني قبيل هلذا النتاج، فمنهم مـن يقـرر َ أن املستـرشقني كـان هلـم فـضل «: ُ
وأهنم أول من نبهنا إىل كتبنا ونوادر خمطوطاتنا، وأهنـم وضـعوا بـني .. السبق يف نرش تراثنا العريب

مـا يفقـدنا «: ومنهم من رأى يف أكثـر مـا نـرش عـىل أيـدهيم. )١(»..نا نصوصا لوالهم مل نعرفهاأيدي
فهـم مـضلون، خـائنون للعلـم واملـنهج واألمانـة وطـرق .. الثقة بامضينا وأجمادنا ورجالنا وقادتنا

ومنهم من توسط بني طريف نقيض، فلم ينكر للمسترشقني فضلهم، ومحـد هلـم ذلـك . )٢(»البحث
 . من أوهام وقعوا فيها، ومن نيات تباينت فيها األغراضحمذرا

وكان ينبغي قبل تقييم هذا النتاج أن نضع يف االعتبار عند هذا التقييم اهلدف الـرئيس لعمـل 
ُاالسترشاق، وهو حتقيق مصلحة األورويب، التي متثلت فيام ذكرت قبل يف نقل وترمجة كل ما مـن  ُ

، ثـم إزهـاق روح )٣(قاع التخلف احلضاري واجلهل مـن جهـةشأنه انتشال املجتمع األورويب من 
، وكـال األمـرين )٤(اإلعجاب واالنبهار من ذلك األورويب جتاه تراث هذا الدين من جهـة أخـرى

خيدم هبام املسترشق دينه وأمته عن طريق ما يقدمه يف سبيل هاتني الغايتني من بحـوث ودراسـات 
 .ته من بني جلدته شعوبا وأفرادا، وعقوال ووجداناخياطب هبا يف املقام األول إخوانه وعشري

ّقـيم نتـاج هـذه الطائفـة بإنـصاف، فـإهنم حـني ن بحـق أن نا هذا األمر استطعنا أدركنحنفإذا 
أخرجوا هذا الرتاث مل خيرجوه لنا كـام يظـن الـبعض، بـل أخرجـوه ألنفـسهم خدمـة ملـن تـصدى 

 خيفـي عليـه مـن هـذه احلـضارة علميـا وأخالقيـا منهم للكتابة إىل بني جلدته، يعينوه عىل جتلية ما
 .واجتامعيا ودينيا

ال تـصدق مـن يقـول لــك إن «: )٥(ولـيس أدل عـىل ذلـك مـن مقالــة شـاهد عـرص يقـول فيهــا
االسترشاق قد خدم اللغة العربية وآداهبا وتارخيها وعلومها ألنه نرش هـذه الكتـب التـي اختارهـا 

ن قط من أي كتاب نرشوه أكثر مـن مخـس مائـة نـسخة مطبوعة، فهذا وهم باطل، كانوا ال يطبعو
َّومل تزل هذه سنتهم إىل يومنا هذا، توزع عىل مراكـز االستـرشاق يف أوروبـة وأمريكـا، ومـا فـضل  ُ
بعد ذلك وهو قليل جدا كانت تسقط منه إىل بالد العرب املسلمني النسخة والنسختان والعـرشة 

ماليــني العــرب واملــسلمني كــام يــسوقون بــضائعهم عــىل األكثــر، مل يــسعوا قــط إىل تــسويقها بــني 
 .اهـ.»وجتاراهتم وسائر ما ينتجون بني هذه املاليني طلبا لربح املال

                                                        
 .٧ قواعد حتقيق الرتاث، لصالح الدين املنجد، ص)١(
 .٤٣ املسترشقون والرتاث، لعبد العظيم الديب، ص )٢(
ْ وذلك سمت املرحلة الوسطى من تاريخ االسترشاق كام أوضحنا سابقا)٣( َ. 
ْ وذلك سمت املرحلة املتأخرة من تاريخ االسترشاق، وهي أعظمها خطرا)٤( كن مل يمنع ذلك من خـروج ول. َ

بعض هذه الطائفة عىل أصحاهبا ممن عجز عن إخفاء إعجابه هبذا الرتاث وهذه احلضارة فمنهم من أنـصف 
 .ومنهم من أسلم

 . من رسالته يف الطريق إىل ثقافتنا٥٥، ٥٤ هو العالمة حممود شاكر يف حاشية ص )٥(



 

 ٤٢٣

إليــاس جــون جيــب ســنة  ُويؤكــد هــذه الــشهادة مــا ذكــر أنــه ملــا تــويف املستــرشق اإلنجليــزي
دوارد جرانفيـل م، أرادت والدته ختليد ذكراه بمربة دائمة الريع فاقرتح عليهـا املستـرشق إ١٩٠١

براون وقف مبلغ من املال ينفق ريعه عىل نرش البحوث العلمية يف تاريخ العرب والفرس والرتك 
وآداهبم وفلسفتهم وديانتهم، وهي العلوم التي كان ابنها قد ختصص فيهـا، ويتعـذر عـىل طـالب 

ريا مـن املـال االسترشاق إجياد نارش يتكلف طبع مصنفاهتم فيها لكساد سوقها، فأوقفت مبلغا كب
لذلك الغرض العلمي، وتألفـت جلنـة مـن أعـالم املستـرشقني إلنفـاق ريعـه عـىل املؤلفـات التـي 

 . )١(وهي املعروفة بلجنة جيب التذكارية بلندن. ختتارها للتحقيق والنرش
عتـذر عـن جـرأيت عـىل أ«:  إذ يقـولضح من ذلك مقالة فان فلوتن يف مقدمة بعـض كتبـهوأو

وهـذا ضـعف أعـرتف بـه عـن . للغة الفرنسية التي ال أحسن التعبـري هبـا متامـاكتابة هذا البحث با
وإنــام اضــطررت إىل الكتابــة هبــذه اللغــة ألين مل أرد أن يكــون هــذا الكتــاب خاصــا . طيــب نفــس

بزمالئــي العلــامء فحــسب، بــل اردت أن يكــون يف متنــاول املستــرشقني مــن الــذين يعنــون بــثامر 
 .)٢(» الغربالدراسات التي يقوم هبا علامء

، »نرشوا لنـا«، أو »َأخرجوا لنا«: وعليه، فال يمكن بحال عند تقييم هذا النتاج أن نقول فيهم
ونحو ذلك، . .»خانوا املنهج« أو ،»أفسدوا علينا«: ، وكذلك قول البعض»وضعوا بني أيدينا«أو 

لنتـاج إنـام خـرج فام أخرجوه أو نرشوه وإن أفادنا فإنام كان ذلك عن غري قـصد مـنهم، ألن هـذا ا
 ـ فيـه ــاخدمة لالسترشاق واملسترشقني، عىل منهاج هلم انتهجوه ألنفسهم واصطلحوا عليه، رأو

 يف ذلـك كلـه منهاجـا ا رأوـمن حيث اختيار ما أرادوا نرشه، ومن حيث طريقة إخراجـه ونـرشه ــ
 وال مذمـة، ألن  وليس يف ذلك كله معرة.اعتربوه السبيل القويم الذي يعينهم عىل حتقيق غاياهتم

بال شك قد أدى ما عليه لبني جلدته أحسن أداء وأمته، ونرص أهل دينه وأخلـص «هذا املسترشق 
، أمـا الـذي هـو )٣(»هلم كل اإلخالص، وكافح يف سبيل هدفه بكـل سـالح أجـاد صـقله وتقويمـه

َحقيق بالذم واملعابة فذلك الذي تقبل هذا النتاج بقبول حسن من غـري متحـيص وال  ََّ نظـر يف هـذا َ
 . العمل

ِّوسبيل هذا التمحيص والنظر ثالثة أسئلة تكون إجاباهتا معا معايري تقييم عمل املسترشق هي ُ ُ: 
 كيف أخرجه ؟ َمن أخرج هذا العمل ؟ ملاذا أخرجه ؟

ِّأما إجابة السؤال األول فتتمثل يف التعرف عىل أحوال املسترشق عىل غرار منهج املحدثني يف 
رواة جرحــا وتعــديال، وســبيل ذلــك اســتقراء أعاملــه البحثيــة والتحقيقيــة عــىل معرفــة أحــوال الــ

                                                        
 .٢١٧رتاث العريب، ص ، ومدخل إىل تاريخ نرش ال٤٦٢املسترشقون ص :  انظر)١(
 .٤، ٣ السيادة العربية والشيعة واإلرسايليات يف عهد بني أمية ص )٢(
 .٦٢ رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، ص )٣(



 

 ٤٢٤

، وبذلك يمكن )٢(َّديةَجتاهاته الفكرية والنفسية والعق بام يمكن عن طريقه الوقوف عىل ا)١(السواء
التحقق من األغراض والنيات، وعليها يقوم املعيار الثاين اآليت ذكره يف إجابة السؤال الثـاين مـن 

 .  التقييممعايري
فتتمثل يف الكشف عن األسـباب والـدوافع التـي دفعـت املستـرشق : أما إجابة السؤال الثاين

إلخــراج هــذا العمــل خــصوصا، أو سلــسلة دراســات وحتقيقــات يف موضــوع بعينــه عــىل وجــه 
اخلصوص، فدوافع العمل يف املجال الفلسفي مثال خيتلـف عـن العمـل يف املجـال الطبـي خيتلـف 

وهكذا، وحتقيق هذا األمر مـن الـصعوبة بمكـان، يعينـك عليـه املعيـار ..  الرشعيعن اللغوي أو
ومعرفة هذا اجلانـب يـساعد يف تقيـيم اجلانـب املنهجـي عنـد املستـرشق مـن . األول السابق ذكره

حيث الدقة واإلتقان من عـدمهام، فـضال عـن التعـرف عـىل خـربات املستـرشق يف جمـال اجلانـب 
 .ومن ثم فهذا معيار يتعلق بام قبله، ويمهد ملا بعده. ُمدى دربته فيهاملعريف الذي يعمل فيه و

أما إجابة السؤال الثالث فهو أمر يفصح املسترشق عن جانب منه يف مقدمـة عملـه إال أنـه ال 
يمنع القارئ أن ينظر يف اجلوانـب املنهجيـة األخـرى التـي قـد ال يفـصح املستـرشق عنهـا لكوهنـا 

تكوينـه بحكــم عجمــة لـسانه وثقافتــه الغريبــة عـن العربيــة واإلســالم، أمـورا متغلغلــة يف طبيعــة 
وهـذا أمـر حيتـاج مـن القـارئ أوال إىل . وللمعيارين السابقني أثر ال يمكن إغفاله يف هذا اجلانـب

رسوخ يف ثقافته العربية واإلسالمية حتى يستطيع أن يكشف هذا التباين اخلفي الـذي ال يكـشفه 
 . )٣(ي أكسبه إياه كثرة النظر وطول املامرسة يف املطالعة والقراءةإال قليل ممن له حس تذوق

  ::االستشراق وتفسري التاريخ اإلسالمياالستشراق وتفسري التاريخ اإلسالمي
وبناء عىل ما سبق من حديث حول االسترشاق، فإن املتأمل يف تفسري التاريخ اإلسالمي عند 

منهام يف اآلخر، املسترشقني، جيد أنه يعاين غالبا من حمن ومشكالت تدور يف اجتاهني، يؤثر األول 
 . ويتأثر اآلخر فيه باألول

وال خيلو هذا املـنهج . فهو منهج املسترشق يف نقد املادة التارخيية للمسلمني: االجتاه األولأما 
ــ للمتأمل املتعمق ــ من حتكامت األغراض أحيانا، والتعصب أحيانا أخرى، فضال عـن حتكـامت 

                                                        
 هذا إذا تعددت أعامله، فإن مل يكن له غري عمل واحد فاستقراؤه وحده قد يعـني عـىل مـا ذكرنـا بـام يـسطره )١(

 .تعليقاتهاملسترشق يف مقدمة عمله ويف ثنايا 
خاصة إذا علمنا أن الغالب من مجهرة املسترشقني هم ممن انخرط يف سلك الرهبنـة وخدمـة الكنيـسة عـىل اخـتالف )٢(

 .مذاهبها وطوائفها، ناهيك عن اليهود ثم العلامنيني، وال ريب أن ذلك سيكون له أثره وانطباعه يف أعامل هؤالء
ٍدرة يف هذا الباب نموذج العالمة حممود شـاكر بـام امتلـك مـن حـس  ولعل من النامذج القليلة إن مل تكن النا)٣(

ًتذوقي رفيع للنصوص من طول ممارسته واطالعه أكسبه دربة وخربة هبذا األمر وهو الكشف عن اجلوانب  ُ
 وقـراءة كتبـه تفيـد الباحـث يف هـذا - رمحـه اهللا رمحـة واسـعة -اخلفية يف مناهج أعامل هذه الطائفـة وغريهـا 

 .ثريااجلانب ك



 

 ٤٢٥

هذا ما أسفر عنـه . ًعنه، وفقا لدينه ولسانه الذين نشأ فيهامالثقافة التي ينتمي إليها املسترشق رغام 
 . اطالعي عىل كتب املسترشقني

وإنـام الـذي هيمنـي . أما عن حتكامت الثقافة واللسان، فهذا أمر واضح ال أراه حيتـاج إىل بيـان
َّهنا حتكامت األغراض والتعصب، فهذا أمـر ال يمكـن إنكـاره ملنـصف تتبـع تـا َ ، ريخ االستـرشاقَ

ًأهواء املسترشق تبعا للجهة التي ينبعث منها، : كان من أهم مظاهر هذه األغراض والتعصباتو
 .وكلها يف صالح بني جلدته. دينيا أو سياسيا أو حضاريا

 .)١(ومن ثم فدعوى التجرد واملوضوعية دعوى زائفة ال وجود هلا عند املسترشق شاء أم أبى
يف عمليـة تفـسري تـاريخ تلـك األمـة الغريبـة ـــ أعنـي وال ريب أن سيكون هلذا أثره الواضـح 

َّوتـمثل هذا التـأثري فـيام يعـرف عنـد . األمة اإلسالمية عىل املسترشق ــ عند هذا املسترشق أو ذاك َ َ
تفسري أحوال اآلخرين بمقتىض واقع املفرس وبيئته التي يعـيش فيهـا، : ، وهو)٢(البعض باإلسقاط

دهتم، ات غالـب بنـي جـمـر الحظتـه ثلـة مـن املستـرشقني يف دراسـوهـذا أ. نشأ فيها وثقافته التي
 . )٣(فنبهوا عليه

وتنحرص مظاهر عملية اإلسقاط هذه ــ حسب رؤيتي وتتبعي ــ يف ثالث مدارس استرشاقية 
التفـسري ، و)الثيـوقراطي(التفـسري الـديني : تناولت التاريخ اإلسالمي بالدراسـة والتفـسري، هـي

 .)٤(يالتفسري املادالعقيل، و

فهو تلك املـصادر التـي تعتمـد عليهـا الدراسـة لـدى املستـرشق ومنهـاج : االجتاه اآلخروأما 
 هم فيـهجا منهـاألول أن: د املستـرشقني يف أمـرينوتتمثل مشكالت هذا االجتاه عن. التعامل معها

. آلراءيات، أو لمروناقص، ال يقوم عىل االستيعاب، وإنام يقوم عىل االنتقاء، سواء للكتب، أو لل
 بعد ذلك هلم يف هذا املنهج الناقص ــ من حيث انتقاء املصادر ـــ منهـاج أما األمر الثاين، فهو أهنم

ويزداد العيب سوءا عند الوقوف . آخر معيب يف ترتيب هذه املصادر من حيث األمهية واألولوية

                                                        
راجع كالمنـا عـن وهـم املوضـوعية والتجـرد عنـد حـديثنا عـن العوامـل املـشهودة يف تفـسري التـاريخ مـن  )١(

 .املبحث الثالث من الفصل الثاين
: ـــ وعرفـه بأنـه١٥شوقي أبـو خليـل، دار الفكـر ، ص. اإلسقاط يف مناهج املسترشقني واملبرشين، د:  انظر)٢(

تصوراتنا ورغائبنا وعواطفنا عىل اآلخرين أو عىل موضوع مـن املوضـوعات العملية النفسية التي نخلع هبا 
، ١٠٠-٩٩عبد العظـيم الـديب، كتـاب األمـة، ص.ــ واملنهج يف كتابات الغربيني عن التاريخ اإلسالمي، د

 .٣٤واالسترشاق يف السرية النبوية، لعبد اهللا حممد األمني النعيم، املعهد العايل للفكر اإلسالمي، ص 
وهو ــ عىل الـرغم مـن ذلـك ـــ وقـع . ١٦علم التاريخ عند املسلمني، ص : انظر.  من هؤالء فرانز روزنتال)٣(

 .واستقراء أعامله واستنطاق دفائن معانيها، يكشف ذلك بوضوح للمتأمل. فيام حذر منه وهو ال يشعر
دارس وتفـسرياهتا  وسوف يأيت عـرض نـامذج ألثـر تلـك املـ.عرض يشء من مناهج هذه املدارس قد سبق )٤(

 .لعرص اخلالفة الراشدة حمل الدراسة



 

 ٤٢٦

ُّومـرد أسـباب تلـك ًعىل منهاجهم يف فحص هذه املصادر ـــ سـواء كـان كتابـا أو روايـة أو رأيـا ـــ  َ َ
 . ًالعيوب مجيعا إىل عيوب االجتاه األول السابق آنفا

ومرآة ذلـك كلـه هـو مـا نـراه يف . وأخريا، فهم درجات بعد ذلك يف مواجهة تلك املشكالت
تفسريهم لوقائع التاريخ، واستنتاجاهتم من كل واقعة مـن تلـك الوقـائع تكـون حمـل دراسـة كـل 

 : تب تلك الدرجات ما بنيوتتعدد مرا. مسترشق عىل حدة
ويقع غالبا من املسترشق املنصف، ودرجـة الـصحة : ــ التأويل الصحيح من النص الصحيح

هنا تقرتب أو تبتعد من صاحبها تبعا لدرجة متكن املنهاج الذي يتبعه يف فحـص الـنص، ثـم تبعـا 
 . لدرجة حتكمه يف هواه

وغالبــا مــا .  ســوء فهــم الــنصويرجــع ذلــك إىل: ــــ والتأويــل الفاســد مــن الــنص الــصحيح
يصاحب هـذا القـسم حتريـف وتزويـر للـنص إذا كـان املستـرشق ذا تعـصب وهـوى، وهـم أكثـر 

 .أصحاب هذا القسم
إذ تكفـل . وهذا األمر هـو مـا ختـتص بـه دراسـتنا تلـك: ـ والتأويل الفاسد من النص الفاسدـ

 .)١(باألمرين السابقني دراسات أخرى
 : عرضه بتنسيقه وترتيبه وفق املخطط اآليتهذا ويمكن تيسري كل ما سبق

 مشكالت دراسة التاريخ اإلسالمي وتفسريه عند املسترشقني                                       

 

 يف املصادر                                                                         يف املنهج                                     

 : منهج انتقائي ـ غري مستوعب ـ يف                                                                              

 أغراض وتعصب                             اختالف الثقافة 

 الكتب      املرويات      اآلراء                                                                           
  عجمة اللساناختالف الدين          استعامري            أهوائي

 

 يب تبعا لعيوب املنهجِعَمتحيص م                                                                             
 

 التفسري املادي        التفسري العقيل   )راطيالثيوق(التفسري الديني

 
  إسقاط عىل التاريخ اإلسالمي              

                                                        
 والفتوحـات اإلسـالمية مـن خـالل دائـرة املعـارف  افرتاءات املستـرشقني عـىل اخلالفـة الراشـدة: من أمهها)١(

سـالة دكتـوراه مقدمـة لكليـة أصـول الـدين ، ر سـليامنيعبـد البـارسني اإلسالمية عرض وحتليل ونقد، حلـ
 . املسترشقني من الصحابة ريض اهللا عنهم، لسعد بن عبد اهللا بن سعد املاجدوموقف. بجامعة األزهر



 

 ٤٢٧

ومــن ثــم، فــإن هــذا العــرض الــسابق يوضــح لنــا أنــه عــىل الــرغم مــن النــشأة املبكــرة حلركــة 
االسترشاق كـصنف مـن صـنفي املدرسـة احلديثـة التـي تناولـت تراثنـا بالدراسـة والبحـث، فـإن 

ال التــاريخ واألخبــار تــأخر بعــض الــيشء وفقــا لظــروف الزمــان واملكــان حلركــة نــشاطها يف جمــ
َّويمكن اعتبار النامذج اآلتية من املسترشقني أهم من مثل أصـحاب هـذا املبحـث يف . االسترشاق َ َ

 : )١(جمال التاريخ واألخبار رواية وتفسريا

 تعلـم. م١٦٧٨نة ولـد سـ. إنكليزي مسترشقوقسيس ): Simon Ockley (:كيلوأ سيمونــ 
 عـرش يف ألفـه) املـسلمني تـاريخ (يف لـه بكتـاب واشـتهر .العربيـة هبـا ودرس كمـربدج، جامعة يف

 .)٢(م١٧٢٠تويف سنة ).  History of the Saracens( وسامه ١٧١٨ - ١٧٠٨ سنوات

 جـان أبوه كان و.م١٨٠٨ولد يف باريس سنة . فرنيس مسترشق ):Louis Sedillot(ــ سيديو 
 بكليـة وختـرج .الـرشقية اللغـات بعض ولده عنه أخذ.أيضا املسترشقني من  سيديوويلإمان جاك

 الفلـك، بعلـم واشـتغلم، ١٨٢٣ سـنة )بوربـون (كليـة يف للتـاريخ مدرسـا وعـني الرابـع، هنري
 عـيل وأرشف بالفرنـسية، ألفـه)  Histoire des Arabes( كتـاب مـن أهـم أعاملـهو .شهرته وعلت
 زعيـرت، عادل ترمجه ثم ،)العرب تاريخ خالصة( وسامه مهذبا، العربية إىل ترمجته عىل باشا مبارك
 .)٣(م١٨٧٥ سنة  سيديوتويف). العام العرب تاريخ( وسامه كامال،

مـن أهـم أعاملـه . م١٨٦٦مستـرشق هولنـدي، ولـد عـام ): G. Van Vloten(ـــ فـان فلـوتن 
ئيليات يف عهد بني أمية، وحتقيق كتاب كتاب السيادة العربية والشيعة واإلرسا: املنشورة واملرتمجة

 .)٤(م١٩٠٣مفاتيح العلوم للخوارزمي، وكتاب البخالء للجاحظ، وتويف عام 

. م١٨١٩ولـد سـنة . صـلاأل اسـكتلندي بريطـاين مسترشق ):William Muir(ــ وليم موير 

 يف وعمـــل ١٨٣٧ ســـنة البنغـــال دخـــل .الربيطانيـــة باهلنـــد احلكومـــة خدمـــة يف حياتـــه أمـــىض

 ثـم .أخـرى مناصـب وتقلـد ١٨٦٨ - ١٨٦٥ سـنة اهلنـد حلكومة سكرتريا وكان ،ستخباراتاال

                                                        
 سوف أكتفي فيام يأيت باملسترشقني أصحاب التصانيف مستبعدا دائرة املعارف اإلسالمية، إذ تناول ما فيهـا )١(

ــارصين ــاحثني املع ــض الب ــابع ــام أرشت آنف ــا ك ــن أمهه ــ:، م ــة الراش ــىل اخلالف ــرشقني ع ــرتاءات املست  دة اف
سني عبــد البــارى والفتوحــات اإلســالمية مــن خــالل دائــرة املعــارف اإلســالمية عــرض وحتليــل ونقــد، حلــ

وموقف املسترشقني من الـصحابة ريض . سالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين بجامعة األزهر، رسليامن
 .اهللا عنهم، لسعد بن عبد اهللا بن سعد املاجد

 .٣/١٥٠، واألعالم للزركيل ٢/٤٦يقي املسترشقون، لنجيب العق:  انظر)٢(
 .٥/٢٤٦، واألعالم للزركيل ٣٤٥موسوعة املسترشقني، لعبد الرمحن بدوي ص :  انظر)٣(
 .٢/٣١٦، واملسترشقون، لنجيب العقيقي ٤١٠موسوعة املسترشقني، لعبد الرمحن بدوي ص :  انظر)٤(



 

 ٤٢٨

:  مـن أهـم أعاملـه.م١٩٠٥ يف سـنة هبـا وتـويف ١٩٠٢ - ١٨٨٥ سـنة ايـدنربج جلامعة مديرا عني

 .)١(كتاب حياة حممد، وكتاب اخلالفة

، اهـتم  مستـرشق أملـاين، ناقـد ومـؤرخ الهـويت:)Julius Wellhausen(ـــ يوليـوس فلهـوزن 
كتـاب : مـن أبـرز أعاملـه يف بـاب االستـرشاق. م١٨٤٤بتاريخ صدر اإلسالم، ولد يف أملانيا سـنة 

ويقـصد . وكتاب الدولة العربيـة وسـقوطها .أحزاب املعارضة السياسية الدينية يف صدر اإلسالم
 .)٢(م١٩٤٤وتويف سنة . هبا الدولة األموية

 العربية درس. م١٨٦٨ سنة ولد يف ق أملاينمسترش :)Carl Brockelmann(ـ كارل بروكلامن 
واهـتم اهتاممـا . ةليونانيـة والالتينيـ إىل اباإلضـافة. الرسيانية، واآلرامية الكتابية، وأتقن العربيـةو

بـون، وبودابـست، وليبـزيج، وبـرلني، : يف جمـامععـضوا انتخـب . بالغا برتاث العرب واملسلمني
ــاو ــشق، وغريه ــه.دم ــم أعامل ــن أه ــار:  م ــاب ت ــشعوب كت ــاريخ ال ــاب ت ــريب، وكت يخ األدب الع

 .)٣(م١٩٥٦تويف سنة . اإلسالمية

ة مـن أرسم ١٩١٦ولـد يف لنـدن سـنة  .مسترشق معارص): Louis Bernard( ــ برنارد لويس
الالتينيــة  ذلــك ، ثــم بعــداآلراميــة والعربيــة ثــم انتقــل إىل دراســة اهــتم باللغــة العربيــة،. هيوديــة

م مــن كليــة الدراســات الــرشقية واإلفريقيــة ١٩٣٦ ختــرج عــام. كيــةواليونانيــة، والفارســية والرت
بعـد  الـدكتوراه حـصل عـىل.  يف التاريخ مع ختصص يف الرشق األدنـى واألوسـطجامعة لندن يف

، خـدم احلرب العاملية الثانيـة أثناء. ً متخصصا يف تاريخ اإلسالمنفسهاكلية الثالث سنوات، من 
انتقـل إىل ثـم . ١٩٤٠لويس يف اجليش الربيطاين يف اهليئة امللكية املدرعة وهيئـة االسـتخبارات يف 

. يف الـسبعينات وجامعـة كورنـل ،بجامعة برنـستون ارض حمااالواليات املتحدة حيث عمل أستاذ
 كام حاز عـىل العديـد مـن اجلـوائز مـن قبـل مؤسـسات ١٩٨٢حصل عىل اجلنسية األمريكية سنة 

 .)٤(اإلنسانيات تعليمية أمريكية لكتبه ومقاالته يف جمال

مستــرشق معــارص خمــتص باملــذاهب والفــرق  ):Wilferd Madelung(ـــ ويلفــرد مــاديلونج 
 عـامانتقلت أرستـه إىل الواليـات املتحـدة يف . م١٩٣٠  سنةأملانياب ولد يف شتوتغارت .اإلسالمية

 ادئـترك مرص عاثم  وأقام عاما م١٩٥٢ ذهب اىل مرص . ودرس يف جامعة جورج تاون،م١٩٤٧
                                                        

 .٨/١٢٤ ، واألعالم للزركيل٢/٥٩املسترشقون، لنجيب العقيقي :  انظر)١(
 .٢/٣٨٦، واملسترشقون، لنجيب العقيقي ٤٠٨موسوعة املسترشقني، لعبد الرمحن بدوي ص :  انظر)٢(
 .٢/٤٢٤، واملسترشقون، لنجيب العقيقي ٩٨موسوعة املسترشقني، لعبد الرمحن بدوي ص :  انظر)٣(
مـازن بـن صـالح . د :إعـداد، دراسـة الفكـر الـسيايس اإلسـالمي يف منهج املستـرشق برنـارد لـويس:  انظر)٤(

 .مطبقاين



 

 ٤٢٩

 ـــ وهـذا  هنـاكللعمل يف سفارهتاملانية إىل العراق  احلكومة األه أرسلتم١٩٥٨ سنة ويف. إىل أملانيا
 للغـة العربيـة يف جامعـة ابعـد ذلـك أسـتاذثم عمـل  َيفرس نزعته الشيعية املالحظة يف بعض كتبه ــ

وأهـم  ،إلسامعيلية يف لندن يف معهد الدراسات اا كبرياباحثثم . م١٩٩٨ حتي م١٩٧٨أكسفورد 
دراسـة يف  ()١(خلفـاء حممـد:  ومـن أهـم كتبـه.  الشيعةبخاصة يف املذاهب اإلسالمية أعامله كانت

 .)٢(يران االسالمية املبكرةإ االجتاهات الدينية يف ، وكتاباإلسامعيلية، وكتاب )اخلالفة املبكرة

التاريخ رواية ىل أثر الوضع يف ة الراشدة نطلع فيه عفوهذا أوان عرض نامذج من عرص اخلال
 :  اآلتيةاملطالبويمكن تناول تلك النامذج عن طريق . عند املسترشقنيوتفسريه 

   األول األولاملطلباملطلب

   أيب بكر أيب بكراستخالفاستخالف
ملا كانت حكومة النبي، وهو الوكيل احلي هللا، واحلاكم باسمه، قد انتهـت، «يرى فلهوزن أنه 

 مـرجعهام يف احلكـم عـىل األشـياء األخـذ بـام يف فإن أبـا بكـر وعمـر جعـال احلكـم هللا، بـأن جعـال
فهـام مل يريـدا سـوى أن يكونـا خليفتـني لـرئيس احلكومـة الثيوقراطيـة . واتباع سنة النبي. .القرآن

 . )٣(»الرشعي احلقيقي الوحيد، وهو النبي

وعنـده أن هــذه الرغبــة عنـد الــشيخني القــت قبـوال عنــد القرشــيني، ويعنـي هبــم املهــاجرين 
 الـذين اسـتغلوا حالـة املنافـسة القديمـة بـني قطبـي األنـصار، األوس واخلـزرج، ،لفتحومسلمة ا

، الـذي كـان سـببا مفيـدا للقرشـيني يف امـتالك »االنقـسام اخلطـري القـديم بـني القبيلتـني«وسامه بــ
 حتـى »مل يكـن قـد زال«، »االنقسام اخلطري القديم بني القبيلتني«السلطة واالستئثار هبا، ألن هذا 

، وأن هـذه الغــرية بــني القطبـني كانــت هــي الـسبب الــذي أفــاد القرشــيني يف ^ وفــاة النبــي بعـد
 .)٤(^االستيالء عىل مقدرات تلك الدولة الثيوقراطية اجلديدة بعد وفاة النبي 

ومن ثم فـإن الـصحابة ملـا فوجئـوا بحـزم عمـر وغـريه مـن الـصحابة يـوم الـسقيفة، مل يلبـث 
ديـة بعـد تـدفق كان بينهم مـن عـداء قـديم، وفقـدوا الغالبيـة العدأن انقسموا بسبب ما «األنصار 

                                                        
، حيـث إن املعنـي احلـريف  )The Succession to Muòhammad( هـذه ترمجـة بـاملعنى للعنـوان األجنبـي )١(

 .حيمل يف األصل معنى التعاقب واإلرث
، وموسـوعة ٢٥٢م، ص٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٣ُوزارة األوقـاف بـسلطنة عـامن، العـدد األول، ، جملة التـسامح)٢(

 .ونيةويكيبديا اإللكرت
 .٣٤ تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األموية، ص )٣(
 .٣٦ املرجع نفسه ص )٤(



 

 ٤٣٠

عـــراب املنـــاطق املجـــاورة إىل املدينـــة، وقـــد أخـــذ هـــؤالء األعـــراب جانـــب املهـــاجرين مـــن أ
 . )١(»املهاجرين

عبـداهللا بـن عبـد الـرمحن  روايـةوالواضح أن فلهوزن يستند يف ذلك التفسري الباطـل كلـه إىل 
 سعد بن بشري صنع ما األوس رأت ملا« وغريه يف هذا الشأن، أنه )٢(يالتي رواها الطرباألنصاري 

 أسيد وفيهم لبعض بعضهم قال عبادة بن سعد تأمري من اخلزرج تطلب وما قريش إليه تدعو وما
 بـذلك علـيكم هلـم زالـت ال مـرة علـيكم اخلـزرج وليتهـا لـئن واهللا النقبـاء أحـد وكان حضري بن

 فانكـرس فبايعوه إليه فقاموا بكر أبا فبايعوا فقوموا أبدا نصيبا يهاف معهم لكم جعلوا وال الفضيلة
 وهي رواية واهية ال تصح بحال .»أمرهم من له أمجعوا كانوا ما اخلزرج وعىل عبادة بن سعد عىل

 .سبق تفصيل الكالم فيها

وهكذا، نرى فلهوزن أقام رصحا من االستنتاجات والتفسريات الباطلة قامـت عـىل أسـاس 
حيح من روايـة باطلـة، ظلـت ماثلـة أمـام عينـي صـاحبها وهـو يفـرس وحيلـل تلـك الفـرتة غري ص

ومما يالحظ عىل تلك الرواية أهنا متثل توجها عامـا مـشرتكا حلركـة . العصيبة من تاريخ هذه األمة
 .)٣(بناء عىل تلك الرواية الواهيةاالسترشاق يف تفسري واقعة السقيفة 

بـروح العـرص األورويب الوسـيط، ــ فلهـوزن ـــ  تأثر الكاتب ظ مدىَيالحوعىل أية حال فإنه 
ذلـك أن الدولـة اإلسـالمية يف عـرص اخللفـاء . وإسقاط ذلك عىل تفسريه لعرص اخلالفة الراشـدة

الراشدين مل تعرف ذلك املعنى الثيوقراطي الذي ساد يف أوروبا يف العرص الوسيط، عرص الدولـة 
 . البابوية

 التي غلبت عىل صاحبها عند تفسري تلك الفرتة، من ذلك الـنص وليس أدل عىل تلك الروح
 وكـان أصـحاب «:  إذ يقـول،الرصيح الذي فرس به موقف أصحاب الشورى بعد مقتل عمر 

، وكـان علـيهم أن يتفقـوا عـىل  النبـيالشورى هم أقدم ستة كانوا ال يزالون أحيـاء مـن أصـحاب
أمـا بقيـة أهـل املدينـة فلـم . )Cardinalscollegium(واحد من بينهم، كأهنم جملس مـن الكرادلـة 

َيكن هلم إال احلق يف املبايعة ملن ينتخب، أو هم باألحرى كان جيب عليهم ذلـك فكـان البـد مـن . ُ
ن هـذا الكـالم يف أوال شك . )٤(»أن جتيء البيعة بعد االنتخاب، وكان البد أن تتم البيعة يف املدينة

                                                        
 .٣٧-٣٦ املرجع نفسه ص )١(
 . وهي رواية عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري.٣/٢١٨ تارخيه )٢(
 : راجع عىل سبيل املثال)٣(

 Islam from Prophet Muhammad to the Capture of Constantinople, Bernard Lewis, New 
York, Oxford, 1987, p 2-5.  . 

 .٣٨ تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األموية، لفلهوزن، ص )٤(



 

 ٤٣١

ري، تبعا ألخطائه يف املنهج وانتقاء املصادر، فقد فاتـه مـا رواه حيوي الكثري من املغالطات يف التفس
 عبـد عـىل النـاس مـال« ،أمـرهمبن عـوف  الرمحن عبد ولوا ملا وغريه أن هؤالء الستة )١(البخاري

، عقبه يطأ وال الرهط أولئك يتبع الناس من أحدا أرى ما  ــ والكالم  لراوي اخلرب ــحتى، الرمحن
، منهـا أصـبحنا التـى الليلـة كانـت إذا حتـى الليـاىل تلـك يـشاورونه الرمحن عبد عىل الناس ومال

 أمـر ىف نظـرت قـد إنـى، عـيل يـا بعـد أمـا: حينها قال عبد الرمحن يوم البيعـة لعـثامن.عثامن فبايعنا
 . »بعثامن يعدلون أرهم فلم الناس

  عند استخالف ونرى بروكلامن يشري من بعيد إىل التفسري نفسه الذي فرس به فلهوزن ما كان

ديب مل تـي كـان النبـي قـد كبتهـا بنفـوذه األواحلق أن مجيع األحقاد الـسياسية ال«: أيب بكر، إذ يقول
 .)٢(»ــ أن ذرت قرهنا^ تلبث ــ يعني بعد وفاته 

ال يكاد خيتلف كثريا عن سابقيه يف التفـسري العـام  ــ )٤(ومثله ماديلونج  ــ)٣(وهذا جاك ريسلر
 وإن اختلـف بعـض الـيشء يف إضـافته ملظهـر جديـد مـن مظـاهر ، بكـر حلادث اسـتخالف أيب

ملا تويف حممد مل يكن قد عني خلفا له، فمن جرى اختياره من «: اختالف الصحابة يومئذ، إذ يقول
، فتكونـت عـدة )٥(بعده؟ لقد وقع مـا حيـدث غالبـا عنـدما يكـون القـرار متعلقـا بـاحلكم الـشعبي

ُ طالب بتعيني اخلليفة حزب الصحابة املكـون مـن مهـاجري فقد. أحزاب عارضت بعضها بعنف
وعارض الـرشعيون . قبيلة النبي، مؤيديه األوائل، ومن انصاره يف املدينة الذين كانوا آووه بينهم

، وأيــدوا يف املقابــل عليــا ابــن عــم )٦(القــائلون بمبــدأ احلــق اإلهلــي واملعــادون للمبــدأ االنتخــايب
 .)٧(»..النبي

ري جاك ريسلر استناده عىل رواية قالت هبذا التفسري الذي اختاره، وال ريـب ويتضح من تفس
وتلـك الروايـة التـي يـستند إليهـا ريـسلر يف تفـسريه ذلـك، هـو مـا رواه . يف بطالن ما اسـتند إليـه

 عـن ،كليـب بـن زيـاد معـرش أيب عن مغرية عن ،جرير حدثنا قال محيد ابن حدثنا:  قال)٨(الطربي
 : قال اهيمإبر عن ،أيوب أيب

                                                        
 .٧٢٠٧ صحيحه برقم )١(
 .٨٣ تاريخ الشعوب اإلسالمية ص )٢(
 .٤٥ليل أمحد خليل، ص  احلضارة العربية، جاك ريسلر، ترمجة خ)٣(
)٤(The Succession to Muòhammad, A Study of the Early Caliphate, p 35.     
 !! الحظ اإلسقاط يف تفسري الرجل)٥(
 !! الحظ اإلسقاط مرة أخرى)٦(
 .٤٥ احلضارة العربية، جاك ريسلر، ترمجة خليل أمحد خليل، ص )٧(
 .٣/٢٠١ تارخيه )٨(



 

 ٤٣٢

 أحـد جيرتىء ومل ثالث بعد فجاء ،غائبا بكر أبو كان  النبي قبض ملا : قال..«
 ثـم عينيـه بـني وقبـل وجهـه عن فكشف ،بطنه اربد حتى وجهه عن يكشف أن

 بـن سـعد ليبايعوا ساعدة بني سقيفة يف األنصار فاجتمع.. وأمي أنت بأيب :قال
 هـذا مـا فقـال اجلـراح بن عبيدة وأبو عمر ومعه فأتاهم بكر أبا ذلك فبلغ عبادة
 أبـو قـال ثم الوزراء ومنكم األمراء منا بكر أبو فقال أمري ومنكم أمري منا فقالوا

 جاءه  النبي إن عبيدة أبا أو عمر الرجلني هذين أحد لكم رضيت قد إين بكر
 أبـا معهـم فبعـث أمـني حق أمينا معكم ألبعثن فقال أمينا معنا ابعث فقالوا قوم

 أن نفسه تطيب أيكم فقال عمر فقام عبيدة أبا لكم أرىض وأنا اجلراح بن ةعبيد
 بعض أو األنصار فقالت الناس وبايعه عمر فبايعه  النبي قدمهام قدمني خيلف

 .»عليا إال نبايع ال األنصار

 ومل ثـالث بعـد فجـاء «: وهذه رواية مرسلة منكرة فيها من األباطيل ما فيها، مـن ذلـك قولـه
 بعـض أو األنـصار فقالـت«: وكـذلك قولـه .»بطنـه اربد حتى وجهه عن يكشف أن أحد جيرتىء

 .»اعلي إال نبايع ال األنصار

وعلة هذه الرواية ابن محيد هذا، فهو حممد بن محيـد بـن حيـان الـرازي، ضـعيف عنـد مجهـرة 
ُالنقاد، ومنهم من اهتمه، وأوضح قول فيه قول ابن حبان ــ وقـد ذكـره يف املجـروحني ٍ  كـان« ـــ )١(ُ

 يـا: وارة ابـن قال.. بلده شيوخ عن حدث إذا سيام وال ،املقلوبات باالشياء الثقات عن ينفرد ممن
 نعـ حـدث إذا: قـال ؟ حديثـه رأيـت كيـف قـال .نعـم: قـال ؟ محيد بن حممد رأيت )٢(اهللا عبد أبا
 أتـى وغـريه تـاراملخ بـن إبـراهيم مثـل بلـده أهـل عـن حـدث وإذا ،مستقيمة بأشياء يأيت نييراقعال

: قـال يكـذب أنـه عنـدنا صـح: وارة وابـن زرعـة أبـو فقـال: قـال ماهى تدرى ال تعرف ال بأشياء
 . هـ.ا.»يده نفض محيد ابن ذكر إذا ذلك بعد أبى فرأيت

وجرير ــ وهو ابن عبد احلميد الرازي ــ من شيوخ بلده، ويف اإلسناد من مل أعرفه كأيب : قلت
َالرواية، وال أدري إن كان هو التيمـي، أم النخعـي، وإن كـان زيـاد أيوب هذا، وإبراهيم صاحب  َ

 .بن كليب من أصحاب النخعي ولكن رأيت يف املصادر أنه يروي عنه مبارشة من غري واسطة
ولعـل مــن يـذهب إىل هــذا الـرأي مــن املستـرشقني يعتــرب بـرأي الرافــضة ومرويـاهتم يف هــذا 

وأشد املسترشقني تفـسريا . ذا األمر رواية وتفسرياالشأن، إذ إن مصادرهم تفيض باحلديث عن ه
 . ، فاألمر عندهم مشابه لتفسري ريسلر)٤(، وسيديو)٣(جماديلونهبذا املنطق الشيعي فيام رأيت كان 

                                                        
 .٢/٣٠٣ املجروحني )١(
 . هو أمحد بن حنبل)٢(
)٣(The Succession to Muòhammad, A Study of the Early Caliphate, Wilferd Madelung, p 

35-36.     
  .١٠٩ تاريخ العرب العام، سيديو، ترمجة عادل زعيرت، ص )٤(



 

 ٤٣٣

  املطلب الثايناملطلب الثاين
  بني عمر وخالد رضي اهللا عنهمابني عمر وخالد رضي اهللا عنهما

القـضايا  والعالقـة بيـنهام مـن  ريض اهللا عـنهامتعترب قضية عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليـد
ففي الوقـت الـذي يـستغل فيـه . التي تناقضت نتائجها وتفسرياهتا عند املسترشقني تناقضا عجيبا

بعضهم املرويات التي نسبت إىل الرجلني البغض والعداوة والنفور ألسباب عـدة ـــ منهـا سـفكه 
أن دماء مالك بن نويرة، ونكاحه لزوجته اجلميلة ــ يذهب بعـضهم إىل طـرف شـديد التنـاقض، بـ

كل ذلك افرتاء عىل هذا القائـد املظفـر، وذهبـوا يف سـبيل ذلـك ينكـرون أمـورا ثبتـت بالروايـات 
 .الصحيحة، ويف املقابل حاولوا إثبات أمور أخرى بمرويات مل تصح

طمعا «وممن يمثل الفريق األول بروكلامن الذي يرى يف إرصار خالد عىل قتل مالك بن نويرة 
وهذه الرواية التي يستند إليهـا بـروكلامن يف . )١(»عىل ما تقول الروايةمنه يف زوجة مالك اجلميلة، 

ــا ــوم ال إســناد هل ــات . هــذا التفــسري املزع ــن خلكــان يف وفي ــك إىل مــا أورده اب فهــو يــستند يف ذل
 : ، قال)٢(األعيان

 حيكـم الـذي هـو فيكـون بكـر أيب إىل ابعثنـا خالد، يا: ]بن نويرة [مالك قال..«
 اهللا أقـالني ال: خالـد فقـال جرمنا، من أكرب جرمه ممن غرينا يهإل بعثت فقد فينا،

 إىل مالك فالتفت عنقه، برضب األسدي األزور بن رضار إىل وتقدم أقلتك، إن
 بلـغ  وملا..اجلامل غاية يف وكانت قتلتني، التي هذه: خلالد وقال متمم أم زوجته

 زنـى قـد ًخالدا إن :  بكر أليب عمر قال عنهام، اهللا ريض وعمر بكر أبا اخلرب
 بـه، فاقتلـه ًمـسلام قتـل فإنه: قال فأخطأ، تأول فإنه ألرمجه كنت ما: قال فارمجه،

 ًسيفا ألشيم كنت ما: قال فاعزله، قال فأخطأ، تأول إنه به، ألقتله كنت ما: قال
 .»أبدا عليهم اهللا سله

نـد املـؤرخني قـديام ، جعله بروكلامن حجة يف باب له تفسريات كثـرية ع لهوهذا خرب ال أصل
؟ ال ريـب أن ذلـك ال  ووهن مـصدرهوحديثا، فلامذا خيتار هذا التفسري بعينه عىل الرغم من وهنه

 .يدل إال عىل حاجة يف نفس بروكلامن قضاها
َّبينام يعد كالوس كلري أبرز من مثل الرأي اآلخر من املسترشقني بام أفرده للحديث عـن هـذه  َ

، وال أعـرف أحـدا غـريه تنـاول هـذا األمـر )٣( دراسة وافيـة مـستقلةالعالقة بني هذين الصحابيني
 . بمثل ذلك التفصيل الذي تناوله به هذا املسترشق

                                                        
 .٨٦ تاريخ الشعوب اإلسالمية ص )١(
 .١٥-٦/١٤ وفيات األعيان )٢(
: خالد وعمر، بحث نقدي يف مصادر التاريخ اإلسالمي املبكر، ترمجة: مجا بعنوان وذلك بكتابه املطبوع مرت)٣(

ُحممد جديد، نرش قدمس للنرش والتوزيع، دمشق،  ْ  .م٢٠٠١َ



 

 ٤٣٤

ولكن يعيب مـنهج دراسـته هلـذه العالقـة اعـتامده عـىل عينـة عـشوائية مـن املـصادر، مل يـسلم 
. ن أيب احلديـدأكثرها من الطعن، كفتوح ابـن أعـثم، وتـاريخ اليعقـويب، ورشح هنـج البالغـة البـ

وخطورة منهجه اعتبار أمثال هذه املصادر ومروياته عىل قدم املساواة مع مـصادر أخـرى ختتلـف 
وكان ..منهجا ومضمونا عن تلك العينات املتهم السابق ذكرها، كتاريخ خليفة، والبداية والنهاية

 يفأثـره ال حمالـة حري به أن يضع رشطا ملختاراته يف املصادر واملرويـات، إذ إن ذلـك سـيكون لـه 
 .نتائج بحثه

واملهم هنا هو تلك النتيجة العجيبة التي انتهى إليها هذا املسترشق، فهو ذهب إىل إنكـار كـل 
ما من شأنه يشري إىل أي اختالف كان بني عمر وخالد، بل ذهب إىل القول بكـذهبا وافرتائهـا عـىل 

موضوع مـن الـرواة مـن أجـل أن خالد، وجعل كل اختالف حكاه الرواة عن الصحابيني إنام هو 
يربروا العزل املزعوم من قبل عمر خلالد، وهو أمر ينكره كالوس كل اإلنكار، ويكـذب مروياتـه 

 .، وتـارة أخـرى أسـاطري)١(»مـرسحية يف كتابـة التـاريخ الكالسـيكية«كلها حتى أنه اعتربها تـارة 
وبعد . امل األسطورة مجلة وتفصيالأما عزل عمر له فأنا أود أن أحيله بعد حتقيقايت عىل ع«: فيقول

أن تبني أن خالدا مل يكن يتوىل قيادة عامة رسمية، ما كان من املمكن أن يعزل عنها، ومل تكـن ثمـة 
إن االرتباط القرسي املوهوم بـني عـزل خالـد وتعيـني أيب عبيـدة ال يـصمد أمـام . حاجة إىل عزله

 الـشام مل يتـول وظيفـة خالـد، بـل بـات وذلك أن أبا عبيـدة عنـدما أرسـل إىل. التمحيص النقدي
يعمل بصفته من أهل ثقة عمر، ويتميـز هبـذا االعتبـار بمركـز رفيـع بـني أمـراء احلـرب، واحـتفظ 

 وحتى املالحظات التي ال حرص هلا حـول عـداوة .خالد بالقيادة عىل القوة املوضوعة حتت قيادته
روايات عىل األرجـح إال لتفـسري العـزل عميقة اجلذور بني خالد وعمر، مل جير إدخاهلا يف نسيج ال

 .)٢(»املزعوم
ِوأعجب من ذلك ذهابه إىل رأي مل يصح عليـه دليـل، وهـو أن مالكـا قتـل غـدرا، حماربـا مـع  ُ

َوإنام قتل ــ يعني خالدا ــ مالكا يف املعركة من أجل استقالل قبيلتـه، ومل «: قومه ضد خالد، فيقول َ
 !!)٣(»يوجه عمر اهتاما بسبب قتل مالك

ويستدل عىل ذلك باستدالالت بعيدة منها رؤيته املتأملة لعبارة صدرت عـن املـسعودي قـال 
وسار ــ يعني خالدا ــ إىل البطاح، وأثخن يف أرض متيم، وقتل مالكا بـن نـويرة الريبـوعي، «: فيها

 حيـاول ٍفيعقب كالوس عىل هذا اخلرب بسؤال إجابته مكنونة يف عامل الغيـب،. )٤(»وسار إىل الياممة
                                                        

 .٢٤٦ ص ،خالد وعمر، بحث نقدي يف مصادر التاريخ اإلسالمي املبكر )١(
 .٣٦٩ املرجع نفسه ص )٢(
 . من املرجع نفسه١٧٥-١٧٤وانظر أيضا ص . ٣٨٤ -٣٨٣ املرجع نفسه ص )٣(
 .٣٦٩ التنبيه واإلرشاف، ص )٤(



 

 ٤٣٥

وهـذا «: فيقـول! رج منه بأدلة موهومة يف إثبات رأيه السالف، اندثرت يف رأيـه عـرب الزمـانَأن خي
 ة؟ أم أن ــــذا ببساطــودي هذه املالحظة هكـــن املسعّوَهل د: يفيض بادئ ذي بدء إىل جمرد سؤال

 . )١(»ى يف التاريخ؟املسألة تتعلق بإحدى البقايا القليلة التي أفلتت من عملية إعادة نظر كرب

 سـار ثـم«: وكان من أدلته التي استند إليها يف هذا الرأي أيضا قول مرسل للبالذري جاء فيـه
 أخـا نـويرة بـن مالـك وقتـل مجعهـم ففـض فقاتلوه، متيم بنى من والبعوضة بالبطاح ْنَم إىل خالد
خـي مالـك ال نـدري هذا فضال عن بعض األبيـات الـشعرية املنـسوبة ملـتمم أ. )٢(»نويرة بن متمم

وهو يف ذلك مثله مثـل كثـري مـن املستـرشقني غـريه، . مدى صحة نسبتها إليه، إذ مل يقدم توثيقا هلا
وهذا . ليس يف حاجة هنا إىل بحث مثل ذلك لقبوله أو رده ما دام ذلك يوافق وجهة نظر صاحبها

لتعامـل مـع التـاريخ يؤكد مرة أخرى مدى املشكالت التي يعاين منهـا املـنهج االستـرشاقي عنـد ا
 .اإلسالمي دراسة وتفسريا

، سببه قيام منهج الرجل عىل التفسري العقيل الذي ا واضحاوال شك أن يف تلك النتائج تعسف
األمـر الـذي أداه إىل تلـك النتـائج املتناقـضة مـع كـل املـصادر . تناول به دراسة األسـانيد واملتـون

ُكـا قتـل يف املعركـة ـــ ونبـذ مـا دل عليـه صـحيح اإلسالمية، حني قبل مـا ال يـصح ـــ وهـو أن مال
الباب، وهو أن خالدا بالفعل قتل مالكا متأوال تأويال أخطأ فيه، واعتذر له أبو بكر، بام صح عنـه 

 . »تأول فأخطأ«

وتلـك النتيجـة التفـسريية تعـرب مـن غـري ! ولكن هذا هو ما قرأه كالوس يف املـصادر العربيـة
بعه كالوس يف قراءة املرويات وتفسريها، وهو املنهج العقيل الذي شك عن طبيعة املنهج الذي ات

ِّحيكم الروايات إىل العقل يقبل ما يشاء، ويرد ما يشاء واملتمعن يف قـراءة كتـاب كـالوس يلحـظ . ُ
ا ًا سعيهتبقوة أن الرجل دخل بحثه هذا ويف نفسه تصورات وانطباعات مسبقة كان يسعى إىل إثبا

 .ه إىل آخرهاا من مبدإ دراستًحثيث

  املطلب الثالثاملطلب الثالث
  الفتنة الكربىالفتنة الكربى

حقــه يف اخلالفــة التــي ^ ُيــذهب مجاعــة مــن املستــرشقني إىل أن عليــا حــرم منــذ وفــاة النبــي 
اغتصبها منه أبو بكر وعمر وعثامن، وأن عليا كان يؤمله ذلك يف نفسه كثريا، وهو يـرى ملـك ابـن 

َعمه يغتصب منه يف كل مرة يقىص فيها عن اخلالفة ُ وهم يرون أن ذلك سـيكون . ُ حني خيتار غريهُ

                                                        
 .١٧٢ خالد وعمر، بحث نقدي يف مصادر التاريخ اإلسالمي املبكر، ص )١(
   . ١/١١٧ فتوح البلدان )٢(



 

 ٤٣٦

ُله أثره يف ذلك الرصاع احلزيب الذي يرونه واقع بني الصحابة منذ استخلف أبو بكر، واشتد أثـره 
يف ذلك الرصاع الذي نشب بعد ذلك وعرف باسم الفتنة الكربى الذي أدى إىل مقتل عـثامن، ثـم 

 .الرصاع بني عيل ومعاوية بعد ذلك

ن تلك اآلراء تستند عند أصحاهبا إىل نصوص وروايـات جعلـتهم يـذهبون وليس من شك أ
 .هذه املذاهب املتقاربة عند تفسريهم حلوادث تلك الفرتة من تاريخ األمة املسلمة

مؤسس احلكومة الثيوقراطية الثانية، احلكومـة الثيوقراطيـة مـن «فهذا فلهوزن يعترب عمر هو 
يعلامن أهنام مل يتوليا اخلالفة بفـضل حـق رشعـي، «كانا عمر ، ويذهب إىل أن أبا بكر و)١(»غري نبي

ومن ثم، مل يكد عمر يتوىف حتى عادت مشكلة اخلالفة مـن جديـد، . )٢(»بل من طريق االغتصاب
 مل يكن قد أوىص لعيل، وكان لعيل بحكم أنه ابن عم النبي وزوج ابنته، مطـامع يف «ذلك أن عمر 

ِّنه قد ختطياخلالفة، بل هو كان يشعر من قبل أ ُ ُ«)٣( . 

 فبايع مني األمر هبذا أحق أحدا أرى وما قبض ^ النبي نأ«: )٤(ولعله يرى فيام رواه الطربي
 فبـايع مني األمر هبذا أحق أحدا أرى وما هلك  بكر أبا إن ثم بايعوا كام فبايعت بكر أبا الناس
 األمـر هبـذا أحـق أحـدا ىأر ومـا هلـك  عمر إن ثم بايعوا كام فبايعت اخلطاب بن عمر الناس

 عـثامن إىل النـاس سـار ثـم بايعوا كام فبايعت عثامن الناس فبايع أسهم ستة من سهام فجعلني مني
 فبايعوين أتوين ثم فقتلوه«. 

 عـن صـالح، أيب عـن جده، عن أبيه، عن هشام، بن عباس ، عن)٥(وكذلك ما رواه البالذري
 : ّلعيل العباس قال: قال اهللا عبد بن جابر

 اخرج:  اهللا رسول قبض ملا له قال وكان. عنه تأخرت إال يشء إىل ّقدمتك ما«
 من منهم أو: وقال فأبى. اثنان عليك خيتلف فال الناس، أعني عىل أبايعك حتى
 أبـو بويـع فلام. سيكون ذلك أن سرتى: العباس فقال علينا؟ ّويستبد حقنا ينكر
 .»عيل؟ يا لك أقل أمل: العباس له قال بكر،

ولكـن مثـل هـذه . لعل فلهـوزن وغـريه قـد رأى يف ذلـك خـري مـستند هلـذا الـرأي الـسالفف
ولكن مع افرتاض صحة ذلك ــ إن صح ــ فإنه ال يضري ذلك عليـا . النصوص مل تسلم من الطعن

                                                        
 .٣٣ تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األموية، ص )١(
 .٣٤ املرجع نفسه، ص )٢(
 .٣٨ ص  املرجع نفسه،)٣(
 .٤/٤٥٨ تارخيه )٤(
 .٢/٢٦٥أنساب األرشاف )٥(



 

 ٤٣٧

بـل إن يف تلـك . أن ظن باجتهاد منه أنه أحق باخلالفة من غريه، كام ظنـت األنـصار ذلـك بنفـسها
يوجـب ذلـك لعـيل ريض اهللا ^  مزيد تأكيد أن ال نـص يف ذلـك مـن النبـي )١(النصوص وغريها

، تأكيد ما ورد يف الصحيح أنه مل ينفس هذا اخلري عىل أيب » فبايعت ورضيت«:كام أن يف قوله. عنه
َوإال لــام بـايع، أن يعلـم أن غـريه لـيس بأهـل ثـم يقـر ببيعتـه، بـل . بكر، وكذلك عمـر يـوم بويعـا َ

 .بطاعته

، عـن )٣( مظاهر تلك املشكلة معتمدا عىل رواية ال تصح رواها الطـربي)٢( لنا مويروهنا يرسد
 : األودي ميمون بن عمرو

 قـد فقـال .عهـدا عهـدت لـو ،املـؤمنني أمـري يـا ..له قيل طعن ملا اخلطاب بن عمر أن«
 حيملكـم أن أحـراكم هـو أمـركم رجـال فـأويل ،أنظـر أن لكم مقالتي بعد أمجعت كنت
 الـرهط هـؤالء علـيكم ،اًوميتـ احيـ أحتملهـا أن أريد ما .. ــ عيل إىل وأشار  ــاحلق عىل

 مـنهم نفيـل بـن عمـرو بن زيد بن سعيد :اجلنة أهل من إهنم ^ اهللا رسول قال الذين
 خاال ،وسعد ،وعبدالرمحن ،مناف عبد ابنا وعثامن ،عيل :الستة ولكن ،مدخله ولست
 اخلـري وطلحـة ،عمتـه ابـنو ^ اهللا رسـول حواري العوام بن والزبري ،^ اهللا رسول

 إن ،وأعينـوه ،مؤازرتـه نواِفأحـس واليـا ولـوا فإذا ،رجال منهم فليختاروا ،عبيداهللا بنا
 .معهـم تـدخل ال :لعـيل العبـاس فقال .وخرجوا. أمانته إليه فليؤد ،منكم أحدا ائتمن

 ،وعـثامن ،عليـا دعـا عمـر أصـبح فلـام .تكـره مـا تـرى نإذ :قـال .اخلـالف أكـره :قـال
 فوجــدتكم نظــرت إين :فقــال ،العــوام بــن والــزبري ،عــوف بــن وعبــدالرمحن ،وســعدا
 وهـو ^ اهللا رسول بضُق وقد ،فيكم إال األمر هذا يكون وال ،وقادهتم الناس رؤساء
 علـــيكم أخــاف ولكنــي ،اســتقمتم إن علـــيكم النــاس أخــاف ال إين ،راض عــنكم

 ..الناس فيختلف ،بينكم فيام اختالفكم
 أمـري إن !اهللا سبحان :عمر بن عبداهللا فقال ،أصواهتم ارتفعت ثم ،فتناجوا دخلواف     

 مـت فـإذا ،أمجعـون هـذا عـن أعرضوا أال :فقال ،هَفانتب ،هَفأسمع ،بعد يمت مل املؤمنني
 أمـري وعليكم إال الرابع اليوم يأتني وال ،صهيب بالناس ّصلُولي ،أيام ثالثة فتشاوروا

 يف رشيككـم وطلحـة ،األمـر مـن لـه يشء وال ،مـشريا عمـر نب عبداهللا وحيرض ،منكم
 قبـل الثالثـة األيـام مـضت وإن ،أمـركم فأحـرضوه الثالثـة األيـام يف قـدم فـإن ،األمر

                                                        
  أن:بكـرة أيب بـن الـرمحن عبـد عـن احلذاء خالد عن عوانة، أيب  من ذلك ما رواه البالذري وغريه من طريق)١(

 هبـذا النـاس أحـق وأنـا ^ اهللا رسـول تـويف لقيـت، مـا األمـة هـذه من أحد لقي ما«: فقال اًعائد أتاهم ًعليا
 فبايعـت عـثامن النـاس بـايع ثـم وسـلمت، ورضـيت فبايعـت عمر، فاستخلف بكر، أبا الناس فبايع األمر؛

يلـه، وأنـه احلـديث عـن هـذا اخلـرب وتأووسـيأيت . »معاويـة وبني بيني يميلون اآلن وهم ورضيت، وسلمت
 .أقوى يشء يف هذا الباب

)٢(,William Muir, London, p 207.        The Caliphate  

 ]!٢٣٤-٤/٢٢٧[عة املرصية لتارخيه حتت باب قصة الشورى، استغرق نحـو سـبع صـفحات  وقع يف الطب)٣(
 .وقد اخترصت منه بسبب طوله



 

 ٤٣٨

 وال بـه لـك أنـا :وقـاص أيب بـن سـعد فقـال ؟بطلحـة يل ومـن ،أمـركم فاقضوا قدومه
 أحـد إال ِيلَيـ أن أظـن وما ،اهللا شاء إن خيالف أال أرجو :عمر فقال .اهللا شاء إن خيالف
 ففيـه ،ٌّعـيل ِيلَو وإن ،نيِلـ فيـه ٌجـلَرَف ،عـثامن ِيلَو فـإن ،عثامن أو ،عيل :الرجلني هذين
ــق عــىل حيملهــم أن بــه ِرْوأحــ ،دعابــة  وإال ،هــو فأهلهــا اًســعد لــواَوُت وإن ،احلــق طري

 بـن نعبدالرمح الرأي ذو عمِون ،ضعف وال خيانة عن أعزله مل فإين ،الوايل به فليستعن
 يـا :األنـصاري طلحـة أليب وقـال .منه فاسمعوا ،حافظ اهللا من له رشيد مسدد ،عوف

 األنـصار مـن رجـال مخسني فاخرت ،بكم اإلسالم أعز طاملا جل و عز اهللا إن ،طلحة أبا
 إذا :األسـود بـن للمقـداد وقـال .مـنهم رجـال خيتـاروا حتـى الـرهط هـؤالء فاستحث

 وقـال .مـنهم رجـال خيتـاروا حتـى بيـت يف الـرهط هؤالء فامجع حفريت يف وضعتموين
 بن وعبدالرمحن وسعدا والزبري وعثامن عليا لِوأدخ ،أيام ثالثة بالناس ّلَص :لصهيب

 عـىل وقـم ،األمـر مـن لـه يشء وال عمـر بـن عبـداهللا ِوأحـرض ،مِدَقـ إن وطلحـة عوف
 ارضب أو ،رأسـه فاشـدخ ،واحـد وأبـى رجـال ورضـوا مخـسة اجتمـع فإن ،رؤوسهم

 ،رؤوسـهام فـارضب ،اثنان وأبى ،منهم رجال ضواَرَف ،أربعة اتفق وإن ،بالسيف أسهر
 فـأي ،عمـر بـن عبـداهللا مـوافحكِّ ،مـنهم ًرجـال ٌوثالثـة ،مـنهم ًرجـال ٌثالثـة ريض فإن

 ،عمــر بـن عبــداهللا بحكـم يرضــوا مل فـإن ،مـنهم رجــال فليختـاروا لــه حكـم الفـريقني
 عليـه اجتمـع عام رغبوا إن الباقني واقتلوا وفع بن عبدالرمحن فيهم الذين مع فكونوا
  .الناس

 رواّتـؤم مل كمُقـوم فيكم أطيع إن :هاشم بني من معه كانوا لقوم ّعيل فقال فخرجوا     
 :وقـال ،عثامن يب نَرَق :قال ؟لمكِع وما :فقال .عنا ْلتِدُع :فقال العباس وتلقاه .أبدا

 فـيهم الـذين مـع فكونـوا ،ًرجـال النورجـ ،ًرجال رجالن ريض فإن ،األكثر مع كونوا
 عـثامن صـهر وعبدالرمحن ،عبدالرمحن عمه ابن خيالف ال ٌفسعد ،عوف بن عبدالرمحن

 اآلخـران كـان فلـو ،الرمحنَعبد ُعثامن يوليها أو ،َعثامن الرمحنُعبد فيوليها ،خيتلفون ال
 إال يشء يف فعـكأر مل :العبـاس لـه فقـال .أحـدمها إال أرجـو ال إين هْلَب ،ينفعاين مل معي

 فـيمن تـسأله أن ^ اهللا رسـول وفـاة عنـد عليك أرشت ،أكره بام مستأخرا إيل رجعت
 عليك وأرشت ،فأبيت ،األمر تعاجل أن وفاته بعد عليك وأرشت ،فأبيت ،األمر هذا

 ضَرَعـ كلام ،واحدة عني احفظ .فأبيت ،معهم تدخل أال الشورى يف عمر كّامَس حني
 يـدفعوننا يربحون ال فإهنم ،الرهط هؤالء واحذر ،يولوك أن الإ ،ال :فقل ُالقوم عليك

 فقـال .خري معه ينفع ال برش إال يناله ال اهللا وايم ،غرينا به لنا يقوم حتى األمر هذا عن
 فعلـوا ولـئن ،بيـنهم ليتـداولنها مـات ولـئن ،أتـى مـا رنـهّألذك عثامن بقي لئن أما :عيل

 ..يكرهون حيث ليجدين
 جيبـه فلـم ؟أفـضلكم يهاّيول أن عىل ويتقلدها نفسه منها رجُخي أيكم :عبدالرمحن قال..

 اهللا رسـول سـمعت فـإين ،ريض مـن أول أنا :عثامن فقال .منها أنخلع فأنا :فقال .أحد
 ،سـاكت ّوعـيل .رضـينا قـد :القـوم فقـال .السامء يف أمني ،األرض يف أمني :يقول ^

 وال ،اهلـوى تتبـع وال ،احلـق لتـؤثرن موثقـا أعطنـي :قال ؟احلسن أبا يا تقول ما :فقال
 نَمـ عـىل معـي تكونوا أن عىل مواثيقكم أعطوين :فقال .األمة تألو وال ،رحم ذا ختص

َّيلَعـ ،لكـم اخرتت نَم ترضوا وأن ،ّريَوغ لّبد  ،لرمحـه رحـم ذا أخـص أال ،اهللا ميثـاق َ
 أحـق إين قـولت إنـك :لعيل فقال ،مثله وأعطاهم ،ميثاقا منهم فأخذ .املسلمني ألو وال



 

 ٤٣٩

 لو أرأيت ولكن ،تبعد ومل ،الدين يف أثرك وحسن وسابقتك لقرابتك باألمر حرض من
 :قال ؟باألمر أحق الرهط هؤالء من ترى كنت نَم ،حترض فلم عنك األمر هذا فُرص

 ،^ اهللا رسـول وصـهر ،منـاف عبـد بنـي مـن شـيخ :تقول :فقال بعثامن وخال .عثامن
 ،حتـرض مل لـو ولكن .عني األمر هذا رصفُي فلن ،تبعد مل، وفضل سابقة يل ،عمه وابن
 بـه كلـم مـا بمثـل فكلمـه ،بـالزبري خـال ثم .عيل :قال ؟به أحق تراه الرهط هؤالء فأي
 ،سـعدا ٌّعـيل فلقـي .عـثامن :فقـال ،فكلمـه ،بـسعد خـال ثم .عثامن :فقال ،وعثامن عليا

 حمبــر أســألك، ]١:النــساء[   )3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ( :فقــال
 لعـثامن عبدالرمحن مع تكون أال ،منك محزة عمي وبرحم ،^ اهللا رسول نِم هذا ابني

ّعــيل ظهــريا  أصــحاب ىَقــْلَي لياليــه عبــدالرمحن َودار .عــثامن بــه يــديل ال بــام أديل فــإين ،َ
 خيلو وال ،يشاورهم الناس وأرشاف األجناد أمراء من املدينة واىف نَوم ^ اهللا رسول
 . نبعثام أمره إال برجل

 السابقة وأهل املهاجرين من حرضه من إىل وبعث الرهط مجع ،الصبح صلوا فلام ..    
 :فقـال ،بأهلـه املسجد ّالتج حتى فاجتمعوا ،األجناد أمراء وإىل ،األنصار من والفضل

 مـن علمـوا وقـد بأمـصارهم األمـصار أهـل يلحـق أن أحبوا قد الناس إن ،الناس أهيا
 فقـال .هـذا بغـري ّعـيل أشـريوا :فقـال .أهـال هلـا نـراك إنا :زيد بن سعيد فقال .أمريهم

 ،عـامر صدق :األسود بن املقداد فقال .عليا فبايع املسلمون خيتلف أال أردت إن :عامر
 قـريش ختتلـف أال أردت إن :رسح أيب ابـن قـال .وأطعنـا سـمعنا قلنـا ،عليا بايعت إن

 .وأطعنـا سـمعنا قلنـا عـثامن ايعتب إن ،صدق :ربيعة أيب بن عبداهللا فقال .عثامن فبايع
 وبنـو هاشـم بنـو فـتكلم ؟املـسلمني تنـصح كنت متى :وقال ،رسح أيب َابن ٌعامر فشتم

 تـرصفون فـأنى ،بدينه وأعزنا بنبيه أكرمنا جل و عز اهللا إن ،الناس أهيا :عامر فقال أمية
 يـابن طـورك عـدوت لقد :خمزوم بني من رجل فقال !؟منكم بيت أهل عن األمر هذا

 افـرغ عبدالرمحن يا :وقاص أيب بن سعد فقال .ألنفسها قريش وتأمري أنت وما ،سمية
 أهيــا جتعلــن فـال ،وشــاورت نظــرت قـد إين :عبــدالرمحن فقــال .النـاس يفتــتن أن قبـل

 بكتـاب لـتعملن وميثاقه اهللا عهد عليك :فقال ،عليا ودعا .سبيال أنفسكم عىل الرهط
 علمـي بمبلـغ وأعمل أفعل أن أرجو :قال .بعده نم اخلليفتني وسرية رسوله وسنة اهللا

 حبوتـه :ّعـيل فقـال ،فبايعـه .نعـم :قال ،لعيل قال ما مثل له فقال عثامن ودعا ،وطاقتي
 مـا عـىل املـستعان واهللا ،مجيـل فـصرب ،علينـا فيه تظاهرتم يوم أول هذا ليس ،دهر حبو

 .»..شأن يف هو يوم كل واهللا ،إليك األمر لريد إال عثامن وليت ما واهللا ،تصفون

َمـن ال يوثـق بـه، فقـد  وهذه رواية كام قلت ال تصح بحال، فهي ملفقة من عدة مراسيل فيهـا

 عـن ،األعمـش عـن ،وكيـع عـن ،حممـد بـن عـيل حـدثنا :قـال شـبة بن عمرأخرجها الطربي عن 

 حوشـب بـن شهر عن ،قتادة عن ،عروبة أيب ابن عن ،األنصاري عبداهللا بن وحممد، )ح( إبراهيم

 عـن ،فـضالة بـن ومبـارك، )ح( سـهل بـن عبـاس عـن ،يزيـد بـن يوسـف عـن ،خمنف أيبو، )ح(

 عمـر أن ،األودي ميمـون بـن عمرو :عن، مجيعهم إسحاق أيب بن ويونس ،)ح (عمر بن عبيداهللا

 ..اخلطاب بنا



 

 ٤٤٠

ُأقــيص مــن اخلالفــة « ضــوء ذلــك كلــه كانــت النتيجــة التــي ذهــب إليهــا ســيديو أن عليــا ويف
ليس من شك أنه يعتـضد يف ذلـك التفـسري أو يف تلـك النتيجـة بتلـك الروايـة التـي و. )١(»بخدعة

  : خمرمة بن املسور عن ــ وال تصح بحال ــ )٢(رواها الطربي

 ،الثانيـة الدرجـة عىل عثامن وأقعد ،املنرب من ^ النبي مقعد عبدالرمحن قعد..«
 / 0 , - .( :عبـدالرمحن فقـال ،ّعـيل وتلكـأ ،يبايعونـه الناس فجعل

ـــتح[   )1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  ـــع، ]١٠:الف ـــيل فرج ـــشق ٌّع  ي
 سـبب وإنـام :عبـدالعزيز قـال .خدعـة وأيام خدعة :يقول وهو بايع حتى الناس

 :فقـال الشورى ليايل يف عليا لقي قد كان العاص بن عمرو أن ،خدعة عيل قول
 ولكـن ،كفي له أزهد كان العزيمة أعطيته متى وإنه ،جمتهد رجل عبدالرمحن إن

 عبـدالرمحن إن :فقـال عـثامن لقـي ثـم :قـال .فيـك له أرغب فإنه والطاقة اجلهد
 .خدعة :عيل قال فلذلك .فاقبل ،بالعزيمة إال يبايعك واهللا وليس ،جمتهد رجل

 فقـام ،معـه والنـاس فجلـس ،قـيس ابنـة فاطمة بيت إىل بعثامن انرصف ثم :قال
 هلا كان ما واهللا ،وفقك الذي هللا احلمد ،حممد أبا يا :فقال خطيبا شعبة بن املغرية

 مـا واهللا ،وذاك أنـت ما الدباغ يابن :عبدالرمحن فقال ،جالس ٌّوعيل .عثامن غري
 .)٣(»املقالة هذه فيه قلت إال أحدا أبايع كنت

ّوال شك أن ذلك يفرس عندهم مجيعا سبب قبول عيل للخالفة عىل الفـور بعـد مقتـل عـثامن، 
ْفرصة منه مرة أخرى يف ظل وجود منافسني آخرين له كانا ــ مثله ــ من خاصة وأنه خيش ضياع ال َ ْ َ

 .أشد الناقمني عىل عثامن، مها طلحة والزبري

فقد كان هؤالء الثالثة ــ عيل وطلحة والزبري ــ من النـاقمني عـىل عـثامن، وكـان كـل مـنهم يف 
أصـىل «ـ فيليب ــ يرى أن الفتنة ومن ثم، فإنه ـ. )٤(»ي نفسه بمنصب اخلالفةيمنّ«تى ِنظر فيليب ح

احلكم اجلمهوري الذي تركزت الزعامة «لينتهي إىل أنه بمقتل عثامن يكون . )٥(»نارها أنصار عيل
فيه يف مدينة النبي عىل أساس مشيخي طافح بذكريات الرسول وروعته وهيبته وعميـق أثرهـا يف 

بني عيل وطلحة والزبري، ثم بـني عـيل النفوس، قد انتهى اآلن بحرب أهلية يف سبيل اخلالفة أوال 
ذي كـان منـه عـثامن اخلليفـة ــــوطامح جديـد، هـو معاويـة زعـيم البيـت األمـوي، هـذا البيـت ال

 .  )٦(»املقتول
                                                        

 .١٠٩ تاريخ العرب العام، ص )١(
 .٢٣٩-٤/٢٣٤ تارخيه )٢(
 .سبق الكالم عليه  )٣(
 .٢٣٦ ص ، لفليب، تاريخ العرب)٤(
 .٢٣٦ ص ، املرجع نفسه)٥(
 .٢٣٦ ص ،املرجع نفسه)٦(



 

 ٤٤١

مجع زوج فاطمة «: وتتجىل هذه األطامع بني الثالثة الذين ذكرهم فيليب، عند سيديو يف قوله
 عىل كل واحـد أن ينحنـي أمـام صـاحب يف شخصه حقوق الوراثة، وحقوق االنتخاب، ووجب

ٌفلـام رفـض عـيل أن يـويل صـاحبي آل معاويـة . وما كان هذا ليحـدث. هذا املجد العظيم اخلالص
 . )١(»طلحة والزبري الكوفة والبرصة، انقلبت صداقة هذين الصاحبني إىل حقد شديد

ا روايـة ال تـصح ومطامع طلحة والزبري التي زعمها سيديو هلام يف الكوفة والبرصة، مـستنده
 :قال الزهري عن: ييلاأل يزيد بن يونس  من طريق)٢(رواها البالذريعن الزهري مرسال، 

 عنـدي تكونـان: فقـال والكوفـة البـرصة يـوليهام أن ًعليـا والـزبري طلحـة سأل«
 .»لفراقكام أستوحش فإين ،بكام فأجتمل

نت نتيجـة هـذا عنـد فيليـب لذلك كا. ولكن عىل أية حال، هذا ما رأته طائفة من املسترشقني
طلحـة والـزبري، زعيمـي : هـي الـتخلص مـن منافـسيه. أول مشكلة اهـتم هبـا عـيل«تى أن تلك ِح

 .)٣(»احلزب املكي

 .»التخلص مـن منافـسيه«ٍّويدخل املغرية بن شعبة بطال جديدا يف قصة مشكلة عيل يف قضية 
 )٦(ما أخرجه الطـربي:  يف هذا الشأن واعتمدا عليه)٥(أوكيلسيمون ، و)٤(فقد كان مما اختاره موير

 عتبـة بـن عبـداهللا بـن عبيداهللا عن سهيل بن عبداملجيد عن سربة أيب ابن حدثني قال  الواقديعن
 :قال عباس ابن عن

 احلـج للنـاس فأقمـت مكـة إىل فخرجـت ،احلـج عىل فاستعملني عثامن دعاين« 
 يف فأتيتـه ،لعـيل بويـع وقـد املدينـة قدمت ثم ،إليهم عثامن كتاب عليهم وقرأت

 :فقلت عنده من خرج حتى فحبسني به مستخليا شعبة بن املغرية فوجدت داره
 وإىل عـامر بن عبداهللا إىل أرسل :هذه مرته قبل يل قال :فقال ؟هذا لك قال ماذا

 ،النـاس لـك ويبـايعون أعامهلـم عـىل تقـرهم بعهـودهم عثامن عامل وإىل معاوية
 لو واهللا :وقلت ،يومئذ عليه ذلك فأبيت .الناس ويسكنون ،البالد ئونِّهيد فإهنم

 :قال .يوىل مثلهم وال هؤالء وليت وال رأيي فيها الجتهدت هنار من ساعة كان
 :فقـال اآلن ّإيل عـاد ثـم خمطئ أين يرى أنه فيه أعرف وأنا عندي من انرصف ثم
 بعـد رأيـت ثـم ،فيـه وخـالفتني عليك أرشت بالذي مرة أول عليك أرشت إين

                                                        
 .١١٠اريخ العرب العام، ص  ت)١(
  .٢/١٨ أنساب األرشاف )٢(
 .٢٣٨ ص ، تاريخ العرب)٣(
)٤(,William Muir, London, p 250.  The Caliphate  
)٥(,Simon Ockley, London, 1890. p 292.  The History of The Saracens   
 .٤/٤٣٩ تارخيه )٦(



 

 ٤٤٢

 فقـد ،بـه تثـق بمـن وتـستعني فتنزعهم رأيت الذي تصنع أن أرى وأنا أيار ذلك
 األوىل املـرة أما :لعيل فقلت :عباس ابن قال .كان مما شوكة أهون وهم اهللا كفى
 ابـن قـال ؟نـصحني ومل :عـيل له قال .غشك فقد اآلخرة املرة وأما نصحك فقد

 بمـن يبـالوا ال تهمتثبـ فمتـى ،دنيا أهل وأصحابه معاوية أن تعلم ألنك :عباس
 قتـل وهـو ،شـورى بغـري األمـر هـذا أخـذ :يقولوا تعزهلم ومتى .األمر هذا ويل

 آمن ال أين مع ،العراق وأهل الشام أهل عليك فينتقض عليك ويؤلبون صاحبنا
 مـا فـواهللا ،إقـرارهم مـن ذكرت ما أما :عيل فقال .عليك يكرا أن والزبري طلحة
 احلـق مـن يلزمنـي الـذي وأمـا ،إلصـالحها الدنيا عاجل يف خري ذلك أن أشك

 ،هلـم خري فذلك أقبلوا فإن ،أبدا أحدا منهم أوىل ال فواهللا ،عثامن بعامل واملعرفة
 واحلـق دارك وادخـل فـأطعني :عبـاس ابـن قال .السيف هلم بذلت أدبروا وإن

 جتـد وال وتـضطرب ،جولة جتول العرب فإن ،عليك بابك وأغلق ،بينبع باملك
 .غـدا عثامن دم الناس ليحملنك اليوم هؤالء  مع هنضت لئن اهللاو فإنك ،غريك
 مـا :عبـاس ابـن فقـال .وليتكها فقد الشام إىل رس :عباس البن فقال ،عيل فأبى
 ،الـشام عـىل وعاملـه عـثامن عـم ابـن وهو أمية بني من رجل معاوية ،برأي هذا

 يـتحكمف حيبـسني أن ،صانع هو ما أدنى أو لعثامن عنقي يرضب أن آمن ولست
 محـل عليك محل ما كل وإن ،وبينك بيني ما لقرابة :قال ؟ومل :عيل له فقال .عيل
 هـذا كـان ال واهللا :وقـال ،عـيل فـأبى .دهِوعـ هِّنَفم معاوية إىل اكتب ولكن ،عيل
 .»أبدا

ــو. وهــذا خــرب ال يــصح: قلــت ــن بكــر أب ــد ب ــن اهللا عب ــه مــرتوك، مــتهم ســربة أيب ب  ســبق أن
 .)١(بالوضع

احلرب األهلية التي ذكرها فيليـب آنفـا، فقـد فـصل فلهـوزن القـول فيهـا فـصال أما عن هذه 
، انتهى بإجبار عيل وإكراهه عـىل قبـول التحكـيم )٢()عيل واحلرب األهلية األوىل(مستقال بعنوان 

 .)٣(بينه وبني معاوية

واه  عـىل التحكـيم، يـستند إىل مرويـات ال تـصح يف هـذا الـشأن منهـا مـا رٍّوالقول بإكراه عيل
 إبـراهيم رأى أنـه النخـع من رجل عن الكندي خديج بن فضيل حدثني خمنف أيب عن )٤(الطربي

 ،احلكومـة عـىل النـاس أكرهـه حـني ّعـيل عنـد كنـت قـال الزبري بن مصعب عىل دخل األشرت بنا
 ...فليأتك األشرت إىل ابعث :وقالوا

                                                        
  .٧/٢٩٥ الكامل يف الضعفاء البن عدي )١(
 .٧٠خ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األموية، ص  تاري)٢(
 .٧٤ املرجع نفسه، ص )٣(
 .٥/٤٩ تارخيه )٤(



 

 ٤٤٣

ن روى عنه فضيل بن َلة م، وجها)١(يف إسناد اخلرب تشيع أيب خمنف، وجهالة فضيل بن خديج
 .خديج أيضا

، وابــن )٣(، والبخــاري)٢( قــول ينــاقض مــا صــح، وهــو مــا رواه أمحــدوهــ، فعــىل أيــة حــالو
 : قال ثابت، أيب بن حبيب عن سياه، بن العزيز عبد  من طريق)٤(زنجويه

 عــيل قــتلهم الــذين القــوم هــؤالء عــن أســأله أهلــه مــسجد يف وائــل أبــا أتيــت«
 بصفني كنا: قال قتاهلم، استحل وفيام فارقوه، وفيام له، تجابوااس فيام بالنهروان،

: ملعاويـة العـاص بـن عمـرو فقـال بتل، اعتصموا الشام بأهل القتل استحر فلام
 بـه فجـاء عليـك، يـأبى لـن فإنـه اهللا، كتاب إىل وادعه بمصحف، عيل إىل أرسل
! " # $ % & ' ) ( ( اهللا كتـاب وبينكم بيننا: فقال رجل،

: عـيل فقـال، ]٢٣: عمران آل[  )- . / 0 1 2 3 4 * + , 
 ونحــن اخلــوارج، فجاءتــه: قــال اهللا، كتــاب وبيــنكم بيننــا بــذلك، أوىل أنــا نعــم

 مـا املـؤمنني، أمـري يـا: فقـالوا، عـواتقهم عـىل وسـيوفهم، القراء يومئذ ندعوهم
 بيننا اهللا حيكم حتى بسيوفنا، إليهم نميش أال التل عىل الذين القوم هبؤالء ننتظر

 رأيتنا فلقد أنفسكم، اهتموا الناس أهيا يا: فقال حنيف، بن سهل فتكلم وبينهم،
 ولـو املـرشكني، وبـني ^ اهللا رسـول بـني كان الذي الصلح يعني احلديبية، يوم

 .»..لقاتلنا قتاال نرى

  
  

******  

  
  
  
  

                                                        
   .٧/٧٢ اجلرح والتعديل )١(
  .٤٨٦-٣/٤٨٥ املسند )٢(
  .٤٨٤٤ صحيحه برقم )٣(
  .٦٥٦ األموال برقم )٤(



 

 ٤٤٤

   الثاني الثانياملبحثاملبحث
   الوضع عند أصحاب املدرسة احلديثة من العرب  الوضع عند أصحاب املدرسة احلديثة من العرب أثرأثر

 هـو مؤسـس )م١٩٠٥ - ١٨٤٩/هــ١٣٢٣ – ١٢٦٦(ني أن حممـد عبـده يرى بعض الباحث
فقـد سـبقت . ولكني أرى أن مرحلة التأسيس كانت أسبق من ذلـك. )١(هذه املدرسة عند العرب

اإلشارة أن نشأة هذه املدرسـة عنـد العـرب قامـت بعـد االطـالع عـىل نـشاط حركـة االستـرشاق 
 - ١٨٠١/هـــ١٢٩٠ – ١٢١٦(طهطــاوي وقــد مــر بنــا مــن قبــل أن رفاعــة ال. ونتاجــه الفكــري

 ــ وتالميذه ــ كان من أوائل من اطلع عىل هذا الفكر الغريب، بل سـاهم يف نقلـه إىل بنـي )م١٨٧٣
فكـان بـذلك أول متـأثر بكثـري مـن أصـول الفكـر . جلدته من العرب عن طريق ترمجته وتصانيفه

 .ميذهوذلك واضح يف مؤلفاته، وترمجاته، وترمجات تال. الغريب ومنهاجه

تلـك . ولعل يف إنـشائه مدرسـة األلـسن أول لبنـة يف رصح هـذه املدرسـة يف تارخينـا احلـديث
املدرسة التي ينبغي أن يكون من أصول منهاجهـا التـضلع مـن هـذا الفكـر الوافـد الـذي سـيطلق 

 ال  ـــ)٢(ّوقد أثـرت هـذه املدرسـة). املدرسة العقلية احلديثة(، أو )املدرسة احلديثة(عليه بعد ذلك 
َّإذ إهنا يرست هلم االطالع عىل فكر املدرسـة . ريب ــ يف كثري من معارصهيا من العرب واملسلمني

 .الغربية وثقافتها

 باشا عيلاملعروف ب) م١٨٩٣ - ١٨٢٤ / هـ١٣١١ – ١٢٣٩ (سليامن بن مبارك بن عيلتاله 
 الســتحكاما فنــي فــتعلم بــاريس، إىل مــرصية بعثــة مــع هـــ١٢٦٠ ســنة ســافركــان ممــن و.مبــارك

 . )٤( ولكنه أوىل التاريخ اهتامما كبريا فصنف فيه وترجم.)٣(احلربية واحلركات واملفرقعات

وإذا كان من أبرز أعامل رفاعة تأسيسه ملدرسة األلسن التي كانت نواة املدرسة احلديثـة، فـإن 
القديمـة : تنيأبرز ما قام به عيل مبارك إنشاؤه مدرسة دار العلوم، التي مجعت بـني منهـاج املدرسـ

 . واحلديثة

                                                        
 مرص يف النصف األول من القرن الرابـع عـرش  محد بن صادق اجلامل، اجتاهات الفكر اإلسالمي املعارص يف)١(

 .١/٢٣٤اهلجري 
 .األلسن والقائمني عليها آنذاك:  أعني)٢(
 .٤/٣٢٢األعالم، للزركيل :  انظر)٣(
 .خالصة تاريخ العرب، لسيديو: ومن أهم ما ترمجه. اخلطط التوفيقية:  ومن أهم تصانيفه)٤(



 

 ٤٤٥

ِّولعل أول كتاب تارخيي درس يف هذه املدرسة يكشف لنا ــ بعنوانه ومادته ــ ذلك بوضـوح ُ .
، مجع )الدرس التام يف التاريخ العام امللخص من كتب التواريخ األوروبية والعربية: (وهو كتاب

 .)١(أيب السعود أفندي، املرتجم بديوان املعارف العمومية: وتعريب

وكان أهم رافد لتلك املدرسة احلديثة بعد ذلك، تلك البعثات التي مل تتوقف منذ عهد رفاعة 
ناهيك عن حركة الرتمجة التي مل هتدأ منذ نشأة هذه املدرسـة عـىل أيـدي أبنائهـا مـن . إىل وقتنا هذا

 .العرب

 الغربيـة عـىل ولكن ينبغي التنبيه عىل أن أفراد هذه املدرسـة مل يكـن تـأثرهم بمنهـاج املدرسـة
ٌكـل .  بل تفاوتوا يف درجة التقبل ما بني متشبع كامل التبعية، وآخر ينتقـي،درجة واحدة من ذلك

 .وفق مرشبه وثقافته

 :)٢(وأبرز من رأيته يمثل هذه املدرسة يف جمال دراستنا

 جملـة فأصـدر مـرص، إىل رحلثم . فيها وتعلمم، ١٨٦١سنة بريوت يف   ولد:ــ جرجي زيدان
 التمدن تاريخ من أهم أعامله ــ غري قصصه التارخيية ــ كتاب .م١٩١٤ سنة بالقاهرة وتويف اهلالل

 . سالماإل قبل العرب تاريخ، وكتاب سالمياإل

 فيهـا وتعلـم م،١٨٦٥ ــ سنة الشام طرابلس أعامل منــ  القلمون يف ولد: ــ حممد رشيد رضا
 قـد وكـان. لـه وتتلمـذ عبـده حممـد يخالـش فـالزم هـ١٣١٥ سنة مرص إىل رحل ثم. طرابلس ويف

 .واالجتامعـي الديني االصالح يف آرائه لبث) املنار (جملة أصدر ثم. بريوت يف ذلك قبل به اتصل
الفـاروق :  أبو بكر الصديق، وكتاب:كتاب: من أهم أعامله التارخيية. م١٩٣٥وكانت وفاته سنة 

 .  اإلمام عيل بن أيب طالب:اب ذو النورين عثامن بن عفان، وكت:عمر بن اخلطاب، وكتاب

 بمدرسـة وختـرج. األزهـر يف قـصرية مـدة قـرأ .م١٨٧٨ولـد يف القـاهرة سـنة : ــ أمحـد أمـني
 عـني ثـم. الـرشعية املحـاكم بـبعض القضاء وتوىل م،١٩٢١ سنة إىل هبا ودرس الرشعي، القضاء
 أعــضاء مـن نوكــا. م١٩٣٩ سـنة هلــا عميـدا وانتخــب. املـرصية باجلامعــة اآلداب بكليـة مدرسـا
 ومنحتـه. ببغـداد العراقـي العلمـي واملجمع بالقاهرة اللغة وجممع بدمشق العريب العلمي املجمع
ــنة القــاهرة جامعــة ــور (لقــب م١٩٤٨ س ــري) دكت ــن. م١٩٥٤تــويف ســنة . فخ ــه  أهــموم  أعامل

 .سالماإل ظهر ، وكتابسالماإل ضحىكتاب و ،سالماإل فجركتاب  :التارخيية
                                                        

وقــد طبــع هــذا الكتــاب بمطبعــة وادي النيــل . ١٠/٤٦امن  انظــر ترمجتــه يف تــاريخ األدب العــريب لــربوكل)١(
 .هـ١٢٨٩املرصية الكائنة بخط باب الشعرية بمرص القاهرة، سنة 

، ٣/٢٦٦، ٦/١٠٧، ١/١٠١، ٦/١٢٦، ٢/١١٧:  راجــع فــيام يــأيت كتــاب األعــالم للــزركيل صــفحات)٢(
 .  عىل التوايل٣/٢٣١



 

 ٤٤٦

 مدرسـةيف  وختـرج) بالدقهليـة (غنـام كفـر قريـة يفم ١٨٨٨سـنة  ولـد: ــ حممد حسني هيكل
عـام  ابفرنـس الـرسبون مـن احلقـوق يف) الـدكتوراه (عىل وحصل .م١٩٠٩سنة  بالقاهرة احلقوق
كتاب حياة حممـد، وكتـاب الـصديق أبـو : من أهم أعامله التارخيية. م١٩٥٦ وتويف سنة .م١٩١٢

 .بن عفانبكر، وكتاب الفاروق عمر، وكتاب عثامن 

 وشـغف. االبتدائيـة مدرسـتها يف وتعلم. م١٨٨٩سنة  أسوان يف عباس ولد: ــ عباس العقاد
 يف معلـام ثـم بالقـاهرة االوقـاف وبـوزارة احلديديـة بالسكة موظفا فكان للرزق وسعى. باملطالعة

. ينـرش مـا عـىل النـاس وأقبـل والتـأليف، الصحف يف الكتابة إىل وانقطع. االهلية املدارس بعض
مـن أهـم أعاملـه . م١٩٦٤تويف سـنة . والفرنسية باالملانية أمل ثم وأجادها صباه يف االنكليزية تعلم

 . سلسلة العبقريات، كعبقرية حممد، وعبقرية الصديق، وعبقرية عمر:التارخيية

 باجلـدري وأصيب .م١٨٨٩ا سنة املني حمافظة من بمغاغة) الكيلو (قرية يف ولد: ــ طه حسني
 .القديمـة املرصية باجلامعة ثم )م١٩٠٢ (زهراأل يف حياته وبدأ .برصه فكف عمره، من الثالثة يف

 يف وسـافر ).العـالء أيب ذكـرى (بكتـاب م١٩١٤عـام  منهـا) الدكتوراه (ةداشه نال من أول وهو
 يف حمارضا وعني .بالصحافة فاتصل مرص، إىل وعاد) ١٩١٨ (بالسوربون فتخرج باريس إىل بعثة
 أعـضاء مـن وكـان .للمعـارف فـوزيرا الكليـة لتلـك عميدا كان ثم .القاهرة جامعةب اآلداب كلية

مـن . م١٩٧٣تـويف سـنة . بمـرص اللغـة ملجمع رئيسا ثم بدمشق املراسلني العريب العلمي املجمع
  .كتاب الشيخان، وكتاب الفتنة الكربى: أهم أعامله يف جمال التاريخ اإلسالمي

 به أصحاب هذه املدرسة من العرب، هـو التـأثر الواضـح ومن ثم، فقد كان من أهم ما اتسم
إال أن أهم ما يمكن للمتأمل مالحظته يف كتابات . والقوي بحركة االسترشاق ومناهج أصحاهبا

 أصحاب هذه املدرسة هو تلك النوازع املصطرعة يف نفوس أصحاب هذه الكتابات بني أصـوهلم
ال املبـارش بـروح تلـك احلـضارة بحكـم االنــتامء اإلسـالمية بـام فيهـا مـن واقعيـة االتـصو العربيـة

وبـني تلـك . ُواللسان والثقافة األوىل التي أشبعها أصحاب هذه املدرسة ورضـعوا لباهنـا صـغارا
املناهج الوافدة التـي اطلعـوا عليهـا كبـارا، والتـي متثـل عامـل التـأثري فيهـا يف دعـاوى العقالنيـة، 

 .لتصوف، واجلهل، واإليامن باخلرافاتيف عرص غلب عليه ا.. واملوضوعية، والتجرد

 :)١(ويعرب بعض املعارصين الفضالء عن هذا األمر تعبريا بالغا يف قوله

 عـرش الثـامن القـرنني يف الغربيـون إليهـا وصـل التـي والعلمية املادية القوةإن «
 مـن كبـريا قـدرا وكتـاهبم ومـؤرخيهم علامئهم نفوس يف أدخلت عرش والتاسع

 عـدا مـا - التـاريخ يف احلضارات مجيع أصل الغربيني أن وااعتقد حتى ،الغرور
                                                        

  .٨٢-٧٩م وما عليهم، ص مصطفى السباعي، االسترشاق واملسترشقون ما هل.  د)١(



 

 ٤٤٧

 تفكـر أن تستطيع التي التأمل الدقيقة العقلية هي الغربية العقلية وأن - املرصية
 فـإن - اإلسـالمية وخاصـة - الـشعوب مـن غـريهم أمـا سـليام، منطقيـا تفكريا

 يف )بج( املسترشق بذلك عرب كام )ذرية( باألصح أو ساذجة، بسيطة عقليتهم
 األمــور تــدرك اإلسـالمية العقليــة أن بـذلك ويقــصد ) اإلسـالم وجهــة( كتابـه

 ضـوء عـىل إال بذلك حيكموا مل وهم. كليا إدراكا تدركها وال اجلزئيات بواسطة
 جهـل، مـن سـادها وما استعمروها، التي الشعوب ضعف من بأعينهم رأوه ما

 يف الغربيـة باحلـضارة صالناات بدأ فلام. احلياة نواحي كل يف تأخر من شملها وما
 الرشيعة علامء غري من - املثقفون جيد مل بيننا، الثقافة وانترشت القرن، هذا أوائل

 منظمـة غـري قديمـة كتـب يف املبعثـر تراثنـا عـن للحديث ممهدا طريقا أمامهم -
 الـذين املستـرشقني كتـب إال الغـربيني، عنـد العلمية الكتب وتنظيم يتفق تنظيام
 العامــة الكتــب خــزائن يف مــصادرها وتتبــع ،ثقافتنــا دراســة يف رهــمأعام أفنــوا

 نواحي من ناحية عن كتاب تأليف يف عاما عرشين أحدهم ليظل حتى عندهم،
 علامئنا كتب من قديمة مصادر من يده إليه وصلت ما كل إىل فيه يرجع ثقافتنا،
 والرغبـة لـه، الكامـل والتفـرغ علامئهـم، عنـد املتواصـل الدأب وهبذا .األولني

 ثقافتنا عن احلديث ينظموا أن استطاعوا إليها، أملحت التي والدينية االستعامرية
 بـني قـارنوا عنـدما وخاصـة ألبـاهبم، عـىل واسـتوىل) مثقفينـا (أبـصار هبر تنظيام

 كتـب مـن االقتبـاس إىل فاندفعوا القديمة، العلمية كتبنا أسلوب وبني أسلوهبم
 احلـق، إال يقولـون ال أهنم ظانني اطالعهم، وسعة بعلمهم معجبني املسترشقني

 رأيـا، وأصـوب حكـام، أصـح - عنـدنا املقـررة احلقائق فيه خالفوا فيام - وأهنم
 الثقـة نـشأت هنـا ومـن .عنـه حييـدون ال دقيق علمي منهج وفق يسريون ألهنم

 أن املثقفــني هلــؤالء يــتح ومل .آرائهــم عــىل واالعــتامد الغــربيني هــؤالء ببحــوث
 مــن وغــريهم املستــرشقون منهــا اســتقى التــي اإلســالمية املــصادر إىل يرجعــوا
 اإلنتاج رسعة يف الرغبة أو مصادرنا، إىل الرجوع لصعوبة إما الغربيني، الباحثني
 العلميــة أوســاطنا يف ســائد هــو ملــا خمالفــة بحقــائق اإلتيــان لــشهوة أو العلمـي،
 بـالنقص لـشعورا هـذا علينـا طغـى الزمـان مـن فـرتة وكانت .وغريها والدينية

 وإكبـارهم وإعظـامهم الغـربيني، البـاحثني إزاء بأنفـسنا الثقـة وعـدم والضعف
 اسـتقاللنا وبـدأ السيايس الوعي حركات بدأت إذا حتى هبم، الظن سوء وعدم

 الفكري، االستقالل بوجوب الشعور عندنا ابتدأ الغربيني، سيطرة عن السيايس
 من السابق ملوقفنا باخلجل الشعور وتراثنا، حضارتنا وقيمة بشخصيتنا الشعور
 وانتـرش وتـرشيع، وعقيـدة تـراث من عندنا ما معرفة يف املسترشقني عىل اتكالنا

 حقيقة احلقيقة، نكتشف فبدأنا وغريها، دينية من املثقفة أوساطنا يف الوعي هذا
 .»ورائها من واالستعامرية الدينية وأهدافهم أبحاثهم يف املسترشقني هؤالء

أن ذلك التأثري أدى إىل سلبيات كثـرية يف نتـائج دراسـات أصـحاب هـذه املدرسـة، وال ريب 
الفكـر اإلسـالمي لـه «ومن أمهها ما كان يف جمـال التـاريخ اإلسـالمي، حـني أمهـل كثـري مـنهم أن 



 

 ٤٤٨

وإن التفـسري . تفسري للتاريخ خيتلف عن التفسري الغريب املـادي، والـرشقي الروحـي عـىل الـسواء
 يففالتـاريخ اإلسـالمي ال يمكـن فهمـه أو تفـسريه إال . فهم التاريخ اإلسـالميالغريب ال يصلح ل

وكل تفسري يقوم عىل غري هذا األساس فهو رضب مـن . ضوء النظرة اإلسالمية للحياة اإلنسانية
ولذلك فإن كـل . اخلطأ العلمي، ال جيوز أن يرتكبه باحث جاد، أو مؤرخ يبتغي وجه احلق وحده

اريخ اإلسالمي وفق منهجه الغريب يقع يف اخلطـأ الـذي يتمثـل يف بعـده عـن مؤرخ عريب يفرس الت
ظاهرة أساسية، هذه الظاهرة هي وحدة املناهج اإلسالمية، والفكر اإلسالمي يف خمتلـف فروعـه 

بيـــنام يـــؤمن الغـــريب بتجزئـــة هـــذه املفـــاهيم، والفـــصل بـــني اهللا والطبيعـــة والعلـــم . وتكاملهـــا
ومن هنا . الذي جيمع بني العلم والدين يف وحدة تامة غري متناقضةواإلسالم وحده هو ..والدين

فإن تطبيق التجزئة الغريب حيـول بـني الباحـث وبـني الوصـول إىل احلقيقـة، وجيعـل االمـور أمامـه 
 .)١(»مضطربة غامضة

ُّوالعجيب تنَبه املنصفني من املسترشقني إىل هذا األمر، ومنهم  : اإلسـالم(يف كتابـه ) تريتـون(َ
إذا صح يف القول إن التفسري املادي يمكن أن يكون صـاحلا يف تعليـل «: إذ يقول) دته ومبادئهعقي

 فـإن هـذا التفـسري املـادي ،بعض الظواهر التارخيية الكربى، وبيان أسباب قيام الدول وسـقوطها
يفشل فشال ذريعا حني يرغب يف أن يعلل وحدة العرب وغلبتهم عىل غريهم وقيـام حـضارهتم، 

 فلم يبق أمام املؤرخني إال أن ينظروا يف العلـة الـصحيحة هلـذه ، وثبات أقدامهم، رقعتهمواتساع
 . )٢(»الظاهرة الفردية، لريوا أهنا تقع يف هذا اليشء اجلديد، أال وهو اإلسالم

وعىل أية حال، فقد تباينت مناهج أصحاب هذه املدرسة تبعا لدرجة تأثر كل فرد فيهـا بنـوع 
وقـد ظهـر أثـر ذلـك واضـحا يف تلـك الدراسـات التـي قـدمها . لتي يميـل إليهـا اربيةغ الاملدرسة

أصحاب هذه املدرسة يف كافة العلوم اإلسالمية، ومن أمهها علم التاريخ اإلسـالمي، الـذي بلـغ 
حتـى . .التأثر مداه حتى ظهر يف التبعية شبه الكاملة يف انتقاء املصادر واملرويـات واالسـتدالالت

وهـذا أمـر يـراه .  مـن الدراسـات االستـرشاقيةا يف تلك الكتابات والدراسـاتال تكاد جتد جديد
 .الدارس يف أعامل هؤالء رأي العني

ففي الوقت الذي نجد التـأثري الواضـح مـن املدرسـة الفرنـسية يف مـنهج طـه حـسني ممـثال يف 
راسـات منهج الشك العقيل املنـسوب لـديكارت، نجـد تـأثر العقـاد يف حتليلـه وكتاباتـه بتلـك الد

ويطــول األمــر إذا تتبعنــا أثــر املنــاهج الغربيــة واالستــرشاقية يف أصــحاب . )٣(النفــسية األوروبيــة
 .املدرسة احلديثة عند العرب

                                                        
 .٣٠-٢٩ سموم االسترشاق واملسترشقني يف العلوم اإلسالمية، ألنور اجلندي، ص )١(
 .٣١- ٣٠ املرجع نفسه، ص )٢(
 .١٦ نقد آراء ومرويات العلامء واملؤرخني عىل ضوء العبقريات، لصالح بن سعد اللحدان، ص )٣(



 

 ٤٤٩

ولكن من أهم ما يعيب كتابات أصحاب هذه املدرسة فيام خيص موضوع بحثنـا، هـو تقـديم 
املنهجـني، وكـان أحـرى هبـم هذه املناهج الغربية عىل املنـاهج اإلسـالمية األصـيلة عنـد تعـارض 

 .  من حيث العرض والنقدتقديم املناهج التي خرجت تلك العلوم من رمحها

َّوأكثر ما نلحظ هذا األمر عند طه حسني، الـذي أرسف يف شـكه العقـيل إرسافـا، كـذب معـه  َ
َّمرويات غاية يف الصحة، ويف املقابل صدق مرويات أخـرى ال شـك يف كـذهبا ذلـك ألن العقـل ! َ

ه هو ميزان نقده يف املقام األول وليس دراسة األسانيد واملتون تبعا لألسانيد ـــ مـا دام يعمـل عند
 . يف حقل الرواية العربية التابع مليدان العلوم اإلسالمية

يـشك «فهو دائام . ُ أن عباراته الدالة عىل ما ذكرت آنفا يف كتبه وأعامله تفوق احلرصواملالحظ
، ومـا ذلـك عنـده غالبـا إال )٢(»ويشك كل الشك«، )١(»ذه األحداثأعظم الشك فيام روي عن ه

ناهيـك عـن اهتاماتـه اجلزافيـة دائـام للـرواة املـسلمني بعـدم . )٣(»هذه أمور ال تستقيم للعقـل«ألن 
، )٥( بـالتخليطهلـم، بل بلغ األمر مداه إىل حد اهتامه املطلـق )٤(املعرفة، واجلهل بالتحقيق والبحث

 !)٦(وبالكذب

     األول األولبباملطلاملطل
   أيب بكر أيب بكراستخالفاستخالف

تعترب رواية عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري يف السقيفة هي األساس ــ غالبا ــ 
. الذي اعتمد عليه أصحاب املدرسة احلديثة من العرب يف تفـسريهم حلادثـة اسـتخالف أيب بكـر

 : وغريه)٧(تلك الرواية التي رواها الطربي

 هذا نويل :فقالوا ،ساعدة بني سقيفة يف األنصار اجتمعت قبض ملا  النبي أن«
 وهـو إلـيهم سـعدا وأخرجـوا .عبـادة بـن سـعد الـسالم عليـه حممـد بعـد األمـر

 أن لـشكواي أقـدر ال إين :عمـه بنـي بعـض أو البنـه قـال اجتمعوا فلام .مريض

                                                        
 .٦ الشيخان ص )١(
 .٢٥ املرجع نفسه، ص )٢(
 .١/١٣٤الفتنة الكربى  )٣(
 .٩، ٨ ص ، الشيخان)٤(
 .٣٨ املرجع نفسه، ص )٥(
 وقد وقع ذلك منه عند اهتامه رواية البخاري القائلة بتـأخر بيعـة عـيل بـن أيب طالـب أليب بكـر سـتة أشـهر، )٦(

 .٣٩الشيخان ص ! »وواضح ما يف هذا من الكذب أيضا«: فيقول
 .٣/٢١٨ تارخيه )٧(



 

 ٤٥٠

 يـتكلم فكـان .فأسـمعهموه قـويل منـي تلـق ولكـن ،كالمـي كلهـم القوم سمعُأ
 وأثنـى اهللا محـد أن بعـد فقال .أصحابه فيسمع صوته فريفع قوله جلالر وحيفظ

 لقبيلة ليست اإلسالم يف وفضيلة ،الدين يف سابقة لكم ،األنصار معرش يا :عليه
 إىل يـدعوهم قومـه يف سـنة عـرشة بضع لبث السالم عليه حممدا إن ،العرب من

 ،قليـل رجـال إال قومـه مـن بـه آمـن فام ،واألوثان األنداد وخلع ،الرمحن عبادة
 أن وال ،دينـه يعـزوا أن وال اهللا رسـول يمنعـوا أن عـىل يقـدرون كـانوا ما وكان

 إلـيكم سـاق الفـضيلة بكـم رادأ إذا حتـى ،بـه عمـوا ضـيام أنفـسهم عـن يدفعوا
ــة ــصكم ،الكرام ــة وخ ــرزقكم ،بالنعم ــامن اهللا ف ــه اإلي ــوله ب ــع ،وبرس ــه واملن  ل

 عدوه عىل الناس أشد فكنتم ،ألعدائه واجلهاد ،ولدينه له واإلعزاز ،وألصحابه
 طوعـا اهللا ألمـر العـرب اسـتقامت حتـى ،غـريكم مـن عدوه عىل وأثقله ،منكم

 لرسـوله جـل و عـز اهللا أثخن حتى داخرا صاغرا املقادة البعيد وأعطى ،وكرها
 وبكم ،راض عنكم وهو اهللا وتوفاه ،العرب له بأسيافكم ودانت ،األرض بكم
 قـد أن بـأمجعهم فأجـابوه .النـاس دون لكم فإنه ،األمر اهبذ استبدوا ،عني قرير

 ،األمـر هـذا ونوليـك ،رأيـت مـا نعدو ولن ،القول يف وأصبت الرأي يف وفقت
 :فقـالوا ،بيـنهم الكـالم تـرادوا إهنم ثم .رضا املؤمنني ولصالح ،مقنع فينا فإنك
ــإن ــت ف ــريش مهــاجرة أب ــالوا ؟ق ــن :فق ــحابة ،املهــاجرون نح ــول وص  اهللا رس
 طائفة فقال ؟بعده األمر هذا تنازعوننا فعالم ،وأولياؤه عشريته ونحن ،لوناألو

 فقال .أبدا األمر هذا بدون نرىض ولن ،أمري ومنكم أمري منا إذا نقول فإنا :منهم
 .إلخ»...الوهن أول هذا :سمعها حني عبادة بن سعد

ملدرسة عـىل تلـك وقد سبق من قبل أهنا رواية مرسلة ال تصح بحال، واعتامد أصحاب هذه ا
الرواية مع اإلعراض عام ورد يف الصحاح يعرب عن مدى القصور الذي بلغ بكثـري مـن أصـحاب 

وسبب ذلك هو ما سلف ذكره، وهو تلـك التبعيـة الظـاهرة حلركـة االستـرشاق يف . هذه املدرسة
ــري ــة غ ــك الرواي ــد بتل ــن اعت ــم أول م ــسريه، إذ إهن ــاريخ اإلســالمي وتف ــدان الت ــدان، مي  هــذا املي

أنه مما يالحظ عىل تلك الرواية وقد سبق القول . احلادثةالصحيحة، وجعلوها أساس تفسري تلك 
أهنا مثلت توجها عاما مشرتكا حلركة االسترشاق يف تفسري واقعة السقيفة بنـاء عـىل تلـك الروايـة 

 .الواهية

لك الفـرتة أما عن صور اعتداد أصحاب املدرسة احلديثة من العرب بتلك الرواية يف تفسري ت
 .التي نحن بصددها فنراها واضحة عند طائفة ليست باهلينة من أصحاب هذه املدرسة

بعـد وفـاة النبـي مـن أن يـيل «فإن طه حسني يستخلص من هذه الروايـة أن االنـصار أشـفقوا 
املهاجرون من قريش اخلالفة، فيصري هذا سنة، وتستأثر قريش باألمر، فإذا ذهب الصاحلون مـن 

ي، مل يعرف من يأيت بعـدهم مـن قـريش حـق األنـصار فظلمـوهم وجـاروا علـيهم، أصحاب النب



 

 ٤٥١

فأراد األنصار إذن أن حيتاطوا للمستقبل، وكـأهنم أحـسوا قبـل أن يـأتيهم أبـو بكـر وصـاحباه أن 
قريــشا لــن تــرىض مــنهم هبــذا األمــر، فــأزمعوا أن يعرضــوا عــىل املهــاجرين أن يكــون األمــر يف 

 .)١(»املهاجرين واألنصار

بأن سعد بن عبادة إنام قال حـني نظـر إىل القـوم يف الـسقيفة « حني يظن حممد حسني هيكل يف
، ألن أصحاب هـذه املقالـة »هذا أول الوهن«): منا أمري ومن قريش أمري(يستمعون إىل من يقول 

 .)٢(»كانوا من بني األوس

 : وتلك النظرة نفسها نجدها عند العقاد، فنراه يقول

 متنافسني منذ زمن قديم، وهم اخلـزرج واألوس، وبيـنهام وكان القوم فريقني«
وكانـت يقظـة . مالحاة دائمة هتون معها كل مالحاة بـني األنـصار واملهـاجرين

فبلغـوا الـسقيفة يف إباهنـا، وعـاجلوا األمـر . عمر وأصحابه أرسع من فتنة القوم
قـال .  وأقهر من جـيش،حق عالجه، وقال كل منهم كلمة كانت أنفذ من سهم

إن هــذا األمــر إن تولتــه األوس نفــسته علــيهم اخلــزرج، وإن تولتــه : (أبــو بكــر
.. اخلزرج نفسته عليهم األوس، وال تدين العـرب لغـري هـذا احلـي مـن قـريش

.. ُشورة، وال تقـىض دونكـم األمـورنحن األمراء وأنتم الوزراء، ال تفتاتون بمـ
 أنازع قوما حقا كرهت أن: (فبايعه زعيم من األوس، بشري بن سعد وهو يقول

 علـيكم اخلزرج وليتها لئن واهللا: (وقال النقيب أسيد بن حضري). جعله اهللا هلم
 فقوموا أبدا نصيبا معهم لكم جعلوا وال الفضيلة بذلك عليكم هلم زالت ال مرة

 . )٣(»..وماتت الفتنة يف مهدها. .)بايعوا

ا يف مصدر من املصادر وذلك فـيام وهنا نلحظ أن العقاد يدعم الرواية السابقة بزيادة مل أجده
إن هذا األمر إن تولته األوس نفسته علـيهم اخلـزرج، وإن تولتـه اخلـزرج نفـسته «: نسبه أليب بكر
 !!»..عليهم األوس

أن سـعد بـن عبـادة لـو كـان صـحيحا غـري مـريض، وكـان «ثـم يـذهب العقـاد بعـد ذلـك إىل 
عـن املوعـد احلاسـم، أو ثـة متخلفـني األحزاب حزبا واحدا غـري منقـسم، وكـان املهـاجرون الثال

ِيب بكر وعمر وأيب عبيدة، أو كانوا مجعـا حيفـز العـداء واملقاومـة، جلـاز أن يتغـري جمـرى كانوا غري أ َ
 .)٤(»األمور، وأن يكون للتاريخ اإلسالمي شأن غري شأنه الذي عرفناه

                                                        
 .٣٦ الشيخان، ص )١(
 .٦١ الصديق أبو بكر، حممد حسني هيكل، ص )٢(
 .٣٧-٣٦ عبقرية الصديق، ص )٣(
 .٣٨ املرجع نفسه، ص )٤(



 

 ٤٥٢

 يف كـالم احلبـاب بينام اجته نظـر حممـد رشـيد رضـا يف تلـك الروايـة إىل زاويـة أخـرى، إذ رأى
 اخلالفـة يولـوهم مل إذا املدينـة مـن املهـاجرين إجالءعىل «جلاجة يف اخلصومة، وحتريضا لألنصار 

 .)١(»يقتل إياك بل :قال .اهللا يقتلك إذن حمتدا عمر له قال لذلك بالرش وتوعدهم
والعلة يف ذلـك وهـن الروايـة التـي . وليس من شك أن تلك كلها تفسريات جانبها الصواب

 .أصحاب تلك املدرسة التي نحن بصددها السابقة من التفسرياتاعتمدت عليها تلك 

  املطلب الثايناملطلب الثاين
  الفتنة الكربىالفتنة الكربى

 مـا صـنعه )٣(، وحممـد رشـيد رضـا)٢(من إرهاصات الفتنة التي أشار إليها كل من طـه حـسني
لـك يف ويـشري طـه حـسني إىل ذ. يف عزل كبار الصحابة عن األمصار، وتوليتهـا أقربائـه عثامن 

معرض حديثه عن عزل عثامن لسعد بن أيب وقاص عن الكوفة، فيقول متحامال عىل أقرباء عثامن 
 من بني أمية، وآل أيب معيط : 

 أن وجـه احلـق يف عـزل سـعد أن بنـي أميـة وآل أيب معـيط كــانوا أعتقـدوأكـاد «
  ويلحون عىل عـثامن يف أن يمهـد،يتعجلون الوالية، وحيتالون يف الوصول إليها

 وآية ذلـك فـيام أظـن أن عـثامن حـني عـزل سـعدا مل يـزل عـىل .هلم إليها الطريق
مل . الكوفة أحدا من كبار أصحاب النبـي، ال مـن املهـاجرين، وال مـن األنـصار

يرسل إليها طلحة، وال الزبري، وال عبد الرمحن، وال حممد بـن مـسلمة، وال أبـا 
ومل يكـن املــسلمون . معــيطوإنـام أرســل إليهـا الوليـد بــن عقبـة بـن أيب . طلحـة

يطمئنون إىل الوليد بن عقبة، ألنه غش النبي، وكذب عليه، وكفر بعـد إسـالم، 
ــال ــا، فق ــه قرآن ــزل في / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (: وأن

ُاحلجــرات[ )  : ; > = < ?   كــان ذلــك حــني أرســله النبــي  ]٦:ُ
خرج إلـيهم ف. مصدقا يف بني املصطلق، فعاد إىل النبي يزعم أهنم منعوه الصدقة

وقـد عـاد الوليـد إىل . النبي غازيا، ثم تبـني كيـد الوليـد وأنبـأه اهللا بجليـة األمـر
. إسالمه حني مل يكن بد من العودة إىل اإلسالم، وأصلح من سريته مـا اسـتطاع

والفرق بني أن يرسله عمر أو . وقيل إن عمر قد استعمله عىل صدقة بني تغلب
ارى العرب البـادين يف اجلزيـرة، وبـني أن وال من الوالة إىل صدقة حي من نص

يوليه عثامن مرصا من أعظم أمصار املسلمني، وأكثرها ثغورا، وأن يوليـه مكـان 
فالـذين أنكـروا توليـة الوليـد عـىل . سعد بن أيب وقاص، هذا الفرق عظيم جدا

الكوفة مكان سـعد مل يبعـدوا، فلـيس مـن شـك يف أن هـذه التوليـة كانـت أمـرا 
 .)٤(»عظيام

                                                        
 .٣٠ أبو بكر الصديق، حممد رشيد رضا، ص )١(
 .١/٩٣ الفتنة الكربى )٢(
 .٣٩ عثامن بن عفان، ص )٣(
 .١/٩٣ الفتنة الكربى )٤(



 

 ٤٥٣

الحظ هنا تعريضه بالوليد بن عقبة واهتامه بتهمة ال يصح فيها خرب، وهو كونه املقصود بام وي

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( :يــة املــشار إليهــا يف قولــه تعــاىليف تلــك اآل
ُاحلجرات [ ): ; > = < ?  ُ:٦[

. 
بـه   هـو مـا أنبـأت )٢(، وحممد رشـيد رضـا)١(ومن إرهاصات الفتنة التي أشار إليها طه حسني

بعض الروايات غري الصحيحة بام كان بني عمرو بن العاص، وعثامن بن عفان بشأن مرص، حـني 
عزل األخري عمرو بن العاص عن مرص، ووالها عبد اهللا بن سعد بن أيب الرسح ــ وهـو عنـد طـه 

 : ــ وتذكر هذه الرواية أن)٣(ٌرجل صاحب دنيا ومل يكن صاحب دين وال رجل صدق
 اجلنـد عـىل وأقـره ،مـرص خـراج عـن العـاص بـن عمـرول عز عفان بن عثامن«

 بن اهللا عبد فكتب ،فتباغيا ،اخلراج رسح أيب بن سعد بن اهللا عبد ووىل ،والصالة
 إىل العـاص بـن عمـرو وكتـب .اخلـراج ّعـيل كـرس قـد عمرا أن :عثامن إىل سعد

 بـن عمـرو عـثامن فعـزل .احلرب مكيدة ّعيل كرس قد سعد بن اهللا عبد أن عثامن
 فانـرصف ،اخلـراج مع سعد بن اهللا عبد ذلك ووىل ،والصالة اجلند عن لعاصا

 يومـا عليـه ودخـل .ويعيبـه عـثامن عـىل يطعن فجعل املدينة فقدم مغضبا عمرو
 عمـرو؟ يا هذه جبتك حشو ما :عثامن له فقال بقطن حمشوة يامنية له جبة وعليه

 جربـان قمـل مـا أرسع مـا ،النابغـة ابـن يـا هذا أرد مل :قال ،عمرو حشوها :قال
 عنـي وتـذهب بوجـه وتـأتيني ّعيل أتطعن أول عام بالعمل عهدك وإنام ،جبتك

 :عـثامن فقـال .باطـل والهتـم إيل النـاس ينقـل ممـا كثـريا إن :عمـرو فقال. بآخر
 ففارقني اخلطاب بن لعمر عامال كنت قد :عمرو فقال .ظلعك عىل استعملتك

 يؤلـب فجعل ،عليه متحقن وهو عثامن عند من عمرو فخرج .راض عني وهو
 املدينـة مـن عمـرو خرج األول احلرص عثامن رصُح فلام ،وحيرضهم الناس عليه

ــه يقــال قــرص يف فنــزل ،الــسبع هلــا يقــال بفلــسطني لــه أرض إىل انتهــى حتــى  ل
 يعنـي ،نكأهتـا قرحـة أحك إذا اهللا عبد أبو أنا :قال عثامن قتل أتاه فلام ،العجالن

 .)٤(»بالسبع وأنا هعلي بتحريض قتلته إين
 . فهي عن أسامة بن زيد الليثي عن يزيد بن أيب حبيب مرسال.ال تصحمرسلة رواية وهذه 

وكانـت «: ويرى طه يف والية ابن أيب الرسح أهنا كانـت شـؤما عـىل مجاعـة املـسلمني، فيقـول
ون عـىل تولية عثامن هلذا الرجل مرص شؤما عىل مجاعة املسلمني، فمن مرص خرج الثـائرون األولـ

 .)٥(»ن اآلخرين يف العراقْيَْرصَ واجتمع إليهم بعد ذلك غريهم من أهل امل،عثامن
                                                        

 .١/١٢٤الفتنة الكربى )١(
 .٤٨ عثامن بن عفان، ص )٢(
 .١٢٥-١/١٢٤ الفتنة الكربى )٣(
 .٤/٢٥٦، وتاريخ الطربي ٥/٧٣الطبقات البن سعد :  انظر)٤(
 .١/١٢٥ الفتنة الكربى )٥(



 

 ٤٥٤

وكأن طه يرى يف والية ابن أيب الرسح الرشارة األوىل للفتنة، تبعتها األمـصار، حتـى كـان مـا 
 الفتنة كانت هلا أسباب أشـد قـوة مـن ذلـك فإنوواضح اعتامد ذلك عىل مرويات ال تصح، . كان

 .هب إليه طه حسنيالذي ذ

 أن من أشد املعارضني لعثامن والثـائرين عليـه مـن كبـار الـصحابة كـان عـامر بـن )١(وعند طه
 يف خمنـف أيب عـن حممـد بـن هـشام بـن عباس عن )٢(ومستنده يف ذلك ما أخرجه البالذري. يارس

 : قال إسناده

 بـه ىلُحـ ما نعثام منه فأخذ ،وجوهر حيل فيه )٣(طَفَس باملدينة املال بيت يف كان«
 حتـى شـديد بكالم فيه وكلموه ،ذلك يف عليه الطعن الناس فأظهر أهله، بعض

 أنـوف رغمـت وإن الفـيء هـذا مـن حاجتنـا لنأخـذن: فقـال فخطب أغضبوه،
: يـارس بـن عـامر وقـال وبينه، بينك وحيال ذلك من متنع ًإذا: عيل له فقال .أقوام
َّيلَعَأ: امنعث فقال ذلك، من راغم أول أنفي أن اهللا أشهد  جترتئ؟ )٤(املتكاء بن يا َ

 فحمل أخرج ثم ،عليه غيش حتى فرضبه ،به فدعا عثامن ودخل .خذُفأ خذوه،
ــه أيت حتــى ــزل ب  والعــرص الظهــر يــصل فلــم ^ اهللا رســول زوج ســلمة أم من

 فيـه أوذينـا يـوم أول هذا ليس هللا احلمد: وقال ّوصىل توضأ أفاق فلام واملغرب،
 لبنـي ًحليفـا عـامر وكـانـــ  املخزومـي املغـرية بـن الوليد بن مهشا وقال .اهللا يف

 ،علينـا فـاجرتأت نحـن وأمـا أبيه، وبني فاتقيته ّعيل أما ،عثامن يا: فقالــ  خمزوم
 ًرجـال بـه ألقـتلن مات لئن واهللا أما التلف، عىل به أشفيت حتى أخانا ورضبت

 هنامإفـ قـال القـرسية، بـن يا هنا هلا وإنك: عثامن فقال .الرسة عظيم أمية بني من
 فأخرج، به وأمر عثامن فشتمه بجيلة، من قرسيتني وجدته أمه وكانت قرسيتان،

 فغـضبت بعـامر صـنع مـا عائـشة وبلـغ لعـامر، غـضبت هـي وإذا سـلمة أم فأتى
 ثـم .نعالـه مـن ًونعـال ثيابـه مـن اًوثوب ^ اهللا رسول شعر من ًشعرا وأخرجت

 .بعـد يبـل ومل ونعلـه وثوبـه شـعره وهـذا نبـيكم سـنة تركتم ما أرسع ما: قالت
 .»يقول ما درى ما حتى ًشديدا ًغضبا عثامن فغضب

َمـبهم، ال يعـرف مـن بعـد أيب خمنـف املـ إسـنادها ،باطلـةمرسلة وهذه رواية  تهم باحرتاقـه يف ُ
 .التشيع

تلـك التـي ختـص أبـا ذر هها ــ سواء فيام خيص عـامرا، أو يف وخيرج طه من هذه الرواية وأشبا
حاله مع معاوية وعثامن ومزاعم النفي، وتلك التي كانت مع عمرو بن العاص ــ بتفـسري يقـول و

                                                        
 . ١٦٧-١/١٦٦ الفتنة الكربى )١(
 .٦/١٦١ أنساب األرشاف )٢(
َالسفط )٣( ِّالذي يعبى فيه الطيب، وما أشبهه من من أدوات النساء: َّ َّ َ  .٢٠٢٧ص ) سفط(لسان العرب، مادة . ُ
 .البظراء:  املتكاء)٤(



 

 ٤٥٥

 ومهام يكن من يشء فقد كان عامر من أشد النـاس معارضـة لعـثامن، وأكثـرهم تـشهريا بـه، «: فيه
هؤالء هم زعامء املعارضة يف املدينة، وكلهم كام ترى من من كبار الصحابة وأعـالم ..وطعنا عليه

 !!)١(»ملهاجرينا

وأما فيام خيص عليا وموقف الصحابة من حربه وقتاله، فيذهب رواد تلك املدرسة التي نحن 
يف أن يتوىل طلحة اخلالفـة  بصددها إىل أن عائشة ريض اهللا عنها كانت ترغب بعد مقتل عثامن 

ب بـدم  وأهنا مل علمت بتويل عيل اخلالفة، سخطت، وحرضت عىل قتالـه بـدعوى الطلـ،من بعده
 .عثامن

 وقد أخذت عائشة طريقها إىل املدينـة بعـد أن قـضت مناسـكها، وعرفـت أثنـاء «: فيقول طه
ّسفرها مقتل عثامن، وخربت بأن طلحة قد بويع لـه فـأظهرت بـذلك ابتهاجـا، فقـد كـان طلحـة . ُ

بيعـة يف ولكنها لقيت يف طريقها من أنبأها بحقيقة األمر بأن عليا هو الـذي متـت لـه ال. مثلها تيميا
فضاقت بذلك ضيقا شديدا، وأعلنت أهنا كانت تؤثر انطباق السامء عـىل األرض قبـل أن . املدينة

فرجعـوا هبـا أدراجهـم إىل . ردوين:  ثم قالت ملن كان معها.ترى عليا وقد أصبح للمسلمني إماما
 )٢(»وكان معروغا أن عائشة رمحها اهللا مل تكن حتب عليا وال هتواه. مكة

تود أن ييل اخلالفة طلحة الذي . . فقد كانت عائشة ريض اهللا عنها«: مد رشيد رضاويقول حم
 .)٣(»ّكان شديدا عىل عثامن، فتعود اخلالفة تيمية كام كانت، وتكره أن ييل اخلالفة عيل

 وصحبتهم السيدة عائشة ألهنا كانـت ترغـب ،فحشدوا مجوعهم إىل البرصة«: ويقول العقاد
 .)٤(»يف خالفة طلحة

 مستند هذا الرأي الذي ذهبوا إليـه وهـو خـرب موضـوع رواه )٦(، والعقاد)٥(ظهر حممد رضاُوي
 :  عثامن يلقال  :قال عباس ابن  أن)٧(الطربي

 مـا مكـة أهـل بلـغ وقد ،مكة عىل هشام بن العاص بن خالد استعملت قد إين« 
 جـلـــ  اهللا حـرم يف فيقاتلهم فيأبى ،املوقف يمنعوه أن خائف فأنا ،الناس صنع

                                                        
 . ١/١٦٧ الفتنة الكربى )١(
 .٢/٢٥ الفتنة الكربى )٢(
 . ٨٠ اإلمام عيل بن أيب طالب ص )٣(
 . ٧٥ عبقرية اإلمام عيل، ص )٤(
 . ٨٠ املرجع نفسه ص )٥(
 . ٧٦ عبقرية اإلمام عيل، ص )٦(
 .٤/٤٠٧ تارخيه )٧(



 

 ٤٥٦

 أن فرأيت ،هلم منافع ليشهدوا عميق فج كل من جاءوا قوما وإن ،وأمنهــ  وعز
 لـه يأخـذوا أن يـسأهلم بكتـاب املوسـم أهـل إىل معـه وكتب .املوسم أمر كئأول

 يـابن :فقالـت ،)١(لُصْلُّالص يف بعائشة فمر عباس ابن فخرج ،حرصه ممن باحلق
 ،الرجل هذا عن لّختذ أن ،)٢(إزعيال لسانا يتِأعط قد فإنك ،اهللا كأنشد ،عباس

 ،املنـار هلـم ورفعـت ،وأهنجـت بصائرهم هلم بانت فقد ،الناس فيه تشكك وأن
 عـىل اختـذ قـد اهللا عبيـد بـن طلحـة رأيت وقد ،ّمُح قد ألمر البلدان من وحتلبوا

 :قـال .بكـر أيب عمـه ابـن بـسرية ِرسَيـ ِلَيـ فإن ،مفاتيح واخلزائن األموال بيوت
 :فقالـت .صـاحبنا إىل إال النـاس فـزع ما ٌثَدَح بالرجل حدث لو ،هّأم يا :قلت

 .)٣(»جمادلتك وال مكابرتك أريد لست إين ،عنك اًهيإ

ال ذلـك َّولكن يذهب العقاد إىل أن قتال طلحة والزبري لعيل إنام كان دافعه مطـامع الـدنيا، ممـث
 .)٤(»والية العراق واليمن«عنده يف 

ــلك  ــد س ــيم، فق ــع أمــا يف التحك ــو أن رف ــرشقني، وه ــسلك املست ــة م ــحاب هــذه املدرس أص
املصاحف يوم صفني والدعوة إىل حتكيم القرآن، إنام كان مكيدة من عمرو بن العاص احتـال هبـا 

ٍّعىل عيل وجيشه يوم صفني
)٥(. 

وواضح استناد هـذا التفـسري إىل مرويـات ال تـصح سـبق احلـديث عنهـا، مـن ذلـك مـا رواه 
 :أنــ دون تعيني إسناده ــ  خمنف  من حديث أيب)٦(الطربي

 ،اهلالك ذلك يف وخاف ،اشتد قد العراق أهل أمر أن رأى ملا العاص بن عمرو«
 إال يزيـدهم وال اجتامعاإال  يزيدنا ال عليك أعرضه أمر يف لك هل :ملعاوية قال

 .وبيـنكم بيننـا ٌمَكـَح فيهـا مـا :نقول ثم ،املصاحف نرفع :قال .نعم :قال ؟فرقة
 فتكون ،نقبل أن ينبغي ،بىل :يقول من فيهم وجدت ،يقبلها أن بعضهم ىأب فإن

 احلرب وهذه ،عنا القتال هذا رفعنا ،فيها ما نقبل بىل :قالوا وإن ،بينهم تقع فرقة
 و عـز اهللا كتـاب هـذا :وقـالوا ،بالرمـاح املصاحف فرفعوا .حني إىل أو أجل إىل

 العراق أهل لثغور ومن ؟الشام لأه بعد الشام أهل لثغور نَم ،وبينكم بيننا جل
 كتاب إىل نجيب :قالوا ،فعتُر قد املصاحف الناس رأى فلام ؟العراق أهل بعد
 .»إليه وننيب جل و عز اهللا

                                                        
ُالصلصل )١(  .٢٩/٣٢٦تاج العروس، :  انظر.املدينة بطريق عموض: ُّ
ِإزعيل )٢(  .١٨٣٤ص ) زعل(انظر لسان العرب، مادة . نشيط مستن: ْ
 . سبق أنه مرتوك، متهم بالوضع،سربة أيب بن اهللا عبد بن بكر أبو يف إسناده )٣(
 . ٧٤ عبقرية اإلمام عيل، ص )٤(
ــن أيب طالــب ص  )٥( ــيل ب ــا ص ،٨٠اإلمــام ع ــد رض ــربى ٢١٢ ملحم ــة الك ــدن ، ٢/٢٢، والفتن ــاريخ التم وت

 .١/٨٥اإلسالمي، جلرجي زيدان 
 .٥/٤٨ تارخيه )٦(



 

 ٤٥٧

 هـذه هـي «:  مـستنبطا مفـرسا أنحممـد رشـيد رضـا بقولـهعليـه يعقب فهذا خرب ال أصل له، 
 ،ّحــداث الفرقـة يف جـيش عــيل احليلـة التـي جلـأ إليهــا عمـرو بـن العــاص، وأطاعـه معاويـة إل

ّولوقف القتال حينا بعد أن أعيتهم احليل للتغلب عىل جيش عـيل وبعـد أن رأى عمـرو أن جـيش 
ومل يغـب عـن . عىل أن الرجوع إىل كتاب اهللا يف هذه احلالة أمر غامض. الشام عىل وشك االهنزام

 .)١(»ذهن عيل أن يف ذلك حيلة وخديعة ومكيدة
 حبيـب عـن وفيـه )٢(الف ما سبقت اإلشارة إليه من مرويات صحيحةوهذا ال شك خي: قلت

 : قال ثابت، أيب بنا

 عــيل قــتلهم الــذين القــوم هــؤالء عــن أســأله أهلــه مــسجد يف وائــل أبــا أتيــت«
 بصفني كنا: قال قتاهلم، استحل وفيام فارقوه، وفيام له، استجابوا فيام بالنهروان،

: ملعاويـة العـاص بـن عمـرو فقـال بتل، اعتصموا الشام بأهل القتل استحر فلام
 بـه فجـاء عليـك، يـأبى لـن فإنـه اهللا، كتاب إىل وادعه بمصحف، عيل إىل أرسل
! " # $ % & ' ) ( ( اهللا كتـاب وبينكم بيننا: فقال رجل،

: عـيل فقـال، ]٢٣: عمران آل[  )* + , - . / 0 1 2 3 4 
 ونحــن اخلــوارج، ءتــهفجا: قــال اهللا، كتــاب وبيــنكم بيننــا بــذلك، أوىل أنــا نعــم

 مـا املـؤمنني، أمـري يـا: فقـالوا، عـواتقهم عـىل وسـيوفهم، القراء يومئذ ندعوهم
 بيننا اهللا حيكم حتى بسيوفنا، إليهم نميش أال التل عىل الذين القوم هبؤالء ننتظر

 رأيتنا فلقد أنفسكم، اهتموا الناس أهيا يا: فقال حنيف، بن سهل فتكلم وبينهم،
 ولـو املـرشكني، وبـني ^ اهللا رسـول بـني كان الذي الصلح عنيي احلديبية، يوم

 .»..لقاتلنا قتاال نرى

فليس يف تلك الرواية الصحيحة ما يدل عىل مكيدة أو حيلة أو نحو ذلك من تلـك الرتهـات 
 وكام ذكرت قبل فلـيس هنـاك إكـراه ،ومن ثم. التي ذكرهتا املرويات غري الصحيحة يف هذا الباب

 قبول التحكيم، بل كام هو الواضح من الروايـة الـصحيحة أن عليـا قبـل الـصلح ٍّوقع عىل عيل يف
 ومن ثم خرج عليه اخلوارج ملا رأوا عليا أجاب إىل هذه الدعوة عن رضا ،طوعا، ودعا إليه جيشه

 .  منه

نـا احلـديث خيأن حركة االسترشاق كان هلا أبلـغ األثـر يف تار: وهكذا نخلص من هذا الفصل
ع وما ال يصح من الروايات والتفسريات التـي شـوهت صـورا كثـرية مـن تارخينـا يف نرش املوضو

إىل تلك املشكالت التي تعانيها حركة االسترشاق يف املنهج الذي ويرجع ذلك كام مر بنا . املرشق

                                                        
 . ٢١٣ اإلمام عيل بن أيب طالب ص )١(
  .٤٨٤٤ صحيح البخاري برقم )٢(



 

 ٤٥٨

تأثر باألغراض ــ بام فيها من أهواء ومصالح استعامرية يف هذا احلني ــ  واختالف الثقافة ــ بسبب 
 الدين وعجمة اللـسان ـــ فكـان هلـذا أثـره اخلطـري عنـدما أسـقطوا هـذه املـشكالت عـىل اختالف

 .املرويات التارخيية وتفسريها

وكان اخلطر أشد مع حركة التأريخ احلديثة عند العرب ممن اطلع عىل أعامل ومنـاهج هـؤالء 
ات املـشوهة التـي إذ تأسوا هبم يف كثري من االقتباسات والنقول، ناهيك عن التفسري. املسترشقني

 .انترشت بني أبناء هذا اجليل وأجيال الحقة

  
  
  

******  

  
  



 

 ٤٥٩

  
  ةةخامتخامت

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 ٤٦٠

َعرض جممل ملعامل املنهج الـذي أسـفر عنـه البحـث، واتبعـه لقد آثرت أن أخص هذه اخلامتة ب ّ ٍ ٍ

ناهيـك عـن أن . إذ هـو يف رأيـي مـن أهـم النتـائج التـي أفرزهتـا تلـك الدراسـة. الباحث يف بحثـه
الباحثني عنه، أدى إىل ثغرات نفذ منها أعداؤنا يطعنون يف هذا التاريخ املرشق هلذه األمة إعراض 

 .العريقة

وأول ما أستهل به هذه اخلامتة، التنبيه عىل أن هذه الدراسة تناولت قضية ـــ هـي يف نظـري ـــ 
. ة الوضـعمن أخطر القضايا أثرا يف علم التاريخ عنـد املـسلمني، روايـة وتفـسريا، أال وهـي قـضي

ًوتزداد تلك اخلطورة شدة إذا كان النموذج الذي تم التطبيق عليه فرتة من أهـم فـرتات التـاريخ،  ُ
العبث فيها إنام هو عبث يف الدين، والطعـن فيهـا طعـن يف اإلسـالم كلـه، أال وهـي فـرتة اخلالفـة 

 . الراشدة

ًبـذلك أهـواء اختلفـت  الواضعون من الرواة ــ قـديام ـــ غرضـا، ينـرصون )١(ومن ثم، اختذها
فلام استقرت الرواية، وألقت عصا التسيار يف ختام القرن الرابع مـن اهلجـرة . باختالف أصحاهبا

تقريبا، ومل يعد الوضع يف الروايـة فـيام خيـص هـذه الفـرتة مـن الـسهولة بمكـان، جلـأوا إىل حتقيـق 
رصح التفـسري الباطـل مآرهبم عن طريق وسائل أخرى، منها اختاذ املكذوب مـن املـروي عـامدا لـ

وتلـك وسـيلة أخـرى . هذا فضال عن التفسري الباطل من املروي الـصحيح. حلوادث تلك الفرتة
 .لقضية أخرى ليست حمل بحثنا هنا

ُوقد ساعد عىل استفحال هذا اخلطر بعد الزمان الذي كان يتأخر قرنا بعد قـرن، حتـى إذا مـا 
وجدنا أنفسنا أمام حصيلة هائلة من الروايـات ورثنا هذا الرتاث بكل ما فيه من سقيم وصحيح، 

 . والتفسريات التي احتاجت منا إىل التمحيص الدقيق، والتذوق السليم

ًولكن مل يكـن الوارثـون طبقـة واحـدة يف التعامـل مـع هـذا اإلرث، إذ إهنـم تفـاوتوا يف ذلـك 
أدى إىل ركـام األمر الـذي . بحسب قدراهتم، واختالف مناهجهم، وميوهلم، وأهوائهم هم أيضا

وهكـذا سـنظل نـدور يف دائـرة . جديد من تفسريات تباينت هي األخرى بتباين املناهج واألهواء
 . املناهج واألهواء طبقة بعد طبقة، وجيال بعد جيل، إىل قيام الساعة

ما هو العاصم إذن من اختالف املناهج، وتنوع األهواء؟ وتتحدد : وهنا يطرح السؤال نفسه
 أن ذلك يرجع إىل طبيعة كل فـرتة يدرسـها الباحـث، إذ إن لكـل عـرص ظروفـه اإلجابة عندي يف

ًالتي حتتم عىل الباحث أن يتبع فيه منهاجا بعينه، وحيكم فيه نظـرة بعينهـا ختتلـف عـن نظـرة غـريه  ََّ ِّ َ ُ
  :وهو ما أسميه. وإال قرص يف النتائج وظلم أهل الفرتة التي يبحث فيها.. لعرص غريه

                                                        
 . أعني فرتة اخلالفة الراشدة)١(



 

 ٤٦١

َذلك أن من أخطر آفات البحث العلمي، اخللط بـني املقـدمات، إذ إن ذلـك : حترير املقدمات
 . سيؤدي بدوره إىل اخللط يف النتائج أيضا

َويكون هذا التحرير يف كل ما خيص العـرص الـذي يـدرس، مـن حيـث املفـاهيم واملـدلوالت  ُ
خبار، وغريهـا وهذا أمر الحظناه عند حترير اصطالح التاريخ واأل. ملفردات العرص حمل الدراسة

فقد رأينا كيف أن اخللط بني مـدلول هـذا املـصطلح وبـني غـريه . من املصطلحات املتصلة بالباب
 . من املصطلحات يؤدى إىل قصور وأخطاء يف النتائج الناجتة عن دراسة عرص بعينه

 : ومن ثم، فهذا يوجب عدة أمور مهمة

ذلك أن الفرتة حمـل الدراسـة ـــ . لبحثوهذا ما وقع يف هذا ا: حماكمة العرص بمفهوم أهله ـ أ
وهي فرتة اخلالفة الراشـدة ـــ ألزمـت الباحـث أن ينظـر إليهـا بنظـرة ومنهـاج أهـل العـرص الـذي 

وقد ظهر هذا واضحا عند احلديث عن الدوافع التي صار كل من التـاريخ واألخبـار . يبحث فيه
زة لـه ِّعاملـه الواضـحة وخصائـصه املميـلام له مِبموجبها عند املسلمني ــ حسب مدلوهلام لدهيم ــ ع

نـشأة علـم :ومتثلـت أهـم هـذه الـدوافع يف. عن غريه من علوم كثرية أنضجها اإلسالم أو أنـشأها
نشأة علم املغازي والسرية النبوية، ونشأة علم التفـسري، ونـشأة علـوم اللغـة، وظهـور واحلديث، 

 .مراء به، واخلالفات السياسيةالعصبية القبلية، وانتشار الفتوح وتوسعها، واهتامم األ

، وحتكـيم لـسان عـىل )١(ذلك أن اختالف اللسان لكل عـرص: دراسة العرص بلسان قومه: ب

َوذلـك أمـر وضـح كـل الوضـوح يف قـضية . آخر يؤدي إىل اختالف املقـدمات، ومـن ثـم النتـائج َ
ة التــاريخ ممــا كـان لــذلك أثــره البـالغ يف مــنهج دراســ. مـصطلح التــاريخ بــني املـسلمني والغــرب

ْاإلسالمي رواية وتفسريا، حني حكمنَـا كثـريا مـن منـاهج الغـرب تبعـا لـذلك اخلطـأ يف الرتمجـة،  َّ َ
 .فأدت إىل خلل كبري يف املنهج وأخطاء عظيمة يف النتائج

وذلــك يف كــل يشء خيــص الفــرتة حمــل الدراســة، مــن حيــث املــصطلحات، : التأصــيل  ـجـــ

وقـد رأينـا كيـف أن اعـتامد . الوسـائط يـؤثر كثـريا يف النتـائجذلك أن اعـتامد .. واملصادر، واآلراء

الوسائط قدم نتائج خملة يف تفسري تاريخ اخلالفة الراشدة، عندما اتبع كثري من أصـحاب املدرسـة 

 ومـن ،احلديثة مناهج واستدالالت املسترشقني يف تفسري مواقف الـصحابة مـن بيعـة أيب بكـر 

 .اهللا عنهفتنة مقتل عثامن، وحروب عيل ريض 

                                                        
ويدخل يف معنى اللسان هنا اللهجات واختالف مدلوالت األلفاظ التي ختتلف من عـرص آلخـر  )١(

 .لكلمةرغم احتاد اللفظ وا



 

 ٤٦٢

َحتديد اجلهة املخاطبة ـ د وهذا أمر يف غاية األمهية، أن حيدد الباحـث اجلهـة التـي سـيخاطبها : َ
يف دراسته، ألنه يرتتب عليه حتديد املنهج الذي سيتبعه الباحث يف دراسته، فضال عن األدلة التي 

عقلية العربية خيتلـف سيستعني هبا، إذ إن خطاب العقلية املسلمة خيتلف عن امللحدة، و خطاب ال
ذلـك أن التعمـيم يف هـذه .. ةَّينُِّّ الـس عـنعن األعجمية، وكذلك خطاب العقلية الـشيعية خيتلـف

النظرة يؤدي إىل تفكك الدراسة، وتـشتت وجهـات صـاحبها، وذلـك مـن حيـث طبيعـة األدلـة، 
قـوة األمـر الـذي سـيكون لـه أثـره يف بنيـة البحـث مـن حيـث ال..وطريقة االسـتدالل، والعـرض

وهذا أمر الحظناه بقوة يف جانب الدراسات االسترشاقية، إذ كان أصحاهبا خيـاطبون . والضعف
بني جلدهتم يف املقـام األول، فكـان لـذلك تـأثريه الواضـح يف منـاهج دراسـاهتم ونتائجهـا، تبعـا 

 .)١(َلعقلية املخاطب

احلقيقة عمود أمر الباحـث  وهذا وإن جعلته آخر العنارص العامة إال أنه يف :هـ ـ حتديد النيات
ُاملسلم يف بحثه الذي سوف يسأل عنه يوم القيامة، فام مـن امـرئ إال لديـه رقيـب عتيـد يـسطر مـا 
ُيقولــه ويكتبــه، وهــذا أصــل أدرك املــسلمون األول معنــاه، فــأعامهلم كلهــا كانــت عنــدهم بالنيــة، 

ُمـا وضـعت يف «: قل عنه أنه قالُ فيام نوهللا در البخاري. »إنام األعامل بالنيات«: ^بمقتىض قوله 
ُكتايب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني وحيكى ابن اجلزري عن شيخه . )٢(»ً
: فيقـول ) جـامع املـسانيد والـسنن(ابن كثري وما جرى له مـن جـراء عكوفـه عـىل تـصنيف كتابـه 

 العـامل ، وأكملـه إال بعـض أجهد نفسه كثريا ، وتعب فيـه تعبـا تعبـا عظـيام ، فجـاء ال نظـري لـه يف«
ال زلـت : مسند أيب هريرة ، فإنه مات قبل أن يكمله ، فإنه عوجل بكف برصه ، وقال يل رمحه اهللا 

أكب فيه الليل والرساج ينونص حتى ذهب برصي معه ، ولعل اهللا يقيض له من يكمله ، مـع أنـه 
فلـم حيـزن ابـن كثـري . )٣(»هريـرةسهل ، فإن معجم الطرباين الكبري مل يكن فيه يشء من مـسند أيب 

واألمثلة ! ٍعىل ذهاب برصه ولكن كان حزنه عىل فوات يشء من تصنيف رأي فيه نفعا للمسلمني
 .عىل ذلك كثرية

                                                        
 ولعل من أبرز األمثلة عىل ذلك يف تاريخ التصنيف، ما كان من ابن العربي، الذي صنف نسختني )١(

من تارخيه يف خمترص الدول، نسخة بالرسيانية تعصب فيها ألمته وأهل دينه، إذ كان خياطبهم فيه، ثم 
وانظر . سلمنيصنف نسخة أخرى عربية خاطب هبا العرب فحذف منها ما قد يثري ضده اعرب وامل

  .٤٥٥، ٢/٤٣٢التاريخ العريب واملؤرخون، لشاكر مصطفى : يف ذلك
 .٥/٣٤ هتذيب التهذيب، البن حجر )٢(
  .٢٤٨ ، ومقدمة جامع املسانيد للمحقق ص ٤٠ ، ٣٩ املصعد األمحد )٣(
  



 

 ٤٦٣

فالعجب من إمهال كثري املعارصين هلذا األمر، فتجد الواحد منهم ينهض للبحث والدراسـة 
َّيف موضوع بعينه، ولـام يصلح نيته قبل اخلوض يف ع ولـيس مـن شـك أن . مله الذي سينهض إليهَ

عـىل الـرغم مـن كوهنـا مـن أصـول ديـن املـرء . ُبعد هؤالء عن تلك املعاين الغيبية أداهم إىل ذلـك
ومن ثم فهذا أمر نؤكد عليه، فإن بركة العمل واالنتفاع به إنام تكون بدرجـة نيـة الباحـث . املسلم

 .يف عمله

إىل اخلطوط العريضة التي ينبغـي أن يـسري عليهـا مـنهج وبعد هذه املقدمة العامة، أنتقل اآلن 
 .البحث فيام خيص دراسة التاريخ اإلسالمي

اخلطوط العريضة التي سار عليها منهج البحث فـيام إىل وبعد هذه املقدمة العامة، أنتقل اآلن 
 . خيص دراسة التاريخ اإلسالمي

 :اجلمع والتقميش: أوال          ـ 

نهج يف رأيي، ملن أراد اخلوض يف دراسة تاريخ اإلسالم عامة، وعرص وتلك أوىل خطوات امل
إذ إن تراث هذه األمة يف مصادرها ومروياهتا مجعت املتناقضات أحيانا، . اخلالفة الراشدة خاصة

ٌيعاب، من أجل أال يفوت الباحـث يشءمما يعني وجوب االست. وفيها الغث والسمني  قـد يكـون َ
 من جهة، ومن هردأو   اخلربقبولها، أو يف منهج دراستها من حيث  بعينله أمهيته يف اكتامل صورة

 .حيث التفسري من جهة أخرى

 وإذا ،شِّمـَفق كتبـت إذا«: وتلك سنة اتبعها أكثر املتقدمني، حتـى ظهـرت يف مقولـة بعـضهم
ِّمجـ أي .فقمـش كتبـت إذا :يقولون«: ومعناه عندهم كام يقول السخاوي. )١(»شِّتَفف حدثت  مـا عَ

 .)٢(»الرواية عند تثبت أي .ففتش حدثت وإذا. وجدت

 :وتتمثل هذه اخلطوة يف عملني اثنني

 فإن النقص يف مجع املصادر قد يؤدي إىل التقـصري : مجع املصادر واألصول قدر الطاقة:األول
 . يف بنيان صورة حدث بعينه بفقدان بعض جوانبه

لك من أجل قيام عملية التمحيص عىل  وذ: حرص مرويات اخلرب عىل وجه االستيعاب:الثاين
 .الوجه األمثل

وهـو أمـر . ويدخل هذان األمران عند أصحاب العرص الذي ندرسه فيام يعرف بجمع الباب
 عـيل وقد سبق يف ذلـك قـول. مهم جدا، إمهاله سيؤدي إىل نتائج قارصة، بل أحيانا غري صحيحة

                                                        
  .١٦٧٠، واجلامع آلداب الراوي وأخالق السامع برقم ١/٣٤٤ تاريخ مدينة السالم، للخطيب )١(
  .٢/٤١٩ فتح املغيث )٢(



 

 ٤٦٤

 أن أردت إذا«: املبـارك بـن عبـداهللاوقـال . »خطـؤه يتبـني مل طرقـه جتمـع مل إذا البـاب«: املديني بن
 ثالثني من احلديث نكتب مل لو«: معني بن حييى قالو .»ببعض بعضه فارضب احلديث لك يصح
: اجلـوهري سـعيد بـن إبـراهيم وقـال. الـصواب من اخلطأ موضع كَدرُيــ مل أي .»عقلناه ما وجها

 .ألفاظـه واخـتالف وعللـه طرقـه ريـدي. »يتيم فيه فأنا وجه، مائة من عندي يكون ال حديث كل«
 اخـتالف يف وينظـر. طرقـه بـني جيمـع أن احلـديث علة معرفة إىل السبيل«: اخلطيب بكر أبو قالو

فبجمـع هـذه «: وقـال مـسلم. »والـضبط اإلتقـان مـن ومنزلتهم احلفظ من بمكاهنم ويعترب رواته
والطريـق إىل «: د شاكرويقول أمح. »الرويات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها

 فيقع يف نفس ،مجع طرق احلديث، والنظر يف اختالف رواته، ويف ضبطهم وإتقاهنم: معرفة العلل
العامل العارف هبذا الشأن أن احلديث معلول، ويغلب عىل ظنـه، فـيحكم بعـدم صـحته، أو يـرتدد 

 .»فيتوقف فيه

َّة، أو الراويـة، أو املـصنِّف، سـيؤدي ِّذلك أن االعتامد عىل جمرد التصديق املطلق للروايـ: قلت
 . إىل قبول القول ونقيضه، واليشء وضده

ِّو عىل أية حال، فإن أمهية هذه اخلطوة تتمثل يف كوهنا خطوة سـابقة، وسـبيال ممهـدة للخطـوة 
 .التالية

 :ترتيب األصول والنصوص: ثانياـ 

 : وتتمثل صورة الرتتيب يف أمرين اثنني أيضا

 مـن حيـث معرفـة ،ويف ذلك أمهيته: للمصادر والروايات) التارخيي(لزماين الرتتيب ا: األول
 .أصل اخلرب ثم مراحل انتقاله وأطواره ثم انتهائه

إذ إن يف ذلك حتديـد مـسارات اخلـرب : للمصادر والروايات) اجلغرايف(الرتتيب املكاين : الثاين
ٍّمـروي أحيانـا يف اختـصاصهكل مرص هل فإن أل. عند انتقاله، ومدى تأثري املكان وأهله يف حمتواه َ 

 أهواء أهله ومذهبهم يف الرواية ــ ومعلوم مدى تأثري األهواء يف بناء اخلرب ـــ  أثرناهيك عن. بعينه
ولعـل فـيام سـبق . وهذا أمر الحظناه فيام خيص مرويات الفتنة عند أهل العراق مثال دون غـريهم

 ،مكـة بأهـل فعليـه املناسـك أراد مـن« :حـني قـالِّ خري معرب عن ذلك عيينة بن سفيانمن مقولة ل
 شيئا أراد ومن ،الشام بأهل فعليه ،َريِّالس رادأ ومن ،املدينة بأهل فعليه ،الصالة مواقيت أراد ومن

 .»العراق بأهل فعليه ،باطله من حقه يعرف ال

 :تصنيف األصول: ثالثاـ 

. والتقـصري فيـه خطـري. رويف هذا املعرتك، وبه تتبـاين دراسـة عـن أخـرى، وباحـث عـن آخـ
 .وترجع دقة التصنيف ملدى درجة متكن الباحث ومهارته يف معرفة أحوال الرواة واملصنفني



 

 ٤٦٥

  :ومن ثم، فإن هذا األمر يتمثل يف

 .معرفة توجهات وميول أصحاب األصول :أوال
 .معرفة اجلرح والتعديل لرواة األخبار والنصوص: ثانيا

 اإلدراك، فيـرسوا الـسبيل فيـه ملـن بعـدهم متـام التيـسري، بـام وكالمها أمر أدركه القـدماء متـام
وهذا أمر يشهد له هذا البحث، إذ إنـه . صنفوه يف هذا الباب من كتب الرجال، واجلرح والتعديل

َوهو ما فرق هذه األمة عن غريها من األمم. ًقام عليه قياما يف كل فصوله ومباحثه َ. 

 : نقد األصول: رابعا          ـ 

وهو ــ أعنـي االعتبـار والـسرب ـــ . ر التمحيص عن طريق السرب واالعتباد األصول يعنينقو
 ومجعه باالستقراء الكامل قـدر الطاقـة، ثـم سـربها )١(منهج يقوم عىل تتبع مرويات الباب الواحد

بعرض بعضه عىل بعـض، لكـشف مواضـع االتفـاق واالخـتالف، وبـذلك يـتم تـشخيص الـداء 
 . وفق قاعدته املصطلح عليها عند أهل هذا الفنالذي يتم التعامل معه

لذلك كان االعتبار عندهم ميزان الرواية الذي به يستبني املحفوظ والصحيح والثابـت، مـن 
. وسبيل ذلك عندهم ــ كام يف لـساهنم ـــ مجـع البـاب. الغريب واملنكر والشاذ والباطل واملوضوع

 .وهذا أمر ــ أعني مجع الباب ــ سبق توضيحه

 :ظنة تطبيق هذا املنهج يف الرواية التارخيية، إنام يكون يف أمرين اثنني، إسناد اخلرب، ومتنهوم

ويكون ذلك وفق املنهج املعترب به عند أهله، وهم هنا أهل احلديث، فهم : نقد األسانيد: أوال
ِّ ردهأصحاب هذا املنهج الدقيق، الذي به نصل بـه إىل قبـول مـتن اخلـرب ـــ حمـل االستـشهاد ـــ أو َ .

وحتكيم أي مـنهج آخـر غـريه ال يقـيم دراسـة صـحيحة بحـال، مـا دمنـا نبحـث يف حقـل الروايـة 
 .اإلسالمية

وفيه تعرتك العقول واألفهام، إذ إنه خيتلف ال شك من باحث آلخر، وذلك : نقد املتون: ثانيا
 القـسم هـو مظنـة وهـذا. تبعا ملنهجه يف دراسة اإلسناد، ثم تبعا لدرجة حتكمه يف أهوائه ونوازعـه

 .َالتفسري دائام للحدث املخرب عنه يف هذا املتن أو ذاك

 :والفهم الصحيح ملقاصد األصول والنصوص الصحيحة املتذوقة، القراءة :ــ خامسا

 البد أن يصحبه صحة يف  بعد ثبوت صحته،وال شك يف أن تذوق النص ــ أو استبانة ما فيه ــ
وهـذا أمـر . وإال كـان اخللـل يف النتـائج مفجعـا. مـى، أو تعـصب أعالفهم مـن غـري هـوى مـضل

                                                        
 .سواء كان هذا الباب خيص موضوعا بعينه، أو مرويات رجل بعينه )١(
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. اتنظـريا وتطبيقـحاولت جاهدا إقامة البحث عليه فيام خيص تلك الفرتة العـصيبة حمـل الدراسـة 
وأهـم . فكان هذا األمر هلذه الدراسة بمثابة الروح التي كانت ترسي بني أبوابه وفصوله ومباحثه

َ التام لروح العرص الذي سيدرس هذا املنهج الترشبينبغي أن تتسم بهما  دراسـة : وسبيل ذلك. ُ
وأقصد باألعامل هنـا كـل مـا نطـق بـه لـسان . كل ما أفرزه هذا العرص أو ذاك من أعامل تدل عليه

حال العرص حمل الدراسة وقام شاهدا عىل أهله، بام روته ألـسنتهم، وسـطرته أيـدهيم، بـل كـذلك 
س الباحث يف الفرتة التـي سيدرسـها حتـى يـصل إىل  وهذا يعني طول انغام.بام شيدته سواعدهم

 .درجة التشبع بروح أصحاهبا
ذلك أن الكالم املركب مـن األحـرف، والكلـامت، واجلمـل، حتمـل يف تركيبهـا آثـار الطبـائع 

ثـم هـي بعـد ذلـك . والغرائز، واألهواء، والنوازع، التي تنطوي عليهـا الـرسائر والـضامئر املغيبـة
رضوبا أخرى من الـدالالت اخلفيـة «:  ــ فوق ذلك)١(ل العالمة حممود شاكرحتمل أيضا ــ كام يقو

والظاهرة، والكامنة واملنسابة، تدل عىل هيئة صاحبها، وعـىل حركاتـه عنـد إنـشاء الكـالم، وعـىل 
شامئله الظاهره، وعىل سمته، وعىل صوته، حتى كأنك ترى صاحب الكالم ماثال أمامك، يـشري، 

مئات ال تعد من السامت الظاهرة واخلفية التي يتميز هبا متكلم .. يرصخأو يتحرك، أو هيمس، أو
ًكل ذلك ممكن أن تراه أو حتسه وهو يطل ملثام أو سافرا من خلل األحرف والكلامت . عن متكلم َُ

واجلمل، مغروسا يف حافاهتا وحواشيها، بل مغروسا أيضا يف معاطف املعاين التي يدل عليها هذا 
َّمعنى ذلك أن الكالم حممل بدالالت مميـزة، جتعـل صـاحبه متفـردا بخصائـصه و..الكالم املركب

 .»عن سائر إخوانه من البرش املتكلمني

ولكن ينبغي التنبيه عىل أن نحرتس من الوهم الذي جيعل جمرد مطابقة ما يقوله املرء أو يكتبه 
فتــه كـل املخالفــة يف فهــذا باطـل أيـضا، ألن خمال«. ملـا نعتقـده نحــن أو نتومهـه، دليـل عــىل صـدقه

االعتقاد أو التوهم، ممكن أيضا أن يكون فـيام قالـه صـادقا كـل الـصدق وإن مل يقـع كالمـه عنـدنا 
أن يكون الكالم املركب مـن األحـرف : فلم يبق إال طريق واحد. موقع الرضا والقبول والتسليم

ار عالقـة يف مجيعهـا، والكلامت واجلمل والرتاكيب، وما تؤدي إليـه مـن املعـاين، كلهـا حـامال آلثـ
 .)٢(»أن نحسه إحساسا ما..أستطيع أنا أو أنت باالعتامد عىل التذوق

                                                        
، ٢/١١٦٢)  املتنبـي ليتنـي مـا عرفتـه(مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شـاكر، : انظر فيام يأيت )١(

ييه يف هذا  منهج التذوق، إذ كان هو حم،إبانة عن هذا املنهج) رمحه اهللا( ويف كل كتب الشيخ .١١٧٠
وقـد كانـت اسـتفاديت مـن هـذا املـنهج عظيمـة فـيام خيـص نقـد املتـون . َّالزمان، وخري من عـرب عنـه

 والتمكن من هذا املنهج حيتاج من الباحث صربا وممارسـة وطـول زمـان، إذ إنـه لـيس .والنصوص
 .وتكمن صعوبته يف مواجهته الدائمة مع عدوه اللدود، األهواء. باألمر اهلني

 .٢/١١٧٢رة مقاالت األستاذ حممود حممد شاكر مجه )٢(
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ُّوهذه احلاسـة يف التـذوق واالسـتبانة أثبتهـا علـامء اإلنـسان يف اخلـط، والنحـت، والتـصوير،  َ
ُّأن يكـون اخلـط وسـائر الفنـون الـدنيا مـن نحـت وتـصوير وموسـيقى «فهل يمكـن .. واملوسيقى َ

درا عـىل محـل آثـار العواطـف واألخـالق والـشامئل، ثـم ال تكـون األحـرف والكلـامت مجيعا، قـا
واجلمل والرتاكيب واملعاين التي تقيد باخلط، وهي الدالة عـىل الفـن األعـىل املتفـرد بالـسمو عـىل 

الشعر والنثر والكتابة، غري قادرة عىل محل هذه اآلثار نفسها؟ أممكن هذا؟ كال، هي : سائر الفنون
.. ، التي متيز إنسانا من إنسان)الوثيقة اجلامعة(هي . لك أقدر وأثبت وأقوم وأصدق شهادةعىل ذ

 . )١(»وعليها تنعكس صور حياته كلها ظاهرة وباطنة

ثم . فالتذوق إذن هو الطريق إىل بعث هذه الصور، وإىل استنطاقها، وإىل حل رموزها املعقدة
يقل ويكثر، «س مجيعا، إال أنه متفاوت بينهم، فهو هو بعد ذلك معنى عام مشرتك الداللة بني النا
مـن أجـل ذلـك تتبـاين التفـسريات وختتلـف . )٢(»ويعلو ويسفل، ويصقل ويصدأ، وجيود ويفسد

 .للنص الواحد، تبعا الختالف تلك القدرات وامللكات

  :الرتجيح والتعليل: سادساـ 

ي ــ ما دمنا نبحث يف التـاريخ وه. التفسري واحلكم عىل احلوادث: وأعني بالرتجيح والتعليل
 :اإلسالمي ــ ينبغي أن تتم وفق ضوابط ورشوط، من أمهها

، واجتامعيـا، أسياسـياسواء كـان : َّ الوعي السليم واإلدراك التام بطبيعة العهد املؤرخ له:أوال
 وقـد كـان هـذا هـو الـسبب األول يف أخطـاء املستـرشقني املتكـررة يف دراسـة تـاريخ ..وحضارياأ

فدرسوه . لمني، وهو عدم اإلملام الكامل بطبيعة العرص الذي يؤرخون له أو يفرسون حوادثهاملس
 فرأينا التفسري املـادي، والثيـوقراطي، والعلـامين، ألمـة مل تعـرف ذلـك يف ،بمقتىض حضارهتم هم

وكيـف جعلـوا مـن . فرأينا كيف جعلوا من أيب بكر وعمر غاصبني للسلطة مـستبدين هبـا. تراثها
وكانوا من قبل قد جعلوا مـن أسـباب . يل مع الصحابة كذلك رصاعا عىل السلطة والنفوذقتال ع

 .فتوح املسلمني يف األرض البحث عن املوارد، واألموال

 وهـذا هـو أهـم يشء حاولـت تقديمـه يف هـذه :َّ دراسة ثقافة ومعارف العرص املؤرخ لـه:ثانيا
. ته، وعقلية أهله، وليس وفق ثقافتنا نحنالدراسة، وهو دراسة العرص الذي أبحث فيه وفق ثقاف

إذا  ،فكانت حماكمتهم إىل مناهجهم ومعارفهم هو األصل عندي، وذلك حتى ال أكون هلـم ظاملـا
وهـذا مـا يوجـد لـدينا . هم إىل منهجي العلمي املعارص، أو إىل أي منهاج آخـر لعـرص آخـرتحاكم

                                                        
 .٢/١١٧٤املرجع نفسه  )١(
 .١١٧٦، ٢/١١٧٤املرجع نفسه  )٢(
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لـة اإلسـالمية األوىل إذا قـام عـىل مـنهج ُاآلن يف جامعاتنا حني ينقد البحث التـارخيي لعـرص الدو
قـسام حديثي مثال يف دراسة مرويات ذلك العرص بأن ذلك ليس من خصائص املناهج العلمية أل

األمر الذي أدى إىل خلل كبري يف نتائج الدراسات املعارصة وأحكامها . التاريخ يف العرص الراهن
ومل يـرتك األمـر حتـى وضـع . يـق حوادثـهعن هذا العرص األول الذي اعتمد الرواية أصال يف توث

َلنفــسه ضــوابط هلــذه الروايــة ليحــتكم إليهــا وحيــاكم هبــا عنــد اخلــالف أو النــزاع، فرتكنــا ذلــك 
ِوحاكمناهم إىل مناهج أخرى فظلموا ُ. 

 سبق أن تفسري التـاريخ يف اإلسـالم يقـوم : صحة التصور عن اخلالق والكون واإلنسان:ثالثا
ٍّوأي إفـراط أو تفـريط يف إدراك أي مـن . ، ثم الكون، واإلنسانخلالق ا: عىل ثالثة أركان، هي

هذه األركان والعالقة بينها، يؤدي إىل االنحراف حتام عن املنهـاج اإلسـالمي األصـيل يف تفـسري 
وهذا ما وقع فيه أصحاب املذاهب األخـرى التـي خالفـت املـنهج اإلسـالمي يف تفـسري . التاريخ

 حني أنكروا دور الوحي والعوامل الغيبية، وتطرفـوا يف اعتبـار العوامـل .حركة التاريخ اإلنساين
 .املادية

َوتتمثل هذه العالقة يف اجلمع بني عـاميل الـروح :  الفهم الصحيح للعالقة الرابطة بينهمرابعا ِ

. َواملادة يف عاملني ال ينفك أحدمها عن اآلخر يف جمال عملية التفـسري، مهـا عاملـا الغيـب والـشهادة
 يكشف لنا مدى الظلـم الـذي تعـرض  يف بعض الدراسات املعارصةهذا األمرقيمة التقليل من و

ْله هذا املنهاج اإلسالمي لعملية التفسري حني حتكمت فيه مناهج الفلسفة الغربيـة احلديثـة ذلـك . ّ
أن إنكارهم لعامـل الـروح، وعـامل الغيـب أدى إىل تفريـغ هـذا املنهـاج اإلسـالمي مـن مـضمونه، 

ِّ ال معنى له، إذ أصبح قرشا فرغ من لبابهفصار ويف املقابل، أدى إفراطهم يف عامـل املـادة، وعـامل . ُ
ِالشهادة إىل قصور النتائج ونسبيتها َِّ ِ  . تبعا الختالف كل عقلْ

َمـا أخـرب عنـه ومل يــُر: وسبق أن الغيب هـو:  اإليامن بالغيب وأثره يف توجيه التاريخ:خامسا ُ .
وحقائق الغيب ال يمكـن . .يب، وجود اهللا تعاىل واملالئكة، واجلن والشياطنيومن أهم معاين الغ

ُمناقشة أسباهبا عقليا أو منطقيا، وإنام ينظر فيها كام هي، وليس للعقل جتاهها إال حماولة االستفادة 
. منها كام هي عن طريق ربط املسببات بأسباهبا، واالجتهاد يف فهمها والتفقه فيها قدر االستطاعة

ويف تكليفـه بالبحـث . وسبب ذلك هو قصور العقل البرشي عن إدراك ذلك الغيب بكل جوانبه
 . عن تلك الغيبيات أمر ال يطيقه اإلنسان، وال يمكن لعقله أن حييط به

ومن ثم، فواجب عىل املؤرخ أو مفرس التاريخ ــ ما دام يبحث يف تاريخ اإلسـالم ـــ أن يعتـرب 
إذا ثبت أثره، وال يقترص عىل جمرد العوامل املشهودة، وإال فبم يفـرس أثر الغيب يف حركة التاريخ 

وحركــة الفتــوح ! َ؟ وانتــصار أهــل بــدر عــىل مــن هــم أكثــر مــنهم عــددا وعتــادا^نبــوة حممــد 
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وإمهال ذلك سيؤدي إىل خلل عظـيم وفـساد كبـري . ومثل ذلك كثري يف تاريخ البرشية! اإلسالمية
فهم قد فرسوا . ا وقع ألصحاب املذاهب الوضعية ومن تبعهميف عملية التأريخ وتفسريه، وهو م

وهـذا خيـالف املـنهج ! والثالثـة برغبـة التوسـع وجلـب املـال! والثانيـة بـاإلرادة! األوىل بالعبقرية
 .اإلسالمي يف التفسري مجلة وتفصيال، وصاحب ذلك عىل خطر عظيم، إن كان مسلام

 أن الكـون كلـه مقيـد  من قبلُذكرت :رية التاريخاإليامن بالسنن اإلهلية وأثرها يف مس: سادسا
وممـا . ُوإال لفـسدت الـسموات األرض أن تـرك كـال يعمـل هبـواه. وحكمته فيهاجل شأنه بسننه 

ذكرته يف هذا الباب أيضا أن املشيئة اإلهلية تأيت عىل رأس العوامل الغيبيـة املحركـة للتـاريخ كلـه، 
ِّي تـسري الكـون وفـق سـننه فهي الت. اإلنساين والكوين عىل السواء َ ُ بأسـباهبا ومـسبباهتا، يقـول َّ َ ُ

¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ( : وقـال. ]١٨:احلج[   )j i h g f( : تعاىل
وهـذا ال ينـايف حريـة اإلنـسان . ]١٠٧:هود[   )Ë Ê É È Ç (: وقال. ]٦٨:القصص[   )¹ 

جعـل اهللا  فقـد .]٢٩:الكهـف[   ) L K J I H G (: وأن له مشيئة، فقد قـال تعـاىل
، إن شـاء أنفـذها، وإن شـاء منعهـا، تعاىل لإلنسان حرية ومشيئة، إال أنه قيدها بمشيئته وإذنـه 

  .]٢٩:التكويرو ،٣٠:اإلنسان[   )M L K J I H(: فقال

ذلك أن اخللط يف هذا الشأن يؤدي :  وجوب التفريق بني أخطاء البرش وأحكام الرشع:سابعا
إن هناك «: ومن أخطر هذه األغاليط قول بعضهم.  نتائج مغلوطةبالباحث يف تاريخ اإلسالم إىل

فرقــا بــني اإلســالم واملــسلمني، وأن اإلســالم حيكــم عــىل املــسلمني، وال حيكــم املــسلمون عــىل 
فإن غاية ما يبغيه أصحاب هذا القول أن اإلسـالم منهـاج ربـاين سـاموي، مثـايل، ينـوء . »اإلسالم

 وشـهواهتم عـن القيـام بـه، والـسمو إىل مـا يـدعو لـه ويرمـي البرش بتطبيقه، وتقعد هبم نـوازعهم
 !)١(إليه

ولكـن أهـم مـا ينبغـي . ومن ثم، فليس لبرش عصمة من اخلطأ، حتى وإن كـان مـن الـصحابة

فهم . وفرق بني األمرين. َتأويل جمتهدل أم عن خطأ ،البحث عنه هو نوع اخلطأ، هل هو عن عمد

ٌ وإن آجرهم ــ براء من هذا اخلطـأ، ذلـك أنـه آجـرهم عـىل وإن اجتهدوا فأخطأوا، فإن اإلسالم ــ
َفاخلطأ كـل اخلطـأ، قيـاس اإلسـالم بالبـرش، ولكـن الـصواب خـالف . اجتهادهم ال عىل خطأهم َّ

، بالرجـال عـرفُي ال احلـق إن«: وذكرنـا مـن قبـل قـول بعـضهم. ذلك، أن يقاس البرش باإلسالم

 . »اعرف احلق تعرف أهله

                                                        
 .٥٦ عبد العظيم الديب، املنهج يف كتابات الغربيني عن التاريخ اإلسالمي، ص )١(



 

 ٤٧٠

الكثريين أهنم ظنوا أن الرشيعة جـاءت إلنـشاء املدينـة الفاضـلة التـي وسبب هذا اخللط عند 
وهذا أمر غري متحقق ما دمنا يف الدنيا، إذ إن ذلـك مـن خـصائص دار . طال بحث الفالسفة عنها

ُفاحلق إذن أن الرشيعة إنام أنزلت لتنظيم عالقة هذا اإلنسان عىل ما فيه ـــ مـن . اخللود يوم القيامة

ِنه مهام كانت صفته ــ من ضعف وظلـم، وجهالـة بنفـسه، وبخالقـه، وبـالكون قصور لن ينفك ع

 .املحيط به يف هذه الدار الفانية، دار االبتالء

 أن تلك الفـرتة التـي تناولتهـا  يرى من الباحثني املعارصيناكثريفإن : أما عن أهم التوصيات
ويف رأيـي أن تلـك الفـرتة ال . راُهذه الدراسة أشبعت بحثا، حتى مل تعد الدراسات فيها إال اجـرتا

تزال يف حاجة ماسة إىل دراسات موسعة جتيل جوانب كثـرية مـن معاملهـا الـسياسية، واحلـضارية، 
إذ إن كـل مـا قدمتـه تلـك الدراسـة إنـام هـو نـامذج فقـط لـبعض نـواحي .. واالجتامعية والفكريـة

 حاجــة إىل دراســة اجلانــب الــسيايس هلــذا العــرص، يف حــني بقيــت جوانــب أخــرى مــا زالــت يف
ِولكــن وفــق هــذا املنهــاج العــرس الــذي اتبــع يف هــذه الدراســةومتحــيص،   كثــريا مــنذلــك أن . ُّ

أراهـا تتـسم بكثـري مـن الـسطحية، وذلـك تبعـا للمنـاهج التـي تلـك الفـرتة لالدراسات املعارصة 
إعـراض أصـحاهبا عـن اتبعتها تلك الدراسات وتتسم بالقصور والضعف، وما ذلـك إال بـسبب 

 .ناهج النقد املعتربة يف دراسة مرويات وأخبار ذلك العرصم

بيد أن أهم تلك اجلوانب التي أراها يف حاجة إىل إعادة بحث ونظر يف تلك الفرتة، هي تلـك 
ِّاجلوانب االجتامعية واحلضارية هلذا العرص الذي ظلم وشوه كثريا بسبب اعتامد دارسيه عىل تلك  ُ ُ

ومـصادر رة إليها، ومن أوجه قـصورها ابتعادهـا عـن مظـان مهمـة املناهج القارصة السابق اإلشا
فكم حتـوي هـذه املـصادر مـن معلومـات .. كمصادر السنن، واحلديث، واألدب، والشعرأصيلة،

 .مهمة ال تقل يف أمهيتها عن املصادر التارخيية املشهورة

املختـصة بعلـوم ووما سلف ذكره يؤدي بنا إىل التوصية بوجوب اعتامد مناهج النقد احلديثية 
الرواية ــ مـن مـصطلح، وجـرح وتعـديل ـــ يف جمـال الدراسـات التارخييـة، ومـن ثـم فـإين أهيـب 
بكليات وأقسام العلوم اإلنسانية أن تعتمد هذه العلوم ــ علوم الروايـة ـــ يف موادهـا املقـررة عـىل 

ىل اجتهـادات غـريهم ذلك أن جمرد اعتامدهم عـ. ِطالهبا، متاما كام تفرض عليهم اللغات األجنبية
يف هـذا امليـدان، ميـدان التـاريخ واألخبـار، يـؤدي إىل نـسبية يـات اوتقليدهم يف احلكـم عـىل الرو

يف حني أن اجتهاد كـل باحـث يف تعلـم هـذه العلـوم . ٍّالنتائج تبعا الختالف علم كل مروي بعينه
 نتائج أقرب إىل اليقينية واعتامدها منهاجا أصيال يف النقد ملرويات علمه الذي يدرسه، ستؤدي إىل

 .ِّيف كثري من القضايا التارخيية املحرية

*** 



 

 ٤٧١
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 ٤٧٢

 

مرويات هذا امللحق هي التي اعتربهتا امليـزان لفـصول الرسـالة التطبيقيـة الثالثـة، وهـي مـا كنـت 
مجـع شـتات مـا صـح  هنـا هذا امللحـقإثبات أردت من وقد . )مرويات الباب(عليه يف املقدمة أطلقت 

ُعندي من مرويات ختص النامذج حمل الدراسة نثرت هنا وهناك يف ثنايا البحـث، فـضال عـن مرويـات 
ُأخرى صحت ومل تذكر، فأردت أن أقيدها هنا لعلها تفيد الباحثني يف هذا العرص من حيث مضموهنا، 

 .ها ودراستها، وهو منهاج مجع الباب السابق الكالم عنهرُّو من حيث املنهاج الذي اتبع يف حتريأ


 ألحد من بعده؟^ أـ هل أوىص النبي 

هذا مـا . )١(مات ومل يعهد من بعده ألحد^ والصحيح الراجح الذي ال مرية فيه عندي أن النبي 
وهي تلك املرويات التي تدور ـــ بعـد دراسـتها ومتحيـصها ـــ يف . قده ومتحيصهدل عليه مجع الباب ون

دائرة االحتجاج والقبول وفقا ملنهاج أهل السنة فيها، وهي نحو إحدى عرشة رواية ــ من غـري الطـرق 
 :التي تتبع بعضها ــ يمكن تقسيمها بدورها كاآليت

 :مات ومل يستخلف^ ما جاء يف أن النبي : أوال

، )٥(، وأبـو داود)٤(، ومـسلم)٣( ـــ ومـن طريقـه أمحـد)٢(رواهـا عبـد الـرزاق:  عمر بن اخلطـابرواية .١
، )٨(ورواهـا أمحــد.  ــــ عـن معمــر، عـن الزهــري عـن سـامل عــن ابـن عمــر)٧(، والبـزار)٦(والرتمـذي
 عن  من طريق هشام بن عروة،)١٣(والبيهقي ،)١٢(وابن حبان ،)١١(وأبو يعىل ،)١٠(ومسلم  ،)٩(والبخاري

                                                        
 أعـرض عـن التـرصيح ّأظهرت رغبته، ولكن ملـا مل ينـزل يف هـذا األمـر وحـي^  اللهم إال إشارات أشار هبا النبي )١(

 .بذلك تاركا إياه للمسلمني يقيض اهللا فيهم ما يشاء
 .٥/٤٤٨ املصنف )٢(
 . ١/٤٧ املسند )٣(
 .١٨٢٣ صحيحه برقم )٤(
 . ٢٩٣٢ السنن برقم )٥(
 . ٢٢٢٥ اجلامع برقم )٦(
 . ١٠٦ مسنده برقم )٧(
 . ١/٤٣ املسند )٨(
 .٧٢١٨ صحيحه برقم )٩(
 .١٨٢٣ صحيحه برقم )١٠(
 . ٢٠٦ده برقم  مسن)١١(
 .٤٤٧٨ صحيحه برقم )١٢(
 . ٨/١٤٨ السنن الكربى )١٣(



 

 ٤٧٣

 :)١(، عن عبد اهللا بن عمر قالأبيه

 وإن .بكـر أبـو :يمن خري هو من استخلف فقد أستخلف إن :قال ؟تستخلف أال :لعمر قيل
 . اهللا رسول :يمن خري هو من ترك فقد ،أترك

، بإسـناد صـحيح مـن )٤(، وأمحد)٣(، وابن سعد)٢(ويف الباب عن عمر أيضا ما رواه الطياليس: قلت
 : قال، بالبرصة عباس، ابن حدثنا احلمريي الرمحن عبد بن محيد عن، ألوديا اهللا عبد بن داود طريق

: النـاس يـدركني ال أن أخـاف فإين، ثالثا عني احفظ: فقال، طعن حني عمر أتى من أول أنا
. عتيـق لـه مملـوك وكـل .خليفـة النـاس عىل أستخلف ومل .قضاء الكاللة يف أقض فلم أنا أما

 إىل أدع إن، منـي خـري هـو مـن فعلـه فقـد أفعـل ذلـك أي :فقـال. اسـتخلف: الناس له فقال
 مـن اسـتخلف فقـد، أسـتخلف وإن، والـسالم الصالة عليه اهللا نبي تركه فقد، أمرهم الناس

 .بكر أبو: مني خري هو

 : رواية عيل بن أيب طالب .٢

، مـن )٩(، والبيهقـي)٨(، والنـسائي)٧(، ومـسلم)٦(، وأمحـد)٥( رواه ابن أيب شيبة:عنه الطفيل أبىطريق   - أ

 :)١٠(قال واثلة بن عامر الطفيل أبو حدثنا حيان بن منصورطريق 

 فغـضب :قـال ؟إليك ِّرسـُي ^ النبى كان ما :فقال رجل فأتاه ،طالب أبى بن عىل عند كنت 
 قـال. أربـع بكلـامت حـدثنى قـد أنـه غري ،الناس يكتمه شيئا ّإيل رسُي ^ النبى كان ما :وقال
 ،اهللا لغـري ذبـح مـن اهللا ولعـن ،والده لعن من اهللا لعن :قال :قال املؤمنني أمري يا هن ما فقال

 .األرض منار ّريَغ من اهللا ولعن ،حمدثا آوى من اهللا ولعن

 ـــــــــن ، واب)١٤(ىلـــــو يعـــ، وأب)١٣(لمـــ، ومس)١٢(ردـاري يف األدب املفــ، والبخ)١١(ورواه أمحد

                                                        
 . املتن متن البخاري)١(
 .٢٦ مسنده برقم )٢(
 . ٣/٣٢٧ الطبقات )٣(
 .١/٤٦ املسند )٤(
 .٢٢٤٤٩ املصنف برقم )٥(
 .١/١٠٨ مسنده )٦(
 ).٤٤، ٤٣ (١٩٧٨ صحيحه برقم )٧(
 .٧/٢٣٢ السنن )٨(
 .٦/٩٩ السنن الكربى )٩(
 .تن متن مسلم امل)١٠(
 .١/١١٨ املسند )١١(
 .١٧ برقم األدب املفرد)١٢(
 ).٤٥ (١٩٧٨ صحيحه برقم )١٣(
 .٦٠٢ مسنده برقم )١٤(



 

 ٤٧٤

  :بلفظ الطفيل أبى عن حيدث بزة أبى بن القاسم، من طريق شعبة عن )١(انحب

 بـه يعـم مل بـشىء  اهللا رسـول خـصنا مـا فقـال ؟بـشىء  اهللا رسـول أخـصكم :ٌعـيل ئلُس
 اهللا لعـن « فيهـا مكتـوب صـحيفة فـأخرج :قال .هذا سيفى قراب ىف كان ما إال ،كافة الناس

 مـن اهللا نولعـ ،والـده لعن من اهللا ولعن ،األرض منار رسق من اهللا ولعن ،اهللا لغري ذبح من
 . »حمدثا آوى

، والنسائي )٤(، وابن أيب عاصم)٣(، وأمحد)٢( رواها نعيم بن محاد:ّعيل طريق سفيان الثوري بإسناده إىل  - ب
، والـضياء )١٠(، وابن عـساكر)٩(، واخلطيب)٨(، والبيهقي)٧(، والاللكائي)٦(، والعقييل)٥(يف مسند عيل

 : اجلمل يوم قال أنه  ٍّعيل ري بطرق إىلمن طريق سفيان الثو: )١٢(، والدارقطني)١١(املقديس

 ثـم أنفـسنا، قبـل مـن رأيناه يشء ولكنه إمارة، يف به نأخذ عهدا إلينا يعهد مل  اهللا رسول إن
 عـىل اهللا، رمحـة عمـر اسـتخلف ثـم واسـتقام، فأقـام بكـر، أيب عىل اهللا رمحة بكر أبو خلفُاست

 .)١٣(بجرانه الدين رضب حتى واستقام، فأقام عمر،

 والثـوري«: ِهو حديث مضطرب اإلسناد من بعد الثوري، تكلم الدارقطني عليه وطرقه ثم قالو

والثـوري وإن مل يـضبط إسـناده، إال أن متنـه : قلـت. )١٤(»إسـناده يثبـت ومل فيـه يضطرب كان اهللا رمحه

 .ُعندي ليس باطال ، فليس يف الباب ما يرد معناه، بل يتسق معه ويعضد به

 ،  )١٦(يســالـــــ، والطي )١٥(اركــــــن املبـــــد اهللا بــــــــــا عبـــــرواه:  رـــ بن ياسراـــعمة ـــــرواي .٣

                                                        
 .٥٨٩٦ صحيحه برقم )١(
 .١٩٧ الفتن برقم )٢(
 .٤٧٧، ويف الفضائل برقم ١/١١٤ مسنده )٣(
 .١٢١٨ السنة برقم )٤(
 .٩٣، ٢٤/٩٢ انظر هتذيب الكامل )٥(
 .١/٤٧٦ الضعفاء )٦(
 .٢٥٢٧ رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، برقم )٧(
 .٧/٢٢٣ دالئل النبوة )٨(
 .٨، والفوائد املنتخبة برقم ) ط بشار٤/٢٧٦ (٣/١٦٤ تاريخ بغداد )٩(
 .٢٩٣-٣٠/٢٩١ تاريخ دمشق )١٠(
 .٤٧١، ٤٧٠ األحاديث املختارة برقمي )١١(
 .٨٨-٤/٨٦ العلل )١٢(
 .٣/١٠٤ وراجع احلاكم )١٣(
 .٤/٢٧٥، وتاريخ مدينة السالم ٢٦٣٨، والعلل البن أيب حاتم برقم ٨٨-٤/٨٣العلل للدارقطني :  انظر)١٤(
 .٢٥١ مسنده برقم )١٥(
 .٦٨٣ مسنده برقم )١٦(



 

 ٤٧٥

 عـن نرضة أيب ، من طريق)٦(، والبيهقي)٥(، وأبو يعىل)٤(، والبزار)٣(، وابن أيب عاصم)٢(، ومسلم)١(دوأمح
َ بن عبادقيس  :)٧(عامرل قلت قال ُ

 رسـول إلـيكم عهـده شـيئا أو ؟رأيتمـوه اًأرأيـ ،عيل أمر يف صنعتم الذي هذا صنيعكم أرأيتم
 .كافة الناس إىل يعهده مل شيئا  اهللا رسول إلينا عهد ما :فقال ؟ اهللا

، )١٢(، والبخــاري)١١(، وأمحـد)١٠(، وابـن هــشام)٩(رواهــا عبـد الــرزاق: )٨(عبـاس بــن اهللا عبـدروايـة  .٤
 مالـك بـن كعـب بـن اهللا عبـد ىأخربنـ:  مـن طريـق الزهـري قـال،)١٤(وابـن عـساكر ،)١٣(والبيهقي

 :)١٥(أخربه عباس بن اهللا عبد أن األنصارى

، فيـه تـوىف الـذى وجعـه ىف  اهللا رسـول عنـد من خرج عنه اهللا رىض طالب أبى بن عيل أن 
 فأخـذ .بارئـا اهللا بحمـد أصـبح :فقال؟   اهللا رسول أصبح كيف، حسن أبا يا :الناس فقال
 ألرى واهللا وإنـى، العـصا عبـد ثـالث بعـد واهللا أنـت :لـه فقـال، املطلـب عبد بن عباس بيده

، املـوت عنـد املطلـب عبـد بنـى وجوه ألعرف إنى، هذا وجعه من يتوىف سوف  اهللا رسول
 ىف كـان وإن، ذلـك علمنـا فينـا كـان إن، األمـر هذا فيمن فلنسأله  اهللا رسول إىل بنا اذهب
 يعطيناهـا ال فمنعناها  اهللا رسول ألناهاس لئن واهللا إنا :عيل فقال. بنا فأوىص علمناه غرينا

 .)١٦( اهللا رسول أسأهلا ال واهللا وإنى، بعده الناس

  :)١٧(هلوالرزاق ق عبدزاد 

                                                        
 .٥/٣٩٠، ٢٦٣، ٢٦٢، ٤/٣٢٠ املسند )١(
 .٢٧٧٩ صحيحه برقم )٢(
 .١٢٧٠ اآلحاد واملثاين برقم )٣(
 .٢٧٨٨ مسند برقم )٤(
 .١٦١٦ مسنده برقم )٥(
 .٨/١٩٨السنن الكربى  )٦(
 . املتن متن مسلم)٧(
 . آخر فقرة٢/٢١٦سعد الطبقات البن  راجع يف شبه هذه الرواية )٨(
 .٣، ويف أماليه برقم ٥/٤٣٥ املصنف )٩(
 ٢/٦٥٤ السرية النبوية من طريق ابن إسحاق  )١٠(
 . ١/٢٦٣ املسند )١١(
 .٦٢٦٦، ٤٤٤٧ صحيحه برقمي )١٢(
 .٧/٢٢٣ئل النبوة ، ودال٨/١٤٩ السنن الكربى )١٣(
 .٤٢٤، ٤٢/٤٢٣ تاريخ دمشق )١٤(
 . املتن متن البخاري)١٥(
 .))مل يستخلف أحدا بالنص عليه^ أن النبي (( ذكر البيهقي عقب رواية هذا اخلرب يف السنن أن فيه داللة عىل )١٦(
عة عىل عدم وصـية النبـي ويف هذا داللة قاط. أماليه، ودالئل النبوة، وتاريخ دمشق:  راجع من اإلحاالت السابقة)١٧(

 .عىل الرغم من تشيع فيه) هـ٢١١ت(لعيل قبل موته، وتواتر هذا األمر حتى عرص عبد الرزاق ^ 



 

 ٤٧٦

 أن لـو :قـال ثـم ،فيـأبى .العبـاس فنقول ؟رأيا عندكم أصوب كان أهيام لنا يقول معمر فكان
 ابـن بـه فحدثت :الرزاق بدع قال .كفروا قد كانوا الناس فمنعه أياها فأعطاه عنها سأله عليا

 .وولده ماله من له خريا كان عنها سأله عليا أن لو :الشعبي قال :فقال عيينة

 ـــ مـن )٣( ــ ومن طريقه ابن عـساكر)٢(، وأبو الطاهر الذهيل)١(ويف باب هذا اخلرب ما رواه ابن سعد
 الرمحن عبد بن عيسى بن هللا عبد عن، عون أيب بن بكر أيب عن، املكي هارون بن اليامن بن عثامنطريق 

 : يقولة بالكوف عليا سمعت: قال، جده عن، ليىل أيب بنا

 إىل بنـا اذهـب: العبـاس قـال: قـال، عباسا أطعت كنت ليتني يا، عباسا أطعت كنت ليتني يا
 فـسمعوه، ^ النبـي فـأتوا: قـال، النـاس بنـا أوىص وإال فينـا األمـر هـذا كان فإن اهللا رسول

 .شيئا له يقولوا ومل عنده من فخرجوا: قال.مساجد أنبيائهم قبور اختذوا،هودالي اهللا لعن:يقول

 ،)٨(، والرتمـذي)٧(، ومـسلم)٦(، والبخـاري)٥(، وأمحـد)٤( رواها ابن سعد:أوىف أبى بن اهللا عبدرواية  .٥
 مغول بن مالك من طريق )١٣(، والبيهقي)١٢(، وابن حبان)١١(، وأبو عوانة)١٠(، والنسائي)٩(وابن ماجه

 :)١٤(قال لحةط عن

 كيـف :فقلـت. ال :فقـال ؟ النبـى أوىص - عـنهام اهللا رىض - أوىف أبـى بن اهللا عبد سألت 
: أوىف أيب بـن اهللا لعبـد  قلـت.اهللا بكتاب أوىص :قال ؟هبا أمروا أو ،الوصية الناس عىل كتب

 بكتـاب أوىص: قـال ؟ بالوصـية املسلمني أمر فكيف: قلت .ال: قال ؟ بيشء  النبي أوىص
  بكـر أبـو: )١٥(رشحبيـل بـن اهلزيل وقال: طلحة قال: مغول بن مالك قال .وجل عز هللا

 فخـزم عهـدا  اهللا رسـول مـع وجـد أنه  بكر أبو ود ! اهللا رسول ويص عىل يتأمر كان
 .بخزام أنفه

                                                        
 .٤/٢٥ الطبقات )١(
 ).٩/٦٠٨فتح الباري . ( قاله ابن حجر وعزاه إليه يف فوائده، وحكى جودة إسناده)٢(
 .٤٢/٤٢٦ تاريخ دمشق )٣(
 .٣/١٦٧، ٢/٢٢٨ الطبقات )٤(
 .٣٨٢، ٣٨١، ٤/٣٥٤سنده  م)٥(
 .٥٠٢٢، ٤٤٦٠، ٢٧٤٠ صحيحه بأرقام )٦(
 .١٦٣٤ صحيحه برقم )٧(
 .٢١١٩ اجلامع برقم )٨(
 .٢٦٩٦ السنن برقم )٩(
 .٦/٢٤٠ السنن )١٠(
 .٥٧٥٣ مسنده برقم )١١(
 .٦٠٢٣ صحيحه برقم )١٢(
 .٦/٢٦٦ السنن الكربى )١٣(
 . املتن متن أمحد)١٤(
 عبـد اهللا بـن مـسعود، وأيب موسـى  عـنكـويف، مـن ثقـات أهـل الكوفـة، روى األودي الرشحبيـل بـن هزيل:  هو)١٥(

 .٣٠/١٧٢، وهتذيب الكامل ٢٨٨ ص تاريخ خليفة: انظر. هـ٨٢األشعري وغريمها، تويف سنة 



 

 ٤٧٧

 :روايات عائشة .٦

 وابـن، )٥(داود، وأبـو )٤(، ومسلم)٣(، وأمحد)٢(، وابن أيب شيبة)١(رواه ابن سعد: هاعن مرسوقطريق   - أ
 ريض عائشة عن مرسوق، عن شقيق، عن األعمش، طريق من، )٨(، والبيهقي)٧(، والنسائي)٦(ماجه

 :قالت اهللا عنها

 .بيشء أوىص وال بعريا وال شاة وال درمها وال دينارا  اهللا رسول ترك ما 

، )١٣(ابـن حبـان، و)١٢(، والنـسائي)١١(، والبخـاري)١٠(، وأمحد)٩(رواها ابن سعد: عنها األسودطريق   - ب
 :قال األسود عن إبراهيم، من طريق )١٤(والبيهقي

 وإنـى  النبـى رأيـت لقـد !قالـه نَمـ :فقالـت، عـيل إىل أوىص  النبـى أن عائشة عند ذكر 
 !؟عيل إىل أوىص فكيف، شعرت فام، فامت فانخنث بالطست فدعا، صدرى إىل ملسندته

 مـن طريـق )١٨(، والنـسائي)١٧(ومـسلم،  )١٦(د، وأمحـ)١٥( رواها ابن سـعد:عنها مليكة أبى ابنطريق   - ت
 : قالمليكة أبى ابن جعفر بن عون عن أيب عميس عتبة بن عبد اهللا عن

 فقيل. بكر أبو :قالت ؟استخلفه لو مستخلفا  اهللا رسول كان نَم: وسئلت عائشة سمعت
 بـن عبيـدة أبـو :قالـت ؟عمـر بعـد نَمـ :هلـا قيـل ثـم. عمـر :قالـت ؟بكـر أبى بعد نَم ثم :هلا

 .هذا إىل انتهت ثم. اجلراح

                                                        
 . ٢/٢٢٨ الطبقات )١(
 . ٣١٥٨٥ املصنف برقم )٢(
 . ٦/٤٤ املسند )٣(
 . ١٦٣٥ صحيحه برقم )٤(
 .  السنن برقم)٥(
 . ٢٦٩٥  السنن برقم)٦(
 . ٦/٢٤٠ السنن )٧(
 . ٦/٢٦٦ السنن الكربى )٨(
 .٢/٢٢٨ الطبقات )٩(
 .٦/٣٢ املسند )١٠(
 .٤٤٥٩، ٢٧٤١ صحيحه برقمي )١١(
 .١/٣٢ السنن )١٢(
 .٦٦٠٣ صحيحه برقم )١٣(
 .١/٩٩ السنن الكربى )١٤(
 .٣/١٦٥ الطبقات )١٥(
 .٢٠٤ فضائل الصحابة برقم )١٦(
 .٢٣٨٥ صحيحه برقم )١٧(
 .٨١٤٥رى برقم  السنن الك)١٨(



 

 ٤٧٨

 أبـى ابـن ، من طريق وكيع عن أيب عميس عن)٤(، واحلاكم)٣(، والطرباين)٢(، واخلالل)١(ورواه أمحد
 :)٥(قالت عائشة مليكة عن

 أو بكـر أبـا السـتخلف أحـدا مـستخلفا كـان ولـو أحـدا، يـستخلف ومل ^ اهللا رسول قبض
 .عمر

 .هذا خرب صحيح هبذا املتن موقوفا

ـــ ومــن طريقــه البغــوي)٦(رواهــا البخــاري: لقاســم بــن حممــد عنهــاطريــق ا  - ث ـــ وأبــو عوانــة)٧(ـ ، )٨( ـ
 بن حييى عن ،بالل بن سليامن عن  النيسابوري،حييى بن  حييى، من طريق)١٠(، والبيهقي)٩(واخلطيب

 :)١١(عنها اهللا عائشة رىض قالت: قال حممد بن القاسم عن ،سعيد

 :عائـشة فقالت. لك وأدعو لك فأستغفر حى وأنا كان ول ِذاك : اهللا رسول فقال. وارأساه
 بـبعض اًمعرسـ يومـك آخـر لظللـت ذاك كـان ولـو ،مـويت حتـب ألظنـك إنـى واهللا ،ياهِكلُواث

 بكـر أيب إىل أرسـل أن - أردت أو - مهمـت لقـد وارأسـاه أنـا بـل : يالنبـ فقال. أزواجك

                                                        
 .٦/٦٣ املسند )١(
 .٣٣٠ السنة برقم )٢(
 .٧٠٥٧ املعجم األوسط برقم )٣(
 .٣/٧٨ املستدرك )٤(
 . املتن متن أمحد)٥(
 .٧٢١٧، ٥٦٦٦ صحيحه برقمي )٦(
 .١٤١١ رشح السنة برقم )٧(
 بـن أمحـدعن . ٢٢٦٥١قم  البن حجر برالعرشة أطراف من املبتكرة بالفوائد املهرة فحتاا انظر زوائد مستخرجه يف )٨(

ْالقهستاين، عيل أبو إبراهيم ُ انظـر (حييى بن محزة وهو خطأ فإن أمحـد بـن إبـراهيم : حييى ــ وقع يف املطبوع بن حييى ثنا ُ
 إنام روى عن حييى بن حييى فضال عن هذا احلديث إنام هو ليحيى بن حييـى ـــ) ٥/١٥ترمجته يف تاريخ مدينة السالم 

 . به عنه، سعيد، بن حييى عن ،بالل بن سليامن ثنا
وقـد رضبـه اخلطيـب بعـض طـرق هـذا احلـديث إىل . ١٢٦٥، ١٢٦٤ الكفاية يف معرفة أصول علم الروايـة برقمـي )٩(

َّالقاسم مثال عىل صيغ االتصال واإلرسال، فمثل لالتصال بطريق  َ  حييـى عـن ،بـالل بن سليامن عن ،حييى بن حييى((ً
 عـن ،بـالل بـن سـليامن عـن ،حييـى بـن حييـى((ثم مثل لإلرسال بطريق . ))عائشة نع حممد بن القاسم عن ،سعيد بن

قلـت واألخـري هـو إسـناد البخـاري، وال أراه كـام رآه . ))عائـشة قالـت: قـال حممـد بـن القاسـم عـن ،سعيد بن حييى
ه يف اخلطيب، ذلك أننا لـو وافقنـاه عـىل ذلـك الهتمنـا البخـاري بـضعف طريقـه لالنقطـاع، ولـيس ذلـك مـن رشطـ

ويعضد من ذلك صحة هذا اإلسناد إىل القاسم، والقاسم ـــ . صحيحه، فال ريب أنه محل هذا اإلسناد عىل االتصال
، وما ينبغي له أن جيـزم بقولـه )٧/١١٨اجلرح والتعديل (كام قال سفيان بن عيينة ــ من أعلم الناس بحديث عائشة 

العلــل ألمحــد بــرقم (مــون بروايــة احلــديث عــىل حروفــه إال وقــد قالــت، خاصــة وأن القاســم كــان ممــن هيت) قالــت(
٢٢٠٦.( 

 .٧/١٦٨، ويف الدالئل ٣/٣٧٨ السنن الكربى )١٠(
 . املتن متن البخاري)١١(



 

 ٤٧٩

 يـدفع أو، املؤمنون ويدفع اهللا يأبى تقل ثم .املتمنون يتمنى أو القائلون يقول أن فأعهد وابنه
 .املؤمنون ويأبى اهللا

 إال من طريقه، حتى )١(فهذا خرب صحيح عرف به حييى بن حييى النيسابوري فلم يصح هبذا اللفظ
 أمكنـه لـو يتمنـى كـان أمحـد وإن اإلسـناد هبذا تفرد )٢(إنه ويقال«: قال ابن حجر. ُحكي تفرده بإسناده

 .)٣(»احلديث هذا منه سمعلي نيسابور إىل اخلروج

والواضح من حتقيق هذه الرواية، أن العهد فيهـا مطلـق مـن غـري تقييـد بـأيب بكـر كـام فهـم بعـض 
ولكـن مـا يفهـم مـن . ُاملتأخرين، وإال صار ابن أيب بكر مشاركا يف هذا العهـد أيـضا وهـذا حمـال طبعـا

 أيا كان العهد، سواء كـان أليب بكـر، أراد أن يكتب عهدا يف حضور أيب بكر وابنه،^ الرواية أن النبي 
 .املهم أنه مل ينص عىل يشء يف هذه الرواية ألحد. أو لغريه، يف اخلالفة من بعده، أو يف شأن آخر

، وابــن )٥(، وحممـد بـن عاصــم الثقفـي)٤(رواهــا ابـن ســعد: عـيل بـن وحــسني عـيل بــن  عمـرروايـة .٧
 عمـر سـألت :)٨(قـال مرزوق بن فضيل ناأخرب قال سوار بن  شبابة، من طريق)٧(، واملزي)٦(عساكر

 :قلت جعفر ّعمي )١٠(عيل بن وحسني )٩(عيل بنا

 فـامت كذلـ لـه يعـرف مل نَوم ؟ذلك له تعرفون طاعته مفرتضة إنسان البيت َأهل فيكم هل 
 لعمر فقلت :قال .كذاب فهو فينا هذا قال نَم .فينا هذا ما واهللا ال :فقاال ؟جاهلية ميتة مات

 كانـت ثم ،إليه أوىص  النبي إن لعيل كانت أهنا تزعمون منزلة هذه إن ،اهللا رمحك :عيل بن
 بـن لعـيل كانـت ثـم ،إليـه أوىص احلـسن إن للحـسني كانـت ثم ،إليه أوىص عليا إن للحسن
 ملـات واهللا :فقال .إليه أوىص عليا إن عيل بن ملحمد كانت ثم ،إليه أوىص احلسني إن احلسني

 مـا ،اخلرؤ خنيس هذا ،بنا متأكلون إال هؤالء إن واهللا ،اهللا قاتلهم ،بحرفني )١١(أوىص فام أيب
                                                        

 .  بإطالق العهد من غري ختصيص)١(
 . يعني حييى بن حييى)٢(
 .١٣/٤٠ فتح الباري )٣(
 .٧/٣١٩ الطبقات )٤(
 .٤١ جزء حممد بن عاصم الثقفي برقم )٥(
 .٤١/٣٩٣تاريخ دمشق  )٦(
 .٣٩٦، ٢٠/٣٩٥ هتذيب الكامل )٧(
 . املتن متن ابن سعد)٨(
نقل املـزي أنـه  .األصغر عيل بن عمر وهو املدين اهلاشمي القريش طالب أيب بن عيل بن احلسني بن عيل بن عمر:  هو)٩(

. لثالثـة مـن تـابعي أهـل املدينـةيف الطبقة اوذكره ابن سعد . واالجتهاد العبادة كثري وكان احلسني ولد يف يفضل كان
 .٢١/٤٦٦، وهتذيب الكامل ٧/٣١٨الطبقات البن سعد : انظر

 أهل وسادات البيت أهل جلة من : قال ابن حبان،عمر أخو طالب أبى بن عىل بن احلسني بن عىل بن حسني:  هو)١٠(
، ٧/٣٢١الطبقـات البـن سـعد : انظـر. ذكره ابـن سـعد يف الطبقـة الثالثـة مـن تـابعي أهـل املدينـةو. هبا مات املدينة

 .١٥٦ ص األمصار علامء مشاهريو
 .))فام أوصاين((:  يف متن ابن عاصم)١١(



 

 ٤٨٠

 عـىل لفكـرت واهللا ،خنـيس بـن املعـىل نعم قال !؟خنيس بن املعىل :قلت :قال ؟اخلرؤ خنيس
 .خنيس بن املعىل أضلهم حني عقوهلم اهللا لبس قوم من أتعجب طويال فرايش

صـالح :  فهـو كـام قـال حييـى بـن معـنيهذا إسناد جيد يصححه ويقويه تشيع فضيل بـن مـرزوق،
 .)١(احلديث، ولكنه شديد التشيع

، وابن )٣(، وحممد بن عاصم الثقفي)٢(رواها ابن سعد: بن عيل بن أيب طالب احلسن بن  احلسنرواية .٨
 احلسن سمعت: قال مرزوق بن فضيل أخربنا قال سوار بن  شبابة، من طريق)٥(، واملزي)٤(عساكر

 :فيهم يغلو نمم لرجل يقول احلسن بن

 :رجـل لـه فقـال :قال .فأبغضونا اهللا عصينا وإن ،فأحبونا اهللا أطعنا فإن ،هللا أحبونا !وحيكم 
 أحـدا اهللا رسـول مـن بقرابة مانعا اهللا كان لو !وحيك :فقال .بيته وأهل اهللا رسول قرابة إنكم
 يـضاعف أن افألخـ إين ،واهللا .وأمـا أبـا منـا إليـه أقـرب هـو مـن بـذلك لنفع اهللا طاعة بغري

 اتقـوا ،ويلكـم .مـرتني أجـره منا املحسن يؤتى أن ألرجو وإين ،ضعفني العذاب منا للعايص
 بنـا أسـاء لقـد :قـال ثـم .مـنكم بـه نـرىض ونحـن تريـدون فيام أبلغ فإنه ،احلق فينا وقولوا اهللا

 لـه فقال :قال .فيه يرغبونا ومل عليه طلعوناُي مل ثم اهللا دين من تقولون الذي هذا كان إن آباؤنا
 واهللا أمـا فقـال .)٦(مواله فعيل مواله كنت نَم :لعيل السالم عليه اهللا رسول يقل أمل :الرافيض

 والزكـاة بالـصالة هلـم أفـصح كـام بـذلك هلـم ألفـصح ،والـسلطان اإلمـرة بذلك يعني لو ْأن
 سالنـا أنصح فإن .بعدي من وليكم هذا الناس أهيا هلم ولقال ،البيت وحج رمضان وصيام

 األمـر هلـذا اعليـ اختـارا ورسوله اهللا إن تقولون كام األمر كان ولو ، اهللا ُرسول للناس كان
 أمـره ما ترك إذ ،وجرما خطئة ذلك يف الناس ألعظم كان إن ،السالم عليه النبي بعد والقيام

 .الناس إىل فيه يعذر أو أمره كام فيه يقوم أن  اهللا رسول به

 .إسناده كسابقه

 :)٧(باخلليفة من بعده من غري نص وال عهد^ ما جاء يف إشارات النبي : ثانيا

  عىل إمامة أيب بكر املسلمني يف الصالة يف يف إرصاره  وغريها عنها اهللا رىضمرويات عائشة  .٩

                                                        
 .٢٣/٣٠٧ هتذيب الكامل )١(
 .واملتن له. ٧/٣١٤ الطبقات )٢(
 .٤٢ جزء حممد بن عاصم الثقفي برقم )٣(
 .٧٠، ١٣/٦٩ تاريخ دمشق )٤(
 .٨٧، ٦/٨٦ هتذيب الكامل )٥(
، ومــسلم بــرقم ٥/٣٧٠، ٣٧٠، ٣٦٨، ٤/٢٨١، ١١٩، ١١٨، ١/٨٤ احلــديث مــسند أمحــد  راجــع يف بــاب هــذا)٦(

 .٥/١٣ وما بعده، ومشكل اآلثار ٦٩٣٠، وابن حبان برقم ٢٤٠٨
 رسول يا قالت، إليه ترجع أن فأمرها شىء ىف فكلمته امرأة ^ النبى أتت((:  مل أورد يف هذا الباب حديث جبري بن مطعم)٧(

ـــ ) ٧٢٢٠صـحيح البخـاري بـرقم ( ـــ بكـر أبـا فـأيت جتـدينى مل إن :قـال، املـوت تريد كأهنا، أجدك ومل جئت إن أرأيت اهللا
وذلك لعدم رصاحته يف هذا الباب وقبوله التأويل بام يرصفه عام يعتربه أهل السنة حجة هنا، وقد يكـون رصحيـا لـو 

ِوأرى فيام سريد مقنعا). ستجدين أبا بكر: (قال َ. 



 

 ٤٨١

 :، ومنها)١(مرضه وإقراره عىل ذلك دون غريه

 أبـا مـروا :مرضـه ىف القـ    اهللا رسـول إن :قالت أهنا عنها اهللا رىض املؤمنني أم عائشة عن
 مـن النـاس يـسمع مل مقامـك ىف قـام إذا بكـر أبـا إن :قلـت :عائـشة قالت. بالناس يصىل بكر

 ىف قـام إذا بكر أبا إن له قوىل :حلفصة فقلت :عائشة فقالت. للناس فليصل عمر فمر، البكاء
 لرسـو فقـال ،حفـصة ففعلـت. للنـاس فليصل عمر فمر، البكاء من الناس يسمع مل مقامك

 حفـصة فقالـت. للنـاس فليـصل بكـر أبـا مـروا، يوسـف صـواحب ألنـتن إنكن، مه:  اهللا
 .خريا منك ألصيب كنت ما :لعائشة

حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيـوب عـن ابـن :  قال)٢(روى أبو يعىل عقب هذا احلديث يف مسنده
 !وأية خالفة أبني من هذا؟: أيب مليكة قال معلقا عىل هذا احلديث

 :عن ابن عمر قال: )٤(ومنها، )٣(^ا أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر يف رؤيا النبي روايت .١٠

، الـدلو بكـر أبـو فأخـذ، وعمـر بكـر أبو جاءنى ،منها أنزع بئر عىل أنا  بينام: اهللا رسول قال
، بكر أبى يد من اخلطاب ابن أخذها ثم .له يغفر واهللا، ضعف نزعه وىف ذنوبني أو ذنوبا فنزع

 النـاس رضب حتـى فنـزع، فريـه يفـرى النـاس مـن عبقريـا أر فلـم، غربـا يده ىف فاستحالت
 .بعطن

 : من طريق نافع عن ابن عمر قال)٥(رواها البخاري: عن ابن عمر رواية .١١

 عفان بن عثامن ثم، اخلطاب بن عمر ثم، بكر أبا فنخري ^ النبى زمن ىف الناس بني نخري كنا
 .)٦(عنهم اهللا رىض

       *          **    

هذه هي املرويات الصحيحات املشهورات التي صحت ـــ بعـد اسـتقرائها مـن مـصادر أصـحاب 
وعليه، فسوف تكـون مرويـات . األسانيد ــ بأسانيدها، ثم باتساقها يف باب نسقا متآلفا من غري خالف

                                                        
، ٦٦٤، ١٩٨البخاري بأرقام : رواية عائشة: في بإحالة بعض منها إىل بعض ما يف الصحيحني فقط وهي كثرية، أكت)١(

روايـة أيب ). ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٠ (٤١٨، ومـسلم بـرقم )هو مـا سـوف أذكـره فـيام يـأيت٦٧٩وهذا الذي برقم  (٦٧٩
، ٦٨١، ٦٨٠رقـام البخـاري بأ: روايـة أنـس. ٤٢٠، ومسلم برقم ٣٣٨٥، ٦٧٨البخاري بأرقام : موسى األشعري

 .٦٨٢البخاري برقم : رواية عبد اهللا بن عمر). ١٠٠، ٩٨ (٤١٩، ومسلم برقم ٧٥٤
 .٣٠/٢٦٠، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ٤٤٧٩ مسند أيب يعىل برقم )٢(
 ٢٣٩٢، ومـسلم بـرقم ٧٤٧٥، ٧٠٢٢، ٧٠٢١، ٣٦٦٤البخاري بأرقـام :  انظر يف رواية أيب هريرة من الصحيحني)٣(

، ٧٠١٩، ٣٦٨٢ ،٣٦٧٦، ٣٦٣٣البخـاري بأرقـام : ، وانظـر يف روايـة ابـن عمـر مـن الـصحيحني أيـضا)١٨، ١٧(
 .٢٣٩٣ومسلم برقم . ٧٠٢٠

 .٣٦٧٦ املتن متن البخاري من رواية ابن عمر برقم )٤(
 .٣٦٩٨، ٣٦٥٥ صحيحه برقمي )٥(
 .هلم^  ولن يكون ذلك إال بام ظهر من تفضيل رسول اهللا )٦(



 

 ٤٨٢

ِى تعرض لنا يف الباب هذه ــ حسب املنهاج املتبع يف هذه الدراسة ــ امليزان الذي توزن به أية رواية أخر َ
 . هذه القضية التارخيية

ٌوقد عرض يل يف هذا األمر بعد التتبع مرويات أخرى، إال أهنا مل تصح، لعلل فيها، ثم بمنافرهتا ملا  َ َ
وهـي تلـك ) نـامذج ممـا مـا مل يـصح مـن املرويـات: (عليه الباب، لـذلك سـيكون حملهـا الـصنف الثـاين

ْاملرويات التي خرجت ــ بعد دراسته َ َ ٍا ومتحيصها ــ عن دائرة االحتجـاج والقبـول، لعلـة قـدحت فيهـا َ

 .وقد نثرت بعض مرويات هذا الصنف يف ثنايا الدراسة. باينت هبا ما عليه الباب

  ب ـ مرويات السقيفةب ـ مرويات السقيفة
وهي تلك املرويات التي حتدثت عام جرى يف سقيفة بني ساعدة عند اجتامع املهاجرين واألنـصار 

 اخلليفة من بعده، وما نجم عن ذلك االجـتامع الـذي انتهـى باسـتخالف أيب  لتعينيعقب وفاة النبي 
 .بكر

 : الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس ـ رواية١   .١٢

 يف خالفتـه حـني وهذه الرواية هي أصل هذا الباب، وهي تدور يف جمملها عىل ما حكـاه عمـر 
 )١(فلتـةإال  بكر أبى بيعة كانت الو قد مات عمر لقد بايعت فالنا، فواهللا م «: ّبلغه أن بعض الناس يقول

 يقول أن امرؤ يغرتن فال. فالنا بايعت عمر مات لو واهللا يقول منكم قائال أن بلغنى إنه «: ، فقال»فتمت
د مـا ثم أخذ يف رس. »رشها وقى اهللا ولكن كذلك كانت قد وإهنا أال ومتت فلتة بكر أبى بيعة كانت إنام

كان يف ذلك اليوم حني أرادت األنصار أن جتعل اإلمرة فيها، فخاطبهم أبو بكر بأن العرب لـن تعـرف 
هذا األمر إال هلـذا احلـي مـن قـريش، فـاختلفوا، فـدرأ عمـر الفتنـة ببيعتـه أبـا بكـر، فتتـابع املهـاجرون 

 .واألنصار بعده إىل بيعته

ُوقد أسندت قصة السقيفة وما جرى ْ ُه الرواية عن الزهري من عدة طرق إليـه، وأصـح  فيها يف هذُ
طريـق الزهـري عـن عبيـد اهللا بـن  مـن )٤(، والبيهقي)٣(، والبخاري)٢(ابن هشام: هذه الطرق ما أخرجه

 :قال اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر عبد

                                                        
 ابـن عـن((): ٣٨١٩٧(يف مـصنف ابـن أيب شـيبة بإسـناد صـحيح بـرقم ) فلتـة(عض الروايات تفسري قولـه  جاء يف ب)١(

 قـد إنه: عوف بن الرمحن عبد فقال، خطبة الناس خيطب أن فأراد عمر حج: قال، عوف بن الرمحن عبد عن، عباس
، املنـرب مـن قريبـا دنـوت املدينـة قـدمت فلام: قال، املدينة تأيت حتى ذلك فأخر، وسفلتهم الناس رعاع عندك اجتمع

 إنـه، رشهـا وقى اهللا ولكن، فلتة كانت وإنام، فلتة بكر أيب خالفة إن: يقولون أناسا أن، عرفت قد إين: يقول فسمعته
 .))مشورة عن إال خالفة ال

 .٢/٦٥٧ السرية النبوية البن هشام )٢(
 واملتن اآليت له. ٦٨٣٠ الصحيح برقم )٣(
 .٨/١٤٢ السنن الكربى )٤(



 

 ٤٨٣

 بـأرسهم واجتمعـوا ،فونـاخال األنـصار أن إال  هَّنبي اهللاُ َّىفَوَت حني خربنا نِم كان قد وإنه « 
 ،بكـر أبى إىل املهاجرون واجتمع، معهام ومن والزبري عىل عنا وخالف، ساعدة بنى سقيفة ىف

 فلـام ،نريـدهم فانطلقنا. األنصار من هؤالء إخواننا إىل بنا انطلق ،بكر أبا يا :بكر ألبى فقلت
 يـا تريـدون أيـن :فقـاال،القوم عليـه متـاأل مـا فـذكرا، صـاحلان رجـالن منهم لقينا منهم دنونا

 تقربـوهم ال أن علـيكم ال :فقـاال. األنـصار من هؤالء إخواننا نريد :فقلنا ؟املهاجرين معرش
 رجـل فإذا، ساعدة بنى سقيفة ىف أتيناهم حتى فانطلقنا. لنأتينهم واهللا :فقلت. أمركم اقضوا
 :قـالوا ؟لـه امـ :فقلـت. عبـادة بـن سـعد هـذا :فقالوا ؟هذا من :فقلت ،ظهرانيهم بني مزمل

 فـنحن ،بعـد أما :قال ثم ،أهله هو بام اهللا عىل فأثنى، خطيبهم تشهد قليال جلسنا فلام. يوعك
 فـإذا، قـومكم مـن دافـة دفت وقد، رهط املهاجرين معرش وأنتم، اإلسالم وكتيبة اهللا ،أنصار

 ،مأتكلـ أن أردت سـكت فلـام. األمـر مـن حيـضنونا وأن ،أصـلنا مـن خيتزلونا أن يريدون هم
 بعـض منـه أدارى وكنـت، بكـر أبـى يـدى بـني أقدمها أن أريد أعجبتنى مقالة زورت وكنت

 بكـر أبـو فـتكلم، أغـضبه أن فكرهـت. رسـلك عـىل :بكر أبو قال أتكلم أن أردت فلام، احلد
 بدهيتـه ىف قـال إال تزويـرى ىف أعجبتنـى كلمـة مـن تـرك مـا واهللا، وأوقر منى أحلم هو فكان
 عرفُي ولن أهل، له فأنتم خري من فيكم ذكرتم ما :فقال ،سكت حتى ،منها أفضل أو ،مثلها

 أحـد لكـم رضـيت وقـد، ودارا نـسبا العـرب أوسـط هم، قريش من احلى هلذا إال األمر هذا
، بيننـا جالس وهو اجلراح بن عبيدة أبى وبيد بيدى فأخذ. شئتم أهيام فبايعوا، الرجلني هذين

 إىل أحـب، إثـم من ذلك يقربنى ال عنقى فترضب أقدم أن واهللا كان، غريها قال مما أكره فلم
 أجـده ال شـيئا املـوت عنـد نفـسى إىل تسول أن إال اللهم، بكر أبو فيهم قوم عىل أتأمر أن من

، أمري ومنكم، أمري منا، املرجب وعذيقها، املحكك جذيلها أنا :األنصار من قائل فقال. اآلن
 ابـسط فقلت. االختالف من فرقت حتى صواتاأل وارتفعت، اللغط فكثر. قريش معرش يا

 سـعد عـىل ونزونـا، األنـصار بايعتـه ثم، املهاجرون وبايعه، فبايعته يده فبسط. بكر أبا يا يدك
 عمـر قـال. عبـادة بـن سـعد اهللا قتل :فقلت. عبادة بن سعد قتلتم :منهم قائل فقال عبادة بن

 ومل القـوم فارقنـا إن خـشينا بكـر أبى ةمبايع من أقوى أمر من حرضنا فيام وجدنا ما واهللا وإنا
 .»بعدنا منهم رجال يبايعوا أن بيعة تكن

 : ـ رواية هشام بن عروة عن عروة بن الزبري عن عائشة٢   .١٣

، مجيعهم من طريق )٥(، وابن عساكر)٤(،والبيهقي)٣(، والاللكائي)٢(، والبخاري)١(أخرجها ابن سعد
  :، عن عائشة ريض اهللا عنهاأخربين عروة بن الزبري: هشام بن عروة، قال

 ومـنكم أمـري منـا :فقالوا ساعدة بنى سقيفة ىف عبادة بن سعد إىل األنصار واجتمعت: الق..
 يـتكلم عمـر فـذهب، اجلـراح بـن عبيـدة وأبـو اخلطاب بن وعمر بكر أبو إليهم فذهب، أمري

 أعجبنـى قـد كالمـا هيأت قد أنى إال بذلك أردت ما واهللا يقول عمر وكان، بكر أبو فأسكته
 نحـن :كالمـه ىف فقـال ،النـاس أبلـغ فـتكلم بكـر أبـو تكلـم ثـم، بكر أبو يبلغه ال أن خشيت

                                                        
 .٢/٢٣٥ الطبقات )١(
 .١/٣٧٦، وتارخيه األوسط ٣٦٦٨، ٣٦٦٧ صحيحه برقمي )٢(
 .٢٤٣٨ رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، برقم )٣(
 .٨/١٤٢ السنن الكربى )٤(
 .٢٧٥، ٣٠/٢٧٤ تاريخ دمشق )٥(



 

 ٤٨٤

 فقـال. أمـري ومـنكم أمـري منـا، نفعل ال واهللا ال :املنذر بن حباب فقال. الوزراء وأنتم األمراء
 ،)٢(أحـسابا )١(وأعـرهبم، دارا العـرب أوسـط هـم الـوزراء وأنـتم األمـراء ولكنا، ال :بكر أبو

 رسول إىل وأحبنا وخرينا سيدنا فأنت، أنت نبايعك بل :عمر فقال. عبيدة أبا أو عمر فبايعوا
 :عمـر فقـال. عبـادة بن سعد قتلتم :قائل فقال، الناس وبايعه، فبايعه بيده عمر فأخذ.  اهللا

 .اهللا قتله

 : ـ رواية ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك٣   .١٤

أخربين أنس بن مالك أنـه سـمع خطبـة : ربنا معمر عن الزهري، قالأخ:  قال)٣(رواها عبد الرزاق
 .عمر

حـدثني أنـس بـن : حـدثني الزهـري، قـال:  عن البكائي عن ابن إسحاق قـال)٤(ورواها ابن هشام
 .مالك

حدثنا سلمة، عن حممد : حدثنا ابن محيد، قال: ، قال)٥(ومن طريق ابن إسحاق أيضا رواها الطربي
 .بن إسحاق به

 .حدثنا حممد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس:  قال)٦(حييى بن معنيورواها 

، عـن ]بـن يوسـف الـصنعاين[حدثنا إبراهيم بن موسى، أخربنـا هـشام : ، قال)٧(ورواها البخاري
 .معمر، عن الزهري، أخربين أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر

اقـدي، عـن معمـر، عـن الزهـري، عـن حدثني حممد بـن سـعد، عـن الو:  قال)٨(ورواها البالذري
 .)٩(أنس

 . من طريق عبد الرزاق مع زيادات واختالف يف بعض ألفاظه)١٠(ورواها ابن حبان

 
                                                        

 .))أكرمهم  ((:  يف متن ابن سعد)١(
فهي مل ترد يف متن من متون هذه . وكأهنا تفسري من الراوي: قلت. ))ايعني قريش  ((:  زاد متن سعد عقب هذه العبارة)٢(

 .الرواية
 .٥/٤٣٦ املصنَّف )٣(
 .٦٦١، ٢/٦٦٠ السرية النبوية )٤(
 .٣/٢١٠ تاريخ الطربي )٥(
 .١/١٥١ معرفة الرجال )٦(
 .٧٢١٩ صحيحه برقم )٧(
 .٢/٢٤٢ أنساب األرشاف )٨(
أخــربين أنــس بـن مالــك أنــه سـمع عمــر بــن : قــال الزهـري  ((: ، بـل فيــه مـا يف الطبقــات لــيس مـن روايــة الواقــدي)٩(

 .٢/٢٣٦، الطبقات ))..اخلطاب
 .٦٨٧٥ صحيحه برقم )١٠(



 

 ٤٨٥

 .، عن الزهري عن أنس)٢( من طريق حممد بن الوليد الزبيدي)١(ورواها الطرباين يف مسند الشاميني
ا يف اللفظ، إال أنه اختالف مل يغـري يف مجيعهم عىل اتفاق بينهم يف معنى اخلرب مع اختالف بعضهم أحيان

 :املعنى، ولفظه ــ كام عند البخاري ــ

 يـوم مـن الغـد وذلـك، املنـرب عـىل جلس حني اآلخرة عمر خطبة  سمعــ أنس بن مالك ــ أنه
^  اهللا رسـول يعـيش أن أرجـو كنـت قـال يتكلم ال صامت بكر وأبو فتشهد ^ النبى توىف
 قـد تعـاىل اهللا فـإن، مـات قد ^ حممد يك فإن - آخرهم كوني أن بذلك يريد - يدبرنا حتى
 ^ اهللا رسـول صاحب بكر أبا وإن ^ حممدا اهللا هدى بام به هتتدون نورا أظهركم بني جعل
 قبـل بـايعوه قـد منهم طائفة وكانت. فبايعوه فقوموا، بأموركم املسلمني أوىل فإنه، اثنني ثانى
 مالـك بـن أنـس عـن الزهـرى قال. املنرب عىل عامةال بيعة وكانت، ساعدة بنى سقيفة ىف ذلك

 النـاس فبايعـه، املنرب صعد حتى به يزل فلم. املنرب اصعد يومئذ بكر ألبى يقول عمر سمعت
 .عامة

 : ـ رواية زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود٤   .١٥

، )٧(وأمحـد ـــ )٦(، وابـن أيب عاصـم)٥(الفـسوي:  ــ ومـن طريقـه)٤(، وابن أيب شيبة)٣(رواها ابن سعد
، )١٣(، وابن عبد الرب)١٢( ــ وأبو نعيم)١١( ــ ومن طريقه البيهقي)١٠(، واحلاكم)٩(عرايب، وابن األ)٨(والنسائي

، مجـيعهم مـن طريـق زر بـن حبـيش عـن عبـد اهللا بـن مـسعود، )١٥(، والـضياء املقـديس)١٤(وابن عساكر
 : )١٦(قال

                                                        
 .١٦٩٩ برقم )١(
 . وهو طريق ابن معني)٢(
 .٢/١٩٨ الطبقات )٣(
 .٣٨١٩٩ املصنف برقمي )٤(
 .١/٤٥٤ املعرفة والتاريخ )٥(
 .٦٠٣ مسنده برقم )٦(
 .١/١٨٢، ويف فضائل الصحابة ٤٠٥، ١/٢١ املسند )٧(
 .٨٥٥ السنن الكربى برقم )٨(
 .٢٣٧٠ معجمه برقم )٩(
 .٣/٦٧ املستدرك )١٠(
 .٨/١٥٢ السنن الكربى )١١(
 .٤/١٨٨ حلية األولياء )١٢(
 .٣/٩٧٠ االستيعاب )١٣(
 .٢٧٢، ٣٠/٢٧١ تاريخ دمشق )١٤(
 .٢٣٠، ٢٢٩ األحاديث املختارة برقمي )١٥(
 . املتن ألمحد)١٦(



 

 ٤٨٦

 معـرش يا: فقال، عمر فأتاهم. ريأم ومنكم، أمري منا: األنصار قالت ^ اهللا رسول قبض ملا«
 نفسه تطيب فأيكم ؟ الناس يؤم أن بكر أبا أمر قد ^ اهللا رسول أن تعلمون ألستم، األنصار

 .» بكر أبا نتقدم أن باهللا نعوذ: األنصار فقالت ؟ بكر أبا يتقدم أن

 : ولفظ ابن األعرايب وابن عبد الرب

 هـل ،اهللا أنـشدتكم: اخلطـاب بن عمر الهق بكالم ساعدة بني سقيفة يوم األنصار رجوع كان
 تطيـب فأيكم: قال. نعم اللهم: قالوا بالناس؟ يصيل أن بكر أبا أمر  اهللا رسول أن تعلمون

 .اهللا ونستغفر نفسه تطيب ال كلنا: فقالوا ؟ اهللا رسول فيه أقامه ٍمقام عن يزيله أن نفسه

ِوهذه رواية جيدة اإلسناد، وهذا اللفظ وإن مل يرد يف  رواية الباب حديث عمر التي رواها الزهري َ
ّعن عبيد اهللا، إال أنه ليس يف الباب ما يردها، بل هناك ما يؤكد معناها من نـصوص أخـرى وال يمنـع . َُ

صدور هذا القول من عمر يوم السقيفة لدرء الفتنة، ويف هذا اخلرب ما يصحح شـهود ابـن مـسعود يـوم 
 .)١(السقيفة، وحفظ يشء مما جرى فيه

 رشيـط بـن نبيط، من طريق )٤(، والبيهقي)٣(، والطرباين)٢(رواها النسائي: عبيد بن سامل ــ رواية ٥   .١٦
 : قال عبيد بن سامل عن

 األمـر هـذا يف هلـم فـإن األنـصار من إخواننا إىل انطلقوا: فقالوا يتشاورون املهاجرون اجتمع
  بكـر أيب بيـد عمـر فأخـذ )٥(أمري ومنكم أمري منا: األنصار من رجل فقال فانطلقوا نصيبا
 يقــول إذ ( ؟ مهــا مــن ؟ ) الغــار يف مهــا إذ اثنــني ثــاين ( الثالثــة هــذه لــه مــن أخــربوين: فقــال

 وقـال عليهـا فـرضب  بكـر أبـو بيـد خذأف ) معنا اهللا إن ( ؟ صاحبه من) حتزن ال لصاحبه
 .لةمجي حسنة بيعة يل فبايعوه بايعوه: للناس

طويل روته املصادر كامال وخمترصا، واقترص ابن ماجه عىل رواية مـا هذه الرواية جزء من حديث 
خيص أمر النبي أبا بكر بالصالة بأصحابه يف مرضـه األخـري دون أن يـروي بقيتـه املـذكورة هنـا، وقـال 

 بن سلمة يرويه «: ُوقد اختلف يف إسناد هذه الرواية كام قال الدراقطني. )٦(»هذا حديث غريب«: عقبه

                                                        
 اجتمــع   النبــي قــبض ملــا  ((: قــال عنــه اهللا ريض مــسعود ابـن عــن الــشعبييؤيــد ذلــك مــا رواه احلــاكم عــن  وقـد )١(

 ))بكــر أبــا النــاس بــايع: هلــا فقلــت ســلمة أم فأتيــت بكــر أيب بيعــة يف ســاعدة بنــي ســقيفة إىل األنــصار و املهــاجرون
املراسـيل البـن أيب ( الشعبي مـن ابـن مـسعود ، وهذا اخلرب وإن كان يف إسناده انقطاع إذ مل يسمع)٣/٧٩املستدرك (

، إال أن معناه يقوى بروايتنا هذه التي نحن بصددها، فضال عن أنه ليس يف معنى اخلـرب مـا يـستحق )١٦٠حاتم ص
 وأربعـني ثامنيـة مـن الشعبي سمع  ((: ّوضعه أو يدفع إليه، وقد قوى بعضهم مراسيل الشعبي، منهم العجيل إذ يقول

 ).٤٤٦، ١٢معرفة الثقات ص  ())صحيحا إال يرسل يكاد ال صحيح الشعبي مرسل. . النبي أصحاب من
 .٨٠٥٥، ٧٠٨١ السنن الكربى برقم )٢(
 .١/٢٤٢وانظر كالم الدارقطني عىل هذه الرواية يف العلل . ٦٣٦٧ املعجم الكبري برقم )٣(
 .٨/١٤٥ السنن الكربى )٤(
 .))يصلحان ال إذا واحد غمد يف فانسي عمر قال (( : زاد متن النسائي والبيهقي)٥(
 .١٢٣٤، برقم ١/٣٩٠ سنن ابن ماجه )٦(



 

 ٤٨٧

 وخالفه، )١(عبيد بن سامل عن، أبيه عن، نبيط بن سلمة عن، بكري بن يونس فرواه، عليه فواختل، نبيط
، نبيط بن سلمة عن رووه، اخلريبي داود بن اهللا وعبد، الرؤايس الرمحن عبد بن ومحيد، األزرق إسحاق

 .)٣(»الصواب وهو ،)٢(عبيد بن سامل عن، رشيط بن نبيط عن، هند أيب بن نعيم عن

 فـضال عـام فيهـا مـن زيـادات شـاذة مل تـرد يف »حديث غريـب«نت كام قال ابن ماجه وهي وإن كا
 .الروايات الصحيحة، إال أهنا ال ختالف يف جمملها روايات الباب من حيث املعنى

 عصوان ذي بن سعيد )٦(]بن يزيد[  من طريق)٥(، وأبو نعيم)٤(رواها أمحد: الطائي رافع ـ رواية ٦   .١٧
 : قال، السالسل غزوة يف بكر أيب رفيق الطائي رافع عن اللخمي عمري بن امللك عبد عن، العنيس

 ومـا، بـه كلمهـم ومـا األنـصار به تكلمت عام حيدثه وهو - فقال، بيعتهم من قيل عام وسألته
 يف  اهللا رسـول بـأمر إيـاهم إمـامتي مـن بـه ذكـرهم ومـا، األنصار اخلطاب بن عمر به كلم

 .ردة بعدها وتكون، فتنة تكون أن وختوفت، منهم هاوقبلت، لذلك فبايعوين: - مرضه

 .وهذه الرواية من األفراد، إال أهنا ليست تعارض شيئا يف الباب

 جـ ــ أصح ما جاء يف أبرز مواقف الصحابة من بيعة أيب بكر
 :ما جاء يف موقف عيل بن أيب طالب: أوال

، )١١(، ومــسلم)١٠( ــــ والبخــاري)٩(، وأبــو عوانــة)٨( ــــ ومــن طريقــه الطــربي)٧(أخــرج عبــد الــرزاق .١٨
  نــــع روةــــــــع عنالزهري  شهاب ابن من طريق )١٤(، والبيهقي)١٣(، وابن حبان)١٢(والبالذري

 

                                                        
 . وهذا هو إسناد البيهقي)١(
 . وهو إسناد النسائي والطرباين)٢(
 .١/٢٤٢ العلل )٣(
 .١/٨ املسند )٤(
 .يف ترمجة عبد اهللا بن أمحد بن سوادة أيب طالب) ٢/٥٩( أخبار أصبهان )٥(
 .ار أصبهان ساقط من املطبوع من أخب)٦(
 .٥/٤٧٢ املصنف )٧(
 .٣/٢٠٧ تارخيه )٨(
 .٦٦٧٩ مسنده برقم )٩(
 .٤٢٤١، ٤٢٤٠، ٣٧١٢ صحيحه بأرقام )١٠(
 .١٧٥٩ صحيحه برقم )١١(
 .٢/٢٦٨ أنساب األرشاف )١٢(
 .٤٨٢٣ صحيحه برقم )١٣(
 .٦/٣٠٠ السنن الكربى )١٤(



 

 ٤٨٨

 :)١(عائشة

 مما  أرسلت إىل أبى بكر تسأله مرياثها من رسول اهللا أن فاطمة عليها السالم بنت النبى 
ال «  قـال خيرب، فقال أبو بكر إن رسول اهللا أفاء اهللا عليه باملدينة وفدك، وما بقى من مخس 

وإنى واهللا ال أغري شيئا مـن . » ىف هذا املال -  -نورث، ما تركنا صدقة، إنام يأكل آل حممد 
 وألعملن فيها بـام عمـل  عن حاهلا التى كان عليها ىف عهد رسول اهللا صدقة رسول اهللا 

فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة عىل أبى بكـر  فأبى أبو بكر أن يدفع إىل -  -به رسول اهللا 
 سـتة أشـهر، فلـام توفيـت، ىف ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعـد النبـى 

دفنها زوجها عىل ليال، ومل يؤذن هبا أبا بكر وصىل عليها، وكـان لعـىل مـن النـاس وجـه حيـاة 
ى بكـر ومبايعتـه، ومل يكـن فاطمة، فلام توفيت استنكر عىل وجوه الناس، فالتمس مصاحلة أب

.  كراهيـة ملحـرض عمـر.يبايع تلك األشهر، فأرسل إىل أبى بكر أن ائتنا، وال يأتنا أحـد معـك
فقال أبـو بكـر ومـا عـسيتهم أن يفعلـوا بـى، واهللا . فقال عمر ال واهللا ال تدخل عليهم وحدك

أعطـاك اهللا ومل فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد عىل فقال إنـا قـد عرفنـا فـضلك، ومـا . آلتينهم
ننفس عليك خريا ساقه اهللا إليك، ولكنـك اسـتبددت علينـا بـاألمر، وكنـا نـرى لقرابتنـا مـن 

حتى فاضت عينا أبى بكر، فلام تكلم أبو بكر قال والذى نفـسى . )٢( نصيبا-  -رسول اهللا 
  أحب إىل أن أصل من قرابتى، وأما الـذى شـجر بينـى وبيـنكم-  -بيده لقرابة رسول اهللا 

 يـصنعه فيهـا -  -من هذه األموال، فلم آل فيها عن اخلري، ومل أترك أمرا رأيت رسـول اهللا 
فلـام صـىل أبـو بكـر الظهـر رقـى عـىل . فقال عىل ألبى بكر موعدك العشية للبيعـة. إال صنعته

املنرب، فتشهد وذكر شأن عـىل، وختلفـه عـن البيعـة، وعـذره بالـذى اعتـذر إليـه، ثـم اسـتغفر، 
 فعظم حق أبى بكر، وحدث أنه مل حيمله عىل الـذى صـنع نفاسـة عـىل أبـى بكـر، وتشهد عىل

وال إنكارا للذى فضله اهللا به، ولكنا نرى لنا ىف هذا األمر نـصيبا، فاسـتبد علينـا، فوجـدنا ىف 
وكان املسلمون إىل عىل قريبا، حني راجع األمـر . أنفسنا، فرس بذلك املسلمون وقالوا أصبت

 .املعروف

ـــ يف طريقـه عـن معمـر عـن  ، وأبو عوانة، والبيهقي)٤( ــ ومن طريقه مسلم)٣(عبد الرزاقزاد متن 
  :الزهري، قال

 هاشـم بنـي مـن أحد وال ،ال قال ؟أشهر ستة عيل يبايعه فلم :للزهري رجل فقال معمر قال
 .عيل بايعه حتى

 عـن كيسان بن صالح حدثني إسحاق بن حممد عن بكري بن يونسمن طريق )٥(ابن عساكر وروى
 .بنحو رواية الزهري عن عروة ..عائشة عن عروة

 

                                                        
 . املتن متن البخاري)١(
 .))حقا ((: ملتون االخرى كذا يف متن البخاري، ووقع يف مجهرة ا)٢(
 ).٥٣(١٧٥٩برقم ) خمترصا من غري قول الزهري هذا( ومن طريقه مسلم يف صحيحه )٣(
اجلمــع بــني : ، إال أنــه روى املــتن خمتــرصا فلــم يــورد لــذلك  قــول الزهــري هــذا، ولكــن انظــر)٥٣(١٧٥٩ بــرقم )٤(

 .٩/٣٤٤، وفتح الباري )٤/١٠٤(، وجامع األصول )١/١٤ (٦الصحيحني برقم 
 .٣٠/٢٨٨ تاريخ دمشق )٥(



 

 ٤٨٩

 :قال احلنفية ابن حممد عن يعىل أبو حدثنا راشد أبى بن جامع من طريق )١(أخرج البخاري .١٩

. عمـر ثـم قـال مـن ثم قلت. بكر أبو قال - ^ - اهللا رسول بعد خري الناس أى ألبى قلت 
 .املسلمني من رجل الإ أنا ما قال أنت ثم قلت عثامن يقول أن وخشيت

 .» ..وعمر بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خري«: قال  من طرق إىل عيل )٢(أخرج أمحد .٢٠

 : قال جحيفة، أيب عن زر، عن عاصم، عن زيد، بن محادأخرج أمحد من طريق  .٢١

 أال: قـال ثـم .الـصديق بكـر أبـو ؟ نبيهـا بعـد األمة هذه بخري أخربكم أال: فقال عيل، خطبنا
 .عمر: فقال ؟ بكر أيب وبعد نبيها بعد األمة هذه خريب أخربكم

 : اجلمل يوم قال أنه  ّعيل رواية سفيان الثوري بإسناده إىل .٢٢

 ثـم أنفـسنا، قبـل مـن رأيناه يشء ولكنه إمارة، يف به نأخذ عهدا إلينا يعهد مل  اهللا رسول إن
 عـىل اهللا، رمحـة عمـر خلفاسـت ثـم واسـتقام، فأقام بكر، أيب عىل اهللا، رمحة بكر أبو خلفُاست

 .)٣(بجرانه الدين رضب حتى واستقام، فأقام عمر،

  :قال احلارث بن عقبةحديث  .٢٣

 ، الـصبيان مـع يلعـب احلـسن فـرأى يمـشى خـرج ثـم ، العـرص عنـه اهللا رىض بكـر أبـو صىل
  .يضحك وعىل . بعىل شبيه ال ،بالنبى شبيه ،بأيب :وقال عاتقه عىل فحمله

، )٦(، وسـفيان)٥(، وعبد اهللا بن املبارك)٤(اللفظ، رواه أبو عاصم الضحاكفهذا حديث صحيح هبذا 
 مليكـة أبـى ابـن عـن حسني أبى بن سعيد بن عمرمجيعا عن ، )٨(، وبرش بن الرسي)٧(وعيسى بن يونس

 اهللا بن الزبري األسـدي عنـه يف حني تفرد أبو أمحد حممد بن عبد. باللفظ السابق .. احلارث بن عقبة عن
عل هذا من أوهام ول: قلت. )٩())..بليال^ خرجت مع أيب بكر من صالة العرص بعد وفاة النبي ((: بلفظ

، فإنه عىل الرغم من كونه ثقة من رجال الشيخني، فإن له أوهاما كام قال ابن أيب حاتم أيب أمحد األسدي
فيه هذه يس ويؤكد ذلك أين وجدت يف لفظ بعض من روى عنه اخلرب ما ل ).٧/٢٩٧اجلرح والتعديل (

 .وكأنه وهم فيه أحيانا وضبط لفظه أحيانا أخرى: قلت). ٥٣كنحو ما عند البزار برقم (الزيادة 

                                                        
 .٣٦٧١ صحيحه برقم )١(
 .١٠٣٠، ٩٢٦، ٩٢٢، ٨٧١، ٨٣٣ املسند بأرقام )٢(
 .٤٨٣  سبق احلديث عن هذ اخلرب ص)٣(
 .١٣/١٧٤، وابن عساكر ٣٥٤٢البخاري برقم :  أخرجه من هذا الطريق)٤(
 .٣٧٥٠البخاري برقم :  أخرجه من هذا الطريق)٥(
، واآلجــري يف ٢/٢٩٧، والعجــيل يف معرفــة الثقــات ٦/٣٥٨ ابــن ســعد يف الطبقــات : أخرجــه مــن هــذا الطريــق)٦(

  .١٣/٣٥٨، وابن عساكر ١٦٣٤الرشيعة برقم 
 .٢/١٢البغوي يف معجم الصحابة :  أخرجه من هذا الطريق)٧(
 .١٢٥أبو نعيم يف فضائل اخللفاء األربعة برقم  أخرجه )٨(
 .٣٨، وأبو يعىل يف املسند برقم ٤٠٩حاد واملثاين برقم ، وابن أيب عاصم يف اآل١/٨أمحد  أخرجه )٩(



 

 ٤٩٠

 :ما روي يف موقف العباس وبني هاشم: ثانيا

ــ يف طريقه  )٤(، والبيهقي)٣( ــ وأبو عوانة)٢(ــ ومن طريقه مسلم)١(رواها عبد الرزاق: رواية الزهري .٢٤
  :ديث طويل جاء فيهعن معمر عن الزهري يف ح

 هاشم بني من أحد وال ،ال :قال ؟أشهر ستة عيل يبايعه فلم :للزهري رجل فقال :معمر قال
 .عيل بايعه حتى

 

  



  :)٥(أ ـ خالد وابن نويرة

 : إىل إسالم مالك بن نويرةأهم املرويات التي تشري: أوال

  عـنأيب احلسن املـدائني حممد بن عيل ــ عن )٧( ــ ومن طريقه ابن عساكر)٦(أخرج خليفة بن خياط .٢٥

 : )٩(قال أبيه عن سامل عن الزهري عن ذئب أيب )٨(]ابن[

. شـديدا جزعـا ذلـك مـن فجـزع ،وأصحابه مالك بمقتل فأخربه ،بكر أيب عىل قتادة أبو قدم
 تـأول يكـون أن عـىل خالـد يزيـد هـل: بكـر أبـو فقـال. عليـه فقـدم خالـد إىل بكـر أبو فكتب

 . واملال السبي ورد نويرة بن مالك وودى خالدا بكر أبو ورد فأخطأ؟

 .إسناده صحيح

 
                                                        

 ).٥٣ (١٧٥٩برقم ) خمترصا من غري رواية قول الزهري هذا(، ومن طريقه مسلم يف صحيحه ٥/٤٧٢ املصنف )١(
اجلمــع بــني : ، إال أنــه روى املــتن خمتــرصا فلــم يــورد لــذلك  قــول الزهــري هــذا، ولكــن انظــر)٥٣(١٧٥٩ بــرقم )٢(

 .٩/٣٤٤، وفتح الباري )٤/١٠٤(، وجامع األصول )١/١٤ (٦ الصحيحني برقم
 .٦٦٧٩ مسنده برقم )٣(
 .٦/٣٠٠ السنن الكربى )٤(
 بن الرمحن عبد بن حصني عن، جبرية بن عتبة حدثني: قال عمر بن حممدعن ) ٦/١٦٦الطبقات ( أخرج ابن سعد )٥(

 سـنة املحـرم هـالل رأى فلـام، املدينـة قـدم عـرش سـنة احلـج مـن  اهللا رسول صدر  ملا:قال معاذ بن سعد بن عمرو
 .شاعرا وكان، أسلم قد وكان، يربوع بني صدقة عىل نويرة بن مالك فبعث، العرب يف املصدقني بعث عرشة إحدى

 ). ط العمري١٠٥ص  (٦٨ تارخيه ص )٦(
 .١٦/٢٥٥ تاريخ دمشق )٧(
 . ما بني حارصتني ليس يف طبعة زكار لتاريخ خليفة)٨(
 ).١٥٢-١٥١إضاءات بحثية ص ( العوين هذه الرواية وقال مل يصح يف باب خالد وعمر غريها  صحح حاتم)٩(



 

 ٤٩١

 :مرويات مشكلة: ثانيا

 بـن حييـى زكريا أيب عن حممد بن عيل حدثنا:  ــ)٢(ــ ومن طريقه ابن عساكر)١(قال خليفة بن خياط .٢٦

 : قال قتادة أيب عن أبيه عن قاإسح بن سعد عن ،العجالين )٣(معن

 سـمعوا فـإن يقيمـوا أن دارا أتـوا إذا أن الـردة إىل وجـه الـذين هائـمرأو خالد إىل بكر أبو عهد
 يسمعوا مل وإن الصدقة له ومنعوا نقموا الذي عن يسألوهم حتى أمسكوا صالة رأوا أو ذاناأ
 قتـال مـن فـرغ حتـى خالد مع فكنت: قال. وحرقوا وقتلوا ةالغار شنوا مصليا رأوا وال ذاناأ

 إىل فانتهينـا أمامـه خالـد فقـدمنا متـيم بنـي بـالد إىل سار ثم. وسليم وهوازن وغطفان طليحة
 عبـاد نحـن: قلنا ؟ أنتم من: فقالوا إلينا فثاروا للغروب الشمس طفلت حني منهم بيت أهل

 ذانـاأ يـسمعوا فلم رساياه بث خالد كان وقد. لموناملس اهللا عباد ونحن: فقالوا املسلمون اهللا
 خالد فأمر قومه من أرسى يف نويرة بن باملك فجاءوا املذار ناحية من بالبعوضة قوم وقاتلهم

 .بقتلهم فأمر أصبح ثم أسلحتهم بأخذ

ُّ أبو زكريا العجـالين، وتتبـع مروياتـه يفيـد أنـه نْعَم بن حييى يف إسناده إىل أيب قتادة : قلت كـان َ

وذكـره ابـن حبـان يف . )٤(جمهـول: َومل يعرف أبـو حـاتم حالـه فقـال. مهتام برواية األخبار دون احلديث

ُ، وقتـل )٦(، وأيب قتـادةوإسحاق والد سعد، من التابعني، روى عن أبيه كعب بـن عجـرة. )٥(ثقاته

ولعل ما حكـاه .  سيأيتومتن هذه الرواية حسن يف بابه ليس بمنكر، ويعضده ما. )٧(رمحه اهللا يوم احلرة

 .  الذي عذره به أبو بكر هذا املتن يفرس خطأ تأويل خالد 

  بن )١٠(اهللا عبد بن )٩(طلحة نا: قال إسحق ابن عن، ]بن سليامن[ بكر حدثنا:)٨(قال خليفة بن خياط

 
                                                        

 .٦٨، ٦٧ تارخيه ص )١(
 .١٦/٢٥٦ تاريخ دمشق )٢(
وهو حتريف، والعجيـب أن هـذا التحريـف وقـع يف مـصادر قديمـة ! ))حييى بن معني((:  يف مطبوعتي التاريخ خلليفة)٣(

 مـن كتـاب اجلـرح ٢، وحاشـية ٣/٣٨٦ مـن التـاريخ الكبـري للبخـاري ٢اشـية ح: راجـع(أخرى غري تاريخ خليفة 
وتتبع مروياته يفيـد أنـه أبـو زكريـا العجـالين، مل يـرو عنـه ). ١/٢٥١ من لسان امليزان ٢، وحاشية ٢/٩٠والتعديل 

 .غري أيب احلسن املدائني عيل بن حممد، غلب عليه رواية األخبار عىل احلديث
 . يف ترمجة إبراهيم بن بشري٢/٩٠ اجلرح والتعديل )٤(
وكأنه يشري بذلك إىل حجتـه يف توثيقـه إيـاه يف مقابـل جتهيـل . ))يروي عنه أهل املدينة((: ، وقال فيه٩/٢٦٠ الثقات )٥(

ُواحلق معه إن شاء اهللا، مع العلم أن من هذه حاله فإنه ال حيتمل التفرد، إال أن يعضد: قلت. أيب حاتم له َ. 
 .٢/٤٧٠ل  هتذيب الكام)٦(
 .٧/٢٧٦  الطبقات البن سعد)٧(
 .٦٨ تارخيه ص )٨(
 ).٣/٢٧٩(، والتصويب من طبعة العمري، وتاريخ الطربي ))طليحة((:  يف طبعة زكار)٩(
 ).٣/٢٧٩(، والتصويب من تاريخ الطربي ))عبيد اهللا((:  يف طبعتي العمري، وزكار)١٠(



 

 ٤٩٢

 : وقال. )٢(نحوه قتادة )١(]أيب [عن بكر أيب بن الرمحن عبد

 بـال فـام: قلنـا. مسلمون ونحن: فقالوا. مسلمون إنا: فقلنا حالسال أخذوا القوم غشينا ملا إنا
. الـسالح فـضعوا تقولـون كام كنتم فإن: قلنا ؟ معكم السالح بال فام: قالوا ؟ معكم السالح

 .وصلوا صلينا ثم السالح فوضعوا

ُهذا إسناد قوي، وبكر بن سليامن، هو أبو حييى البرصي األسواري، صـاحب أخبـار، وهـو : قلت

، ومل أر لـه خـربا )٣(واة املغازي عن ابن إسحاق، وعىل الرغم من أنـه قـد روى عنـه أكثـر مـن ثقـةمن ر
ويبدو من تتبع مرويات بكـر بـن سـليامن . )٥(جمهول: ، إال أن أبا حاتم مل يعرف حاله، فقال فيه)٤(منكرا

مع شـهرة العـاملني يف ّعىل قلتها، أن أكثر ما اشتغل به األخبار واملغازي، وأن مروياته اندرست مبكرا 
هذا امليدان وتعددهم، حتى كاد أن يغيب بكر عن عـامل الروايـة لـوال صـنيع بعـض تالميـذه ممـن سـبق 

ومن ثم فال أجد غضاضة من توثيقه، أو عىل األقل أراين متفقـا مـع الـذهبي حـني رد عـىل أيب . ذكرهم
 .)٦(»تعاىل اهللا شاء إن به بأس وال«: حاتم قوله قائال

 بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، فإن له رواية عن نفر قليل من أصحاب أما طلحة

 عبد بن اهللا عبد بن طلحة بن شعيب نا يعقوب نا عبادة ابن حدثني«: وقال البخاري. )٧(^رسول اهللا 

 أيب تبنـ أسـامء ىل قالـت: أيب نـا شعيب وحدثنا عائشة أدرك وكان أبيه عن الصديق بكر أيب بن الرمحن

، فـال يبعـد أن يكـون أدرك )هـ٧٣ت(، وأسامء )هـ٥٧ت(وإذا كان لطلحة إدراك لعائشة : قلت. »بكر

فضال عن أن اخلرب ليس منكرا كام قلت، . فإسناد هذا اخلرب عندي قوي. وروى عنه) هـ٥٤ت(أبا قتادة 

 .ُفيحتج به إن شاء اهللا

                                                        
 . ساقط من طبعة زكار)١(
 . اآلنف قبله. قتادة أيب عن أبيه عن إسحق بن سعد عن معني بن حييى يعني نحو حديث )٢(
َّخليفـة بـن خيـاط، وشـهاب بـن معمـر، :  ممن وقفت عليه روى عن بكـر بـن سـليامن)٣( َوهـذان أشـهر مـن روى عنـه (َُ

، ومطـاع )٣٤٤-٢/٣٤٣(ُ، وابـن حجـر يف اللـسان )٢/٦١(َومل يعـرف الـذهبي يف امليـزان . املغازي البن إسـحاق
يف حني وقفت له أيضا عىل موسى بـن عبـد اهللا اخلزاعـي . غريمها لبكر) ٢٥١ص (يش ــ يف رواة ابن إسحاق الطرابي

انظـر الـسنن (، وحممد بن عبـاد بـن آدم )وهو طريق للبزار يف أكثر من موضع يف مسنده إىل مغازي ابن إسحاق عنه(
 ). ٣/٣٨٥الكربى للبيهقي 

ِنه راوية من رواة املغازي عـن ابـن إسـحاق فهو ال يكاد خيرج يف املصادر عن كو)٤( مـسنده (وذلـك مـا يؤكـده البـزار . َ
يف : تنبيـه. ())واملبعـث املبتـدأ إسـحاق ابـن مـن سـمع ،بالسرية مشهور رجل سليامن بن بكر((: يف قوله) ٨٠٢٢برقم 

 ). ١٢٠٥والتصويب من كشف األستار برقم ! ))املبتدأ واملبحث((: املطبوع السري
 .٢/٣٨٧لتعديل  اجلرح وا)٥(
 .٢٥١رواة حممد بن إسحاق، ملطاع الطرابييش، ص : وراجع أيضا يف باب بكر بن سليامن. ٢/٦١ ميزان االعتدال )٦(
 .٤/٣٢٩، والثقات ٤/٤٧٥اجلرح والتعديل :  انظر)٧(



 

 ٤٩٣

 أبيـه عـن عـروة بن هشام عن سيفريق ، من ط)٣(، واألصفهاين)٢(، وابن عساكر)١( الطربيأخرج .٢٧
 :قال

 يكـن مل أنـه آخرون وشهد .ذلك مثل ففعلوا ،وصلوا وأقاموا أذنوا أهنم الرسية من قوم شهد
 ،سـبيهم يف إليه ويطلب ،دمه بكر أبا ينشد نويرة بن متمم أخوه وقدم ،فقتلوا ،يشء ذلك من

 يا ال :فقال .رهقا سيفه يف إن :لوقا ،يعزله أن خالد يف عمر عليه وألح ،السبي برد له فكتب
 .الكافرين عىل اهللا هّسل سيفا ألشيم أكن مل ،عمر

، إال أن ظاهره أيضا يشري إىل إدراك عروة لبعض )٤(هذا خرب وإن كان ظاهر إسناده االنقطاع: قلت
عضد هذا فضال عن أن ما صح يف هذا الباب كله ــ باب عمر وخالد بن الوليد ــ ي. من شهد هذه الوقعة

ل ابـن ــــة مقتـــن مـشكالت قـضيـــمعناه ويصححه، فيحسن اخلرب بذلك يف بابه، كام أنه حيـل كثـريا م
 .نويرة

 :ب ـ تبذيره املال
ــى)٥(أخــرج أمحــد .٢٨ ــســائي)٧(، ويعقــوب الفــسوي)٦(، والبخــاري يف الكن ـــدواليب)٨(، والن ، )٩(، والـ

 :قال اليزين يَمــُس بن نارشة عن ،رباح بن ّعيل من طريق )١١(وابن عساكر ،)١٠(والطرباين

 مـن إلـيكم عتـذرأ إين فيـه وقـال احلـديث فـذكر اجلابيـة يـوم يقول اخلطاب بن عمر سمعت 
ذا و البـأس ذا فأعطـاه املهـاجرين ضـعفة عـىل املـال هـذا حيـبس أن أمرتـه إين الوليد بن خالد

: املغرية بن حفص بن عمرو أبو فقال اجلراح بن عبيدة أبا وأمرت فنزعته اللسان وذا الرشف
 سـيفا وغمـدت  اهللا رسول استعمله عامال نزعت لقد اخلطاب بن عمر يا عذرتَأ ما واهللا
 ابـن وحـسدت الـرحم قطعـت ولقـد  اهللا رسـول نـصبه لـواء ووضعت  اهللا رسول سله
 .عمك ابن يف مغضب السن حديث القرابة قريب إنك اخلطاب بن عمر فقال العم

 . إسناده صحيح: قلت

                                                        
 .، واملتن له٣/٢٧٩ تارخيه )١(
 .١٦/٢٥٧ تاريخ دمشق )٢(
 .١٥/٣٠٢ األغاين )٣(
 .هد هذه الوقعة ذلك أن عروة مل يش)٤(
 .، واملتن له٣/٤٧٦ املسند )٥(
 .٥٤ص الكنى،  )٦(
 .٤٦٤، ١/٤٦٣ املعرفة والتاريخ )٧(
 .٨٢٢٥ السنن الكربى برقم )٨(
 .١/٤٥ الكنى واألسامء )٩(
 .٧٦١ املعجم الكبري برقم )١٠(
 .٢٦٤، ١٦/٢٦٣ تاريخ دمشق )١١(



 

 ٤٩٤

 بـن هـشام نـاا ،فديك أيب ابن نا ،دحيم حدثني الدمشقي زرعةمن طريق أيب  )١( ابن عساكرأخرج .٢٩
 :قال أبيه عن أسلم بن زيد عن سعد

 :قـال بكـر أبـو تـويف فلام :قال .اهللا مال ينفق بالشام الوليد بن خالد تدع :الصديق بكر أليب عمر قال 
 فكتـب .بعده أفعله ال بيشء بكر أبا أمرت كنت إن اهللا ُكذبت :يقول بكر أبو تويف حني عمر سمعت

 .عبيدة أبو فحرض :قال ،اجلراح بن عبيدة أبا فبعث .بعملك يل حاجة ال فإنه بعد أما :خالد إليه

وهشام بن سعد وإن كان فيه ضعف، إال أنه كان أثبت الناس يف زيـد . وهذا إسناده صحيح: قلت
 .هللا عنه، وروايته عنه مشهورة يف الصحاحوأسلم والد زيد هو موىل عمر ريض ا. )٢(بن أسلما

 بن عمر حدثني: قال  الواقديعمر بن حممدــ عن  )٤( ــ ومن طريقه ابن عساكر)٣(أخرج ابن سعد .٣٠
 :يقول مالك أيب بن ثعلبة سمعت قال رباح بن خالد رباح أيب عن ،)٥(احبر بن اهللا عبد

 مـن أنـاس فـإذا ،واألنصار اجرينامله من نفر ومعه السبت يوم بقباء اخلطاب بنعمر  رأيت 
 أي :قـال .الـيمن مـن :قـالوا ؟القـوم نَمـ :فقـال ،حجاجا قباء مسجد يف يصلون الشام أهل

 الوليـد بـن خالـد مـوت :قـالوا ؟خـرب ٍةَبِّرَغُم من هل :قال .محص :قالوا ؟نزلتم الشام مدائن
 كـان :وقـال ،هعليـ الـرتحم وأكثر ،ونكس ،مرارا عمر فاسرتجع :قال .محص من رحلنا يوم

 عزلته :قال ؟عزلته مِفل :طالب أيب بن عيل له فقال .النقيبة ميمون ،العدو لنحور سدادا واهللا
 وترتكـه املـال يف التبـذير عـن تعزله فكنت :عيل قال .اللسان وذوي الرشف ألهل املال لبذله

  ؟بلوته فهال :قال .يرىض يكن مل :قال .جنده عىل

 .ويعضد متنه اخلربان اآلتيان. ، مل أجدهرباح بن اهللابن عبد  يف إسناده عمر: قلت

 أيب بـن إسـامعيل حـدثنا قـال عيينـة بن سفيانمن طريق  ،)٧(، وابن عساكر)٦(سعد بن حممدأخرج  .٣١
 :حازم يقول أيب بن قيس سمعت قال خالد

 .كانت ما أمورا به نظن كنا لقد ،سليامن أبا اهللا يرحم :عمر قال الوليد بن خالد مات ملا 

 .وإسناده صحيح

  :قال نافع عن أسامء بن جويرية  من طريق)١٠(، وابن عساكر)٩(، وأبو نعيم)٨(سعد بنأخرج ا .٣٢

                                                        
 .١/٣٧٩بالء وأورده الذهبي يف سري أعالم الن. ١٦/٢٦٣ تاريخ دمشق )١(
 .٣٠/٢٠٨ هتذيب الكامل )٢(
 .٥/٤٢ الطبقات )٣(
 .١٦/٢٧٥ تاريخ دمشق )٤(
 .رياح:  كذا يف املطبوع من الطبقات، ويف تاريخ دمشق)٥(
 .٩/٤٠١، ٥/٤٣ الطبقات )٦(
 .١٦/٢٨٠ تاريخ دمشق )٧(
 .٩/٤٠١، ٥/٤٤ الطبقات )٨(
 .٩٣٠ ص  معرفة الصحابة)٩(
 .٢٧٧، ١٦/٢٧٦ تاريخ دمشق )١٠(



 

 ٤٩٥

 فقـال اخلطـاب بـن عمر ذلك فبلغ وغالمه وسالحه فرسه إال يدع مل الوليد بن خالد مات ملا
 .به ظنناه ما غري عىل كان سليامن أبا اهللا يرحم

 .سبق من مرويات البابإسناده مرسل، ويعضد متنه ما : قلت

ُجـ ــ رأي عمر يف إعالم املسلمني أن النرص من عند اهللا وليس من عند خالد ْ َ: 
 : قال، أبيه عن، أسلم بن زيد عن، سعد بن هشام من طريق )١(أخرج ابن أيب شيبة .٣٣

 إذ، الـسوق يف لقـائم فـإين: أيب قـال: زيـد  قـال..وأصـحابه هو حرص الشام عبيدة أبو أتى ملا
 أشتد فخرجت: قال، يبرشون اليامن بن حذيفة فيهم، الثنية من هبطوا قد، مبيضني قوم أقبل
، أكـرب اهللا: عمر فقال، والفتح اهللا بنرص أبرش، املؤمنني أمري يا: فقلت، عمر عىل دخلت حتى
 .الوليد بن خالد كان لو قائل رب

فـإن فرحـة عمـر كانـت وهو أصح يشء يف هذا الباب، مل يصح فيه غريه، . وإسناده صحيح: قلت
هبذا احلدث عارضة، ومل تكن دافعا لعزل خالد كام سيأيت يف روايات مل يـصح منهـا يشء أن جعلـت أن 

 .هذا األمر أصل يف بابه وهو أن عمر إنام عزله هلذا السبب

 :نفس عمر جتاه خالد ريض اهللا عنهاميف د ــ تتمة يف حقيقة ما 
ــ)٣(ســعد بــن، ا)٢(أخــرج عبــد الــرزاق .٣٤ ، ويف )٥(، والبخــاري يف الــصحيح تعليقــا)٤(ن أيب شــيبة، واب

 شـقيق عـن األعمـش طريق  من)١٠(، وابن عساكر)٩(، والبيهقي)٨(، واحلاكم)٧(، وابن شبة)٦(التاريخ
 :قال سلمة بنا

 مـن أعيـنهن يـرقن أن علـيهن مـا: عمـر فقال .)١١(خالد دار يف ناجتمع املغرية بني نسوةإن  
 .الصوت واللقلقة ،لرتاب عىل الرأسا النقعو .لقلقة أو نقعا يكن مل ما سليامن أيب عىل

 .وإسناده صحيح
 

                                                        
 .٣٤٥٣٢ املصنف برقم )١(
 .٣/٥٥٨ املصنف )٢(
 .٥/٤٤ الطبقات )٣(
 .١١٤٦٠ املصنف برقم )٤(
 .١٢٩١، قبل حديث رقم ٣٣ يف كتاب اجلنائز، باب رقم )٥(
 .١٤٢ األوسط برقم )٦(
 .٣/٧٩٦ أخبار املدينة )٧(
 .٣/٢٩٧ املستدرك )٨(
 .٤/٧١ السنن الكربى )٩(
 .٢٧٨، ١٦/٢٧٧ تاريخ دمشق )١٠(
 .الوليد بن خالد مات ملاوذلك  )١١(



 

 ٤٩٦


 استخالف عثامن : أوال

 : رواية عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب .٣٥

، )٢(، وابــن أيب شــيبة)١( رواه ابــن ســعد: عــن عمــرو بــن ميمــون عنـهالـرمحن عبــدبــن  طريـق حــصني  - أ
، مجيعـا مـن )٨(، وابن عـساكر)٧(، والبيهقي)٦(، واآلجري)٥(، وابن حبان)٤(البالذري، و)٣(والبخاري

 :)٩(قال ميمون بن عمرو عن حصنيطريق 

 بـن حذيفة عىل وقف باملدينة بأيام يصاب أن قبل - عنه اهللا رىض - اخلطاب بن عمر رأيت 
 قـاال تطيق ال ما األرض محلتام قد تكونا أن أختافان فعلتام كيف قال، حنيف بن وعثامن اليامن

، تطيق ال ما األرض محلتام تكونا أن انظرا قال. فضل كبري فيها ما، مطيقة له هى أمرا محلناها
 بعـدى رجـل إىل حيتجن ال العراق أهل أرامل ألدعن اهللا سلمنى لئن عمر فقال. ال قاال قال
 بـن اهللا عبـد إال وبينـه ىبينـ مـا لقـائم إنـى قال. أصيب حتى رابعة إال عليه أتت فام قال. أبدا

 تقـدم خلـال فـيهن يـر مل إذا حتـى. اسـتووا قال الصفني بني مر إذا وكان، أصيب غداة عباس
 جيتمــع حتــى األوىل الركعــة ىف، ذلــك نحــو أو، النحــل أو، يوســف ســورة قــرأ وربــام، فكــرب

 العلج رفطا، طعنه حني. الكلب - أكلنى أو - قتلنى يقول فسمعته كرب أن إال هو فام، الناس
 ،رجـال عـرش ثالثـة طعن حتى طعنه إال شامال وال يمينا أحد عىل يمر ال طرفني ذات بسكني

 أنه العلج ظن فلام، برنسا عليه طرح، املسلمني من رجل ذلك رأى فلام، )١٠(سبعة منهم مات
 رأى فقـد عمـر يـىل فمـن، فقدمـه عـوف بـن الـرمحن عبـد يد عمر وتناول، نفسه نحر مأخوذ
 وهــم عمـر صـوت فقـدوا قــد أهنـم غـري يـدرون ال فــإهنم املـسجد نـواحى أمـاو، أرى الـذى

 يـا قـال. انـرصفوا فلـام، خفيفـة صالة الرمحن عبد هبم فصىل. اهللا سبحان اهللا سبحان يقولون
. نعـم قـال الـصنع قال. املغرية غالم فقال، جاء ثم، ساعة فجال. قتلنى من انظر، عباس ابن

 يــدعى رجـل بيـد يتـيتم جيعــل مل الـذى هللا احلمـد، )١١(روفـامع بــه أمـرت لقـد اهللا قاتلـه قـال
. رقيقـا أكثـرهم العبـاس وكـان باملدينـة العلوج تكثر أن حتبان وأبوك أنت كنت قد، اإلسالم

                                                        
 .٣/٣١٢ الطبقات )١(
 .٣٨٢١٤ املصنف برقم )٢(
 .٣٧٠٠، ١٣٩٢ صحيحه برقمي )٣(
 .١٠/٤١٣  أنساب األرشاف )٤(
 .٦٩١٧ صحيحه برقم )٥(
 .١٤٥٥، ١٤٥٤برقم ٣/١٢٤ الرشيعة )٦(
 .١٥٠، ٨/٤٧ السنن الكربى )٧(
 .٤٤/٤١٥ تاريخ دمشق )٨(
 . املتن متن البخاري)٩(
 .تسعة:  كذا عند البخاري، وعند الباقني)١٠(
وعنـد ابـن . ))لقد كنت أمرت معروفـا((: وعند البيهقي متن االعتقاد. ))لقد كنت أمرته بمعروف((:  عند ابن حبان)١١(

 .))بمعروف له أمرت كنت لقد((: عساكر



 

 ٤٩٧

 وصـلوا، بلـسانكم تكلمـوا مـا بعـد، كـذبت قـال. قتلنـا شـئت إن أى. فعلـت شئت إن فقال
 قبـل مـصيبة تـصبهم مل النـاس كـأنو، معـه فانطلقنا بيته إىل فاحتمل حجكم وحجوا قبلتكم

 ثم، جوفه من فخرج فرشبه بنبيذ فأتى، عليه أخاف يقول وقائل. بأس ال يقول فقائل، يومئذ
، عليـه يثنون الناس وجاء، عليه فدخلنا، ميت أنه فعلموا، جرحه من فخرج فرشبه بلبن أتى

 وقـدم  اهللا سـولر صحبة من لك اهللا ببرشى املؤمنني أمري يا أبرش فقال، شاب رجل وجاء
َّعـيل ال كفـاف ذلـك أن وددت قـال. شهادة ثم، فعدلت وليت ثم، علمت قد ما اإلسالم ىف َ 

، ثوبـك ارفـع أخـى ابـن قـال الغـالم عىل ردوا قال. األرض يمس إزاره إذا، أدبر فلام. ىل وال
 وجـدوهف فحـسبوه. الـدين من ّعيل ما انظر عمر بن اهللا عبد يا، لربك وأتقى لثوبك أبقى فإنه
 بنـى ىف فـسل وإال، أمـواهلم مـن فـأده، عمـر آل مال له وىف إن قال، نحوه أو ألفا وثامنني ستة

 هـذا عنـى فـأد، غـريهم إىل تعـدهم وال، قـريش ىف فـسل أمـواهلم تف مل فإن، كعب بن عدى
 فـإنى. املؤمنني أمري تقل وال. السالم عمر عليك يقرأ فقل املؤمنني أم عائشة إىل انطلق، املال

 فـسلم. صـاحبيه مـع يـدفن أن اخلطـاب بن عمر يستأذن وقل، )١(أمريا للمؤمنني اليوم لست
 الـسالم اخلطـاب بـن عمـر عليـك يقرأ فقال تبكى قاعدة فوجدها، عليها دخل ثم، واستأذن
 فلام. نفسى عىل اليوم به وألوثرن، لنفسى أريده كنت فقالت. صاحبيه مع يدفن أن ويستأذن

 قـال لديك ما فقال، إليه رجل فأسنده، ارفعونى قال. جاء قد عمر بن اهللا عبد هذا قيل أقبل
 أنـا فـإذا، ذلك من إىل أهم شىء من كان ما، هللا احلمد قال. أذنت املؤمنني أمري يا حتب الذى

 وإن، فـأدخلونى ىل أذنـت فـإن، اخلطـاب بـن عمـر يـستأذن فقـل سـلم ثـم فـامحلونى قضيت
 فلـام، )٢(معهـا تـسري والنـساء حفـصة املـؤمنني أم وجـاءت. املسلمني مقابر إىل ردونى ردتنى

 فسمعنا، هلم داخال فوجلت، الرجال واستأذن، ساعة عنده فبكت عليه فوجلت، قمنا رأيناها
 مـن األمر هبذا أحق أجد ما قال. استخلف املؤمنني أمري يا أوص فقالوا. الداخل من بكاءها
 وعــثامن عليــا فــسمى. راض عــنهم وهــو  اهللا رســول تــوىف الــذين الــرهط أو النفــر هــؤالء
 األمـر مـن لـه ولـيس عمـر بـن اهللا عبـد يـشهدكم وقال الرمحن وعبد وسعدا وطلحة والزبري

، أمر ما أيكم به فليستعن وإال، ذاك فهو سعدا اإلمرة أصابت فإن - له التعزية كهيئة - شىء
 أن األولـني هـاجرينبامل بعـدى مـن اخلليفـة أويص وقـال خيانـة وال عجـز عـن أعزله مل فإنى

 واإليامن الدار تبوءوا الذين، خريا باألنصار وأوصيه، حرمتهم هلم وحيفظ، حقهم هلم يعرف
 فإهنم خريا األمصار بأهل وأوصيه، مسيئهم عن يعفى وأن، حمسنهم من يقبل أن، قبلهم من
، رضــاهم عــن فــضلهم إال مــنهم يؤخــذ ال وأن، العــدو وغــيظ، املــال وجبــاة، اإلســالم ردء

 أمـواهلم حواشـى مـن يؤخـذ أن اإلسالم ومادة العرب أصل فإهنم، خريا باألعراب وأوصيه
 مـن يقاتـل وأن، بعهـدهم هلـم يـوىف أن  رسوله وذمة اهللا بذمة وأوصيه، فقرائهم عىل وترد

 عمـر بـن اهللا عبد فسلم نمشى فانطلقنا به خرجنا قبض فلام. طاقتهم إال يكلفوا وال، ورائهم
 فـرغ فلـام، صاحبيه مع هنالك فوضع، فأدخل. أدخلوه قالت. اخلطاب بن عمر يستأذن قال
 الـزبري فقـال. منكم ثالثة إىل أمركم اجعلوا الرمحن عبد فقال، الرهط هؤالء اجتمع دفنه من
 جعلـت قـد سـعد وقـال. عـثامن إىل أمـرى جعلـت قد طلحة فقال. عىل إىل أمرى جعلت قد

، )٣(إليـه فنجعلـه األمـر هـذا مـن تربأ أيكام الرمحن عبد فقال. عوف بن الرمحن عبد إىل أمرى
 الــرمحن عبــد فقــال، الــشيخان فأسـكت. )٤(نفــسه ىف أفــضلهم لينظــرن واإلســالم عليـه واهللاُ

                                                        
 .))فإين لست للمؤمنني بأمري((:  عند ابن حبان)١(
 .))سرتهناوالنساء ي((:  عند ابن حبان)٢(
 .))وجيعله إليه((:  عند ابن حبان، وابن عساكر)٣(
 .))وليحرصن عىل صالح األمة((:  زاد متن ابن حبان)٤(



 

 ٤٩٨

 قرابـة لـك فقـال أحدمها بيد فأخذ، نعم قاال أفضلكم عن آلو ال أن عىل واهللا، إىل أفتجعلونه
 ولـئن، لتعـدلن أمرتـك لـئن عليـك فـاهللا، علمت قد ما اإلسالم ىف والقدم  اهللا رسول من

 ارفع قال امليثاق أخذ فلام، ذلك مثل له فقال باآلخر خال ثم. ولتطيعن لتسمعن عثامن أمرت
 .فبايعوه الدار أهل وولج، عىل له فبايع، فبايعه. عثامن يا يدك

 عـن ويريـةج، مـن طريـق )٣(، وابن عساكر)٢(، والبيهقي)١(رواها البخاري: رواية املسور بن خمرمة .٣٦
 :)٤(أخربه خمرمة بن املسور أن أخربه الرمحن عبد بن محيد أن الزهرى عن مالك

 أنافسكم بالذى لست الرمحن عبد هلم قال، فتشاوروا اجتمعوا عمر همّوال الذين الرهط أن 
 ولوا فلام، الرمحن عبد إىل ذلك فجعلوا. منكم لكم اخرتت شئتم إن ولكنكم، األمر هذا عىل
 أولئـك يتبـع النـاس مـن أحـدا أرى ما حتى، الرمحن عبد عىل الناس فامل أمرهم الرمحن عبد

 كانـت إذا حتـى الليـاىل تلـك يـشاورونه الـرمحن عبـد عىل الناس ومال، عقبه يطأ وال الرهط
 الليـل مـن هجـع بعـد الـرمحن عبد طرقنى املسور قال عثامن فبايعنا، منها أصبحنا التى الليلة

، نـوم بكبـري الليلـة هـذه اكتحلـت مـا فـواهللا، نـائام أراك فقـال اسـتيقظت حتى الباب فرضب
 فناجاه فدعوته. عليا ىل ادع فقال دعانى ثم فشاورمها له فدعوهتام، وسعدا الزبري فادع انطلق
 ٍّعـيل مـن خيـشى الرمحن عبد كان وقد، طمع عىل وهو، عنده من ٌّعيل قام ثم الليل، اهبار حتى
 للنـاس صـىل فلام، بالصبح املؤذن بينهام فرق حتى فناجاه فدعوته، عثامن ىل ادع قال ثم، شيئا

 املهــاجرين مــن حــارضا كــان مــن إىل فأرســل املنــرب، عنــد الــرهط أولئــك واجتمــع الــصبح
 تـشهد اجتمعـوا فلـام، عمر مع احلجة تلك وافوا وكانوا األجناد أمراء إىل وأرسل، واألنصار

 فال، بعثامن يعدلون أرهم فلم الناس أمر ىف نظرت قد إنى، عيل يا بعد أما قال ثم الرمحن عبد
 فبايعـه. بعـده مـن واخلليفتـني ورسـوله اهللا سـنة عـىل أبايعـك فقال. سبيال نفسك عىل جتعلن

 .واملسلمون األجناد وأمراء واألنصار املهاجرون الناس وبايعه، عبدالرمحن

 بن حممدزيد بن عبد ربه، عن بنحوه من طريق ي )٦(، ورشيد الدين ابن مسلمة)٥(ورواه ابن عساكر
 .خمرمة بن املسور عن عبدالرمحن بن محيد عن الزهري عن الزبيدي عن حرب

 عـن يـونس أخربنـا اهللا عبـد أخربنـا عبـدان ـــ عـن )٨( ــ ومن طريقه ابن عـساكر)٧(ورواه البخاري
 :قال خمرمة بن املسور عن الرمحن عبد بن محيد عن الزهري

 هـذه مـن نـوم كثـري عينـاي ذاقـت ما :قال الليل من هجيع بعد عوف بن الرمحن عبد جاءين 
 فجعـل فـدعوهتم ،والزبري وسعدا وعليا عثامن يعني فالنا يل ادع :يل فقال :قال .ليال الثالث

                                                        
فلـام أصـبح صـىل صـهيب بالنـاس، ثـم ((: ، وزاد يف األخـري)١٦٢برقم (، والتاريخ األوسط ٧٢٠٧ صحيحه برقم )١(

 .))..جلس عبد الرمحن وقد أحرض هؤالء النفر فحمد اهللا
 .٨/١٤٧ السنن الكربى )٢(
 .٣٩/١٩٢ تاريخ دمشق )٣(
 . املتن متن البخاري)٤(
 .٣٩/١٩٢ تاريخ دمشق )٥(
 .٥٨-١/٥٧ املشيخة البغدادية )٦(
 .١٦٢ التاريخ األوسط برقم )٧(
 .٣٩/١٩٢ تاريخ دمشق )٨(



 

 ٤٩٩

 وقـد الـرمحن عبد جلس ثم ،بالناس صهيب صىل أصبح فلام ،عليه فيأخذ واحد بواحد خيلو
 .عثامن إال يأبون الناس رأيت إين :قال ثم ،عليه وأثنى اهللا فحمد ،النفر هؤالء أحرض

 بـن املـسور عـن الـرمحن عبـد بـن محيد فأخربين الزهري  قال:، عن معمر قال)١(ورواه عبد الرزاق
 :خمرمة قال

 اهللا ماشـاء الليـل مـن ذهـب مـا بعـد الـشورى أيام من الثالثة ليلة عوف بن الرمحن عبد أتاين
 هـذه منـذ نوم بكثري اكتحلت ما واهللا نائام أراك أال الفق فأيقظوين أيقظوه :فقال نائام فوجدين
 فخـال ،فـدعوهتمـــ  األنصار من السابقة أهل من ناسا  ــوفالنا فالنا يل فادع اذهب .الثالث

 فـدعوهتم .وسـعدا وطلحـه الـزبري يل فـادع اذهـب :قـال ثم ،قاموا ثم ،طويال املسجد يف هبم
 مـن قـام ثم ،طويال فناجاه ،فدعوته .عليا يل ادع :قال ثم ،عنده من قاموا ثم طويال فناجاهم

 صـىل ثـم الـصبح أذان إال بيـنهام فـرق فام ،يناجيه فجعل فدعوته عثامن يل ادع :قال ثم ،عنده
 أمـا :قـال ثـم عليـه وأثنـى فحمداهللا ،الرمحن عبد إىل الناس اجتمع فرغ فلام ،بالناس صهيب

 ثـم .سـبيال نفسك عىل عيل يا جتعل فال ،نبعثام يعدلون أرهم فلم الناس يف نظرت فإين ،بعد
 نبيـه وسـنة اهللا بكتاب تعمل أن ^ رسوله وذمة وذمته وميثاقه اهللا عهد عثامن يا عليك :قال
 ثـم ،النـاس بايعـه ثـم ،فبايعه يده عىل فمسح .نعم :قال .هبعد من اخلليفتان به عمل وبام ^

 فعمـل :قـال .هـي خديعة أو :عيل فقال .خدعت :فقال عباس بنا فلقيه ،خرج ثم عيل بايعه
 .أمره عىل فغلب وضعف رق الشيخ إن ثم ،سنني ست إىل شيئا خيرم ال ستا صاحبيه بعمل

 .ولفظ صحيح البخاري أقرب إىل الصواب: قلت

، وابــن )٥(، واحلــاكم)٤(، اآلجــري)٣(، وابــن حبــان)٢(رواهــا أبــو يعــىل: روايــة ثابــت عــن أيب رافــع .٣٧
 يف وفـاة رافـع أيب عـن ،البنـاين ثابـت حـدثنا الـضبعي سليامن بن فرجع، مجيعا من طريق )٦(عساكر

 :ومما جاء فيها قوله. عمر

 العـوام بـن الـزبري و اهللا عبيـد بـن وطلحـة طالب أيب بن وعيل عثامن: ستة يف شورى جعلتها 
 ولـيس مـشريا معهـم عمـر بـن اهللا عبـد وجعـل وقـاص أيب بن وسعد عوف بن الرمحن وعبد
 .بالناس يصيل أن صهيبا وأمر ،ثاثال وأجلهم .منهم

 .وإسناده صحيح

 ــ وابن )٨( ــ ومن طريقه حممد بن حييى الذهيل)٧(رواها عبد الرزاق: عمر بن اهللا عبد عن ساملرواية  .٣٨

                                                        
 .٥/٤٧٧ املصنف )١(
 .٢٧٣١ مسنده برقم )٢(
 .٦٩٠٥ صحيحه برقم )٣(
 .١٤٥٣رقم ب) ٣/١٢٣( الرشيعة )٤(
 .٣/٩١ املستدرك )٥(
 .٤١١، ٤٤/٤١٠ تاريخ دمشق )٦(
 .٤٨٠، ٥/٤٧٧ املصنف )٧(
 .٣٠ جزء فيه منتقى من حديث الزهري، ضمن جمموع فيه عرشة اجزاء حديثية برقم )٨(



 

 ٥٠٠

  ــ من طرق)٥( ــ ومن طريقه ابن عساكر)٤(، والبيهقي)٣( ــ والطحاوي)٢( ــ ومن طريقه البالذري)١(سعد
 :قال عمر بن اهللا عبد اهللا أن عبد بن سامل ربينأخ: قال شهاب ابنإىل 

 وسـعد والـزبري وعـيل وعـثامن عـوف بـن الرمحن ُعبد :به ينزل أن قبيل عمر عىل الرهط دخل
 يكـون أن إال شـقاقا الناس عند أجد فلم، الناس أمر يف لكم نظرت قد إين: فقال إليهم فنظر
 والـزبري وعـيل وعـثامن الـرمحن عبـد إىل، ستة إىل األمر وإنام، فيكم فهو شقاق كان فإن، فيكم

 أهيـا أحـدكم يـؤمرون إنام قومكم إن ثم، بالرساة أمواله يف غائبا طلحة وكان، وسعد وطلحة
 فـال الـرمحن عبـد يـا النـاس أمـر مـن يشء عـىل كنـت فإن، وعيل وعثامن الرمحن لعبد، الثالثة
 حتملـن فال الناس أمر من يشء عىل عثامن يا كنت وإن، الناس رقاب عىل قرابتك ذوي حتمل

 بنـي حتملـن فـال عـيل يـا النـاس أمـر من يشء عىل كنت وإن، الناس رقاب عىل معيط أيب بني
: عمـر بـن اهللا عبـد قـال .أحـدكم فـأمروا فتـشاوروا قوموا: قال ثم، الناس رقاب عىل هاشم
 كنت أين أحب ما واهللا وال، األمر يف ليدخلني مرتني أو مرة عثامن فدعاين. يتشاورون فقاموا

 كـان إال قـط بـيشء شـفتيه حيرك رأيته ما لقل واهللا، أيب قال ما أمرهم يف سيكون أنه علام، فيه
 لكـأنام فـواهللا ؟ حـي املؤمنني وأمري أتؤمرون ؟ تعقلون أال: له قلت عيل عثامن أكثر فلام، حقا

 ثثـال صـهيب لكم فليصل حدث يب حدث فإن، أمهلوا: عمر فقال، مرقد من عمر أيقظت
  قـال.عنقـه فـارضبوا املـسلمني مـن مشورة غري عىل منكم تأمر فمن، أمركم أمجعوا ثم، ليال
 .واهللا نعم: قال، عيل قبل الرمحن بعبد أبدأ: اهللا لعبد قلت: سامل قال: شهاب ابن

 . رجال إسناده ثقات: قلت

ــسعود .٣٩ ــن م ــة اب ــيبة: رواي ــن أيب ش ــا اب ــبالذري ،)٦(رواه ــن أيب عاصــم)٧(وال ــربي،)٨(، واب ، )٩( والط
 اهللا بـن مـسعود، مجيعا من طرق عن عبـد)١٣(، وابن عساكر)١٢(، واحلاكم)١١(والطرباين ،)١٠(واخلالل

 :عثامن استخلف حني قالأنه 

 .)١٤(فوق ذا ، أعالها عن ألونا ما

                                                        
 .٣/٣١٩ الطبقات )١(
 .١٠/٤٢٢ أنساب األرشاف )٢(
 .١٢/٤٨٠ رشح مشكل اآلثار )٣(
 .٨/١٥١ السنن الكربى )٤(
 .٤٣٨، ٤٤/٤٣٧تاريخ دمشق  )٥(
 .٣٨٢٣٢، ٣٨٢٣١، ٣٢٦٩٦، ٣٢٦٩٥ املصنف بأرقام )٦(
 .٦/١٢٩ أنساب األرشاف )٧(
 .١٤٨، ١٤٧، ١٤٦ اآلحاد واملثاين بأرقام )٨(
 .٩٢٩-٢/٩٢٧ هتذيب اآلثار، مسند عمر )٩(
 .٥٥٧، ٥٥٤، ٥٤٣، ٥٣٩، ٤٠٤ السنة بأرقام )١٠(
 .٨٨٤١ ،٨٨٤٠ ،٨٨٣٦ ،٨٨٣٥، ١٤١، ١٤٠ املعجم الكبري بأرقام )١١(
 .٣/٩٧  املستدرك)١٢(
 .٢١٦-٣٩/٢١٤ تاريخ دمشق )١٣(
 قرصنا ما ألونا ما بقوله يعني فإنه فوق ذا أعالها عن ألونا ما اهللا عبد قول أما((:  قال الطربي بعد خترجيه هذا األثر)١٤(

 =كنايـة أعالهـا يف واهلـاء األمة أعىل عن أعالها عن بقوله يعني فإنه فوق ذا أعالها عن قوله وأما.. اجلهد تركنا وما



 

 ٥٠١

 :قال خداش بن خالد من طريق )١(أخرج ابن عساكر .٤٠

 فـسمعته سـنة عـرشة ثثـال إليـه وجلـست ،سـنة عـرشين ابـن وأنا زيد بن محاد إىل جلست 
  اهللا رسـول أصـحاب إن قلـت لقـد عثامن من أفضل عليا إن قلت لئن :أحيص ال ما يقول

 .خانوا قد

 فتنة مقتل عثامن : ثانيا

 يف هذه الفتنة وتنبؤه هبا ^ أ ــ ما جاء عن النبي 

 عـن ينـارد بن عمرو، وغريهم من طريق )٥(، وابن حبان)٤( والرتمذي)٣(، والبخاري)٢(أخرج أمحد .٤١

 :قال  جابر

 اهللا رسول قال ]٦٥:األنعام[  ) z y x w } | { ~ � ¡( اآلية هذه نزلت ملا 

 » ( بوجهـك أعـوذ« قال ]٦٥:األنعام[   )¢ £ ¤ ¥( قال. » بوجهك أعوذ § ¦
 ¬ « ª © ¨(   ]اهللا رسول قال ]٦٥:األنعام  » أيرس هذا « أو » أهون هذا«. 

 حكـيم بن عثامن من طريق )١٠(، وابن حبان)٩(، وأبو يعىل)٨(، ومسلم)٧(د، أمح)٦(أخرج ابن أيب شيبة .٤٢

 :أن أبيه عن سعد بن عامر أخربنى

 فيـه فركـع دخـل معاويـة بنـى بمـسجد مـر إذا حتـى العالية من يوم ذات أقبل  اهللا رسول 
 فأعطـانى ثالثـا ربـى سـألت «  فقـال إلينا انرصف ثم طويال ربه ودعا معه وصلينا ركعتني

 هيلـك ال أن وسـألته فأعطانيهـا بالـسنة أمتـى هيلـك ال أن ربـى سألت ،واحدة ومنعنى تنيثن
 .»فمنعنيها بينهم بأسهم جيعل ال أن وسألته ،فأعطانيها بالغرق أمتى

                                                                                                                                                                       
 وفـوق فوقـه أصـلح قـد سـهام يعني فإنه فوق ذا قوله وأما .وأفضلها أرفعها عن أعالها عن بقوله ويريد األمة عن=

   .))فوقة واحدة مجع والفوق فيه الوتر جمرى السهم
 .٣٩/٢٠٤ تاريخ دمشق )١(
  .٣/٣٠٩ املسند )٢(
  .٤٦٢٨ صحيحه برقم  )٣(
  .٣٠٦٥امع برقم   اجل)٤(
  .٧٢٢٠ صحيحه برقم  )٥(
  .٣٢٣٥٣، ٣٠١٢٣املصنف برقمي )٦(
  .١/١٧٥،١٨٢املسند )٧(
  .٢٨٩٠ صحيحه برقم  )٨(
  .٧٣٤ مسنده برقم  )٩(
  .٧٢٣٧ صحيحه برقم  )١٠(



 

 ٥٠٢

 وأبى املسيب ابن عن شهاب ابنمن طريق  )٤(، وابن حبان)٣(ومسلم، )٢(، والبخاري)١(أخرج أمحد .٤٣
 :^ اهللا رسول قال قال عنه اهللا رىض يرةهر أبا أن الرمحن عبد بن سلمة

 خـري فيهـا واملاشـى، املاشـى مـن خري فيها والقائم، القائم من خري فيها القاعد، فتن ستكون 
 .به فليعذ معاذا أو ملجأ وجد ومن، تسترشفه هلا يرشف ومن، الساعى من

 أسامة عن عروة عن الزهرى من طريق  )٨(، ومسلم)٧(، والبخاري)٦(، وأمحد)٥(أخرج ابن أيب شيبة . ٤٤
 :قال – عنهام اهللا رىض - زيد بنا

 فـإنى: قـال. ال قـالوا. أرى مـا تـرون هـل :فقـال املدينـة آطـام من أطم عىل  النبي أرشف 
      .القطر كوقع بيوتكم خالل تقع الفتن ألرى

 :قال األشعرى موسى أبى عن وغريهم من طرق )١١(، ومسلم)١٠(البخاريو، )٩(أمحد أخرج .٤٥
 إذا والطـني املاء بني معه بعود يركز متكئ وهو املدينة حائط من حائط ىف ^ اهللا رسول بينام 

 :قـال .باجلنـة وبـرشته لـه ففتحت بكر أبو فإذا قال. » باجلنة وبرشه افتح :فقال رجل استفتح
 لـه ففتحـت ،عمـر هـو فـإذا فـذهبت :قـال. باجلنـة وبـرشه افـتح :فقال آخر رجل استفتح ثم

 عـىل باجلنـة وبـرشه افتح: فقال ^ النبى فجلس :قال .آخر رجل استفتح مث .باجلنة وبرشته
 :قـال. باجلنـة وبـرشته ففتحـت :قـال .عفـان بـن عـثامن هـو فـإذا فـذهبت :قال. تكون بلوى

 .املستعان اهللا أو صربا اللهم :فقال ،قال الذى وقلت
 :يقول حذيفة سمعت شقيق حدثنا األعمش  من طريق)١٢(أخرج البخاري .٤٦

 ىف الرجـل فتنـة « قـال . الفتنـة ىف ^ النبـى قـول حيفظ أيكم قال عمر عند جلوس ننح بينا
 . » املنكـر عن والنهى باملعروف واألمر والصدقة الصالة تكفرها ، وجاره وولده وماله أهله
 يـا بـأس منهـا عليـك لـيس قـال . البحـر كموج متوج التى ولكن ، أسألك هذا عن ليس قال
 قال . يكرس بل قال يفتح أم الباب أيكرس عمر قال . مغلقا بابا وبينها بينك إن ، املؤمنني أمري
 أن أعلـم كـام نعـم قـال الباب يعلم عمر أكان حلذيفة قلنا . أجل قلت . أبدا يغلق ال إذا عمر
 فأمرنـا البـاب مـن نـسأله أن فهبنـا . باألغـاليط لـيس حديثا حدثته أنى وذلك ، ليلة غد دون

  .عمر قال لبابا من فقال فسأله مرسوقا
 ريق ـ من ط)١٧(انـوابن حب، )١٦(، وابن ماجه)١٥(رمذيـ، والت)١٤(دـمـأحو، )١٣(أخرج ابن أيب شيبة .٤٧

                                                        
  .٢/٢٨٢ املسند )١(
  .٣٦٠١ صحيحه برقم )٢(
  .٢٨٨٦ صحيحه برقم )٣(
  .٥٩٥٩ صحيحه برقم )٤(
  .٣٨٢٨٢ برقم  املصنف)٥(
 .٥/٢٠٠ املسند )٦(
  .٧٠٦٠، ١٨٧٨ صحيحه برقمي )٧(
  .٢٨٨٥ صحيحه برقم )٨(
  .٤/٣٩٣ املسند )٩(
  .٧٠٩٧، ٦٢١٦، ٣٦٩٥ صحيحه بأرقام )١٠(
 .واللفظ له .٢٤٠٣ صحيحه برقم )١١(
  .٧٠٩٦ صحيحه برقم )١٢(
 .٣٨٨١٢ املصنف برقم )١٣(
 .١/٥٨ املسند )١٤(
 .٣٧١١ اجلامع الكبري برقم )١٥(
 .وقد سبقه بقصة يف إسنادها مقال سيأيت الكالم عليه يف الصنف الثاين من املرويات. ١١٣ السنن برقم )١٦(
 .وروايته كام هي عند ابن ماجه. ٦٩١٨ صحيحه برقم )١٧(



 

 ٥٠٣

 :سهلة أبو فحدثني: قيس قال: قال، خالد أيب بن إسامعيل عن )١(وكيع

: قـال قـيس. عليـه صابر فأنا، إيل عهد ^ اهللا رسول إن: حرص حني الدار يوم قال عثامن أن
 .ه ذلك اليومفكانوا يرون

 .وهو كام قال: قلت. هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي

 األشـعث أبـى عـن قالبـة أبـى عن أيوب من طريق )٤(، والرتمذي)٣(، وعمر بن شبة)٢(أمحد أخرج .٤٨
 :الصنعانى

 رجـل آخـرهم فقـام -^- اهللا رسـول أصـحاب مـن رجال وفيهم بالشام قامت خطباء أن 
 الفـتن وذكـر. قمت ما -^- اهللا رسول من سمعته ديثح لوال فقال كعب بن مرة له يقال

 بـن عـثامن هـو فـإذا إليـه فقمـت اهلـدى عـىل يومئـذ هـذا فقال ثوب ىف مقنع رجل فمر فقرهبا
 .نعم قال هذا فقلت بوجهه عليه فأقبلت قال. عفان

 بـن عـثامن حـديث إال ^ النبـي عن حديث الفتنة يف صح ما«قال الشافعي ــ فيام رواه أبو نعيم ــ 
. )٦(صـحيح حـسن حـديث هـذا«: وقال الرتمذي .)٥())احلق عىل يومئذ هذا فقال ^ بالنبي مر أنه عفان

 .)٧())عجرة بنا وكعب حوالة بن اهللا وعبد عمر ابن عن الباب وىف

وقد يكون هذا اخلرب مما تأوله أهل الشام يف قتاهلم عليا، وظاهره يعارض حديث عامر تقتله : قلت
، يعني أيـام الفتنـة »اهلدى عىل يومئذ هذا«:  ولكن من يتأمل خرب عثامن هذا يعلم أن قوله.الفئة الباغية

 .، أما وقد قتل، وبويع لعيل، فاحلق له ومعه وإليه حتى حيكم هو يف دمه مقتله ظلام وقبل

، )١٣(، وابن حبان)١٢(، وأمحد)١١(، وابن أيب شيبة)١٠(، واحلميدي)٩(، وعبد الرزاق)٨(أخرج الطياليس .٤٩
 : قال اخلزاعي، علقمة بن كرز عن الزبري بن عروة من طريق )١٤(واحلاكم

                                                        
 .وحييى بن سعيد:  زاد الرتمذي)١(
  .٤/٢٣٦ املسند )٢(
  .٣/١١٠٢ أخبار املدينة )٣(
  .٣٧٠٤ اجلامع برقم )٤(
  .٩/١١٤ حلية األولياء )٥(
  .٣٣-١٤/٣٢ وهذا هو الطريق الذي رجحه الدارقطني يف العلل )٦(
  .٦/٧٣ اجلامع )٧(
 .١٣٨٦ مسنده برقم )٨(
 .١١/٣٦٢ املصنف )٩(
 .٥٧٤ مسنده برقم )١٠(
 .٣٨٢٨١ املصنف برقم)١١(
 .٣/٤٧٧ املسند )١٢(
  .٥٩٥٦ صحيحه برقم )١٣(
 .١/٣٤ املستدرك )١٤(



 

 ٥٠٤

 موضـع يف: وقـال ؟ بيـت أهـل أيـام :قال ؟ منتهى من لإلسالم هل اهللا، رسول يا: رجل قال
 اإلسالم عليهم أدخل خريا، هبم اهللا أراد العجم أو العرب، من بيت أهل أيام نعم، :قال آخر
 والـذي بـىل :قـال اهللا شـاء إن واهللا كـال: قـال .الظلـل كأهنـا فتنال تقع ثم :قال ؟ مه ثم: قال

 .)١(بعض رقاب بعضكم يرضب، صبا أساود فيها تعودون ثم بيده، نفيس

 ب ـ ما جاء يف أسباب الفتنة
 :إقبال الدنيا واستفاضة املال: أوال

 الـزبري نبـ عـروة حـدثنى قال الزهرى وغريهم من طريق )٤(، ومسلم)٣(، والبخاري)٢(أخرج أمحد .٥٠
 وكان لؤى بن عامر لبنى حليف وهو األنصارى عوف بن عمرو أن أخربه أنه خمرمة بن املسور عن

 :أخربه بدرا شهد

  اهللا رسـول وكـان، بجزيتهـا يـأتى البحرين إىل اجلراح بن عبيدة أبا بعث  اهللا رسول أن 
، البحرين من بامل عبيدة أبو فقدم، احلرضمى بن العالء عليهم وأمر البحرين أهل صالح هو

 الفجـر هبـم صـىل فلـام،  النبى مع الصبح صالة فوافت عبيدة أبى بقدوم األنصار فسمعت
 عبيدة أبا أن سمعتم قد أظنكم :وقال رآهم حني  اهللا رسول فتبسم، له فتعرضوا، انرصف

 فقـرال ال فـواهللا، يـرسكم مـا وأملـوا فأبـرشوا  :قـال. اهللا رسـول يا أجل قالوا. بشىء جاء قد
، قـبلكم كان من عىل بسطت كام الدنيا عليكم تبسط أن عليكم أخشى ولكن، عليكم أخشى

 .أهلكتهم كام وهتلككم تنافسوها كام فتنافسوها

 عـن اخلـري أبى عن حبيب أبى بن يزيد وغريهم من طريق )٧(، ومسلم)٦(، والبخاري)٥(أخرج أمحد .٥١
 :عامر بن عقبة

 إىل انـرصف ثـم، امليـت عـىل صـالته أحـد أهـل عـىل فـصىل يوما خرج -  - اهللا رسول أن 
 قـد وإنـى، اآلن حـوىض إىل ألنظـر واهللا وإنـى، علـيكم شـهيد وأنـا فـرطكم إنـى :فقال املنرب

                                                        
). ٩٥اإللزامـات ص : (انظـر. طني هذا احلـديث فـيام يلـزم البخـاري ومـسلم إخراجـه يف صـحيحيهام أدرج الدارق)١(

 بـن وكـرز علقمـة، بـن كـرز عـن بالروايـة عروة لتفرد خيرجاه، ومل علة له وليس صحيح حديث هذا((: وقال احلاكم
 يلـزم ممـا: يقـول ارقطني ـــ ـــ يعنـي الـداحلـافظ عمـر بن عيل سمعت األئمة، مسانيد يف حديثه خمرج صحايب علقمة
 الزهـري ورواه الـزبري، بـن عـروة رواه فقـد منتهـى، لإلسـالم هـل علقمة بن كرز حديث إخراجه والبخاري مسلم
 حـديث عـىل اتفقـا مجيعـا أهنـام احلـسن أبـو ذكـره مـا عىل الواضح والدليل: احلاكم قال .عنه قيس، بن الواحد وعبد
املـستدرك . (الربيـع بـن حممـود غـري راو لـه ولـيس بيتـه، يف ^ اهللا ولرسـ صـىل الـذي األنـصاري مالـك ابن عتبان

١/٣٤.( 
 .٤/١٣٧ املسند )٢(
 .٦٤٢٥، ٤٠١٥، ٣١٥٨ صحيحه بأرقام )٣(
 .٢٩٦١ صحيحه برقم )٤(
 .٤/١٩٤ املسند )٥(
 .٦٥٩٠، ٦٤٢٦، ١٣٤٤ صحيحه بأرقام )٦(
 .٢٢٩٦ صحيحه برقم )٧(



 

 ٥٠٥

ــاتيح أو - األرض خــزائن مفــاتيح أعطيــت ــى - األرض مف ــيكم أخــاف مــا واهللا وإن  أن عل
 .فيها تنافسوا أن عليكم أخاف ولكنى، بعدى ترشكوا

 سـعيد أبـا سـمع أنـه يـسار بـن عطـاء وغريهم مـن طريـق )٣(، ومسلم)٢(والبخاري، )١(أخرج أمحد .٥٢
 :حيدث – عنه اهللا رىض - اخلدرى

 بعـدى مـن عليكم أخاف مما إنى :فقال حوله وجلسنا املنرب عىل يوم ذات جلس  النبى أن 
 ..وزينتها الدنيا زهرة من عليكم يفتح ما

 :قال قيس حدثنى قال امعيلإس عن حييى وغريه من طريق )٤(أخرج البخاري .٥٣

 وإنـا، شـيئا الـدنيا تنقـصهم مل مضوا الذين أصحابنا إن فقال له حائطا يبنى وهو خبابا أتيت 
 .الرتاب إال موضعا له نجد ال، شيئا بعدهم من أصبنا

 عبـد بـن إبـراهيم عـن، الزهـري  من طريق)٧(، وابن أيب شيبة)٦(، وعبد الرزاق)٥(أخرج ابن املبارك .٥٤
 : قال، عوف بن الرمحن

: قـال، البـرص منـه حيـار أن يكـاد مـا والبيـضاء الـصفراء من فإذا كرسى آل بكنوز عمر أيت ملا
 يـوم اليـوم هـذا إن ، املؤمنني أمري يا يبكيك ما: الرمحن عبد فقال: قال، ذلك عند عمر فبكى
 .بغضاءوال العداوة بينهم اهللا ألقى إال قوم عند هذا كثر ما: عمر فقال، وفرح ورسور شكر

 نأ اهللا عبـد بن سامل أخربين قال الزهري من طريق )١٠(، واآلجري)٩(، وعمر بن شبة)٨(أخرج أمحد .٥٥
  :قال عمر بن اهللا عبد

 عـىل عيـبأ بـأن كالمـه يف يأمرين هو فإذا ،فكلمني عثامن خالفة يف األنصار من رجل جاءين
 فلـام :قال .رسيح يف كالمه يقيض يكد فلم ثقل لسانه يف امرؤ وهو طويال كالما فتكلم عثامن
 ،بكـر أبـو :بعده اهللا رسول مةأ أفضل :حي  اهللا ورسول نقول كنا ناإ :له قلت كالمه قىض

 ،شـيئا الكبـائر مـن جـاء وال ،حـق بغـري نفسا قتل عثامن نعلم ما واهللا ناإو ،عثامن ثم ،عمر ثم
 نأ تريـدون إنـام ،تمسـخط قرابته أويل أعطاه وإن ،رضيتم أعطاكموه فإن املال هذا هو ولكن

 .قتلوه إال أمريا هلم يرتكون ال ،والروم كفارس تكونوا

                                                        
 .٩١، ٣/٢١ املسند )١(
 .١٤٦٥ صحيحه برقم )٢(
 .١٠٥٢ صحيحه برقم )٣(
 .٦٤٣١ صحيحه برقم )٤(
 .٧٦٨ الزهد برقم )٥(
 .١٠٠-١١/٩٩ املصنف )٦(
 .٣٥٥٨٧ املصنف برقم )٧(
 .٦٤فضائل الصحابة برقم ) ٨(
 .٣/١١١٤ أخبار املدينة )٩(
  .١٤٥٣ الرشيعة برقم )١٠(



 

 ٥٠٦

 : قال سريين ابن عن هشام، عن زيد، بن محاد  من طريق)١(أخرج عمر بن شبة .٥٦

 بوزهنـا، لتبـاع اجلاريـة كانـت نإ ، عـثامن زمـان يف منهـا أرخص زماين يف الدراهم تكن مل
 .هميعطي مما ألفا، مخسني ليبلغ الفرس وإن

 : قال سعدى ابن عن حييى، بن الرسي عن ربيعة، بن ضمرة  من طريق)٢(أخرج عمر بن شبة .٥٧

 .درهم بألف ونخلة درهم، ألف بامئة وفرس بوزهنا، جارية بيعت حتى عثامن زمن يف املال كثر

 .همدر ألف مائة عثامن زمن يف الفرس بلغ :يقول شعبة سمعت قال، عامر بن سعيد  عن)٣(أخرج عمر بن شبة .٥٨

 : يقول احلسن سمعت قال، فضالة بن مبارك  من طريق)٥(، والبالذري)٤(أخرج عمر بن شبة .٥٩

 يقـسمون.. وهـم إال يوم من وما خيطب، فسمعته احللم راهقت قد يومئذ وأنا عثامن أدركت
 معـرش يـا .وافـرة ويأخذوهنا فيغدون .أرزاقكم عىل اغدوا املسلمني معرش يا: يقال خريا، فيه

 سمع - واهللا - حتى: احلسن قال .بينهم فتقسم باحللل فيجاء كسوتكم، عىل غدواأ املسلمني
 البـني وذات دارة، والعطيات ينفر، والعدو: احلسن قال .والعسل السمن اغدوا: يقال أوس

 .مؤمنا خياف مؤمن رضاأل عىل ما كثري، واخلري حسن،

   : قالأبيه عن حنيف بن عباد بن يمحك بن عثامن عن سيف من طريق )٧(، وابن عساكر)٦(أخرج الطربي .٦٠

 عـىل والرمـي احلـامم طـريان النـاس وسـع وانتهى ،الدنيا فاضت حني باملدينة ظهر منكر أول
 .اجلالهقات وكرس ،هاّقصف ثامن سنة ليث بني من رجال عثامن عليها فاستعمل ،اجلالهقات

 .شعيب بن روعم عن عبداهللا بن حممد عنأيضا  سيف نحوه من طريق )٨(وأخرج الطربي

 :قال يزيد بن السائب عن خصيفة بن يزيد وغريه من طريق )١٠(البخاري، و)٩(أمحدأخرج  .٦١

 فنقـوم ، عمـر خالفـة من وصدرا بكر أبى وإمرة ^ اهللا رسول عهد عىل بالشارب نؤتى كنا 
 وفسقوا عتوا إذا حتى ، أربعني فجلد ، عمر إمرة آخر كان حتى ، وأرديتنا ونعالنا بأيدينا إليه

  .ثامنني جلد

 

                                                        
 .٣/١٠٢٣ أخبار املدينة )١(
 .٣/١٠٢١ أخبار املدينة )٢(
 .٣/١٠٢١  أخبار املدينة)٣(
 .٣/١٠٢٣ أخبار املدينة )٤(
  .٦/٢٢٣ أنساب األرشاف )٥(
 .٤/٣٩٨ تارخيه )٦(
 .٣٩/٢٢٨ تاريخ دمشق )٧(
 .٤/٣٩٨ تارخيه )٨(
 .٣/٤٤٩املسند  )٩(
 .٦٧٧٩ صحيحه برقم )١٠(



 

 ٥٠٧

  :)١(استعامل أقربائه: ثانيا
 :قـال اهلـذيل أيب بـن مرزوق حدثني: قال مسلم بن الوليد  من طريق)٢(الدمشقي زرعة أبوأخرج  .٦٢

 : قال حدثه أنه عروة عن شهاب ابن حدثني
 عـن سـعد بـن عمـري فعـزل. وخراسـان أفريقيـة، عليـه اهللا ففـتح عفـان، بـن عثامن استخلف

 سـعد بـن اهللا عبـد عليهـا وأمـر مرص عن العاص بن عمرو ونزع ملعاوية، الشام ومجع محص،
 عليهـا وأمـر البرصة، عن األشعري موسى أبا ونزع - لؤي بن عامر بني أحد - رسح أيب بن

 العـاص، بـن ديسع عليها وأمر الكوفة، عن شعبة بن املغرية ونزع كريز، بن عامر بن اهللا عبد
 الكوفـة، إىل عـثامن عنـد مـن سـعيد ففـصل النـاس، يف ةالفتنـ استعرت حتى أمريها يزل فلم

 .عثامن قتل حتى تستعر، الفتنة تزل فلم عثامن إىل فردوه بالعذيب الكوفة أهل خيل فلقيته
 : قال شهاب بن طارق حدثني خالد أيب بن إسامعيلإىل   من طرق)٣(أخرج ابن عساكر .٦٣

 أم بعـدي َستِكـَأ ،أدري مـا واهللا ،بوهـ أبا يا :سعد له قال سعد عىل عقبة بن الوليد قدم ملا
 بعـدك كـسنا مـا الوليـد فقال :قال إسحاق ابن عن سلمة عن عامر قال .بعدك أنا ُاستحقمت

 الوليد وأقام سعد وخرج .صدقت :قال .بسلطاهنم عليك استأثروا القوم ولكن ،محقت وال
 .سنني مخس الكوفة عىل

 بـن قـيس عـن خالـد أيب بن إسامعيلمن طرق إىل  )٦(، وابن عساكر)٥(، والطرباين)٤(أخرج الطربي .٦٤
 :  قالحازم أيب

 إين واهللا : سـعد فقال قبلك الذي املال أد : مسعود ابن فقال مال سعد عىل مسعود البن كان
 البن إين واهللا أجل : قال ؟ هذيل بني من وعبد مسعود ابن إال أنت هل رشا مني الق ألراك

 و عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول صـاحبا إنكـام : عتبة بن شمها هلام فقال محنة البن وإنك مسعود
 الـسموات رب اللهـم : فقـال يده رفع ثم بيده كان عودا سعد فطرح إليكام الناس ينظر سلم
 لـدعوت اهللا اتقـاء لـوال واهللا أمـا : سعد قال ثم فسكت تلعن وال قوال قل : اهللا عبد له فقال

 .ختطئك ال دعوة عليك
 عـن ،عمـرو عـن ،سـيف عـن )٧(بعض جوانب هذا اخلرب مـا رواه الطـربيويفرس . ورجاله ثقات

 :قال الشعبي
 سعد أن ،اإلسالم يف بينهم الشيطان نزغ مرص أول وهو ،الكوفة أهل بني به نزع ما أول كان 

 مل تقاضـاه فلـام فأقرضـه مـاال املـال بيـت مـن مـسعود بن عبداهللا من استقرض وقاص أيب بن
 املـال اسـتخراج عـىل الناس من بأناس عبداهللا استعان حتى الكالم امبينه فارتفع ،عليه يتيرس

 هـؤالء يلـوم بعـضا يلـوم وبعـضهم فـافرتقوا ،استنظاره عىل الناس من بأناس سعد واستعان
 .عبداهللا هؤالء ويلوم سعدا

                                                        
امـل الفتنـة ما يربز هذه الصورة املتناقضة التي سـامهت يف عو) ٣٣٦٥١املصنف برقم ( ولعل فيام رواه ابن أيب شيبة )١(

 ذهـب فيهـا جلوالء غنائم من بغنائم اخلطاب بن عمر أيت: قال، أبيه عن، أسلم بن زيدوأسباهبا، إذ روى من طريق 
: قـال، خامتا اكسني ، املؤمنني أمري يا: فقال، الرمحن عبد: له يقال، له ابن فجاء ، الناس بني يقسمهام فجعل ، وفضة
 .شيئا أعطاه ما فواهللا: الق، سويق من رشبة تسقيك أمك إىل اذهب

 .٨٦ تارخيه برقم )٢(
 .٦٣/٢٣٧ تاريخ دمشق )٣(
 .٤/٢٥٢ تارخيه )٤(
 .٣٠٦ املعجم الكبري برقم )٥(
 .٣٤٤، ٢٠/٣٤٣ تاريخ دمشق )٦(
 .٤/٢٥٢ تارخيه )٧(



 

 ٥٠٨

 :قال عكيم بن عبداهللا عن،خري عبد بن املسيب عن ،الوليد بن القاسم عن ،سيف عن )١(وفيه أيضا

 سـعد عـىل يتيـرس فلـم ،إيـاه عبـداهللا أقرضـه قـرض يف الكالم وسعد مسعود ابن بني وقع امل 
ــيهام غــضب قــضاؤه ــن وانتزعهــا ،عــثامن عل ــه ســعد م ــداهللا عــىل وغــضب وعزل ــره ،عب  وأق

 لـداره يتخذ فلم الكوفة فقدم باجلزيرة ربيعة عىل لعمر عامال وكان عقبة بن الوليد واستعمل
 .الكوفة من خرج حتى بابا

وعالقة ذلك يف بابنا هنا أن عبد اهللا بن مسعود كـان يف اجلاهليـة غالمـا يرعـى أغنـام عقبـة بـن أيب 

 .والوليد كان أيضا أخا عثامن بن عفان ألمه. معيط والد الوليد بن عقبة من بني أمية

 بكلي بن عاصم حدثنا: قال، املنهال بن العالء حدثني: قال، أسامةأيب   عن)٢(أخرج ابن أيب شيبة .٦٥
 :ي قالاجلرم

: قـال، بعـدكم مقامـا يل فـإن البـرصة صـاحب يب أوص: فقـال، )٤(أيب )٣(منـه دنـا ثم: قال.. 
 أيب فخـرج: قـال ، األمـري أنه، يرى كأنه: قال، أكرمك لقد البرصة صاحب رآك قد لو: فقال

 عـىل عبـاس ابن فاستعمل، خطيبا قبل املؤمنني أمري قام قد: فقال: قال، رجل فلقيه عنده من
: قـال، األشـرت فـأخرب أيب فرجـع: قـال، وكذا كذا يوم الشام إىل سائر أنه وزعم، البرصة أهل
، الباطـل هـو هـذا إن، اجلـس: وقـال فنهره: قال ال: أيب فقال :قال ؟سمعته أنت: أليب فقال
: فقـال :قال ؟ذاك سمعت أنت: فقال: قال، خربي مثل فأخربه رجل جاء أن أبرح فلم: قال

 بمثل جاء قد هذا إن أي، القوم جانب يف وأنا إيل وحلظ: قال، هنرين التي دون رةهن فنهره، ال
: فقـال، عنقـه يف يـضطرب أو، خيطـر والسيف التغلبي عتاب جاء أن ألبث فلم: قال .خربك

، وكذا كذا يوم الشام إىل سائر أنه وزعم، البرصة عىل عمه ابن استعمل قد مؤمنيكم أمري هذا
، هـاتني بـأذين سـمعته ألنـا ، أشرت يا واهللا إي: قال، أعور يا سمعته أنت :األشرت له قال: قال
 ثـم: قال .)٥(باملدينة الشيخ قتلنا عالم إذا ندري فال: فقال: قال، كشور فيه تبسام فتبسم: قال
 عـيل فهـم: قـال، معاوية إال يومئذ يريد أراه وما: قال، فركب، فاركبوا قوموا ملذحجيته: قال

، أهـال لـذلك تكون ال أن تأمريك من يمنعني مل أنه، إليه كتب ثم: قال، قاتلهت خيال يبعث أن
 يف ونـادى: قـال، علـيهم بـك أستظهر أن فأردت، قومك وهم الشام أهل لقاء أردت ولكني
 يـوم هلـم وقـت قـد وكان: قال، الناس أوائل أدركه حتى األشرت فأقام: قال، بالرحيل الناس
 .بالرحيل ذلك قبل الناس يف نادى صنع ما األشرت صنع فلام، رأيت فيام، االثنني

 

                                                        
 .٤/٢٥٢ تارخيه )١(
  ).٦-٣فقرة  (٣٨٩١٢ املصنف برقم )٢(
  .ِ يعني من األشرت، وذلك بعد موقعة اجلمل)٣(
  . يعني كليب بن شهاب والد عاصم راوي اخلرب)٤(
ُ يشري األشرت هنا إىل أبرز ما اهتم به عثامن من تعيينه أقاربـه، وكأنـه ضـاق بـه أن يـصنع عـيل مثـل الـذي صـنع عـثامن )٥(

  .ُفيكون هذا مقدمة خيشى منها فيام بعد أن يتسلط بنو هاشم عىل رقاب الناس



 

 ٥٠٩

 :ُما نقم عىل بعض عامل عثامن ووالته: ثالثا

 :ما جاء يف شأن السعاة واملصدقني  - أ
 مـن )٥(، وابـن عـساكر)٤(، والبخاري)٣( ــ وابن أيب شيبة)٢( ــ ومن طريقه أمحد)١(أخرج عبد الرزاق .٦٦

  :قال احلنفية ابن عن منذر عن سوقة بن حممدطريق 
 :عـيل ىل فقـال، عـثامن سـعاة فـشكوا نـاس جـاءه يـوم ذكـره  عـثامن ذاكرا  عيل كان لو

 فقـال هبـا فأتيته. اهب ايعملو سعاتك فمر،  اهللا رسول صدقة )٦(أهنا فأخربه عثامن إىل اذهب
 .أخذهتا حيث ضعها فقال فأخربته عليا هبا فأتيت. عنا أغنها

 األوزاعي ــ من طريق )٨( ــ ومن طريقه ابن حجر)٧( أبو نعيم ما رواه،وقد يفرس شيئا من هذا اخلرب
 :فقال أتاه رجال أن ذر أيب عن أبيه عن كثري أبو دثمر حدثني

 وقـل مالـك قف ال فقال علينا ازدادوا ما بقدر عنهم أنغيب علينا ازدادوا عثامن مصدقي إن 
 يـوم ميزانـك يف عـلج عليـك تعـدوا فـام فـذروه بـاطال كـان وما فخذوه حق من لكم كان ما

 ..الفتيا عن املؤمنني أمري هناك أما فقال قريش من فتى رأسه وعىل القيامة
 موىل صالح عن، ذئب أيب ابن عن، فديك أيب بن إسامعيل بن حممد أخربنا:  قال)٩(أخرج ابن سعد .٦٧

 : بدر أهل من رجل احلارثي عبس أيب عن، التوأمة
: قـال ؟ جتـدك كيـف: عـثامن قـال أفـاق فلـام، هغميـ يف وهـو، يعـوده جـاء عفـان بن عثامن أن

 .)١٠(منها نتخلص نكد مل العامل وبني بيننا هلكت عقوال إال صاحلا كله شأننا وجدنا، صاحلا

 :العاص بنما جاء يف سعيد   - ب

 :أنس عن شهاب ابن عن سعد بن إبراهيم من طريق )١١(أخرج البخاري .٦٨
 بـن الـرمحن وعبـد ،العـاص بـن وسـعيد ،الـزبري بـن اهللا وعبـد ،ثابـت بـن زيـد دعا عثامن أن 

ــة القرشــيني للــرهط عــثامن وقــال، املــصاحف ىف فنــسخوها ،هــشام بــن احلــارث  إذا :الثالث
. بلـساهنم نـزل فـإنام، قـريش بلـسان فاكتبوه، القرآن من شىء ىف ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم

 .ذلك ففعلوا

 :قال زياد بن سليامن نا ،شيخ أيب بن  سليامن من طريق)١٢(أخرج ابن عساكر .٦٩
                                                        

 .٤/٦ املصنف )١(
 .١/١٤١ املسند )٢(
 .٣٨٨٦٢ املصنف برقم )٣(
 .٣١١٢، ٣١١١ صحيحه برقمي )٤(
  .٣٩/٢٦٦ تاريخ دمشق )٥(
 .ٍّ يعني صحيفة كانت لدى عيل ريض اهللا عنه)٦(
 .١/١٦٠حلية األولياء  )٧(
 .٢/٨٠تغليق التعليق  )٨(
 .٣/٤١٥ الطبقات )٩(
 . موضعه كام رأيت هذا خرب إسناده صحيح، ومل أتبني معناه عىل الوجه، فعسى أن يكون)١٠(
 .٣٥٠٦ صحيحه برقم )١١(
 .٢١/١٢٦ تاريخ دمشق )١٢(



 

 ٥١٠

 مـن املدينـة ُواليـة اًسـعيد ْفجـاءت ،منازعة أمية بني من قوم وبني العاص بن سعيد بني كان 
 .القوم منازعة فرتك. ٍوال وأنا أنترص ال فقال معاوية قبل

 :جندب قال قال حممد عن عون  ابن من طريق)٢(، ومسلم)١(أخرج أمحد .٧٠

 :الرجـل ذاك فقال. دماء هنا ها اليوم هراقنلي :فقلت جالس رجل فإذا )٣(عةََراجل يوم جئت 
 رسـول حلـديث إنـه واهللا كـال :قال. واهللا بىل :قلت. واهللا كال :قال. واهللا بىل :قلت. واهللا كال
 مـن سـمعته وقـد أخالفـك تـسمعنى اليـوم منـذ أنـت ىل اجلليس بئس :قلت. حدثنيه^  اهللا

 الرجـل فـإذا وأسـأله عليـه تفأقبلـ ؟الغـضب هـذا مـا :قلـت ثـم .تنهانى فال  ^اهللا رسول
 .حذيفة

 : ما جاء يف شأن الوليد بن عقبة  - ت

 :)٤(ما جاء يف رشبه وجمونه

 عبيد أن :عروة أخربنى : قالشهاب ابن،من طريق )٧(، وعمر بن شبة)٦(، والبخاري)٥(أخرج أمحد .٧١
 :قاال يغوث عبد بن األسود بن الرمحن وعبد خمرمة بن املسور أن :أخربه اخليار بن عدى بن اهللا

 إىل خـرج حتى لعثامن فقصدت. فيه الناس أكثر فقد الوليد ألخيه عثامن تكلم أن يمنعك ما 
 ـــ قـال أراه معمـر قال ء ــاملر أهيا يا قال. لك نصيحة وهى، حاجة إليك ىل إن قلت، الصالة

 ؟نـصيحتك ما :فقال، فأتيته عثامن رسول جاء إذ إليهم فرجعت، فانرصفت. منك باهللا أعوذ
 هللا اسـتجاب ممـن وكنـت، الكتـاب عليـه وأنـزل، بـاحلق  حممدا بعث سبحانه اهللا إن تفقل

 ىف النـاس أكثـر وقـد، هديـه ورأيـت  اهللا رسـول وصحبت، اهلجرتني فهاجرت، ولرسوله
 خيلـص مـا علمه من إىل خلص ولكن ،ال :قلت ؟ اهللا رسول أدركت :قال. )٨(الوليد شأن

 هللا اسـتجاب ممـن فكنـت، بـاحلق  حممـدا بعـث اهللا فـإن بعـد أما قال. سرتها ىف العذراء إىل
، وبايعتـه  اهللا رسول وصحبت، قلت كام اهلجرتني وهاجرت، به بعث بام وآمنت ولرسوله

، اسـتخلفت ثـم، مثلـه عمـر ثم، مثله بكر أبو ثم، اهللا توفاه حتى غششته وال عصيته ما فواهللا
 ما أما !عنكم تبلغنى التى األحاديث هذه فام قال. بىل قلت هلم الذى مثل احلق من ىل أفليس
 فجلـده ،جيلـده أن فـأمره عليا دعا ثم .اهللا شاء إن باحلق فيه فسنأخذ، الوليد شأن من ذكرت
 .ثامنني

                                                        
 .٥/٣٩٩ املسند  )١(
 .٢٨٩٣ صحيحه برقم )٢(
 قـدم وكانلريدوه ــ  العاص بن سعيد إىل الكوفة أهل فيه خرج يوم هو. سكاهناإو الراء وبفتح ،اجليم بفتح :عةََراجل )٣(

، ١/١٦٩مـشارق األنـوار : انظـر. فـأقره تقديمـه عـثامن وسألوا موسى أبا وولوا فردوهــ  عثامن قبل من واليا عليهم
 .١٨/١٨ورشح النووي عىل مسلم 

). ٣٨٠، ١٠/٣٧٩، وأنـساب األرشاف ٨٤٨-٨٤٢، ٣/٨٤١أخبار املدينـة ( راجع أخبار من رشب يف عهد عمر )٤(
 .وما بعدها ٦/١٣٩وقد أكثر أبو خمنف احلكايات يف هذا الباب عند البالذري يف أنساب األرشاف 

 .٧٩١ فضائل الصحابة برقم )٥(
 .٣٨٧٢ ،٣٦٩٦ صحيحه برقمي )٦(
 .٣/٩٧٠ أخبار املدينة )٧(
 .))فحق عليك أن تقيم عليه احلد((:  زاد يف طريق البخاري اآلخر)٨(



 

 ٥١١

، وأبـو )٦(، وعمـر بـن شـبة)٥(، ومسلم)٤(، والدارمي)٣(، وأمحد)٢(، وابن أيب شيبة)١(أخرج الطياليس .٧٢
 )١٣(، والبيهقـي)١٢(، والطحـاوي)١١(، وأبـو يعـىل)١٠(، والنسائي)٩(ي، والبالذر)٨(، وابن ماجه)٧(داود

 :قال ساسان أبو املنذر بن حضنيمجيعا من طريق 

 عليـه فـشهد ؟أزيدكم :قال ثم ركعتني الصبح صىل قد بالوليد وأتى عفان بن عثامن شهدت 
 حتـى يتقيـأ مل إنـه عـثامن فقال يتقيأ رآه أنه آخر وشهد .اخلمر رشب أنه محران أحدمها رجالن

 مـن حارهـا ول احلـسن فقال. فاجلده حسن يا قم :عىل فقال. فاجلده قم عىل يا فقال رشهبا
 يعـد وعـيل فجلـده. فاجلـده قـم جعفـر بـن اهللا عبـد يا :فقال ــ عليه وجد فكأنه ــ قارها توىل

 .أمسك فقال أربعني بلغ حتى

 :قال طلحة بن موسى عن عمري بن امللك عبد من طريق وغريه، )١٤(أخرج أمحد .٧٣

 عليـه ثنـتأو اهللا فحمـدت النـاس فاستجلـست قـال عـثامن عـن أخربينـا املؤمنني أم يا قالوا 
 ثـم الـسوط ورضبـه واحلمـى الفتـى إمـرة :ثالثا عثامن عىل )١٥(نقمنا ناإ الناس أهيا يا: فقالت

 وحرمة احلرام دمه حرمة الثالث الفقر عليه عدوتم الثوب موص صتموهُم إذا حتى تركتموه
 .للرحم وصلهمأو للفرج حصنهمأو للرب تقاهمأ كان لعثامن احلرام لبلدا

 :متليك اخلواص األرض واملال: رابعا

 :وأقوى ما روي يف هذا الباب

 بكـر أم عـن جعفـر بـن اهللا عبـد عن الواقدي عن ــ )١٦( ــ ومن طريقه البالذريسعد بنا ما أخرج .٧٤
 :قولي عثامن سمعت: قال أبيها عن خمرمة بن املسور بنت

 وإين ،أرمحهـام وذوي أنفـسهام ظلـف املـال هـذا يف يتأوالن كانا وعمرو بكر أبا إن الناس أهيا
 .رمحي صلة فيه تأولت

                                                        
 .١٧٣ مسنده برقم )١(
 .٢٨٩٩٨ املصنف برقم )٢(
 .١١٣٨، وفضائل الصحابة برقم ١٤٥، ١٤٠، ١/٨٢ مسنده )٣(
 .٢٣١٢نده برقم  مس)٤(
 .١٧٠٧ صحيحه برقم )٥(
 .٣/٩٧٣ أخبار املدينة )٦(
 .٤٤٧٥ السنن برقم )٧(
 .٢٥٧١ السنن برقم )٨(
 .٦/١٤٦ أنساب األرشاف )٩(
 .٥٢٦٩  السنن الكربى برقم)١٠(
 .٥٠٤ مسنده برقم )١١(
 . ٢٤٤٨، ورشح مشكل اآلثار برقم ٣/١٥٢ رشح معاين اآلثار )١٢(
 .٦/٣٩٨ ودالئل النبوة ،٨/٣١٨ السنن الكربى )١٣(
  .٧٦سيأيت خترجيه برقم  )١٤(
  .))إنكم عتبتم((:  يف متن املوضع األول من الفضائل)١٥(
 .٦/١٣٣ أنساب األرشاف )١٦(



 

 ٥١٢

 املسور بنت بكر أم عن جعفر بن اهللا عبد عن الواقدي عن سعد بن حممد عن )١(وأخرج البالذري .٧٥

 : قالت

 وهـو مـروان فقال دعا، فيمن املسور وكان طعامه، إىل الناس دعا ،باملدينة داره مروان بنى ملا
 لـو: املـسور فقـال فوقـه، فـام ًدرمهـا املـسلمني مـال مـن هذه داري يف أنفقت ما واهللا: حيدثهم

 ًورقيقـاً مـاال ألقلنـا وإنـك إفريقيـة معنـا غزوت لقد لك، ًخريا لكان وسكت طعامك أكلت
 فأخـذت الـصدقات عـىل وعملـت إفريقيـة، مخـس عفـان ابـن فأعطـاكً ثقـال وأخفنا ًوأعوانا

 .ٍمتق مكرم له وأنا يل ُيغلظ: وقال ُعروة إىل مروان فشكاه املسلمني؛ أموال

 :موقف عثامن من بيت املال: خامسا

 عن، املسور بنت بكر أم عن، جعفر بن اهللا عبد حدثني: قال عمر بن حممد أخربنا: )٢(قال ابن سعد .٧٦

 : قال أبيها

 يستـسلف عمـر وكـان، الزهـري األرقـم بن اهللا بدع املسلمني مال بيت اخلطاب بن عمر وىل
 عـثامن ويل فلـام، فيقـضيه فيتقاضـاه األرقـم بن اهللا عبد جاءه العطاء خرج فإذا، املال بيت من
 كـان كالـذي يقـضيه ثـم منـه يستـسلف فكان، املسلمني مال بيت عىل األرقم بن اهللا عبد أقر

 عبد له فقال، العطاء خروج وحرض ،كثري مال عثامن عند اجتمع ثم، اخلطاب بن عمر يصنع
. خـازين أنـت إنـام، وذاك أنـت مـا: عـثامن لـه فقـال، استـسلفت الذي املال أد: األرقم بن اهللا

 قـال بام فأخربهم. فاجتمعوا، ناس يا: فصاح املنرب عىل وقف حتى األرقم بن اهللا عبد فخرج
 .مالكم بيت مفاتيح هذه: وقال، عثامن

 عن، أبيه عن، عون أيب بن رشحبيل حدثني: قال عمر بن حممد عن )٣(دويف الباب ما رواه ابن سع

 : قال خمرمة بن املسور

 فـدخل الـرمحن عبـد فخـرج، عـثامن لـه قال بام عوف بن الرمحن َعبد األرقم بن اهللا ُعبد أخرب
 للمـسلمني املال كان وإن، لك خيزن كان ملن عبيدك يف إن لك املال كان لئن: فقال عثامن عىل
 إىل اردد: األرقـم بـن اهللا لعبـد وقـال مغـضبا خرج ثم، وأمينهم املسلمني خازن اهللا عبد فإنام

 مفتـاح هـذا، النـاس أهيا: األرقم بن اهللا عبد نادى العرص الناس صىل فلام، مفاتيحهم الناس
 عـوف بـن الـرمحن عبـد إىل عثامن فأرسل. بيته إىل وانرصف، املنرب برمانة وعلقه. مالكم بيت

 عبـد فـأبى، بـامل األرقم بن اهللا لعبد وأمر، املفتاح يقبل أن األرقم بن اهللا عبد يكلم نأ يسأله
 املفتـاح فمكـث، املـال ذلـك يقبـل أن األرقـم بـن اهللا عبـد وأبـى، يكلمه أن عوف بن الرمحن

 ويرقبـه املفتـاح عنـد جيلـس أن ثابت بن زيد فأمر، العشاء عثامن صىل حتى املنرب برمانة معلقا
 .بيته إىل زيد به انقلب بيوهتم إىل الناس وتفرق الليل كان فلام، أحد إليه يصل أال

                                                        
 .٦/١٣٦ أنساب األرشاف )١(
  .٦/٧٣ الطبقات )٢(
  .٧٤، ٦/٧٣ الطبقات )٣(



 

 ٥١٣

 :)١(محي احلمى: سادسا

 :عباس نبا عن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن شهاب ابن  وغريه من طريق)٢(أخرج البخاري .٧٧

 أن بلغنـا :)٣(وقال. ولرسوله هللا إال محى ال :قال ^ اهللا رسول إن قال امةَّجث بن الصعب أن
 . والربذة الرسف محى عمر وأن، النقيع محى ^ النبى

 :قال طلحة بن موسى عن عمري بن امللك عبد من طريق )٥(، والبالذري)٤(أخرج أمحد .٧٨

 عليـه ثنـتأو اهللا فحمـدت النـاس فاستجلـست قـال عـثامن عـن أخربينـا املؤمنني أم يا قالوا 
 ثـم الـسوط ورضبـه واحلمـى الفتـى إمـرة :الثـاث عـثامن عىل )٦(نقمنا ناإ الناس أهيا يا: فقالت

 وحرمة احلرام دمه حرمة الثالث الفقر عليه عدوتم الثوب موص مصتموه إذا حتى تركتموه
 .للرحم وصلهمأو للفرج واحصنهم للرب اتقاهم كان لعثامن احلرام البلد

 .)٧(عبد امللك صدوق، إال أنه اختلف عليه يف حفظه: قلت

 :منىإمتام الصالة ب: سابعا

 :قال بن عمر اهللا عبدنافع عن   من طريق عبيد اهللا بن عمر، عن)٨(أخرج البخاري .٧٩

 .أمتها ثم إمارته من صدرا عثامن ومع، وعمر بكر وأبى، ركعتني بمنى  النبى مع صليت 

 .ركعتني صالها وحده صالها وإذا، أربعا صىل اإلمام مع صىل إذا عمر ابن فكان: )٩(متن ابن أيب شيبة زاد

 عبـد سـمعت قال إبراهيم حدثنا قال  األعمش، وغريمها من طريق)١١(، والبخاري)١٠(أخرج أمحد .٨٠
 :يقول يزيد بن الرمحن

 فاسرتجع  مسعود بن اهللا لعبد ذلك فقيل، ركعات أربع بمنى  عفان بن عثامن بنا صىل 
، ركعتـني بمنـى  بكـر أبـى مـع وصـليت، ركعتـني بمنـى  اهللا رسـول مع صليت قال ثم

 ركعتـان ركعـات أربـع مـن حظـى فليـت، ركعتـني بمنـى  اخلطـاب بـن عمـر مع ليتوص
 .متقبلتان

                                                        
 .١٠/٤٠٥ انظر يف احلمى عىل عهد عمر أنساب األرشاف )١(
 .٢٣٧٠برقم  صحيحه )٢(
 . يعني الزهري)٣(
  .٧٣٤، ٧٢٦ فضائل الصحابة برقمي )٤(
  .٣/٣٦ أنساب األرشاف )٥(
  .))إنكم عتبتم((:  يف متن املوضع األول من الفضائل)٦(
  .١٨/٣٧٠ انظر هتذيب الكامل )٧(
 .١٦٥٥، ١٠٨٢ صحيحه برقمي )٨(
 .١٤١٧٠ املصنف برقم )٩(
 .١/٣٧٢ املسند )١٠(
 .١٦٥٧، ١٠٨٤  صحيحه برقمي)١١(



 

 ٥١٤

 :)١(زاد متن ابن أيب شيبة

 عـىل عبـت: لـه فقيـل، أربعـا بعـد صـىل اهللا عبـد أن، قـرة بـن معاويـة فحدثني: األعمش قال
 .رش اخلالف: اهللا عبد فقال: قال، أربعا تصىل ثم، عثامن

 :قال عنه اهللا رىض اهللا عبد عن نافع من طريق )٢(أخرج البخاري  .٨١

 .أمتها ثم إمارته من صدرا عثامن ومع ، وعمر بكر وأبى ، ركعتني بمنى ^ النبى مع صليت

 :قالت عنها اهللا رىض عائشة عن عروة عن الزهرى من طريق )٣(أخرج البخاري .٨٢

 :هـرىالز قـال . احلـرض صـالة وأمتت ، السفر صالة فأقرت ركعتني فرضت ما أول الصالة
  .عثامن تأول ما تأولت :قال ؟تتم عائشة بال ما :لعروة فقلت

 :)٤(ما روي يف شأن حرق املصاحف: ثامنا

 :أن حدثه مالك بن أنس أن شهاب ابن، وغريه من طريق )٥(أخرج البخاري .٨٣

 أهل مع وأذربيجان إرمينية فتح ىف الشأم أهل يغازى وكان ،عثامن عىل قدم اليامن بن حذيفة 
 هـذه أدرك ،املـؤمنني أمري يا :لعثامن حذيفة فقال ،القراءة ىف اختالفهم حذيفة فأفزع ،العراق

 أن حفـصة إىل عـثامن فأرسـل .والنـصارى اليهـود اخـتالف الكتـاب ىف خيتلفـوا أن قبل األمة
 ،عـثامن إىل حفـصة هبا فأرسلت ،إليك نردها ثم املصاحف ىف ننسخها بالصحف إلينا أرسىل

 ،هـشام بن احلارث بن الرمحن وعبد العاص بن وسعيد الزبري بن اهللا بدوع ثابت بن زيد فأمر
 بـن وزيـد أنـتم اختلفـتم إذا :الثالثـة القرشـيني للـرهط عـثامن وقال ،املصاحف ىف فنسخوها

 نـسخوا إذا حتـى ففعلـوا ،بلـساهنم نزل فإنام ،قريش بلسان فاكتبوه القرآن من شىء ىف ثابت
 ممـا بمـصحف أفـق كـل إىل وأرسـل ،حفـصة إىل فالـصح عـثامن رد املصاحف ىف الصحف

 .حيرق أن مصحف أو صحيفة كل ىف القرآن من سواه بام وأمر نسخوا

 : قال، جملز أيب عن، حدير بن عمران، من طريق )٧( وعمر بن شبة،)٦(أخرج ابن أيب شيبة .٨٤

 !هلم بَتَك بام وآمنوا املصاحف متزيق عثامن عىل عابوا

 :أنه سعد بن مصعب عن إسحاق أيب عن شعبة، عن )٩( وعمر بن شبة،)٨(أخرج البخاري يف تارخيه .٨٥

 .فأعجبهم املصاحف عثامن شق حني  النبي أصحاب أدرك

                                                        
 . ١٤١٧٤املصنف برقم ) ١(
 .١٠٨٢ صحيحه برقم )٢(
 .١٠٩٠ صحيحه برقم )٣(
 وما بعدها ومنها مواقف الصحابة من فعل عثامن هذا، فـضال عـن كتـاب املـصاحف ٣٩/٢٤١ انظر تاريخ دمشق )٤(

 .البن أيب داود
 . ٤٩٨٧صحيحه برقم ) ٥(
 . ٣٨٨٣٣املصنف برقم ) ٦(
  . من طريقني عن عمران به٣/١٠٠٤ أخبار املدينة )٧(
 . ١/٥٠٧األوسط ) ٨(
  .، من طرق عن شعبة به٣/١٠٠٤ أخبار املدينة )٩(



 

 ٥١٥

 :)١(ما جاء يف موقفه من أيب ذر وموقف أيب ذر منه: تاسعا

، األكرب حجرية ابن عن، احلرضمي يزيد بن احلارث عن، عمرو بن بكر من طريق )٢(أخرج مسلم .٨٦
 : لقا، ذر أيب عن

 إنـك، ذر أبـا يـا: قـال ثـم، منكبي عىل بيده فرضب: قال تستعملني؟ أال، اهللا رسول يا: قلت
 عليه الذي وأدى، بحقها أخذها من إال، وندامة خزي القيامة يوم وإهنا، أمانة وإهنا، ضعيف

 .فيها
 اهللا رسـول أن، ذر أيب عن، أبيه عن، اجليشاين سامل أيب بن سامل من طريق )٤(، ومسلم)٣(أخرج أمحد .٨٧
 قال : 

 تـولني وال، اثنـني عـىل تـأمرن ال، لنفـيس أحـب ما لك أحب وإين، ضعيفا أراك إين، ذر أبا يا
 .يتيم مال

 أيب عن، مرة بن عمرو عن من طرق )٨(وابن عساكر، )٧(والبيهقي، )٦(، والفسوي)٥(أخرج ابن سعد .٨٨
 :قال، البخرتي

 بـن اهللا عبـد عن حدثنا: قلنا: قال ؟ أهيم عن: فقال،  حممد أصحاب عن فسألناه عليا أتينا
 أيب عـن حـدثنا: قلنـا: قـال، علـام بـذلك وكفـى، انتهـى ثم والسنة القرآن علم: قال، مسعود
: فقـال، يـارس بـن عـامر عن حدثنا: قلنا: قال منه خرج ثم صبغة العلم يف صبغ: قال، موسى
 باملنـافقني حممد أصحاب علمأ: فقال حذيفة عن حدثنا: قلنا: قال ذكر ذكر وإذا، نيس مؤمن

: قـال، سلامن عن أخربنا: قلنا: قال، فيه عجز ثم علام وعى: قال، ذر أيب عن حدثنا قلنا: قال
 فأخربنـا: قلنـا: قـال، البيـت أهـل منا، قعره ينزح ال بحر، اآلخر والعلم، األول العلم أدرك

 .ابتدئت سكت وإذا، تأعطي سألت إذا كنت أردتم إياها: قال، املؤمنني أمري يا نفسك عن
 .وإسناده صحيح

 أبـو أخـربين، جـريج ابـن عن، حممد بن حجاج   عن)١٠(والضياءوالبالذري، ، )٩(وأخرج ابن سعد
 : قاال، )١١(زاذان عن، ورجل :جريج ابن قال: قال، األسود أيب عن، األسود أيب بن حرب

                                                        
 ،ومعاويـة ذر أيب أمـر مـن ذكـر ما كانــ  ثالثني سنة أعنيــ  السنة هذه ويف((): ٢٨٦-٤/٢٨٣تارخيه (قال الطربي ) ١(

 ذكـر كرهـت كثـرية أمـور إليهـا منهـا إيـاه إشخاصـه سـبب يف ذكـر وقد ،املدينة إىل الشام من إياه معاوية وإشخاص
 أشـياء ذلـك سـبب يف رووا فـإهنم اآلخرون وأما.. قصة ذلك يف ذكروا فإهنم ذلك يف معاوية العاذرون فأما. أكثرها

 .٢٨٥يب ذر هناك حتى ص وراجع أخبار أ. هـ.ا. ))ذكرها كرهت شنيعة وأمورا كثرية
 . ١٨٢٥برقم ه صحيح) ٢(
 . ٥/١٨٠املسند ) ٣(
 . ١٨٢٦برقم ه صحيح) ٤(
  .٢/٢٩٩ الطبقات )٥(
  .٢/٥٤٠ املعرفة والتاريخ )٦(
  .١٠٣املدخل إىل السنن الكربى برقم  )٧(
  .٦٢، ٣٢/٦١، ٤٢٠، ٢١/٤١٢، ١٢/٢٧٥ تاريخ دمشق )٨(
  .٤/٢١٨، ٢/٣٠٥ الطبقات )٩(
  .٤٩٤ األحاديث املختارة برقم )١٠(
  .٣٢٨التاريخ البن أيب خيثمة برقم ، و٣/٢٠٨ انظر العلل للدارقطني )١١(



 

 ٥١٦

 عـىل شـحيحا ،حريـصا شـحيحا وكـان، فيـه عجـز علام وعى: فقال ذر أيب عن  عيل سئل
 حتـى وعائه يف له ميلء قد نأ أما، عمنَُوي عطىُفي السؤال يكثر وكان، العلم عىل حريصا، دينه

 مـن عنـده مـا عـن أم، كـشفه عـن أعجـز، فيه عجز علام وعى بقوله يريد ما يدروا فلم، امتأل
 . النبي إىل العلم من طلب ما طلب عن أم، العلم

 ابـن ، وابن وهـب عـناألشيب حسن عن )٢(، والطرباين)١(د ما أخرجه أمحوقد يفرس كالم عيل 
 : أوس بن شداد قال: قال أوس، بن شداد بن يعىل عن املغرية، بن اهللا عبيد حدثناه: قال هليعة،

 ثـم علـيهم، يسلم قومه إىل خيرج ثم الشدة،  فيه اهللا رسول من احلديث يسمع ذر أبو كان 
 . الشديد باألمر ذر أبو فيتعلق ذر، أبو عهيسم فلم بعد، فيه يرخص  اهللا رسول إن

، مـن طريـق )٧(، والنـسائي)٦(، وعمـر بـن شـبة)٥(، والبخـاري)٤(، وابن أيب شـيبة)٣(أخرج ابن سعد .٨٩
  :قال وهب بن عن زيد حصني

، بالـشأم كنـت :قـال ؟هـذا منزلـك أنزلـك مـا لـه فقلـت  ذر بـأبى أنـا فإذا بالربذة مررت
 قــال. اهللا سـبيل ىف ينفقوهنـا وال والفــضة الـذهب يكنـزون الــذين ىف ومعاويـة أنـا فاختلفـت

 إىل وكتـب، ذاك ىف وبينـه بينـى فكان. وفيهم فينا نزلت فقلت. الكتاب أهل ىف نزلت معاوية
 مل كـأهنم حتى الناس عيل فكثر فقدمتها. املدينة اقدم أن عثامن إىل فكتب، يشكونى  عثامن

 الـذى فـذاك. قريبـا فكنـت تنحيـت شـئت إن :ىل فقال لعثامن ذاك فذكرت، ذلك قبل يرونى
 .وأطعت لسمعت حبشيا ّعيل رواّأم ولو، املنزل هذا أنزلنى

 :)١٠(، وإسحاق بن راهويه)٩(والدارمي، )٨( معلقاأخرج البخاري .٩٠
 املـؤمنني أمـري ينهـك أمل: فقـال عليـه، فوقـف رجل فجاءه - أبا ذر - يستفتونه الناس اجتمع

 - هـذه عـىل الصمـصامة وضـعتم لو عيل؟ أنت أرقيب: فقال إليه رأسه فرفع قال الفتيا، عن
 عـيل جتيـزوا أن قبـل  ^اهللا رسـول مـن سـمعتها كلمـة أنفذ أنني ظننت ثم - قفاه إىل وأشار

 .ألنفذهتا
 بـن األحنـف أن الـشخري بن العالء أبو حدثنا اجلريرى من طريق )١٢(، ومسلم)١١(أخرج البخاري .٩١

 :قال حدثهم قيس

                                                        
 .٤/١٢٥ املسند )١(
 .٧١٦٦ املعجم الكبري برقم )٢(
 .٤/٢١٢ الطبقات )٣(
 .٣١٢٥٢، ١٠٧٩٩ املصنف برقمي )٤(
 .١٤٠٦ صحيحه برقم )٥(
 .٣/١٠٣٨ أخبار املدينة )٦(
 .١١١٥٤ السنن الكربى برقم )٧(
 .٦٨ صحيحه قبل رقم )٨(
 .٥٦٢ برقم مسنده )٩(
 .٥٦٢ برقم ر املطالب العاليةانظ )١٠(
 .١٤٠٨، ١٤٠٧ صحيحه برقم )١١(
 .٩٩٢ صحيحه برقم )١٢(



 

 ٥١٧

 فـسلم علـيهم قام حتى واهليئة والثياب الشعر خشن رجل فجاء، قريش نم مإل إىل جلست 
 أحـدهم ثـدى حلمـة عـىل يوضـع ثـم، جهنم نار ىف عليه حيمى برضف الكانزين برش قال ثم

 ثـم، يتزلـزل ثديـه حلمـة من خيرج حتى كتفه نغض عىل ويوضع، كتفه نغض من خيرج حتى
 إال القـوم أرى ال له فقلت هو من أدرى ال وأنا، إليه وجلست وتبعته، سارية إىل فجلس وىل
 :قـال خليلـك من قلت قال - خليىل ىل  قال.شيئا يعقلون ال إهنم قال. قلت الذى كرهوا قد

 أن أرى وأنـا النهـار مـن بقـى مـا الشمس إىل فنظرت قال. أحدا أتبرص ذر أبا يا : -  النبى
 كلـه أنفقـه ذهبـا أحد مثل ىل أن أحب ما :قال. نعم قلت، له حاجة ىف يرسلنى  اهللا رسول

 وال، دنيــا أســأهلم ال واهللا ال. الــدنيا جيمعــون إنــام، يعقلــون ال هــؤالء وإن. دنــانري ثالثــة إال
 .اهللا ألقى حتى دين عن أستفتيهم

 : يقول الصامت بن اهللا عبد سمع اجلوين عمران  من طريق أيب)٢(، ابن حبان)١(أخرج ابن زنجويه .٩٢

 النـاس يـدخل حتـى البـاب افـتح املـؤمنني أمـري يـا: فقـال الـشام مـن عـثامن عـىل ذر أبـو قدم
 مـن الـسهم مـروق الـدين مـن يمرقـون حناجرهم جياوز ال القرآن يقرؤون قوم من أحتسبني

 نفـيس والـذي ،واخلليقـة اخللـق رش هـم فوقه عىل السهم يعود حتى فيه يعودون ال ثم الرمية
 ولـو رجـالي أمكنتنـي مـا لقمـت قـائام أكون نأ أمرتني ولو قمت ملا أقعد أن أمرتني لو بيده

 الربـذة يـأيت أن اسـتأذنه ثـم ،تطلقنـي الـذي أنـت تكون حتى نفيس أطلق مل بعري عىل ربطتني
 أوصـاين: فقـال تقـدم: لـه فقيـل العبـد فـنكص ذر أبـو: فقالوا يؤمهم عبد فإذا فأتاها له فأذن

 فـأكثر مرقـة صـنعت وإذا افاألطر جمدع حبيش لعبد ولو وأطيع أسمع أن: بثالث  خلييل
 وقـد اإلمـام أتيـت فـإن ،لوقتها الصالة ّوصل ،بمعروف منها فأنلهم جريانك انظر ثم ماءها
 .نافلة لك فهي وإال ،صالتك أحرزت قد كنت صىل

 .وإسناده صحيح

 بن اهللا عبد حدثنا : قال هالل بن محيد عن ، املغرية بن سليامن نحوه من طريق )٣(وأخرج ابن سعد
 ..متالصا

 : سريين بن  حممد أنقرة حدثنا قال، نصري بن حجاج عن )٤(أخرج عمر بن شبة .٩٣

 ومل نفـسه قبـل مـن خـرج هـو: ويقـول عظـيم، أمـر أخـذه سـريه  عثامن أن له ذكر إذا كان
 .عثامن يسريه

  :قال القطان غالب عن ربيعة، من طريق ضمرة بن )٥(أخرج عمر بن شبة .٩٤

 .اهللا معاذ ال،: قال ؟ ذر أبا أخرج عثامن: للحسن قلت

 

                                                        
 .٢٧ األموال برقم )١(
 .٥٩٦٤ صحيحه برقم )٢(
 .٤/٢١٨ الطبقات )٣(
 .٣/١٠٣٧ أخبار املدينة )٤(
 .٣/١٠٣٧ أخبار املدينة )٥(



 

 ٥١٨

 :ما روي يف موقفه من عامر بن يارس وموقف عامر منه: عارشا
 كلثوم من طرق عن )٤(، والطرباين)٣(، وعبد اهللا بن أمحد)٢(، والبخاري يف تارخيه)١(أخرج ابن سعد .٩٥

 : قال جرب بنا
 اديـةغ أبـو هـذا، اإلذن: فقلـت، عـامر بـن اهللا عبـد بن األعىل عبد عند القصب بواسط كنت

 مـن رضب، طـوال رجـل فـإذا، له مقطعات عليه فدخل، أدخلوه: األعىل عبد فقال، اجلهني
، بيمينـك: قلـت  اهللا رسـول بايعـت: قـال قعـد أن فلـام، األمة هذه من ليس كأنه، الرجال

 وأمـوالكم دمـاءكم إن أال، النـاس أهيا يا: فقال، العقبة يوم  اهللا رسول وخطبنا، نعم: قال
 هـل أال، هذا بلدكم يف، هذا شهركم يف، هذا يومكم كحرمة ربكم تلقوا أن إىل عليكم حرام

 يــرضب كفــارا بعــدي ترجعــوا ال أال: قــال ثــم، اشــهد اللهــم: فقــال، نعــم: فقلنــا، ؟ بلغــت
 يف أنـا فبينـا، حنانـا فينا يارس بن عامر نعد كنا إنا: فقال ذا أتبع ثم: قال. بعض رقاب بعضكم
 حتـى لوطئتـه أعوانا عليه أجد فلو فالتفت، لعثامن هذا نعثال إن أال: يقول هو إذ قباء مسجد

 أول يـستن أقبـل صـفني يـوم كـان فلـام، عـامر من متكني تشأ إن إنك اللهم: قلت: قال، أقتله
 فعثـر، بـالرمح ركبتـه يف فطعنـه عـورة رجـل فأبـرص الصفني بني كان إذا حتى، رجال الكتيبة

 إنـه منـه عنـدي ضـاللة أبني رجال أر فلم: قال. عامر أسر فإذا فرضبته، عنه املغفر فانكشف
 يف بـامء فـأيت غاديـة أبـو واستـسقى: قـال. عامرا قتل ثم، سمع ما السالم عليه النبي من سمع

 قـائم األمـري رأس عـىل رجـل فقـال، فـرشب قـدح يف بـامء فـأيت، فيهـا يرشب أن فأبى زجاج
 .عامر قتل عن يتورع ومل زجاج يف الرشاب عن يتورع، كفتا يد أوى: بالنبطية

، سـلمة بـن محاد أخربنا: قال، مسلم بن عفان  عن)٧(، وعمر بن شبة)٦(، وأمحد)٥(وأخرج ابن سعد
 : قال غادية أيب عن، جرب بن وكلثوم، حفص أبو أخربنا: قال

 أمكننـي لئن: قلت، بالقتل فتوعدته: قال. باملدينة يشتمه عثامن يف يقع يارس بن عامر سمعت
 فرأيـت عـامر هـذا: فقيـل، الناس عىل حيمل عامر جعل صفني يوم كان فلام، ألفعلن منك اهللا

، فقتلتـه فوقـع: قـال، ركبتـه يف فطعنتـه عليـه فحملـت: قـال، الساقني وبني الرئتني بني فرجة
 إن: يقـول  اهللا رسـول سـمعت: فقال العاص بن عمرو خربُوأ، يارس بن عامر قتلت: فقيل
 قاتلـه: قـال إنـام: فقـال، تقاتلـه أنـت ذا هـو: العـاص بـن لعمـرو قيـلف النـار يف وسالبه قاتله

 .وسالبه
 :قاال سعيد بن وحييى،ثابت بن سعيد بن اهللا عبد عن ،سيف عن )٩(، وابن عساكر)٨(أخرج الطربي .٩٦

 :فقـال عـثامن عـىل اخلـروج إىل دعـاه مـا حذيفة أيب بن حممد عن املسيب بن سعيد سائل سأل
 العمـل عـثامن فسأل ،كلهم وحمتمل ،بيته أهل أيتام وايل عثامن فكان ،عثامن حجر يف يتيام كان

 :قال .هناك لست ولكن ،الستعملتك العمل سألتني ثم رضا كنت لو بني يا :فقال ويل حني
                                                        

 .واملتن له. ٢٤١-٣/٢٤٠ الطبقات )١(
 .٢/٨٩٢،٨٩٤ األوسط )٢(
 .٤/٧٦ىل املسند  زوائده ع)٣(
 .٣٦٤، ٢٢/٣٦٣ املعجم الكبري )٤(
 .٣/٢٤١ الطبقات )٥(
 .٤/١٩٨ املسند )٦(
 .٣/١١٠٢ أخبار املدينة )٧(
 .٤/٣٩٩ تارخيه )٨(
 .٣٠٤-٣٩/٣٠٣ تاريخ دمشق )٩(



 

 ٥١٩

 ومحلـه عنـده مـن وجهـزه شـئت حيـث اذهـب :قـال .يقـوتني مـا فألطلـب فألخرج يل فأذن
 كـان :قـال ؟يـارس بـن فعامر :قيل .الوالية منعه أن تغريعليه فيمن مرص إىل وقع فلام ،وأعطاه

 عتبة وآل عامر آل بني ذلك فأورث ،عثامن فرضهبام كالم هلب أيب بن عتبة بن عباس وبني بينه
 .وفيه عليه باُرض عام وكنى. اليوم حتى رشا

 : موقفه من ابن مسعود:حادي عرش
 : قال، اهللا عبد عن، وهب بن يدز عن، األعمش  من طريق)٢(، وعمر بن شبة)١(أخرج ابن أيب شيبة .٩٧

، ختـرج ال أقـم: لـه فقـالوا، إليـه النـاس اجتمـع املدينـة إىل بـاخلروج يـأمره إليه عثامن بعث ملا
 ال، وفـتن أمـور سـتكون إهنـا: اهللا عبـد فقـال، تكرهه يشء منه إليك يصل ال، نمنعك فنحن
 .إليه رجوخ الناس فرد: قال، طاعة عيل وله فتحها من أول أنا أكون أن أحب

 .إسناده صحيح
 عـن ، خالـد أيب بن إسامعيل عن ، هارون بن يزيد ، من طريق)٤(ه، وابن زنجوي)٣(أخرج ابن سعد .٩٨

 : قال حازم أيب بن قيس

 ، اهللا عبـد عطـاء أعطني : فقال مسعود بن اهللا عبد وفاة بعد عثامن عىل العوام بن الزبري دخل
 .درهم ألف عرش مخسة اهفأعط ، املال بيت من به أحق اهللا عبد فأهل

 .إسناده صحيح
 : قال قيس عن إسامعيل، حدثنا قال، هارون بن يزيد عن )٦(، وابن أيب الدنيا)٥(أخرج عمر بن شبة .٩٩

 مـوالي إىل مـردود: قـال ؟ جتـدك كيـف: فقـال يعـوده مـريض وهـو اهللا عبد عىل عثامن دخل
 .يزيد شك - طبت أو - اهللا يرمحك: قال .احلق

 .إسناده صحيح

 :لني عثامن بعد شدة عمر: اين عرشث
 سعيد بن حييى عن ، زيد بن محاد من طريق )٩(، واآلجري)٨(، والاللكائي)٧(أخرج ابن أيب شيبة .١٠٠
 : عمر بن عبداهللا قال: قال ، سامل عن، 

 .عبتموها ما فعلها عمر أن لو أشياء عثامن عىل عبتم لقد

  بن سليامن أخربين قال، وهب بن اهللا دعبوقد روى عمر بن شبة نحوه من طريق . إسناده صحيح
                                                        

  .٣٨٣٤٦ املصنف برقم )١(
  .٣/١٠٤٩ أخبار املدينة )٢(
 .٣/١٤٧ الطبقات )٣(
  .٩٧٥ األموال برقم )٤(
  .٣/١٠٥٤ر املدينة  أخبا)٥(
  .٣٢٥ املحترضين برقم )٦(
  .٣٢٧١٠ املصنف برقم )٧(
  .٢٥٨٠ رشح أصول اعتقاد اهل السنة واجلامعة برقم )٨(
  .١٤٥٦ الرشيعة برقم )٩(



 

 ٥٢٠

 سـواء، بـن حممدَوروى نحوه أيضا من طريق . )١( عن ابن عمرنافع سمعت قال، سعيد بن حييى بالل،
 .)٢(عمر ابن عن نافع، عن أيوب، عن عروبة، أيب بن سعيد عن

 :تساهله يف سنة عمر:  عرشثالث

  :قال ، شقيق عن ، اصمع، من طريق )٥(، والبزار)٤(، وابن شبة)٣(أخرج أمحد .١٠١
 أمـري جفـوت قـد أراك يل مـا : الوليـد لـه فقـال ، عقبـة بـن الوليـد عوف بن الرمحن عبد لقي

 يـوم يقـول : عاصـم قـال - عينـني يـوم أفر مل أين أبلغه : الرمحن عبد له فقال ؟ عثامن املؤمنني
: فقـال: قال ، امنعث ذلك فخرب فانطلق: قال. عمر سنة أترك ومل ، بدر يوم أختلف ومل - أحد

w v u ( : فقال ، عنه اهللا عفا وقد بذنب يعريين فكيف عينني، يوم أفر مل إين: قوله أما
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x( ]١٥٥:عمران آل[، 

 وقـد ماتت حتى ^ اهللا رسول بنت رقية أمرض كنت فإين ، بدر يوم ختلفت إين : قوله وأما
 وأمـا ، شـهد فقـد بـسهمه ^ اهللا رسـول لـه رضب نومـ ، بسهمي ^ اهللا رسول يل رضب

 .بذلك فحدثه فائته ، هو وال أطيقها ال فإين ، عمر سنة أترك مل إين : قوله

 .رجال إسناده ثقات

 :)٦(دور النفاق ومرىض القلوب:  عرشرابع

- . / 0 (:  تعاىلقال .١٠٢  , +  *  )  ( '  & %  $ #  "  !

 :  9 8 7  6 5  4  3 2  1()٧(. 

 :  ذكر النبيقال عمر ابن عن نافع عن عون ابنن طريق  م)٨(أخرج البخاري .١٠٣
 ىف لنـا بـارك اللهـم :قال. نجدنا وىف :قالوا. يمننا ىف لنا بارك اللهم، شأمنا ىف لنا بارك اللهم 

 هنـاك :الثالثـة ىف قـال فأظنـه .نجـدنا وىف اهللا رسول يا :قالوا . يمننا ىف لنا بارك اللهم، شأمنا
 .الشيطان قرن طلعي وهبا، والفتن الزالزل

 :قال عنه اهللا رىض سعيد أبى عن نعم أيب ابن من طريق )٩(أخرج البخاري .١٠٤
 احلـنظىل حـابس بـن األقـرع األربعة بني فقسمها بذهيبة  النبى إىل عنه اهللا رىض عىل بعث 

 عالثـة بـن وعلقمـة، نبهـان بنى أحد ثم الطائى وزيد، الفزارى بدر بن وعيينة، املجاشعى ثم

                                                        
  .١١١٦ -٣/١١١٥ أخبار املدينة )١(
  .٣/١١١٦ أخبار املدينة )٢(
  .١/٦٨ املسند )٣(
  .٣/١٠٣٢ أخبار املدينة )٤(
  .٣٩٥ه برقم  مسند)٥(
 . اقترصت فيام يأيت من هذا الباب عىل أهم ما فيه وكان إسناده مقبوال حيتج برجاله)٦(
، وأنـساب ٢/٤٦١أخبـار املدينـة (ومما يوضح دور النفاق أيضا يف عهد النبي وبعده خـرب ابـن يـامني . ١٠٧:التوبة )٧(

، ومـا كـان مـن علقمـة بـن عالثـة )٢/٧٢١ينـة أخبـار املد(، وما كان من قيرص لربيعة بـن أميـة )٥/١٦٦االرشاف 
 ٣٩/٢٧٩وتاريخ دمشق ).٤ هامش ٣/٧٩٣أخبار املدينة (

 .٧٠٩٤ صحيحه برقم )٨(
 .٣٣٤٤ صحيحه برقم )٩(
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 نجـد أهـل صـناديد يعطـى قـالوا، واألنـصار قـريش فغـضبت، كـالب بنى أحد ثم العامرى
 كـث، اجلبـني نـاتئ، الـوجنتني مـرشف العينـني غـائر رجـل فأقبل. أتألفهم إنام: قال. ويدعنا
 أهـل عـىل اهللا أيـأمننى، عـصيت إذا اهللا يطـع مـن :فقال. حممد يا اهللا اتق فقال حملوق، اللحية

 إن: قـال وىل فلـام، فمنعـه - الوليد بن خالد أحسبه - قتله رجل فسأله. تأمنونى فال األرض
 مـن يمرقون، حناجرهم جياوز ال، القرآن يقرءون قوم - هذا عقب ىف أو - هذا ءضئيض من

 أنــا لــئن، األوثــان أهــل ويـدعون، اإلســالم أهــل يقتلــون، الرميـة مــن الــسهم مــروق الـدين
 .عاد قتل ألقتلنهم أدركتهم

  :قال وهب بن زيد حدثنا إسامعيل من طريق )٢(، والبخاري)١(أخرج ابن أيب شيبة .١٠٥
. أربعـة إال املنـافقني من وال، ثالثة إال )٣(اآلية هذه أصحاب من بقى ما فقال حذيفة عند كنا

 بيوتنـا يبقـرون الـذين هـؤالء بـال فام ندرى فال ختربونا  حممد أصحاب إنكم أعرابى فقال
 لـو كبـري شـيخ أحـدهم. أربعـة إال مـنهم يبق مل أجل، الفساق أولئك قال. أعالقنا ويرسقون

 .برده وجد ملا البارد املاء رشب

 أخربنـى القاسـم بـن الـرمحن عبـد قـال الزبيـدى عن سامل بن اهللا عبد وقال: )٤(أخرج البخاري .١٠٦
 :عنها اهللا رىض عائشة أن القاسم

 فـام قالـت، احلـديث وقـص، ثالثـا. .األعـىل الرفيق ىف :قال ثم ^ النبى برص شخص قالت
 فـردهم، لنفاقا فيهم وإن الناس عمر خوف لقد، هبا اهللا نفع إال خطبة من خطبتهام من كانت

 .بذلك اهللا
 عبـد مـن طريـق )٩(، والبيهقـي)٨(، والـبالذري)٧(، وابـن قتيبـة)٦(، وأمحـد)٥(أخرج ابـن أيب شـيبة .١٠٧

 : تقول كانت أهنا، عائشة عن، حممد بن القاسم عن، عون أيب بن الواحد
 وارتدت، باملدينة النفاق ارشأب ،هلاضها باجلبال نزل لو ما بكر بأيب فنزل  اهللا رسول ويفت

 .العرب

 حذيفـة عن وائل  أبى من طريق)١٢( ــ والبخاري)١١( ــ ومن طريقه ابن أيب شيبة)١٠(أخرج وكيع .١٠٨
 :قال اليامن بنا

 .جيهرون ليوموا يرسون يومئذ كانوا  النبى عهد عىل منهم رش اليوم املنافقني إن 
                                                        

 .٣٨٥٤٦ املصنف برقم )١(
 .٤٦٥٨ صحيحه برقم )٢(
 .]١٢:التوبة[ )  ¡ ¢ £ (: وهو قوله تعاىل )٣(
 .٣٦٦٩ صحيحه برقم )٤(
 .٣٨٢١٠ املصنف برقم )٥(
 .٦٨ فضائل الصحابة برقم )٦(
 .٢/٣١٣ عيون األخبار )٧(
 .١/١١٤ فتوح البلدان )٨(
 .٨/٢٠٠ السنن الكربى )٩(
  .٤٧٥ الزهد برقم )١٠(
  .٢٨٥٥١ املصنف برقم )١١(
 .٧١١٣ صحيحه برقم )١٢(
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 :قال الطفيل أبو حدثنا مجيع بن الوليد من طريق )٢(، ومسلم)١(أخرج أمحد .١٠٩

 كـم بـاهللا أنـشدك فقـال الناس بني يكون ما بعض حذيفة وبني العقبة أهل من رجل بني كان 
 فـإن عرش أربعة أهنم نخرب كنا قال سألك إذ أخربه القوم له فقال قال )٣(العقبة أصحاب كان

 ىف ولرسـوله هللا حـرب مـنهم عرش اثنى أن باهللا وأشهد عرش مخسة القوم كان دفق منهم كنت
 . األشهاد يقوم ويوم الدنيا احلياة

 احليـاة يف ولرسـوله هللا حـرب البـاقني عـرش االثنـي أن أشـهد: عـامر فقـال: جاء يف متن أمحـد
 .األشهاد يقوم ويوم الدنيا،

  بن زيد عن، األعمش  من طريق)٦(سوي، والف)٥(، ومسدد بن مرسهد)٤(أخرج ابن أيب شيبة .١١٠

 : قال، وهب

، نعـم: قـال ؟ هـو القـوم أمـن: عمـر له فقال، حذيفة عليه يصل فلم املنافقني من رجل مات
 .بعدك أحدا به أخرب ولن، ال: قال ؟ أنا منهم باهللا: عمر له فقال

 : قال، حازم أيب بن قيس عن، إسامعيل أخربنا: قال، هارون بن يزيد عن )٧(أخرج ابن أيب شيبة .١١١

 مـاء فـإن، الفرات ماء عىل امحلوه: حذيفة فقال، املنافقني من أراه: قال، باملدائن رجل مرض
 .فامت فحمل: قال، دجلة ماء من أخف الفرات

 : رجل قال: قال، البخرتي أيب عن، مرة بن عمرو عن، األعمش  من طريق)٨(أخرج ابن أيب شيبة .١١٢

 .عدوكم من انتصفتم ما هلكوا لو: فةحذي: فقال، املنافقني أهلك اللهم

 :قال سمرة بن جابر عن عمري بن امللك عبد من طريق )١٠(، ومسلم)٩(أخرج البخاري .١١٣

 أنـه ذكـروا حتى فشكوا، عامرا عليهم واستعمل فعزله ، عمر إىل سعدا الكوفة أهل شكا 
 قـال تصىل نحتس ال أنك يزعمون هؤالء إن إسحاق أبا يا :فقال إليه فأرسل، يصىل حيسن ال

 أصـىل، عنهـا أخـرم مـا  اهللا رسـول صـالة هبـم أصـىل كنـت فـإنى واهللا أنا أما :إسحاق أبو

                                                        
 .٤٥٤، ٥/٤٥٣ املسند )١(
 .ام ليس ذلك يف طريق أمحد، واللفظ له ويف الرواية إسناده إىل حذيفة، بين٢٨٧٩ صحيحه برقم )٢(
 تبوك طريق عىل عقبة هذه وانام عنهم اهللا رىض األنصار بيعة هبا كانت التى بمنى املشهورة العقبة ليست العقبة هذه )٣(

انظــر رشح النــووي عــىل مــسلم . مــنهم اهللا فعــصمه تبــوك غــزوة ىف ^ اهللا برســول للغــدر فيهــا املنــافقون اجتمــع
١٢٦، ١٧/١٢٥. 

 .٣٨٥٤٥رقم  املصنف ب)٤(
 .٣٦٢٣ انظر املطالب العالية برقم )٥(
 . ٢/٧٦٩ املعرفة والتاريخ )٦(
 .٢٤١٩٤ املصنف برقم )٧(
  .٣٨٥٤٨ املصنف برقم )٨(
 .٧٥٥ صحيحه برقم )٩(
 .٤٥٣ صحيحه برقم )١٠(
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. إسـحاق أبـا يـا بـك الظـن ذاك :قـال. األخـريني ىف وأخف األوليني ىف فأركد العشاء صالة
 سـأل إال مـسجدا يـدع ومل، الكوفـة أهـل عنـه فـسأل، الكوفة إىل رجاال أو رجال معه فأرسل

 بـن أسـامة لـه يقـال مـنهم رجـل فقـام، عـبس لبنى مسجدا دخل حتى، معروفا نونويث، عنه
، بالـسوية يقـسم وال، بالـرسية يسري ال كان سعدا فإن نشدتنا إذ أما قال سعدة أبا يكنى قتادة

 قـام، كاذبا هذا عبدك كان إن اللهم، بثالث ألدعون واهللا أما سعد قال. القضية ىف يعدل وال
 كبـري شـيخ يقـول سئل إذا بعد وكان، بالفتن وعرضه، فقره وأطل، رهعم فأطل وسمعة رياء

 مـن عينيـه عـىل حاجبـاه سـقط قد بعد رأيته فأنا امللك عبد قال. سعد دعوة أصابتنى، مفتون
 .يغمزهن الطرق ىف للجوارى ليتعرض وإنه، الكرب

 بـن حارثـة عـن إسـحاق أيب مـن طريـق )٤(، والبيهقي)٣(، ابن حبان)٢(، وأبو داود)١(أخرج أمحد .١١٤
 : قال مرضب

 مـسجد إىل انتهـى أنـه فـأخربه رجـل قـام سلم فلام ، مسعود بن اهللا عبد مع الغداة صليت
 مـسيلمة وأن اهللا إال إلـه ال أن يـشهد مـؤذهنم فـسمع النواحـة بـن اهللا عبـد مسجد حنيفة بني

 فوثـب ؟هنـا هـا مـن :اهللا عبـد فقـال ،ذلـك عىل املسجد أهل سمع وأنه ،اهللا رسول الكذاب
 مـسعود بـن اهللا عبـد فقـال ،جـالس وأنـا هبـم فجىء ،وأصحابه النواحة بابن عيل :فقال ،نفر

 قـال ،فتـب :قـال .بـه أتقـيكم كنت :قال !؟القرآن من تقرأ كنت ما أين :النواحة بن اهللا لعبد
 فسمعت :قال ،رأسه فرضب السوق إىل فأخرجه األنصاري كعب بن قرظة فأمر :قال ،فأبى
 قـال ،إليـه فلينظـر فليخـرج الـسوق يف قتـيال النواحة بنا إىل ينظر أن رسه من :قولي اهللا عبد

 أولئـك يف النـاس استـشار مـسعود بـنا إن ثـم جـرد قـد هـو فإذا ،خرج فيمن فكنت :حارثة
 اسـتتبهم بـل ،ال :فقـاال واألشـعث جريـر فقـام ،بقـتلهم حـاتم بـن عـدي إليـه فأشـار ،النفر

 .)٥(عشائرهم فكفلهم ،ابوافت فاستتاهبم ،عشائرهم وكفلهم
 عـن شـهاب بنا عن يونس أخربين وهب بن اهللا عبد من طريق )٧(، والبيهقي)٦(وأخرج الطحاوي

 : مسعود بن اهللا عبد  أن،عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد
 عـثامن إىل فـيهم فكتـب إلـيهم يـدعون الكذاب مسيلمة حديث ينعشون رجاال بالكوفة أخذ

 حممـدا وأن اهللا إال إلـه ال أن وشـهادة احلق دين عليهم أعرض أن نعثام فكتب  عفان بنا
 رجـال فقبلهـا فاقتله مسيلمة دين لزم ومن تقتله فال مسيلمة من ئوبر قبلها فمن اهللا رسول

 .افقتلو رجال مسيلمة دين ولزم فرتكوا منهم

                                                        
 عن تكـرار الكالم عليه خترجيا وتصحيحا بام يغني)  ط الرسالة٦/١٥١(وقد أفاض حمققو املسند . ١/٣٨٤ املسند )١(

 .القول فيه
 .٢٧٥٦ السنن برقم )٢(
 .٤٨٧٩ صحيحه برقم )٣(
 .٨/٢٠٦ السنن الكربى )٤(
 وهـي مـسجدهم يف بالكوفـة الكفـر إظهـار يمكنهم ال هؤالء أن ومعلوم((: )٢/٣١٩( السنن معامل يف اخلطايب قال )٥(

 عبد إىل فرفعهم حارثة، منهم ذلك عىل طلعفا بمسيلمة، اإليامن ويرسون الكفر، يستبطنون كانوا وإنام اإلسالم، دار
 مسيلمة، أمر يف شبهة داخلتهم كانت قد ولعلهم دماءهم، بالتوبة وحقن منهم، قوما فاستتاب عليها، وال وهو اهللا،

 ألنـه ذلـك، بخـالف النواحـة ابـن أمر أن ورأى اهللا، عبد عند مقبولة توبتهم فكانت الدين، فراجعوا احلق، تبينوا ثم
 .هـ.ا. ))قتله يف الصالح ورأى التوبة، عليه يعرض فلم مسيلمة مذهب إىل ةداعي كان

 .٣/٢١١ رشح معاين اآلثار )٦(
 .٨/٢٠١ السنن الكربى )٧(



 

 ٥٢٤

 : عيل قال: قال وهب، بن زيد من طريق )١(أخرج ابن أيب خيثمة .١١٥
 . وعمر بكر أيب يف يقع وكان ،سبأ بن اهللا عبد يعني. األسود يتِمَاحل وهلذا مايل

 :قال الدهني، عامر من طريق )٢(وأخرج ابن أيب خيثمة أيضا .١١٦
 ٌّوعـيل  ـــالـسوداء ابـن: يعنـي  ــبهِّبَلُم به تىَأ ةَّيِجَن بن بِّاملسي رأيت: يقول الطفيل أبا سمعت

 .^ رسوله وعىل اهللا عىل يكذب: فقال شأنه؟ ما: عيل فقال املنرب، عىل
 عمـر سـألت :قـال مرزوق بن فضيل أخربنا قال سوار بن  شبابةمن طريق ،)٣(ابن سعدأخرج  .١١٧
 :قلت جعفر ّعمي،  عيل بن وحسني،  عيل بنا

 فـامت كذلـ لـه يعـرف مل نَوم ؟ذلك له تعرفون طاعته مفرتضة إنسان البيت َأهل فيكم هل 
 لعمر فقلت :قال .كذاب فهو فينا هذا قال نَم .فينا هذا ما واهللا ال :فقاال ؟جاهلية ميتة مات

 كانـت ثم ،إليه أوىص  النبي إن لعيل كانت أهنا تزعمون منزلة هذه إن ،اهللا رمحك :عيل بن
 بـن لعـيل كانـت ثـم ،إليـه أوىص احلـسن إن للحـسني كانـت ثم ،إليه أوىص عليا إن للحسن
 ملـات واهللا :فقال .إليه أوىص عليا إن عيل بن ملحمد كانت ثم ،إليه أوىص احلسني إن احلسني

 مـا ،اخلـرؤ خنـيس هـذا ،بنـا متـأكلون إال هـؤالء إن واهللا ،اهللا قـاتلهم ،بحرفني أوىص فام أيب
 عـىل لفكـرت واهللا ،خنـيس بـن املعـىل نعم قال !؟خنيس بن املعىل :قلت :قال ؟اخلرؤ خنيس
 .خنيس بن املعىل أضلهم حني عقوهلم اهللا لبس قوم من أتعجب طويال فرايش

 عـن أبيـه عـن طـاووس بـنا عـن معمـر عـن ــ )٥(ــ ومن طريقه ابن معني )٤(الرزاق عبدأخرج  .١١٨
  :قال العاص بن عمرو بن عبداهللا

 .)٦(بمرص وفرخ بالبرصة إبليس قدم موضع
 سمعت: قال قارظ بن إبراهيم من طريق )٩(، والفسوي)٨(، وابن سعد)٧(أخرج إبراهيم بن سعد .١١٩

 : يقول عمر
 وال ألمـري، يـصلحون وال أمـري، هبـم يـرىض ومـا بـأمري، يرضـون ما الكوفة، أهل يب أعضل
 .)١٠ (عليهم يصلح

  حبيب حدثنا، سفيان  من طريق)١٣(، وأبو زرعة الدمشقي)١٢(، والفسوي)١١(أخرج ابن أيب شيبة .١٢٠

                                                        
  .٤٣٥٨ تاريخ ابن أيب خيثمة برقم )١(
  .٤٣٦٠ برقم تارخيه )٢(
 .سبق خترجيه )٣(
 .١١/٢٥١ املصنف )٤(
 .٣٥٤١ تاريخ الدوري برقم )٥(
  . زمان الفتنة يقصد بذلك)٦(
  .١٤٦، برقم منده البن الفوائد باسم جمموع ضمن نسخة إبراهيم بن سعد، )٧(
  .٧/٦٢ الطبقات )٨(
  .٢/٧٥٤ املعرفة والتاريخ )٩(
 .٣٥٤، ١/٣٥٣ راجع أخبار غري هذه يف أهل الكوفة يف فتوح البلدان للبالذري )١٠(
 .٣٨٥٣٦ املصنف برقم )١١(
 .٢/٧٥٩ املعرفة والتاريخ )١٢(
  .١/٦٢٥ تارخيه )١٣(



 

 ٥٢٥

 
 : يقول عمر ابن سمعت: قال ، ثابت أيب بنا

 .باملعضالت تأتون، العراق أهل يا
  قـال:قـال السلمي عبسة بن عمرو عن األزدي، عائذ بن الرمحن عبد من طريق )١(دأخرج أمح .١٢١

 : ^رسول اهللا 
 .)٢(تغلب وبنو نجران، :العرب يف قبيلتني رش

 :قال البقطري طلحة بن موسى حدثني قال القريش حصال بن حممدعن )٣(أيب الدنيا  أخرج ابن .١٢٢

 وبنـو وضـبة أسـد قـال والرؤسـاء للملـوك أقتـل العـرب أي الضبي حممد بن املفضل سألت
 .وضبة أسد قال والرؤساء للملوك أقتل العرب أي بدأ ابن وسألت .قال تغلب

من طريـق  ــ )٦(، وابن عساكر)٥( ــ ومن طريقه أبو بكر الدينوري)٤(أخرج العجيل ابن أيب الدنيا .١٢٣
 :  عن أبيه قال)٧(أخربنا احلكم بن عوانة الكلبي: اهللا بن صالح العجيل قالبدع

ِومل هتج الفتن بمثل ربيعة.. َّمل يؤيد امللك بمثل كلب َ. 

َمل هتيج الفتن بمثل ربيعة: كان يقال«: ورواه العجيل عن أبيه عبد اهللا بن صالح العجيل أيضا  ُ..«)٨(. 

 : دهن أيب بن داود قال عطاء، أبو حدثنا األصمعي، من طريق )٩(وأخرج الطيوري
 .النصارى و اليهود مقالة القدر ألن واليهود، النصارى أسلم ملا البرصة يف القدر فشا إنام

 :  أن حممد بن عيل بن عبد اهللا بن العباس قال لدعاهتم حني أراد توجيههم إىل األمصار)١٠(وحكى ابن قتيبة

ّأما اجلزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعالج، ومسلمون يف أخالق النصارى
)١١(.. 

                                                        
 .٤/٣٨٧ املسند )١(
 بـن يزيـد بـن الـرمحن عبـد عـن مـسلم، بـن رشحبيـلنحوه مطوال مـن طريـق ) ٤/٣٨٧املسند ( وأخرج أمحد أيضا )٢(

وراجع كالم حمققيه عليـه هنـاك فقـد أفاضـوا القـول فيـه خترجيـا .  بهالسلمي عبسة بن عمرو عن األملوكي، موهب
 .٢١٨-١/٢١٦فتوح البلدان للبالذري : وراجع أيضا أمثال هذا اخلرب. وهو صحيح عندهم. وبيانا

  .٢٦٨ اإلرشاف يف منازل األرشاف برقم )٣(
  .٢٠٤ اإلرشاف يف منازل األرشاف برقم )٤(
  .٢٢٨٢ املجالسة وجواهر العلم برقم )٥(
  .١٥/٢٧٧ تاريخ دمشق )٦(
  . كان عامل هشام بن عبد امللك عىل السند)٧(
  .٢/٤٦٤  الثقات)٨(
  ). ط البشائر١١٧٩ (١٢١٧ الطيوريات برقم )٩(
 .٢٠٦، وانظر أخبار الدولة العباسية ص ٩٩، وفضل العرب ص ١/٢٠٤ عيون األخبار )١٠(
 يبدو أن اجلزيرة العراقية وما جياورها تتبوأ هذه املنزلة منذ القدم، ليس من استفاضة األخبـار يف هـذا البـاب فقـط )١١(

 بـاقي وأمـا((): ٧٦، ٧٥ص (ك والعمران وطبائع البرش، يقول اهلمداين يف صفة جزيرة العـرب بل بشهادة أهل الفل
 ديـار وختوم فآذربيجان ،جياورها أو منه العرب جزيرة يف يقع وما املسكونة األرض وسط ييل الذي الربع هذا أجزاء
 باليونانيـة الـبالد هـذه وتـسمى آمية،الـش الثغـور رشق قـارب مـا فـإىل ّوالـدبور اجلنـوب ييل ما إىل مرض وديار ربيعة

 =املثلـث مـشاكلة ًأيـضا ويقبـل وتـدمر، سـورية وجانـب قـال قـاىل أي وقيليقيـة ولودية وقبادوقية وفروجية بيوتونية



 

 ٥٢٦

 : منهالفتنة أمور أخرى سامهت يف ا: عرشخامس

 :إعادة بناء مسجد النبي  .١

 :أنه اخلوالنى اهللا عبيد سمع أنه قتادة بن عمر بن عاصم من طريق )٢(، ومسلم)١(أخرج البخاري .١٢٤

، أكثـرتم إنكـم  الرسـول مـسجد بنى حني فيه الناس قول عند يقول عفان بن عثامن سمع 
 وجـه بـه يبتغـى - قـال هأن حسبت بكري قال - مسجدا بنى من: يقول  النبى سمعت وإنى

 .اجلنة ىف مثله له اهللا بنى، اهللا

 :دلبي بن حممود عن أيب حدثني جعفر بن احلميد عبد من طريق )٤(، ومسلم)٣( أمحدأخرج .١٢٥

 فقـال هيئتـه عـىل يدعـه أن فـأحبوا ذلـك النـاس فكـره املـسجد بنـاء أراد عفـان بـن أن عثامن 
 .مثله اجلنة يف له هللا بنى هللا مسجدا بنى من يقول  اهللا رسول سمعت

 :قال عمر بنا عن نافع  من طريق)٧(وابن حبان، )٦(البخاري و،)٥( عبد الرزاقأخرج .١٢٦
 النخـل خشب وعمده ، اجلريد وسقفه ، باللبن مبنيا ^ اهللا رسول عهد عىل كان املسجد نإ
 اللبنبـ ^ اهللا رسـول عهـد ىف بنيانـه عـىل وبنـاه عمـر فيـه وزاد ، شـيئا بكـر أبو فيه يزد فلم ،

 باحلجـارة جـداره وبنـى ، كثرية زيادة فيه فزاد ، عثامن غريه ثم ، خشبا عمده وأعاد ، واجلريد
  .بالساج وسقفه ، منقوشة حجارة من عمده وجعل ، والقصة املنقوشة

 :)٨(املسجد بنيان باب البخاري تعليقا يف وأخرج .١٢٧

َّأكـن :وقـال املـسجد ءببنـا عمـر وأمـر . النخـل جريـد مـن املسجد سقف كان سعيد أبو قال ِ َ 
 ال ثـم ، هبـا يتبـاهون :أنـس وقـال . الناس فتفتن ، تصفر أو حتمر أن وإياك ، املطر من الناس

 .والنصارى اليهود زخرفت كام لتزخرفنها :عباس ابن وقال . قليال إال يعمروهنا

                                                                                                                                                                       
 والزهـرة املـريخ تـدبري يف ويـشرتك والـسمكة، والعقرب الرسطان مثلث وهو والدبور اجلنوب بني ما إىل املنسوب=

 الزهـرة، يعظمـون األمـر أكثـر يف الـبالد هـذه أهـل صـار ولذلك، الوسط يف حصته ووقوع الشرتاكه ًأيضا وعطارد
 هـذين إىل وينـسبون له، ويتعبدون ُأخر، وبأسامء أدونيس املريخ ويسمون اسم، كل يف خمتلفة كثرية بأسامء ويسموهنا
 واخلـساسة الـرش إىل مـائلون مكـدودون األنفـس، أذلـة أشـقياء وهم النياحة، مذهب فيها يذهبون ًأرسارا الكوكبني
 احلـرب يف ويملكون العبيد عداد يف ويصريون والسبي، والنهب واحلرب العساكر يف اخلروج عىل األجرة ويأخذون

 ورشب وبذالــة ورسف وخيانــة غــش أهــل وهــم يالئمهــا، التــي الــرشقية احلــال والزهــرة املــريخ حــال أن قبــل مــن
 ). ٧/١٠٣، ٣٠، ٦/٢٨أنساب األرشاف (البالذري عن املدائني ومن طريف ما يدل عىل ذلك ما حكاه . ))وسكر

  .٤٥٠ صحيحه برقم )١(
  .٥٣٣ صحيحه برقم )٢(
  .١/٧٠ املسند )٣(
  .٥٣٣ صحيحه برقم )٤(
  .٣/١٥٣ املصنف )٥(
  .٤٤٦ صحيحه برقم )٦(
  .١٦٠١ صحيحه برقم )٧(
  .٤٤٦رقم  صحيحه قبل )٨(



 

 ٥٢٧

 :الرضب بالسوط والعصا .٢

 :قال طلحة بن موسى نع عمري بن امللك عبد من طريق )٢(، والبالذري)١(أخرج أمحد .١٢٨

 عليـه ثنـتأو اهللا فحمـدت النـاس فاستجلـست قـال عـثامن عـن أخربينـا املؤمنني أم يا قالوا 
 ثـم الـسوط ورضبـه واحلمـى الفتـى إمـرة :ثالثـا عـثامن عىل )٣(نقمنا ناإ الناس أهيا يا: فقالت

 وحرمة احلرام دمه حرمة الثالث الفقر عليه عدوتم الثوب موص مصتموه إذا حتى تركتموه
 .للرحم وصلهمأو للفرج واحصنهم للرب اتقاهم كان لعثامن احلرام البلد

 .)٤(عبد امللك صدوق، إال أنه اختلف عليه يف حفظه: قلت
 

 جــ ـ ما جاء يف أبرز مواقف الصحابة من الفتنة 
 :يقول األعمش سمعت: قال نمري بن اهللا عبد عن )٥(أخرج الفسوي .١٢٩

 .ادينً اختذوهف^  حممد أصحاب بغضب حدثناهم

 :قال زيد بن أسامة عن شقيق عن األعمش من طريق )٨(، ومسلم)٧(، والبخاري)٦(أخرج أمحد .١٣٠
 لقـد واهللا ،أسـمعكم إال أكلمـه ال أنـى أتـرون :فقـال ؟فتكلمه عثامن عىل تدخل أال :له قيل 

 ألحـد أقـول وال ،فتحه من أول أكون أن أحب ال أمرا أفتتح أن دون ما وبينه بينى فيام كلمته
 يـوم بالرجـل يـؤتى :يقـول  اهللا رسـول سـمعت مـا بعـد. النـاس خـري إنـه أمريا عىل يكون

 إليـه فيجتمـع ،بـالرحى احلـامر يـدور كـام هبـا فيدور بطنه أقتاب فتندلق النار ىف فيلقى القيامة
 قـد بـىل :فيقـول ،املنكـر عـن وتنهـى باملعروف تأمر تكن أمل لك ما فالن يا فيقولون النار أهل

 .وآتيه املنكر عن وأهنى آتيه وال باملعروف آمر تكن

 :)٩(موقف عبد الرمحن بن عوف  - أ

  :قال ، شقيق عن ، عاصم، من طريق )١٢(، والبزار)١١(، وابن شبة)١٠(أخرج أمحد .١٣١

 أمـري جفـوت قـد أراك يل مـا : الوليـد لـه فقـال ، عقبـة بـن الوليـد عوف بن الرمحن عبد لقي
 يـوم يقـول : عاصـم قـال - عينـني يـوم أفر مل أين أبلغه : محنالر عبد له فقال ؟ عثامن املؤمنني

                                                        
  .٧٣٤، ٧٢٦ فضائل الصحابة برقمي )١(
  .٣/٣٦ أنساب األرشاف )٢(
  .))إنكم عتبتم((:  يف متن املوضع األول من الفضائل)٣(
  .١٨/٣٧٠ انظر هتذيب الكامل )٤(
 .٢/٧٦٥ املعرفة والتاريخ )٥(
  .٥/٢٠٥ املسند )٦(
  .٧٠٩٨، ٣٢٦٧ صحيحه برقمي )٧(
  .٢٩٨٩  صحيحه برقم)٨(
  .ّال أن إرهاصات الفتنة ودواعيها أطلت يف أواخر عهدهـ قبل مقتل عثامن إ هـ٣٢ـ سنة  تويف عبد الرمحن)٩(
  .١/٦٨ املسند )١٠(
  .٣/١٠٣٢ أخبار املدينة )١١(
  .٣٩٥ مسنده برقم )١٢(



 

 ٥٢٨

: فقـال: قال ، عثامن ذلك فخرب فانطلق: قال. عمر سنة أترك ومل ، بدر يوم أختلف ومل - أحد
w v u ( : فقال ، عنه اهللا عفا وقد بذنب يعريين فكيف عينني، يوم أفر مل إين: قوله أما

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x( ]١٥٥:عمران آل[، 
 وقـد ماتت حتى ^ اهللا رسول بنت رقية أمرض كنت فإين ، بدر يوم ختلفت إين : قوله وأما

 وأمـا ، شـهد فقـد بـسهمه ^ اهللا رسـول لـه رضب ومـن ، بسهمي ^ اهللا رسول يل رضب
 .بذلك فحدثه فائته ، هو وال أطيقها ال فإين ، عمر سنة أترك مل إين : قوله

 :موقف عيل بن أيب طالب  - ب

 :قال احلنفية ابن عن منذر عن سوقة بن حممد وغريه من طريق )١(أخرج البخاري .١٣٢

، عـثامن سـعاة فـشكوا نـاس جـاءه يـوم ذكـره  عـثامن ذاكرا - عنه اهللا رىض - عيل كان لو 
. فيهـا يعملـون سـعاتك فمـر،  اهللا رسول صدقة أهنا فأخربه عثامن إىل اذهب :عيل ىل فقال
 .أخذهتا حيث ضعها فقال فأخربته عليا هبا فأتيت. اعن أغنها فقال هبا فأتيته

 : أما متن ابن أيب شيبة

 أبـوك كـان: لـه فقلنـا، مـه: فقـال عـثامن مـن القوم بعض فنال: قال، احلنفية بن حممد عند كنا
 كتـاب خـذ: فقـال، الـسعاة وجـاءه جئتـه يـوم لسبه يوما سبه ولو، سبه ما: قال، عثامن يسب

 إليـه فجئـت، فيـه لنـا حاجـة ال: فقـال، إليـه بـه فذهبت فأخذته، نعثام إىل به فاذهب السعاة
 .اليوم ذلك لسبه يوما سبه فلو، موضعه ضعه: فقال، فأخربته

، يعىل أيب من طريق )٥(، وابن عساكر)٤(، وعمر بن شبة)٣(، وابن أيب شيبة)٢(أخرج نعيم بن محاد .١٣٣

 : عيل قال: قال، احلنفية ابن عن

 .وأطعت له لسمعت رصار إىل عثامن سريين لو

 : قال، احلكم بن مروان عن، حسني بن عيل وغريمها من طريق )٧(، والبخاري)٦(أخرج أمحد .١٣٤

 ، عـىل رأى فلـام . بينهام جيمع وأن املتعة عن ينهى وعثامن عنهام اهللا رىض وعليا عثامن شهدت
 .)٨ (أحد لقول ^ النبى سنة ألدع كنت ما قال وحجة بعمرة لبيك هبام أهل

                                                        
  .٣١١١صحيح البخاري برقم  )١(
 .٢٠٨ الفتن برقم )٢(
 .٣٨٨٥٤ املصنف برقم )٣(
  .٤/١٢٠١ أخبار املدينة )٤(
  .٣٩/٣٦١ تاريخ دمشق )٥(
  .١/١٣٥ املسند )٦(
  .١٥٦٣ صحيحه برقم )٧(
  ).٨/٤٢٨( راجع يف هذا الباب املصنف البن أيب شيبة باب من كان يرى اإلفراد وال يقرن )٨(



 

 ٥٢٩

 :قال املسيب بن سعيد عن مرة بن عمرو عن شعبة من طريق )٢( ومسلم)١(البخاريأخرج  .١٣٥

 تنهـى أن إال تريـد مـا :عـيل فقـال، املتعة ىف بعسفان ومها عنهام اهللا رىض وعثامن عىل اختلف 
 .)٣(مجيعا هبام أهل ٌعيل ذلك رأى فلام.  النبى فعله أمر عن

  بن إسامعيل من طريق)٧(وابن عساكر،)٦(ربيوالط،)٥(، وعمر بن شبة)٤(أخرج ابن أيب شيبة .١٣٦

 : قال، جابر بن حكيم عن، خالد أيب
 رددت ملـا ، اهللا أنـشدك : فقـال ، بيته يف وسائد إىل مستند وهو طلحة عيل أتى عثامن حرص ملا

 مـن احلـق أميـة بنـو تعطـي حتـى واهللا ال : طلحـة فقـال ، مقتول فإنه املؤمنني أمري عن الناس
 .أنفسها

 :قال: حاطب بن حممد سمعت قال عون أيب عن  شعبة من طريق)٨(محدأخرج أ .١٣٧

 .اآلية خيتم ومل اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا الذين من هو :فقال عثامن عن عليا سألت 

 بـن حممـد عـن سـعد بـن  يوسف نحوه من طريق)١١(، والبالذري)١٠(، أمحد)٩(وأخرج ابن أيب شيبة
 .حاطب

 سـريين بـن حممـد عـن ،حازم بن جرير حدثنا: قال،عامر بن أسود عن )١٢(أخرج ابن أيب شيبة .١٣٨
 : قال

 .الناس اهتمه بويع فلام، بويع حتى عثامن قتل يف اهتم عليا أن علمت ما

 :قال سريين ابن عن هشام أنبأنا زيد بن محاد من طريق )١٤(، وابن عساكر)١٣(أخرج البالذري .١٣٩

 .قتله يف ًعليا يتهم أحد وما ُقتل يوم عثامن قتل لقد 

                                                        
  .١٥٦٨ صحيحه برقم )١(
  .١٢٢٣ صحيحه برقم )٢(
 .عمـر ابـن وبعـده باملناسـك أعلمهـم عـثامن كـان: قـال سـريين ابن  أخرج ابن سعد، والبالذري بإسناد صحيح إىل)٣(

  .)٦/١٠٤، وأنساب األرشاف ٣/٥٧الطبقات : انظر(
  .٣١٣٣٨ املصنف برقم )٤(
  .٤/١١٦٩ أخبار املدينة )٥(
  .٤/٤٠٥ تارخيه )٦(
  .٣٩/٤٠٢ تاريخ دمشق )٧(
  .٧٧٠ فضائل الصحابة برقم )٨(
  .٣٢٧١٥ املصنف برقم )٩(
  .٧٧١ فضائل الصحابة برقم )١٠(
  .٦/١١١ أنساب األرشاف )١١(
  .٣٨٨٦٦، ٣١٣٥٣ف برقمي  املصن)١٢(
  .٦/٢٢٣ أنساب األرشاف )١٣(
  .٣٩/٣٩٠ تاريخ دمشق )١٤(



 

 ٥٣٠

، )٥(، وعمـر بـن شـبة)٤(، وابـن أيب شـيبة)٣(، وابـن سـعد)٢(، ونعيم بن محاد)١(أخرج عبد الرزاق .١٤٠
 : قال عباس ابن عن، طاوس  من طرق عن)٦(والبالذري

 ذلـك يقـول. غلبـت ولكـن، أمـرت وال قتلـت مـا واهللا: عـثامن قتـل حني يقول عليا سمعت
 .مرات ثالث

 ابن عن، طاووس عن، ميرسة بن امللك عبد نحوه من طريق )٨(، والبالذري)٧(وأخرج ابن أيب شيبة
 : قال، عباس

 .لكارها لقتله كنت وإن، قتلت ما: عيل قال
، زرارة أيب عن، عاصم من طريق )١١(، وابن أيب شيبة)١٠(، ونعيم بن محاد)٩(وأخرج سعيد بن منصور

 : قاال، اهللا عبد وأيب
 . عثامن قتل يعني، رضيت وال أمرت وال قتلت وما، شاركت ما واهللا: يقول عليا سمعنا

 )١٧(، واآلجري)١٦(، والبالذري)١٥(، وعمر بن شبة)١٤(، وأمحد)١٣(، ابن سعد)١٢(وأخرج نعيم بن محاد
 : قال ليىل أيب بن الرمحن عبد عن، عيسى بن اهللا عبدمن طريق 

 .نعثام أمر من إليك أبرأ إين اللهم: يقول ضبعيه رافعا الزيت أحجار عند عليا رأيت
 أيب بـن سـعيد حـدثني قـال، وهب بن اهللا عبد حدثنا قال، احلزامي عن )١٨(أخرج عمر بن شبة .١٤١

 : قال كريبال الصهباء أيب عن البجيل، معاوية أيب عن صخر، أيب عن أيوب،
 تـسأله أال فقلت .كافرا يراه كان أنه إال قتله عليا أرى ما: بعضنا فقال  عثامن قتل تذاكرنا

 فأسـأنا وجزعنـا فاسـتأثر، ويل ولكـن بـرشنا، عـثامن كـان مـا واهللا: فقـال فسألته، ؟ ذلك عن
 .انبين فيقيض حكم إىل وسنرد اجلزع،

                                                        
  .١١/٤٥٠املصنف )١(
  .٤٢٩ الفتن برقم )٢(
  .٣/٧٨الطبقات )٣(
  .٣٨٨٢٦ املصنف برقم )٤(
  .١٢٦٧، ٤/١٢٦٠ أخبار املدينة )٥(
  .٦/٢٢٤ أنساب األرشاف )٦(
  .٣٨٨٢٧ املصنف برقم )٧(
  .٦/٢٢٤ أنساب األرشاف )٨(
  .٢٩٤١ سننه برقم )٩(
  .٤٥٢ الفتن برقم )١٠(
  .٣٨٨٢٨ املصنف برقم )١١(
  .٤٤٥ الفتن برقم )١٢(
  .٣/٧٨الطبقات )١٣(
  .٧٢٧ فضائل الصحابة برقم )١٤(
  .٤/١٢٦٧ أخبار املدينة )١٥(
  .٢١٧-٦/٢١٦ أنساب األرشاف )١٦(
  .١٤٣٢ الرشيعة برقم )١٧(
  .٤/١١٦٨ أخبار املدينة )١٨(



 

 ٥٣١

 من طريق حممد بن قيس عن عيل بن ربيعة الوالبي )٢(، وعمر بن شبة)١(أخرج سعيد بن منصور .١٤٢
 :سمعت عليا يقول: قال

 هاشم حيلفون مـا قتلنـا عـثامن واهللا لوددت أن بني أمية رضوا لنفلناهم مخسني رجال من بني
 .وال نعلم له قاتال

 بن سامل عن من طرق )٦(، وعمر بن شبة)٥(، وأمحد)٤(، وابن أيب شيبة)٣(أخرج سعيد بن منصور .١٤٣
 : قال، احلنفية بن حممد عن، اجلعد أيب

 نـاأو :فقـال وجهـه هبام بلغ حتى يديه فرفع قال املربد يف عثامن قتلة تلعن عائشة نأ: عليا بلغ
 .ثالثا أو مرتني قال واجلبل السهل يف اهللا لعنهم عثامن قتلة ألعن

 عبد حدثنا قال، موسى بن أسد حدثنا قال، عمر بن هارون نحوه أيضا عن )٧(وروى عمر بن شبة
 . بهاجلعد أيب بن سامل عن هند، أيب بن معتمر عن املحاريب، حممد بن الرمحن

، عمر بن نافع، من طريق )١١(، وابن عساكر)١٠(ذري، والبال)٩(عمر بن شبةو، )٨(أخرج ابن سعد .١٤٤
 : دينار بن عمرو حدثني: قال

 عـثامن عـىل فـدخل، حمـصور عفـان بـن وعـثامن هبـم حيـج أن عباس ابن كلموا املدينة هلأ أن
، قتـل قـد عـثامن فوجد، املدينة إىل انرصف ثم هبم فحج، بالناس حيج أن فأمره بذلك فأخربه

 .القيامة يوم إىل عثامن دم الناس ألزمك اآلن األمر اهبذ قمت أنت إن: لعيل فقال

ن ـ، وعمـر بـ)١٥( وابـن أيب شـيبة)١٤(، ابـن سـعد)١٣(، وسعيد بن منـصور)١٢(أخرج نعيم بن محاد .١٤٥
 : قال األنصاري جعفر أيب عن، عبيد بن ثابت من طريق )١٨(، وابن عساكر)١٧(، والبالذري)١٦(شبة

                                                        
  .٢٩٤٢نه برقم  سن)١(
  .٤/١٢٦٩ أخبار املدينة )٢(
  .٢٩٤٣ سننه برقم )٣(
  .٣٨٩٤٨ املصنف برقم )٤(
  .٧٣٣ فضائل الصحابة برقم )٥(
  .١٢٦٧، ٤/١٢٦١ أخبار املدينة )٦(
  .٤/١٢٦١ أخبار املدينة )٧(
  .٦/٣٣٧ الطبقات )٨(
  .٤/١٢٦٩ أخبار املدينة )٩(
  .٦/٢١٧ أنساب األرشاف )١٠(
  .٤٢/٤٣٨يخ دمشق  تار)١١(
  .٤٨١ الفتن برقم )١٢(
  .٢٩٣٩ سننه برقم )١٣(
  .٣/٢٧ الطبقات )١٤(
  .، واللفظ له٣٨٨٣١ املصنف برقم )١٥(
  .٤/١٢٢٩ أخبار املدينة )١٦(
  .٦/٢٢٤ أنساب األرشاف )١٧(
  .٣٩/٤٤٨ تاريخ دمشق )١٨(



 

 ٥٣٢

 حتـى عـدوا فروجـي مـألت قـد أشـتد جـتخر رضبـوه فلام، عثامن عىل املرصيني مع دخلت
 مـا وحيـك: فقـال، سـوداء عاممـة عليـه عـرشة مـن نحو يف جالس رجل فإذا، املسجد دخلت

 فإذا فنظرت: قال، الدهر آخر لكم تبا: فقال: قال، الرجل من فرغ واهللا قد قلت: قال، وراك
 .عيل هو

 : قال احلنفية بن حممد عن داجلع أيب بن سامل عن كهيل بن  سلمةوغريه من طريق،)١(أخرج أمحد .١٤٦

 آخـر جـاء ثـم مقتـول املـؤمنني أمـري نإ: فقـال رجـل فأتاه قال حمصور وعثامن عيل مع كنت«
 ،عليـه ختوفـا بوسطه فأخذت :حممد قال .عيل فقام :قال الساعة مقتول املؤمنني أمري نإ فقال
 عليـه وأغلـق دخلهافـ داره فأتى ،الرجل قتل وقد الدار ّعيل فأتى :قال .لك أم ال خل :فقال

 بـد وال ،قتـل قـد الرجـل هـذا إن :فقالوا عليه فدخلوا ،الباب عليه فرضبوا الناس فأتاه ،بابه
 وزيـر لكـم فـإين ،تريدوين ال :عيل هلم فقال .منك هبا أحق أحدا نعلم وال ،خليفة من للناس

 فـإن ،َّعـيل أبيـتم فـإن :قـال .منك هبا أحق أحدا نعلم ما ،واهللا ال :فقالوا .أمري لكم مني خري
 إىل فخـرج :قـال .بـايعني يبـايعني أن شاء فمن املسجد إىل أخرج ولكن ،رسا تكون ال بيعتي

 .»الناس فبايعه املسجد

 : )٢(موقف طلحة بن عبيد اهللا  - ت

 : قال، جابر بن حكيم عن، خالد أيب بن إسامعيل من طريق )٣(أخرج ابن أيب شيبة .١٤٧

 رددت ملـا، اهللا أنـشدك: فقـال، بيتـه يف وسـائد إىل دمـستن وهو طلحة عيل أتى عثامن حرص ملا
 .أنفسها من  احلق أمية بنو تعطي حتى واهللا ال:طلحة فقال،مقتول فإنه املؤمنني أمري عن  الناس

 عـن، خالـد أيب بن إسامعيل عن، عيينة ابنمن طريق : )٥(، وعمر بن شبة)٤( ابن أيب شيبةأخرج .١٤٨
 : قال، جابر بن حكيم

 مـن بـدا نجـد فال، عثامن أمر يف داهنا قد كنا إنا: اجلمل يوم يقول اهللا عبيد بن طلحة سمعت
 .)٦(ةيعاملبا

 جـابر بـن حكـيم عـن خيـرب ، خالـد أيب بـن إسـامعيل سمع من أخربين: قال )٧(أخرج ابن سعد .١٤٩
 :قال األمحيس

 أن مـن أمثـل شـيئا اليـوم نجـد فـال عثامن أمر يف داهنا إنا : اجلمل يوم اهللا عبيد بن طلحة قال
 .ترىض حتى اليوم مني لعثامن خذ اللهم ، فيه دماءنا نبذل

                                                        
  .٥٦٢ ص  سيأيت خترجيه)١(
  !قد كان من اخلارجني للمطالبة بدمه يوم اجلمل عجبا ملن يقول إن طلحة من قتلة عثامن و)٢(
  .٣٨٨٣٢، ٣١٣٣٨ املصنف برقمي )٣(
 .٣٨٩٣٦، ٣١٣٤٠ املصنف برقمي )٤(
 .٤/١١٦٩ أخبار املدينة )٥(
ــار املدينــة)٦( : والــصواب عنــدي واهللا أعلــم. وال وجــه هلــام هنــا. ))املبالغــة((:  كــذا يف املطبــوع مــن املــصنف، ويف أخب

 .٢٤١ يف النص توضيح معناهايأيت وس. ))املتايعة((
 .٣/٢٠٤ الطبقات )٧(



 

 ٥٣٣

 عـن أخرجه من طريق سيف بـن عمـر )١(ويف إسناده انقطاع كام هو واضح يف أوله، إال أن الطربي
 :قال جابر بن حكيم عن خالد أيب بن إسامعيل

 ّلَفخـ واقـف وهو غرب سهم فجاء .يرىض حتى مني عثامن أعط اللهم :يومئذ طلحة قال« 
 ال مكانـا وابغنـي أردفني :ملواله قال ثقل فلام ،دما )٢(هَجَوزَم امتأل حتى وثبت بالرسج ركبته

 حلقنـا قد ،يقول وجعل وأمسكه مواله فركب مني دما أضيع شيخا كاليوم أر فلم فيه أعرف
 ودفـن اخلربـة تلـك يف فامت فيئها يف وأنزله خربة البرصة دور من دار إىل به انتهى حتى القوم
 سعد بني يف«. 

 :قال قيس عن إسامعيل عن هشيم، حدثنا قال، إدريس بن إسحاق نحوه عن )٣(وقد أخرج عمر بن شبة

 .ترىض حتى اليوم مني عثامن أعط اللهم: اجلمل يوم طلحة قال 
. )٤(»كذاب يـضع احلـديث«: قال ابن معني.  األسواري مرتوكإدريس بن إسحاقفإن وال يصح، 

 .نقطاعه، فقيس مل يشهد اجلملهذا فضال عن ا: قلت

 :ما روي يف موقف سعد بن أيب وقاص  - ث

 فتنـة عنـد قـال وقاص، أيب بن سعد أن )٨(، وأبو يعىل)٧(، والرتمذي)٦(، وأبو داود)٥(أخرج أمحد .١٥٠
 : عفان بن عثامن

 مـن خـري والقـائم القائم، من خري فيها القاعد فتنة ستكون إهنا :قال ، اهللا رسول أن أشهد
 ؟ ليقتلنـي إيل يـده فبـسط بيتي، عيل دخل إن أفرأيت: قال .الساعي من خري ملايش،وا املايش

 .آدم كابن كن: قال
 :قال سعد بن عامر حدثنى مسامر بن بكري، من طريق )١٠(، ومسلم)٩(أخرج أمحد .١٥١

 هـذا رش مـن بـاهللا أعـوذ قـال سـعد رآه فلـام عمر ابنه فجاءه إبله ىف وقاص أبى بن سعد كان 
 فـرضب بيـنهم امللك يتنازعون الناس وتركت وغنمك إبلك ىف أنزلت له قالف فنزل الراكب

 .اخلفى الغنى التقى العبد حيب اهللا إن :يقول  اهللا رسول سمعت اسكت فقال صدره ىف سعد

 :سلمة بن األكوعموقف   - ج

  :قال بيدُع أبى بن يزيدمن طريق  )١١(أخرج البخاري .١٥٢
                                                        

 .٤/٥٢٧ تارخيه )١(
َاملوزج)٢( َْ  .٦/٢١٣انظر تاج العروس . ُاخلّف وهو : َ
 .٤/١١٦٩ أخبار املدينة )٣(
 .١/٣٣٣ الكامل البن عدي )٤(
  .١/١٨٥ املسند )٥(
  .٤٢٥٦ السنن برقم )٦(
  .٢١٩٤ اجلامع برقم )٧(
  .٧٥٠ مسنده برقم )٨(
  .١٦٩، ١/١٦٨ املسند )٩(
  .٢٩٦٥ صحيحه برقم )١٠(
  .٧٠٨٧ صحيحه برقم )١١(



 

 ٥٣٤

 وولـدت امـرأة هناك وتزوج الربذة، إىل عاألكو بن سلمة خرج عفان بن عثامن تلُق ملا
 .املدينة فنزل بليال، يموت أن قبل حتى هبا يزل فلم ا،ًأوالد له

 :موقف عبد اهللا بن عمر  - ح

 :عنهام اهللا رىض عمر بن اهللا عبد عن نافع عن مالك من طريق )١(أخرج البخاري .١٥٣

 .منا فليس السالح علينا محل من :قال  اهللا رسول أن

وابـن  ،)٦(، وعمـر بـن شـبة)٥(، وأمحد)٤(، وخليفة بن خياط)٣(، وابن أيب شيبة)٢(ابن سعدأخرج  .١٥٤
  :قال عمر بنا عبداهللا حدثني:قال نافع عن، حكيم بن يعىلمن طريق  )٧(عساكر

: قـال ، األخـنس بـن ُاملغـرية َّعـيل بـه أشـار فـيام تـرى مـا: الدار يف حمصور وهو، عثامن يل قال
 مل وإن، تركـوين خلعـت فـإن، خلعي يريدون القوم هؤالء إن: قال ؟ عليك به أشار ما: قلت

 فهـل: قـال ، ال: قـال ، الـدنيا يف خملـدا تـرتك خلعـت إن أرأيـت: قلـت: قـال ، قتلوين أخلع
 ؟ قتلـك عـىل يزيـدون هـل ختلـع مل إن أرأيـت: فقلـت: قـال ، ال: قال ؟ والنار اجلنة يملكون

 خلعوه أمريهم عىل قوم سخط كلام، اإلسالم يف السنة هذه تسن أن أرى فال: قلت ، ال: قال
 .اهللا قمصكه قميصا ختلع ال، 

 الزهري،  من طريق )١١(، وابن حبان)١٠( ــ وعمر بن شبة)٩( ــ ومن طريقه اخلالل)٨(أخرج أمحد .١٥٥
  :قال عمر بن اهللا عبد نأ اهللا عبد بن سامل أخربين قال

 عـىل اعيـب بـأن كالمـه يف يـأمرين هـو فإذا فكلمني عثامن خالفة يف األنصار من رجل جاءين
 فلـام قـال رسيـح يف كالمـه يقـيض يكد فلم ثقل لسانه يف امرؤ وهو طويال كالما فتكلم عثامن
 ثـم بكـر أبـو بعـده اهللا رسـول امة أفضل حي  اهللا ورسول نقول كنا انا له قلت كالمه قىض
 هـو ولكن شيئا الكبائر نم جاء وال حق بغري نفسا قتل عثامن نعلم ما واهللا وانا عثامن ثم عمر
 تكونــوا ان تريــدون إنــام ســخطتم قرابتــه أويل أعطــاه وإن رضــيتم أعطــاكموه فــإن املــال هــذا

 .قتلوه إال أمريا هلم يرتكون ال والروم كفارس

                                                        
  .٧٠٧٠ صحيحه برقم )١(
  .٣/٦٢ الطبقات الكبري )٢(
  .٣٨٨١١ املصنف برقم )٣(
  .١٢٦ تارخيه ص )٤(
  .٥٧، وفضائل عثامن برقم ٧٦٧ فضائل الصحابة برقم )٥(
 .٤/١٢٢٣أخبار املدينة ) ٦(
  .٣٩/٣٥٧ تاريخ دمشق )٧(
 .٦٤فضائل الصحابة برقم ) ٨(
 .٥٤٦ السنة برقم )٩(
 .١١١٥، ٣/١١١٤ أخبار املدينة )١٠(
 .٧٢٥٠ صحيحه برقم )١١(



 

 ٥٣٥

   من طريق)٥(، والبالذري)٤(، وعمر بن شبة)٣(، وأمحد)٢(، وخليفة بن خياط)١(أخرج ابن سعد .١٥٦

 :قال نافع عن عون، ابن
 . عثامن قتل يوم الدار يوم يعني: سليم قال مرتني، يومئذ الدرع  عمر ابن لبس 

 .الدار يف عثامن مع عمر ابن كان: قال نافع عن عون ابن عن معاذ عن )٦(أخرج خليفة بن خياط .١٥٧

 :أن عنهام اهللا رىض عمر ابن عن نافع عن بكري عن عمرو بن بكر من طريق  )٧(أخرج البخاري .١٥٨

l k j i ( كتابـه ىف اهللا ذكـر مـا تسمع أال، الرمحن عبد أبا يا فقال جاءه رجال 
m( أغـرت أخـى ابـن يـا فقـال. كتابـه ىف اهللا ذكر كام تقاتل ال أن يمنعك فام، اآلية آخر إىل 

d c ( تعـاىل اهللا يقـول التـى اآليـة هبـذه أغـرت أن مـن إىل أحـب أقاتـل وال اآلية هبذه
f e(  يقـول اهللا فـإن قـال. آخرها إىل )¥© ¨ § ¦ (   .قـال 

 ىف يفـتن الرجـل فكـان، قلـيال اإلسـالم كان إذ -  - اهللا رسول عهد عىل فعلنا قد عمر ابن
 فـيام يوافقـه ال أنـه رأى فلـام، فتنـة تكـن فلم، اإلسالم كثر حتى، يوثقوه وإما يقتلوه إما، دينه
 قد اهللا فكان عثامن ماأ وعثامن عىل ىف قوىل ما عمر ابن قال. وعثامن عىل ىف قولك فام قال يريد
 بيـده وأشـار. وختنـه -  - اهللا رسـول عـم فـابن عـىل وأمـا، عنه يعفو أن فكرهتم، عنه عفا

 .ترون حيث بنته أو ابنته وهذه

 :موقف أيب هريرة  - خ

 :والذب عنه مشهور، ومن أهم مرويات هذا الباب وموقفه يف تأييد عثامن 

 موسـى من طرق عـن )١١(، وابن عساكر)١٠( شبة، وعمر بن أيب)٩(، وأمحد)٨(أخرج ابن أيب شيبة .١٥٩
 :أنه حبيبة، أبو ميُأ أبو جدي حدثني: قال عقبة، بنا

 فقـام له، فأذن الكالم، يف عثامن يستأذن هريرة أبا سمع وأنه فيها، حمصور وعثامن الدار دخل
 فتنـة بعـدي تلقـون إنكـم: يقـول ، اهللا رسول سمعت إين: قال ثم عليه، وأثنى اهللا، فحمد

: قـال ؟ اهللا رسـول يـا لنـا فمـن: النـاس من قائل له فقال ــ وفتنة اختالفا :قال أو ــ اختالفاو
 .بذلك عثامن إىل يشري وهو ،وأصحابه باألمني عليكم

                                                        
  .٤/١٤٦ الطبقات )١(
  .١٢٩ تارخيه ص )٢(
  .٧٦٣ فضائل الصحابة برقم )٣(
 .٤/١٢٧٠أخبار املدينة ) ٤(
  .٦/٢١٨ أنساب األرشاف )٥(
  .١٢٨ تارخيه ص )٦(
  .٤٦٥٠قم  صحيحه بر)٧(
  .٣٢٧١٢ املصنف برقم )٨(
  .٢/٣٤٥ املسند )٩(
  .٣/١١٠٥ أخبار املدينة )١٠(
  .٣٩/٣٧٣ تاريخ دمشق )١١(



 

 ٥٣٦

 أبو ثنا: قالوا عقبة بنو إبراهيم و حممد و موسى ثنا خالد بن وهيب نحوه من طريق )١(أخرج احلاكم
 ..يرةهر أبا شهدت: قال حسنة أبو أمنا

ــصور .١٦٠ ــن من ــعيد ب ــرج س ــاد)٢(أخ ــن مح ــيم ب ــعد)٣(، ونع ــن س ــاط)٤(، واب ــن خي ــة ب ، )٥(، وخليف
 : قال هريرة أيب عن، صالح أيب عن، األعمش  من طريق)٧(، وابن عساكر)٦(والبالذري

، هريـرة أبـا يـا: فقـال ؟ الـرضب طـاب املـؤمنني أمري يا: فقلت ، الدار يوم عثامن عىل دخلت
 واحـدا رجال قتلت إن واهللا فإنك: قال ، ال: قلت: قال ؟ وإياي مجيعا الناس تقتل أن أيرسك
 .أقاتل ومل فرجعت: قال ، مجيعا الناس قتلت فكأنام

: قال، معاوية أيب  عن)١١(، والبالذري)١٠(، وابن أيب شيبة)٩(، ابن سعد)٨(أخرج سعيد بن منصور .١٦١
 :قال صالح أيب عن، األعمش أخربنا

 .ينتحب، هاه هاه: يقول أسمعه فكأين: قال بكى بعثامن صنع ما ذكر إذا هريرة أبو كان

 :موقف عبد اهللا بن الزبري  - د

 :والذب عنه مشهور، ومن أهم مرويات هذا الباب وموقفه يف تأييد عثامن 

 أخربنـا: قـال، أسـامة بن محاد أسامة، عن أيب )١٤(، وأمحد)١٣(، وابن أيب شيبة)١٢(أخرج ابن سعد .١٦٢
 : قال الزبري بن اهللا عبد عن، أبيه عن، عروة بن هشام

 ، أبدا أقاتلهم ال واهللا ال: فقال ، قتاهلم لك اهللا أحل لقد فواهللا، قاتلهم: الدار يوم لعثامن قلت

 وقـال ،الـدار عىل الزبري بن اهللا عبد أمر عثامن كان وقد: قال، صائم وهو، عليه فدخلوا: قال
 .بريالز بن اهللا عبد فليطع طاعة عليه يل كانت من: عثامن

                                                        
  .٣/٩٩ املستدرك )١(
  .٢٩٣٧ سننه برقم )٢(
  .٤٣٧ الفتن برقم )٣(
  .٣/٦٦ الطبقات )٤(
  .١٢٩ تارخيه ص )٥(
  .٦/١٩٠ أنساب األرشاف )٦(
  .٣٩/٣٩٦ تاريخ دمشق )٧(
  .٢٩٤٠ سننه برقم )٨(
  .٣/٧٧الطبقات )٩(
  .٣٢٧١٣ املصنف برقم )١٠(
  .٦/٢٢٦ أنساب األرشاف )١١(
  .٣/٦٧ الطبقات )١٢(
  .٣٨٨١٧، ٣٨٢٣٨ املصنف برقم )١٣(
  .٧٧٢ فضائل الصحابة برقم )١٤(



 

 ٥٣٧

 ابـن عـن، أيوب  من طريق)٤(، واخلالل)٣(، والبالذري)٢(، وخليفة بن خياط)١(أخرج ابن سعد .١٦٣
 :قال الزبري بن اهللا عبد عن، مليكة أيب

 مـنهم بأقـل اهللا بنـرص مستنـرصة عـصابة الـدار يف معـك إن، املـؤمنني أمـري يـا: لعـثامن قلـت 
 أو، دمـه يف أهـراق رجـال باهللا أذكر: قال أو، رجال اهللا أنشد: فقال ، فألقاتل يل فأذن، لعثامن

 .دما يف أهراق: قال
 :موقف احلسن بن عيل  - ذ

 عبـد وزاد قتـادة عـن عروبـة أيب ابـن عـن وكهمـس األعـىل عبد عن )٥(أخرج خليفة بن خياط .١٦٤
 .عثامن عند من خرج من آخر كان عيل بن احلسن أن :األعىل

 بـن احلسن أن :نافع عن حكيم بن ىليع نا حازم بن جرير من طريقني عن )٦(أخرج ابن عساكر .١٦٥
 .الدار يف عثامن مع يزاال مل عمر بن وعبداهللا عيل

 قـال، معاويـة بن زهري من طريق )٩(، وعمر بن شبة)٨(، والبخاري يف تارخيه)٧(أخرج ابن اجلعد .١٦٦
 : قال حيي صفية بنت موىل كنانة حدثنا

 .عنه اهللا ريض عثامن دار من جرحيا عنهام اهللا ريض عيل بن احلسن حيمل فيمن كنت
 صفية موىل كنانة حدثني ،قال طلحة بن حممد طريق من)١١( بن شبةوعمر، )١٠(راهويه ابن أخرج .١٦٧

 : قال
 مــدرجني قــريش شــباب مــن أربعــة الـدار مــن فــأخرج عنــه، اهللا ريض عــثامن مقتــل شـهدت
 لـزبري،ا بـن اهللا وعبـد عـيل، بن احلسن فذكر عنه، اهللا ريض عثامن عن يدرؤون كانوا حممولني

 .احلكم بن ومروان حاطب، بن وحممد
 :سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلموقف   - ر

 قـيس عن إسامعيل من طريق ،)١٥(، والطرباين)١٤(وعمر بن شبة، )١٣(، وأمحد)١٢(البخاريأخرج  .١٦٨
 :يقول الكوفة مسجد ىف نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد سمعت قال

                                                        
  .٦/٤٧٥، ٣/٦٧ الطبقات )١(
  .١٢٨ تارخيه ص )٢(
  .٦/١٩١ أنساب األرشاف )٣(
  .٧٧٢رقم  فضائل الصحابة ب)٤(
  .١٢٩ تارخيه ص )٥(
  .٣٩/٣٩٠ تاريخ دمشق )٦(
  .٢٦٦٥ مسنده برقم )٧(
  .٧/٢٣٧ الكبري )٨(
  .١٢٧٦-٤/١٢٧٥، ٣/١١٣١ أخبار املدينة )٩(
  .٢٠٨٨ مسنده برقم )١٠(
  .٤/١٢٩٨ أخبار املدينة )١١(
  .٦٩٤٢، ٣٨٦٧، ٣٨٦٢ :صحيحه بأرقام )١٢(
  .٢/١٧١  مسائل اإلمام أمحد رواية ابن هانئ)١٣(
  .٤/١٢٤٢ أخبار املدينة )١٤(
  .١٢١ برقم املعجم الكبري )١٥(



 

 ٥٣٨

 ارفـض اًدـــُحُأ أن ولـو ، عمـر يـسلم أن بـلق اإلسـالم عـىل ملوثقى عمر وإن رأيتنى لقد واهللا
 .يرفض أن حمقوقا لكان بعثامن صنعتم للذى

 :موقف عائشة  - ز

، وابن )٥(، والطرباين)٤( ــ وعمر بن شبة)٣( ــ ومن طريقه اخلالل)٢(، وأمحد)١(أخرج نعيم بن محاد .١٦٩
 :قالت عائشة عن )٧(]أبيه عن[ جبري بن الرمحن عبد عن عمرو بن صفوان  من طريق)٦(عساكر

 دمـه مـن بـاهللا فـأعوذ دمـه وأما معاتبة أهنا إال أرى وال عثامن عيب يف إيل خيتلفون القوم كان 
 كالمـا فـذكرت قـط بكلمـة عـثامن أذكر مل وإين خصال برصاء الدنيا يف عشت اين وددت واهللا

 طـالع مـن خـري الـسامء إىل هبـا يـشري الـذي عـثامن وألصـبع: قالـت. ِّيلَعـ عـىل عثامن فضلت
 .ِّيلَع نِم رضاأل

 من طرق إىل )١٢(، وابن عساكر)١١(، والفسوي)١٠(، وعمر بن شبة)٩(، وأمحد)٨(أخرج عبد الرزاق .١٧٠
 :  أناخلوالين إدريس أبو اهللا عبد بن اهللا عائذ حدثني قال، الزهري

 أهـل يـا:  عـثامن شـأن يف عائـشة مـن ينـالون وهـم - الـشام هلأل قال اخلوالين مسلم أبا
 تـؤذي الـرأس يف العـني كمثـل ومثلهـا مـثلكم هـذه، أمكم ومثل مثلكم لكم أرضب الشام،

 .هلا خري هو بالذي إال تعاقبها أن تستطيع وال صاحبها

 أيب، مـن طريـق )١٦(، وأمحـد)١٥(، وابـن أيب شـيبة)١٤(، ونعيم بن محاد)١٣(أخرج سعيد بن منصور .١٧١
 : قال، احلنفية بن حممد عن، اجلعد أيب بن سامل عن، األشجعي مالك

                                                        
  .٢٠٩ الفتن برقم )١(
  .٢/١٧١ مسائل اإلمام أمحد رواية ابن هانئ )٢(
  .٥٤٥ السنة برقم )٣(
  .١٢٢٦-٤/١٢٢٥ أخبار املدينة )٤(
  .٩٤٤ مسند الشاميني برقم )٥(
  .٣٩/٤٨٨ تاريخ دمشق )٦(
  .ساقط يف املطبوع من مسند الشاميني ما بني حارصتني )٧(
 .١١/٤٣٣ املصنف )٨(
 .١٦٣٠ فضائل الصحابة برقم )٩(
 .٤/١١٧٣ أخبار املدينة )١٠(
 .٢/٣٨٤ املعرفة والتاريخ )١١(
 .٢٢١، ٢٧/٢٠٤ تاريخ دمشق )١٢(
  .٢٩٤٣ سننه برقم )١٣(
  .٤٤٨ الفتن برقم )١٤(
  .٣٨٩٤٨ املصنف برقم )١٥(
  .٧٣٣ فضائل الصحابة برقم )١٦(



 

 ٥٣٩

 وانـا فقـال وجهـه هبـام بلـغ حتى يديه فرفع قال املربد يف عثامن قتلة تلعن عائشة نأ: عليا غبل
 .ثالثا أو مرتني قال واجلبل السهل يف اهللا لعنهم عثامن قتلة ألعن

مـن طريـق  ،)٤(، وعمـر بـن شـبة)٣(، وخليفـة بـن خيـاط)٢(، وابـن أيب شـيبة)١(أخرج ابـن سـعد .١٧٢
 :  ريض اهللا عنهعثامن قتل حني قالت  ريض اهللا عنهاةـعائش عن، مرسوق عن، خيثمة عن، األعمش

 هـذا كـان هـال ، الكـبش يـذبح كـام تذبحونه قربتموه ثم، الدنس من النقي كالثوب تركتموه
: قال، إليه باخلروج تأمرينهم الناس إىل كتبت أنت ، عملك هذا: مرسوق هلا فقال ، هذا قبل

 يف بـسوداء إلـيهم كتبـت مـا، الكـافرون بـه وكفـر، املؤمنـون به آمن والذي ال: عائشة فقالت
 .لساهنا عىل كتب أنه يرون فكانوا: األعمش قال. هذا جمليس جلست حتى بيضاء

أيب وكيع اجلراح بن   من طريق)٨(، واخلالل)٧(، والبالذري)٦(، وعمر بن شبة)٥(أخرج ابن سعد .١٧٣
  : قالتاجلدلية احلجاج أم عن، مسلم بن قيسمليح، عن 

 أم يـا: فقـال - حمـصور  وعـثامن - االشـرت عليهـا فـدخل  ريض اهللا عنهاعائشة كنت عند
: فقالـت صـيتة اللـسان بينـة امـرأة فتكلمـت: قالت ؟ الرجل هذا قتل يف تقولني ما املؤمنني،

: االشـرت فقـال .حـرمتهم واسـتحالل إمـامهم وقتـل املـسلمني دمـاء بـسفك آمـر أن اهللا معاذ
 االعمش فسمعت: وكيع أبو قال ! منها انسللتن ساق عىل حلربا قامت إذا حتى إلينا كتبتن

 بعـدها وال قبلهـا أحـد هبـا حلـف مـا بيمـني يومئـذ حلفـت عائـشة أن: احلـديث هذا يف يزيد
 حتـى بيـضاء يف سـوداء إلـيكم كتبـت مـا الكـافرون بـه وكفـر املؤمنـون به آمن والذي: قالت

 .هذا مقعدي قعدت

، )٩(ة بنت عجرةــــهي عائش: قلت. هالة أم احلجاج اجلدليةوقد ضعفه بعضهم بج. إسناده صحيح
 ريض  خربا هلا يشري إىل أهنا كانت زوجة لعبد اهللا بن مسعود)١١(، وابن املنذر)١٠(وقد روى ابن أيب شيبة

 .اهللا عنه

                                                        
  .٣/٧٨الطبقات )١(
  .٣٢٧١٤ املصنف برقم )٢(
  .١٣١ تارخيه ص )٣(
  .٤/١٢٢٥ أخبار املدينة )٤(
  .١٠/٤٤٨ الطبقات )٥(
  .١٢٢٥-٤/١٢٢٤ أخبار املدينة )٦(
  .٦/٢٢٥ أنساب األرشاف )٧(
  .٤٤٧ السنة برقم )٨(
  .٨/٤٤، واإلصابة ١٠/٤٤٨الطبقات :  انظر)٩(
  .٣٧٨ املصنف برقم )١٠(
  .١/٤٠٥ األوسط )١١(



 

 ٥٤٠

، وأبـو )٤(، وعمـر بـن شـبة)٣(، والبخاري يف خلـق أفعـال العبـاد)٢(، وأمحد)١(الرزاق عبدأخرج  .١٧٤
 ^ النبـي زوج عائـشة عـن عـروة عـن الزهري، من طرق إىل )٧(، والطرباين)٦(لبالذري، وا)٥(داود

 :تقول كانت

 مـن ينتهـك أن أحببـت مـا فـواهللا عـثامن شـأن مـن كـان الذي فأما منسيا نسيا كنت ليتني يا  
 يغرنـك ال عـدي بن اهللا عبيد يا قتلت قتله أحببت لو حتى مثله مني انتهك الإ قط أمر عثامن
 الـذين النفر نجم حتى ^ اهللا رسول أصحاب أعامل احتقرت ما فواهللا تعلم الذي بعد أحد

 يـصيل ال صالة وصلوا مثلها حيسن ال قراءة وقرأوا مثله حيسن ال قوال فقالوا عثامن يف طعنوا
 أعجبـك فـإذا ^ اهللا رسـول أصـحاب أعـامل تقـاربوا ما واهللا ذنأ الصنيع تدبرت فلام مثلها

 .أحد يستخفنك وال واملؤمنون ورسوله عملكم اهللا فسريى عملواا فقل امرئ قول حسن

 :قال طلحة بن موسى عن عمري بن امللك عبد من طريق )٩(، والبالذري)٨(أخرج أمحد .١٧٥

 عليـه ثنـتأو اهللا فحمـدت النـاس فاستجلـست قـال عـثامن عـن أخربينـا املؤمنني أم يا قالوا 
 ثـم الـسوط ورضبـه واحلمـى الفتـى إمـرة :الثاث عثامن عىل )١٠(نقمنا ناإ الناس أهيا يا: فقالت

 وحرمة احلرام دمه حرمة الثالث الفقر عليه عدوتم الثوب موص مصتموه إذا حتى تركتموه
 .للرحم وصلهمأو للفرج واحصنهم للرب تقاهمأ كان لعثامن احلرام البلد

 .)١١(عبد امللك صدوق، إال أنه اختلف عليه يف حفظه: قلت

 :موقف صفية أم املؤمنني  - س

  من )١٦(وابن عساكر )١٥(اجلعد بن، وا)١٤(، وعمر بن شبة)١٣( وابن أيب شيبة)١٢( أخرج ابن سعد .١٧٦

                                                        
  .١١/٣٦٧املصنف )١(
  .٧٥٠ فضائل الصحابة برقم )٢(
  .١٤٨ برقم )٣(
  .١٢٣٥-٤/١٢٣٤ أخبار املدينة )٤(
  .٣٣٢ الزهد برقم )٥(
  .٣/٥٩ أنساب األرشاف )٦(
  .٣١٠٢ مسند الشاميني برقم )٧(
  .٧٣٤، ٧٢٦ فضائل الصحابة برقمي )٨(
  .٣/٣٦ أنساب األرشاف )٩(
  .))إنكم عتبتم((:  متن املوضع األول من الفضائل يف)١٠(
  .١٨/٣٧٠ انظر هتذيب الكامل )١١(
  .١٠/١٢٤الطبقات )١٢(
  .٣١٢٦١ املصنف برقم )١٣(
  .٤/١٣١١ أخبار املدينة )١٤(
  .٢٦٦٦ مسنده برقم )١٥(
  .٣٩/٤١٥ تاريخ دمشق )١٦(



 

 ٥٤١

 : قالموىل صفية  كنانة حدثنا: قال،  بن معاويةزهري طريق

: فقالـت مالـت حتـى بغلتهـا وجـه فـرضب األشـرت فلقيهـا عـثامن عن لرتد بصفية أقود كنت
 عـثامن ومنـزل منزهلـا مـن خـشبا وضـعت مث: حديثه يف احلسن قال. هذا يفضحني ال ردوين

 .والطعام املاء عليه تنقل

 حـدثني قـال، طلحة بن حممد من طريق )٢(، وعمر بن شبة)١(وأخرج نحوه ابن سعد، وابن راهويه
 .. حيي بنت صفية موىل كنانة

 :موقف عامر بن يارس  - ش

 : قال جرب بن كلثوم، وغريه من طرق إىل )٣(أخرج ابن سعد .١٧٧

 غاديـة أبـو هـذا، اإلذن: فقلـت، عـامر بـن اهللا عبـد بن األعىل عبد عند القصب بواسط كنت
 مـن رضب، طـوال رجـل فـإذا، له مقطعات عليه فدخل، أدخلوه: األعىل عبد فقال، اجلهني
، بيمينـك: قلـت  اهللا رسـول بايعـت: قـال قعـد أن فلـام، األمة هذه من ليس كأنه، الرجال

 وأمـوالكم دمـاءكم إن أال، النـاس أهيا يا: فقال، بةالعق يوم  اهللا رسول وخطبنا، نعم: قال
 هـل أال، هذا بلدكم يف، هذا شهركم يف، هذا يومكم كحرمة ربكم تلقوا أن إىل عليكم حرام

 يــرضب كفــارا بعــدي ترجعــوا ال أال: قــال ثــم، اشــهد اللهــم: فقــال، نعــم: فقلنــا، ؟ بلغــت
 يف أنـا فبينـا، حنانـا فينا يارس بن امرع نعد كنا إنا: فقال ذا أتبع ثم: قال. بعض رقاب بعضكم
 حتـى لوطئتـه أعوانا عليه أجد فلو فالتفت، لعثامن هذا نعثال إن أال: يقول هو إذ قباء مسجد

 أول يـستن أقبـل صـفني يـوم كـان فلـام، عـامر من متكني تشأ إن إنك اللهم: قلت: قال، أقتله
 فعثـر، بـالرمح ركبتـه يف طعنـهف عـورة رجـل فأبـرص الصفني بني كان إذا حتى، رجال الكتيبة

 إنـه منـه عنـدي ضـاللة أبني رجال أر فلم: قال. عامر رأس فإذا فرضبته، عنه املغفر فانكشف
 يف بـامء فـأيت غاديـة أبـو واستـسقى: قـال. عامرا قتل ثم، سمع ما السالم عليه النبي من سمع

 قـائم األمـري رأس عـىل رجـل فقـال، فـرشب قـدح يف بـامء فـأيت، فيهـا يرشب أن فأبى زجاج
 .عامر قتل عن يتورع ومل زجاج يف الرشاب عن يتورع، كفتا يد أوى: بالنبطية

، حفـص أبـو أخربنـا: قـال، سـلمة بـن محـاد أخربنـا: قال، مسلم بن عفان  عن)٤(وأخرج ابن سعد
 : قال غادية أيب عن، جرب بن وكلثوم

 أمكننـي لئن: قلت، بالقتل فتوعدته: قال. باملدينة يشتمه عثامن يف يقع يارس بن عامر سمعت
 فرأيـت عـامر هـذا: فقيـل، الناس عىل حيمل عامر جعل صفني يوم كان فلام، ألفعلن منك اهللا

، فقتلتـه فوقـع: قـال، ركبتـه يف فطعنتـه عليـه فحملـت: قـال، الساقني وبني الرئتني بني فرجة
 إن: يقـول  اهللا رسـول سـمعت: فقال العاص بن عمرو خربُوأ، يارس بن عامر قتلت: فقيل
 قاتلـه: قـال إنـام: فقـال، تقاتلـه أنـت ذا هـو: العـاص بـن لعمـرو فقيـل النـار يف وسالبه قاتله

 .وسالبه

                                                        
  .٢٠٨٨ مسنده برقم )١(
  .٤/١٣١١ أخبار املدينة )٢(
 .٥٩٦ ص ه سبق خترجي)٣(
 .٥٩٨ ص  سبق خترجيه)٤(



 

 ٥٤٢

 :موقف أيب الدرداء  - ص

  سمعت قال األعمش حدثنا قال أبى حدثنا قال حفص بن عمر حدثنا:  قال)١(أخرج البخاري .١٧٨

  :تقول الدرداء أم سمعت قال ساملا

  حممـد أمـة من أعرف ما واهللا :فقال أغضبك ما فقلت مغضب وهو الدرداء أبو َّعيل دخل
 .)٢(مجيعا يصلون أهنم إال شيئا

 :موقف جهجاه الغفاري  - ض

 من )٧(، وابن عساكر)٦(، واآلجري)٥(، وأبو العرب التميمي)٤(، البالذري)٣(أخرج ابن أيب الدنيا .١٧٩
 :أن يسار بن سليامن عن حازم بن يزيد عن زيد بن محاد طريق

 الغفـاري فأخـذها  اهللا رسول عصا ومعه عثامن عىل دخل غفار من جهجاه له اليق رجال 
 .ركبتيه يف األكلة فوقعت ركبتيه عل فكرسها

، عـن )١١(، واآلجـري)١٠(، الطـربي)٩(، وابـن أيب شـيبة)٨(وأخـرج نحـوه ابـن سـعد. إسناده صحيح
 .به نافع عن، عمر بن اهللا عبيد عن، إدريس بنا عبداهللا

 :سالم بن اهللا  عبدموقف  - ط

 أيب  عـن)١٥(، وعمـر بـن شـبة)١٤(، وابـن سـعد)١٣(، ونعـيم بـن محـاد)١٢(أخرج سعيد بن منصور .١٨٠
 : قال صالح أيب عن، األعمش أخربنا: قال، الرضير معاوية

 بـه ازددتـم إال دم مـن حمجـام هترقـون ال واهللا: يقول عثامن قتل يوم سالم بن اهللا عبد سمعت
 .بعدا اهللا من

                                                        
  .٦٥٠ صحيحه برقم )١(
انظـر فـتح  .عـثامن خالفـة أواخـر يف ذلـك وكـان عمـره أواخـر يف الـدرداء أيب مـن صدر ذلك وكأن:  قال ابن حجر)٢(

 .وكانت وفاة أيب الدرداء لسنتني بقيتا من خالفة عثامن:  قلت.٢/٤٩٢الباري 
  .٣٣٥ العقوبات برقم )٣(
  .٦/١٦١ األرشاف  أنساب)٤(
  .٩٠ املحن ص )٥(
  .١٤٦٨ الرشيعة برقم )٦(
  .٣٣٠، ٣٩/٣٢٩ تاريخ دمشق )٧(
  .٥/١٠٩ الطبقات )٨(
  .٣٨٢٣٩ املصنف برقم )٩(
  .٤/٣٦٧ تارخيه )١٠(
  .١٤٦٩ الرشيعة برقم )١١(
  .٢٩٣٨ سننه برقم )١٢(
  .٤٣٧ الفتن برقم )١٣(
  .٣/٧٧الطبقات )١٤(
 .٤/١١٨٠ أخبار املدينة )١٥(



 

 ٥٤٣

 :)١(مْيَكُع بن اهللا عبدموقف   - ظ

: قـال، إدريـس بـن اهللا عبـد  عن)٥(، والبالذري)٤(، والفسوي)٣(، وابن أيب شيبة)٢(قال ابن سعد .١٨١
 : قال عكيم بن اهللا عبد عن، محيد أيب بن هالل عن، أيوب أيب بن حممد أخربنا

: فقـال ؟ دمـه عـىل أعنت أو معبد أبا يا: له فيقال: قال، عثامن بعد أبدا خليفة دم عىل أعني ال
 .دمه عىل عونا مساويه ذكر ألعد إين

 :سْيَدُموقف عبد الرمحن بن ع  - ع

 : قال لبيد، بن حممود عمر،عن بن عاصم عن صالح، بن حممد ّحدثني عن الواقدي )٦(أخرج الطربي .١٨٢

ًعليا عثامن كلم خشب، ذا نزلوا ملا  ّعـيل فركـب عنـه، ّيـردوهم أن ^ اهللا رسـول وأصـحاب ّ
 مطعـم، بـن وجبـري ّالـدوي، جهـم وأبـو زيد، بن سعيد يهمف املهاجرين، من نفر معه وركب

 أسـيد؛ بن َّعتاب بن الرمحن وعبد العاص، بن وسعيد احلكم، بن ومروان حزام، بن وحكيم
 بـن وحـسان ثابـت، بـن وزيـد ّالـساعدي، محيد وأبو ّالساعدي أسيد أبو األنصار من وخرج
 هـممّوكل ًرجـال؛ ثالثـون هموغري مكرم بن نيار العرب من ومعهم مالك، بن وكعب ثابت،

: حممــود قــال. ورجعــوا مقــالتهام، فــسمعوا - قــدما اللــذان ومهــا - مــسلمة بــن وحممــد ّعــيل
 مـرص، إىل راجعـني رحلـوا حتـى خـشب ذي مـن برحنـا مـا: قـال ة،لممس بن حممد فأخربين
 ة؟بحاجـ الـرمحن عبد أبا يا أتوصينا: عديس بن الرمحن عبد أنسى فام ّعيل، ّيسلمون وجعلوا

 يرجـع أن وعـدنا قد فإنه إمامه، عن قبلك من ّوترد له، رشيك ال وحده اهللا ّتتقي: قلت: قال
 .املدينة إىل القوم فرجع: قال. اهللا شاء إن أفعل: عديس ابن قال. وينزع

 :موقف معاوية بن أيب سفيان  - غ

 : قال أبيها عن املسور بنت بكر أم عن جعفر بن عبداهللا حدثني )٧(سعد ابن أخرج .١٨٣

 نـصحته معاويـة يـا واهللا أنـا : املـسور فقال ، عثامن قتل ممن أنت ، مسور يا : معاوية يل قال  
 قـدمت حـني وخـربي خـربك القـوم أخـربت شـئت فـإن ، وخذلته غششته وأنت ، واعتزلته

 .)٨( الرمحن عبد أبا يا ال : معاوية فقال ، الشام عليك

                                                        
 وأيب زرعـة وأيب البخـاري عنـد اًشـيئ منـه يسمع مل ولكنه حياته، يف وأسلم ،^ النبي زمن أدرك :عكيم بن اهللا عبد )١(

، ٥/٣٩ التـاريخ الكبـري:  انظـر.ًشـيئا منه يسمع ومل زمنه أدرك: وقال الصحابة، يف ثقاته يف حبان ابن وذكره.  حاتم
 .٣/٢٤٧، والثقات ٥/١٢١ واجلرح والتعديل

  .٣/٧٦الطبقات )٢(
  .٣٢٧٠٦املصنف برقم )٣(
  .١/٢٣١ املعرفة والتاريخ )٤(
  .٦/٢٢٦ أنساب األرشاف )٥(
  .٤/٣٥٩ تارخيه )٦(
  .٦/٥٢٥ الطبقات )٧(
 دمـشق وقـدم ((: قـال ابـن عـساكر.  كان املسور ممن انحرف عن بني أمية، وقتل مع ابن الزبري يف حربه ضد بني أميـة)٨(

انظـر . ))خالفتـه يف معاويـة عـىل وافـدا ثانيـة قـدمها ثـم حـرصوه الـذين ألجل إليه يستدعيه معاوية إىل عثامن برسالة
  .٥٨/١٥٩تاريخ دمشق 



 

 ٥٤٤

 د ـ ما جاء يف موقف عثامن نفسه من الفتنة

 :قال حدثهم - عنه اهللا رىض - اًأنس أن قتادة من طريق )١(البخاري أخرج .١٨٤

 أظنـه - أحـد اسـكن « وقال فرجف، وعثامن وعمر بكر أبو ومعه، أحدا -  - النبى صعد 
 .وشهيدان وصديق نبى إال عليك فليس - برجله رضبه

 :قال األشعرى موسى أبى عن وغريه من طرق )٢(البخاري أخرج .١٨٥

 إذا والطـني املاء بني معه بعود يركز متكئ وهو املدينة حائط من حائط ىف ^ اهللا رسول بينام 
 قـال - باجلنـة وبرشته له ففتحت بكر أبو فإذا قال. » باجلنة وبرشه افتح « فقال رجل استفتح

 لـه ففتحـت عمـر هـو فـإذا فذهبت قال. » باجلنة وبرشه افتح « فقال آخر رجل استفتح ثم -
 باجلنـة وبـرشه افـتح « فقـال ^ النبـى فجلـس - قـال - آخر رجل حاستفت ثم باجلنة وبرشته

 - باجلنـة وبـرشته ففتحـت - قـال - عفـان بن عثامن هو فإذا فذهبت قال. » تكون بلوى عىل
 .املستعان اهللا أو صربا اللهم فقال قال الذى وقلت - قال

 أبـو فحدثني: يسق قال: قال، خالد أيب بن إسامعيلعن  ، وغريه من طريق وكيع)٣(أخرج أمحد .١٨٦

 :سهلة

: قـال قـيس. عليـه صابر فأنا، إيل عهد ^ اهللا رسول إن: حرص حني الدار يوم قال عثامن أن
 .فكانوا يرونه ذلك اليوم

 :قال مهام عن إبراهيم عن منصور عن سفيان من طريق )٤(أخرج البخاري .١٨٧

  النبـى تسـمع حذيفـة فقـال. عـثامن إىل احلـديث يرفـع رجـال إن لـه فقيل حذيفة مع كنا 
 .قتات اجلنة يدخل ال :يقول

 عـن الرمحن عبد بن محيد عن الزهرى حدثنا األوزاعى من طريق )٦(، وأمحد)٥(البخاري أخرج .١٨٨

 :خيار بن عدى بن اهللا عبيد

 مـا بـك ونـزل، عامـة إمام إنك فقال حمصور وهو عنه اهللا رىض عفان بن عثامن عىل دخل أنه 
 النـاس أحـسن فـإذا، الناس يعمل ما أحسن الصالة فقال. ونتحرج فتنة إمام لنا ويصىل ترى

 .إساءهتم فاجتنب أساءوا وإذا، معهم فأحسن

                                                        
  .٣٦٩٩، ٣٦٨٦، ٣٦٧٥ صحيحه بأرقام)١(
 .٥١١ ص  سبق خترجيه)٢(
 .٥١٢ ص  سبق خترجيه)٣(
  .٦٠٥٦ صحيحه برقم )٤(
  .٦٩٥ صحيحه برقم )٥(
  .٨٧٢ فضائل الصحابة برقم )٦(



 

 ٥٤٥

 أبـى مـن طريـق )٥(، وابـن عـساكر)٤(، والرتمذي)٣(، وعمر بن شبة)٢(، وأمحد)١(أخرج البخاري .١٨٩

 :الرمحن عبد أبى عن إسحاق

،  النبـى ابأصـح إال أنـشد وال أنـشدكم :وقال عليهم أرشف حورص حيث  عثامن أن 
 أنـه تعلمـون ألـستم، فحفرهتا. اجلنة فله رومة حفر من :قال  اهللا رسول أن تعلمون ألستم

 . قال بام فصدقوه :قال. فجهزهتم. اجلنة فله العرسة جيش جهز من :قال

  :قال ، سهل بن أمامة أيب عن ، سعيد بن حييى حدثنا ، زيد بن محاد، من طريق )٦(أخرج أمحد .١٩٠

 عـىل مـن كالمـه يـسمع دخلـه إذا كـان مـدخال فـدخل ، الـدار يف حمـصور وهـو عثامن مع كنا
 : قـال . آنفـا بالقتل يتوعدونني إهنم : فقال ، إلينا وخرج املدخل ذلك فدخل : قال ، البالط

 : يقـول ^ اهللا رسول سمعت إين يقتلونني؟ وبم : قال . املؤمنني أمري يا اهللا يكفيكهم : قلنا
 أو ، إحـصانه بعد زنى أو ، إسالمه بعد كفر رجل : ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم حيل ال

 جاهليـة يف زنيـت وال ، اهللا هـداين منذ بدال بديني يل أن أحببت ما فواهللا .هبا فيقتل نفسا قتل
  يقتلونني؟ فبم ، نفسا قتلت وال ، قط إسالم وال

، )١١(، وعمـر بـن شـبة)١٠(، وأمحـد)٩(، وخليفـة بـن خيـاط)٨(، وابـن ايب شـيبة)٧(أخرج ابن سـعد .١٩١

،  من طريق سـعد بـن إبـراهيم)١٥(، وابن عساكر)١٤(، واخلالل)١٣(، وعبد اهللا بن أمحد)١٢(والبالذري

 : قالعن جده  أبيه عن

 .فضعومها قيود يف رجيل تضعوا أن اهللا كتاب يف وجدتم إن: يقول عفان بن عثامن سمعت

                                                        
  .٢٧٧٨ صحيحه برقم )١(
  .٧٥١، وراجع نحوه يف فضائل أمحد برقم وانظر الكالم عىل إسناده هناك. ١/٥٩ املسند )٢(
  .٤/١١٩٥ أخبار املدينة )٣(
  .٣٦٩٩ اجلامع برقم )٤(
  .٣٣٩، ٣٩/٣٣٤ تاريخ دمشق )٥(
 .وقد أفاض حمققوه يف خترجيه .١/٦١ املسند )٦(
  .٣/٦٦ الطبقات )٧(
  .٣٨٨٥١صنف برقم  امل)٨(
  .١٢٦ تارخيه ص )٩(
  .٧٩٧ فضائل الصحابة برقم )١٠(
  .٤/١١٩٥ أخبار املدينة )١١(
  .٦/١٩٥ أنساب األرشاف )١٢(
 .١/٧٢ زوائده عىل املسند )١٣(
 .٤٢٤ السنة برقم )١٤(
 .٣٥٨، ٣٩/٣٥٧تاريخ دمشق ) ١٥(



 

 ٥٤٦

 امللك عبد  من طريق)٤(، وعمر بن شبة)٣(، وخليفة بن خياط)٢(وابن أيب شيبة)١(أخرج ابن سعد .١٩٢
 : قال الكندي ليىل أبو حدثني: قال سليامن أيب بن

ــو، عــثامن شــهدت ــاطلع حمــصور وه ــو مــن ف ــول وهــو، ك ــا: يق ــا ي ــاس أهي ــوين ال، الن ، تقتل
 ، أبـدا مجيعـا عـدوا جتاهـدون وال ، أبـدا مجيعـا تـصلون ال ، قتلتمـوين لئن فواهللا، واستتيبوين
! " # $ % (: قـال ثـم ، أصـابعه بـني وشـبك هكـذا واتصري حتى ولتختلفن

ــــــود[   )& ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7  . ]٨٩:ه
 .احلجة يف لك أبلغ فإنه ؛ الكف الكف: فقال ؟ ترى ما: فقال سالم بن اهللا عبد إىل وأرسل

 ــ الصلت يبأ ابن يعني ــ سهل حدثنا قال، داود أيب عن )٦(، عمر بن شبة)٥(أخرج خليفة بن خياط
 .بنحوه احلسن عن

 عـن أبيـه، عـن أيب، حـدثني قـال، عبيـدة بـن شـيبة بن معاذ نحوه أيضا عن )٧(وروى عمر بن شبة
 .احلسن

 اجلريـرى مـسعود أبى من طريق )١١(، وابن عساكر)١٠(، والبالذري)٩(، والرتمذي)٨(أخرج أمحد .١٩٣
 :قال القشريى حزن بن ثاممة عن

 قـال. عـيل مُاكَبـَّلَأ اللـذين بـصاحبيكم ائتـونى فقـال امنعث عليهم أرشف حني الدار شهدت 
 بـاهللا أنـشدكم فقـال عـثامن علـيهم فـأرشف قـال. محـاران كـأهنام أو مجـالن فكأهنام هبام فجىء

 رومـة بئـر غـري يـستعذب مـاء هبـا ولـيس املدينة قدم  اهللا رسول أن تعلمون هل واإلسالم
 اجلنـة ىف منهـا لـه بخري املسلمني دالء مع لوهد فيجعل رومة بئر يشرتى من « اهللا رسول فقال

. البحـر مـاء من أرشب حتى منها أرشب أن متنعونى اليوم فأنتم ماىل صلب من فاشرتيتها. »
 فقـال بأهلـه ضـاق املـسجد أن تعلمـون هـل واإلسـالم بـاهللا أنـشدكم قـال. نعـم اللهم قالوا

. » اجلنــة ىف منهــا لــه بخــري املــسجد ىف فيزيــدها فــالن آل بقعــة يــشرتى مــن « : اهللا رســول
 قـال. نعـم اللهـم قـالوا. ركعتـني فيها أصىل أن متنعونى اليوم فأنتم ماىل صلب من فاشرتيتها

 ثـم. نعـم اللهم قالوا ماىل من العرسة جيش جهزت أنى تعلمون هل واإلسالم باهللا أنشدكم
 بكـر أبـو ومعـه ةمكـ ثبـري عـىل كان  اهللا رسول أن تعلمون هل واإلسالم باهللا أنشدكم قال

                                                        
  .٨/٣٢٠، ٣/٦٧ الطبقات )١(
  .٣٨٨١٣، ٣٨٢٣٥ املصنف برقم )٢(
  .١٢٦تارخيه ص  )٣(
  .٤/١١٨٩ أخبار املدينة )٤(
  .١٢٦ تارخيه ص )٥(
  .٤/١١٨٩ أخبار املدينة )٦(
  .٤/١١٩٠ أخبار املدينة )٧(
  .٧٥-١/٧٤ املسند )٨(
  .٣٧٠٣ اجلامع برقم )٩(
  .٦/١٠٥ أنساب األرشاف )١٠(
  .٣٣٨ -٣٩/٣٣٥ تاريخ دمشق )١١(



 

 ٥٤٧

 « وقـال برجلـه فركـضه قـال باحلـضيض حجارتـه تـساقطت حتـى اجلبـل فتحرك وأنا وعمر
 ىل شـهدوا أكـرب اهللا قـال. نعـم اللهـم قـالوا. » وشـهيدان وصديق نبى عليك فإنام ثبري اسكن
 عن وجه غري من روى وقد. حسن حديث هذا عيسى أبو قال. ثالثا شهيد أنى الكعبة ورب
 .عثامن

، وخليفـة بـن )٤(، وابـن أيب شـيبة)٣(، ابـن سـعد)٢(، ونعـيم بـن محـاد)١(سعيد بن منـصورأخرج  .١٩٤
 من )١٠(، وابن عساكر)٩(، واخلالل)٨(، وأبو العرب التميمي)٧(، والبالذري)٦(، وعمر بن شبة)٥(خياط
 : قال ربيعة بن عامر بن اهللا عبد عن، سعيد بن حييى طريق

 يــده كــف إال وطاعــة ســمعا عليــه أن رأى مــن ىلعــ عــزمأ : فقــال الــدار يف عــثامن مــع كنــت
 بـني فـأجر عمر بن يا قم : قال ثم . وسالحه يده كف من غناء عندي أفضلكم فإن وسالحه

 البـاب ففتحـوا مطيـع وابن رساقة ابن : عدي بني من رجال معه وقام عمر ابن فقام . الناس
 .عنه اهللا ريض عثامن فقتلوا الدار ودخلوا وخرج

 : قال هريرة أيب عن، صالح أيب عن، األعمش، وغريه من طريق )١١( منصورأخرج سعيد بن .١٩٥

، هريـرة أبـا يـا: فقـال ؟ الـرضب طـاب املـؤمنني أمري يا: فقلت ، الدار يوم عثامن عىل دخلت
 واحـدا رجال قتلت إن واهللا فإنك: قال ، ال: قلت: قال ؟ وإياي مجيعا الناس تقتل أن أيرسك
 .أقاتل ومل فرجعت: قال  ،مجيعا الناس قتلت فكأنام

، مليكـة أيب ابـن عن، أيوب عن، علية ابن  من طريق)١٣(، وخليفة بن خياط)١٢(أخرج ابن سعد .١٩٦
 :قال الزبري بن اهللا عبد عن

 مـنهم بأقـل اهللا بنـرص مستنـرصة عـصابة الـدار يف معـك إن، املـؤمنني أمـري يـا: لعـثامن قلـت 
 أو، دمـه يف أهـراق رجـال باهللا أذكر: قال أو، رجال اهللا أنشد: فقال ، فألقاتل يل فأذن، لعثامن

 .دما يف أهراق: قال

                                                        
  .٢٩٤٥ سننه برقم )١(
  .٤٤١، ٤٣٦ الفتن برقم )٢(
  .٣/٦٦ الطبقات )٣(
  .٣٨٨١٦، ٣٨٢٣٦، ٣٢٧٠١ املصنف بأرقام )٤(
  .واملتن له. ١٢٨ تارخيه ص )٥(
  .٤/١٢٩٩ أخبار املدينة )٦(
  .٦/١٩٠ أنساب األرشاف )٧(
  .٨٤ املحن ص )٨(
  .٤٣٠ السنة برقم )٩(
  .٣٩/٣٩٨ تاريخ دمشق )١٠(
  . سبق خترجيه )١١(
  .٣/٦٧ الطبقات )١٢(
  .١٢٨ ص  تارخيه)١٣(



 

 ٥٤٨

 أخربنا: قال، أسامة بن محاد أسامة من طريق أيب )٣(، وأمحد)٢(، وابن أيب شيبة)١(أخرج ابن سعد .١٩٧
 : قال الزبري بن اهللا عبد عن، أبيه عن، عروة بن هشام

، أبدا أقاتلهم ال واهللا ال: فقال ، قتاهلم لك اهللا أحل لقد فواهللا، قاتلهم: الدار يوم لعثامن قلت
 وقـال ، الدار عىل الزبري بن اهللا عبد أمر عثامن كان وقد: قال، صائم وهو، عليه فدخلوا: قال

 .الزبري بن اهللا عبد فليطع طاعة عليه يل كانت من: عثامن

 طريـق مـن )٧(، وابـن عـساكر)٦(، واخلـالل)٥(، وأبـو زرعـة الدمـشقي)٤(أخرج خليفة بن خياط .١٩٨
 : قال سربة بن النزال عن ميرسة بن امللك عبد عن مسعر

 .لمتُظ كنت إن أو لمتَظ كنت نا اهللا إىل أتوب أنا : يقولعثامن سمعت

  :قال عمر بنا عبداهللا حدثني:قال افعنمن طريق  ،)٨(ابن سعدأخرج  .١٩٩
: قـال ، نساألخـ بـن املغـرية عـيل بـه أشـار فـيام تـرى مـا: الدار يف حمصور وهو، عثامن يل قال

 مل وإن، تركـوين خلعـت فـإن، خلعي يريدون القوم هؤالء إن: قال ؟ عليك به أشار ما: قلت
 فهـل: قـال ، ال: قـال ، الـدنيا يف خملـدا تـرتك خلعـت إن أرأيـت: قلـت: قـال ، قتلوين أخلع

 ؟ قتلـك عـىل يزيـدون هـل ختلـع مل إن أرأيـت: فقلـت: قـال ، ال: قال ؟ والنار اجلنة يملكون
 أمــريهم عــىل قــوم ســخط كلــام، اإلســالم يف الــسنة هــذه تــسن أن أرى فــال: قلــت ، ال: قــال

 .اهللا قمصكه قميصا ختلع ال، خلعوه

 )٩(ِهتَلَتَهــ ــ ما جاء يف رؤوس فتنة عثامن وق
 مـن طريـق )١٣(، وابـن عـساكر)١٢(، والـبالذري)١١(، وعمر بن شبة)١٠(أخرج البخاري يف تارخيه .٢٠٠

  :قال خشاف بن طلقسمعت : بن خمراق أبا سوادة قالبن أيب حزم سمعت مسلم احزم 

 أيب بـن اهللا ادقـأ قتلته اهللا لعن مظلوما قتل: قالت ؟ املؤمنني أمري قتل فيم: قلت عائشة أتيت
ِبني أعني إىل وساق بكر  األشـرت إىل اهللا وسـاق ضـاللة عـىل بـديل ابنى دم وأهراق هوانا متيم َ

                                                        
  .٣/٦٧ الطبقات )١(
  .٣٨٨١٧، ٣٨٢٣٨ املصنف برقم )٢(
  .٧٧٢ فضائل الصحابة برقم )٣(
  .١٢٧ تارخيه ص )٤(
  .١٨٢١ تارخيه برقم )٥(
  .٤٢٩ السنة برقم )٦(
 .٣٩/٣٥٧تاريخ دمشق ) ٧(
  .سبق خترجيه )٨(
ُمل يكن مروان من رؤوس هذه الفتنة كـام يـشاع رغـم رشاسـة يف خلقـه) ٩( ، أخبـار املدينـة ٦/٣٩٧ابـن سـعد : انظـر (.ُ

انظـر (وقـد كـان ابـن الـزبري كـذلك يف خلقـه ). ٢١/١٢٩، وتاريخ دمشق ٦/٢٥٦، وأنساب األرشاف ٣/١٠٥٥
 .٤١٤ -٣٩/٣٠٦وراجع يف باب رؤوس الفتنة ابن عساكر  )٣١٢٣٨شيبة برقم مصنف ابن أيب 

  .١/٦٣٣ األوسط )١٠(
  .١٢٤٥-٤/١٢٤٤ أخبار املدينة )١١(
  .٦/٢٢٥ أنساب األرشاف )١٢(
  .٥٦/٣٨١ تاريخ دمشق )١٣(



 

 ٥٤٩

 ودخل فأقيد بكر أيب بن أخذ دعوهتا أصابته إال رجل ومالق من بقى إن واهللا ال طلق قال كذا
ِبني أعني عىل  إىل األشـرت وخـرج فقـتال الفتن تلك بعض يف بديل ابنا وخرج فقتله رجل متيم َ

 .فقتلته برشبة فأتى الشام

 نعامـة أبـو حـدثنا: قال، زيد بن محاد حدثنا: قال، أسامة بن محاد نحوه عن )١(وأخرج ابن أيب شيبة
 : عائشة قالت: قال، عيسى نب عمرو

 بنـي مـن رجلــ  أعني ورةَع ِدْبَوأ ،)٢(مذمم يف القصاص وأبلغ عثامن يف خفرتك أدرك اللهم
  . ــ)٣(الفرزدق امرأة أيب متيم

 :قال احلسن عن خليد ثنا خزيمة بن ازم من طريق خ)٤(أخرج البخاري يف تارخيه .٢٠١
 جعل ثم عنقه فرضبت بكر أيب بنا فأما أرض بكل قتلهم حتى عثامن قتلة الفسقة اهللا يدع مل 

 .بالنار أحرق ثم محار مسك يف بدنه

 : حدثنا عوف بن حممد قال:  عن روح بن عبادة قال)٥(أخرج ابن سعد .٢٠٢
 ..، وحممد بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة من أشد قريش عىل عثامن)٦(كان حممد بن أيب بكر

 :قال الليث وأخربين وهب ابن ،  من طريق)٨(، وأبو العرب التميمي)٧(أخرج عمر بن شبة .٢٠٣
 بـن وحممـد حذيفـة أيب بـن وحممـد بكـر أيب بـن حممـد املحمـدون عثامن عىل الناس أشد كان 

 .األنصاري حزم بن عمرو

 )١١(عمـران بـن حرملـة حـدثنا: قـال املبارك، بن اهللا عبد من طريق )١٠(، وعمر بن شبة)٩(أخرج أمحد .٢٠٤
 :قال أيب، حدثني: قال قضاعة، إىل وهم السليحي، مليل بن امللك عبد بن العزيز عبد حدثني: قال

                                                        
  .٣١٢٦٨ املصنف برقم )١(
 أخاها حممدا ملا كان له موقف غري حسن يوم مقتل عثامن ))مذمم(( وكأهنا تريد ريض اهللا عنها بـ((:  قال حمقق املصنف)٢(

  .))..ريض اهللا عنه
 حـرب بـن سـامك عن شعبة نا غندر حدثني عمر بن عبيداهللامن طريق ) ٣٩/٢٥٤تاريخ دمشق  (أخرج ابن عساكر)٣(

 الـسفر يف ^ اهللا رسـول صحبنا قد واهللا أما :فقال خيطب عثامن سمعت((:قال رواع ناا ،زاهر بن عباد سمعت :قال
 أن عـسى بـه يعلمـوين ناسا وإن والكثري بالقليل ويواسينا ،معنا ويغزو ،جنائزنا ويتبع ،مرضانا يعود فكان ،واحلرض

 .أعـني :فقـالوا ؟هـذا مـن :فقـال .بـدلت قد نعثل يا :الفرزدق امرأة وبأ أعني له فقال قال .قط رآه أحدهم نيكو ال
  .))الدار أدخله حتى عنه يزعهم ليث بني من رجل وجعل :قال ،أعني إىل الناس فوثب :قال.العبد أهيا أنت بل :قال

 .١/٥٤٨ األوسط )٤(
 .٥/٣٧٢ الطبقات )٥(
 .١٤٥، وتاريخ خليفة ص ٣٤٧، واملوفقيات ص ٣١، ٣٠ مقتله يف الوالة والقضاة للكندي ص  انظر روايات عن)٦(
  .٤/١٣٠٧ أخبار املدينة )٧(
  .٩٢ املحن ص )٨(
  .٤/١٤٥ املسند )٩(
  .٣/١١١٩ أخبار املدينة )١٠(
 سلمة موىلملة هو وحر .حرملة عن عبد العزيز: وصوابه: قلت. ))حرملة بن عبد العزيز((:  وقع عند عمر بن شبة)١١(

 .٧/١٠٥انظر اإلكامل البن ماكوال . الزمييل خمرمة بن



 

 ٥٥٠

 حذيفـة، أيب بـن حممـد فخـرج اجلمعـة، يـوم املنـرب مـن قريبـا جالـسا عامر بن عقبة مع كنت 
 أقـرإ مـن وكـان: قـال - القـرآن مـن سورة عليهم قرأ ثم الناس، فخطب املنرب، عىل فاستوى

: يقـول  اهللا رسـول سـمعت إين ورسـوله، اهللا صـدق: عـامر بـن عقبـة فقال: قال - الناس
 .الرمية من السهم يمرق كام الدين من يمرقون، تراقيهم جياوز ال رجال القرآن ليقرأن

 أيب بن يزيد عن هليعة، ابن حدثني: قال وهب ابن  من طريق)٢(، والكندي)١(أخرج عمر بن شبة .٢٠٥
 :قال )٣(مةرخم بن سلمة سمعت: قال لقيط بن ربيعة عن حبيب،

 آخـذ أن فأبيـت: قـال. أعطيـاهتم إىل النـاس دعا عثامن، بخلع بمرص حذيفة أيب ابن انتزى ملا
 كـام ضـاللة إمـام حذيفة أيب ابن نإ املؤمنني، أمري يا فقلت عثامن، إىل ركبت أين يل فقدر منه،

 قـد: قـال. منـه آخـذ أن فأبيـت أعطياتنـا، إىل فـدعانا بمـرص، عليـك انتـزى وإنـه علمت، قد
 .أمرهم ليصلح إليهم وقاص أيب بن سعد عثامن املؤمنني أمري وبعث.حقك هو نامإ عجزت،

 املـديني حممـد بن احلسن عن )٤(ويزيد يف بيان دور ابن أيب حذيفة يف هذه الفتنة ما أخرجه الكندي
 : احلرضمي احلارث بن الكريم عبد عن الليث، حدثني: قال بكري بن اهللا عبد بن ىحيي حدثنا: قال

ــن نإ ــة أيب اب ــان حذيف ــب ك ــب يكت ــىل الكت ــسنة ع ــي أزواج أل ــم.  النب ــذ ث ــل يأخ  الرواح
 البيـوت، ظهور عىل فيجعلهم معهم لذلك يبعث أن يريد الذين الرجال يأخذ ثم فيضمرها،
 طريـق إىل خيرجـوا أن يـأمرهم ثـم. املـسافر تلـويح لتلـوحهم الـشمس بوجوههم فيستقبلون

 ان الناس لقيهم إذا أمرهم وقد ليلقوهم، الناس هبم خيربونً رسال يرسلون ثم. بمرص املدينة
 يتلقـى كأنـه والنـاس حذيفـة أيب بن حممد خيرج ثم. الكتب يف اخلرب خرب، عندنا ليس: يقولوا
 فيقـرأ. باملـسجد علـيكم عنـدنا، خـرب ال: قـالوا لقوهم فإذا السالم، عليه النبي، أزواج رسل

 يقـوم ثـم. تقـصري فيـه لـيس ًاجتامعـا سجداملـ يف النـاس فيجتمـع. النبـي أزواج كتـب عليهم
ــاب القــارئ ــا: فيقــول بالكت  يف ُصــنع ومــا اإلســالم، يف ُعمــل مــا وإلــيكم اهللا إىل لنــشكو إن
. املنـرب عـن ينـزل ثـم يقـول ثـم. بالبكـاء املـسجد نـواحي من الشيوخ أولئك فيقوم. اإلسالم

 حذيفــة أيب بــن حممــد اعتزلــوا عــثامن، شــيعة ذلــك رأت فلــام علــيهم ُقــرئ بــام النــاس وينفــر
 ابـن ومـسلمة أرطـاة، أيب بـن رسبـو حذافـة، بـن وخارجـة حديج، بن معاوية وهم ونابذوه،

 كـالل، بـن رسح بـن ومحـزة بجـرة، بن ومقسم اخلوالين، قحزم بن وعمرو األنصاري، خملد
 مـن هلـم لـيس كثـري مجـع يف الفهمـي، ثابـت ابن وخالد األزدي، مالك بن سعد الكنود وأبو

 ليخـربه عـثامن، إىل زميلـة بنـي أحـد ثـم التجيبـي مـةرخم بـن سـلمة وبعثـوا. هلـؤالء امـ الذكر
 .حذيفة أيب ابن وبصنيع بأمرهم،

 .)٥( كذلكويف الباب أخبار أخرى لكنها مرسلة

                                                        
  .١١٢٠-٣/١١١٩ أخبار املدينة )١(
  .١٥ الوالة ص )٢(
 شـهد سـعيد، أبـو زميلة بنى من الزميىل التجيبى عامر ابن العزيز عبد بن سلمة بن مةرخم بن سلمة:  قال ابن ماكوال)٣(

. سـلمة بن سعيد وابنه، التجيبى لقيط بن ربيعة عنه روى عفان، بن وعثامن اخلطاب / بن عمر عن روى مرص، فتح
  .٤/٣٢٥انظر اإلكامل 

  .١٤ الوالة ص )٤(
  .١٧، ١٦الوالة ص :  انظر)٥(



 

 ٥٥١

 عـن عوانـة أبـو ثنـا عنبـسة بن الفضل من طريق )٢(، وعمر بن شبة)١(أخرج البخاري يف تارخيه .٢٠٦
  :أن أبيه نع املنترش بن حممد بن إبراهيم

 يف االشـرت فخلـف عـثامن قتل أن غضبان مرسوق :قالوا مرسوقا لقوا عيل أصحاب من ناسا
 .إرسائيل بنى عجل يوم وال صنعناه شئ مثل رأيت ما عائشة أبا يا فقال أعقاهبم

 : قال صفية موىل كنانة  من طريقني إىل)٤(، وعمر بن شبة)٣(أخرج ابن سعد .٢٠٧
 قـال أو، يديـه باسـط ، جبلـة: لـه يقال مرص أهل من أسود رجال، الدار يف عثامن قاتل رأيت
 .نعثل قاتل أنا: يقول يديه رافع

 )٩(، وأبـو نعـيم)٨(، واحلاكم)٧(، وعمر بن شبة)٦(خليفة بن خياط، و)٥(أخرج إسحاق بن راهويه .٢٠٨
 :قال )١٠(العدوي كنانة ثنا طلحة بن حممدمن طريق 
 رجـل األهيـم بن جبلة قتله ال: قال قتله بكر أيب بن حممد قلت قال عثامن حارص فيمن كنت 

 .مرص أهل من
 :احلسن عن األشهب أيب  من طريق)١٢(، والبالذري)١١(أخرج ابن سعد .٢٠٩

 .بالفاسق إال بكر أيب بن حممد يسمي ال كان أنه 
 بـن حممد من طريق )١٦(، واخلطيب)١٥(، وابن حبان)١٤(، والبالذري)١٣(أخرج مسدد بن مرسهد .٢١٠

 : قال عون ابن عن سلم بن سعيد حدثني األعرايب زياد، ابن
 .عثامن يف ذنبه أليب اغفر اللهم: ساجد وهو يقول بكر أيب بن حممد بن القاسم سمعت

 جعفـر أيب عـن، الزناد أيب بن الرمحن عبد أخربنا: قال، عمر بن حممد أخربنا: )١٧(قال ابن سعد .٢١١
 : قال املخزومي شايع ابن موىل القارئ

                                                        
  .١/٥٩٤ األوسط )١(
  .١٢٣٦-٤/١٢٣٥ أخبار املدينة )٢(
  .٣/٧٩ الطبقات )٣(
  .٤/١٣٠٨ أخبار املدينة )٤(
  .٢٠٨٨ مسنده برقم )٥(
  .١٣٠ تارخيه ص )٦(
  .٤/١٢٩٩ أخبار املدينة )٧(
 .٣/١٠٦ املستدرك )٨(
  .١/٦٦ معرفة الصحابة )٩(
وهـذا هـو : قلـت. كنانة موىل صـفية: ــ) ٣/١٠٤٦االستيعاب ( طريق خليفة، وابن شبة ــ وعنه نقل ابن عبد الرب )١٠(

 .املحفوظ
  .٣/٧٩ الطبقات )١١(
  .٦/٢٢٧ أنساب األرشاف )١٢(
  .٤٣٨٨ملطالب العالية برقم  انظر ا)١٣(
  .١٠/١١٠، ٦/٢١٤ أنساب األرشاف )١٤(
  .٨/٤١ الثقات )١٥(
  .١٠/١٠٦ تاريخ مدينة السالم )١٦(
  .٣/٦٧ الطبقات )١٧(



 

 ٥٥٢

 وكنانـة، البلـوي عـديس بـن الـرمحن عبد رأسهم، ستامئة عثامن واحرص الذين املرصيون كان
 ، ئتنيامـ الكوفـة مـن قـدموا والذين، اخلزاعي احلمق بن وعمرو ، الكندي عتاب بن برش بن

 جبلـة بـن حكـيم رأسهم رجل مئة البرصة من قدموا والذين ، النخعي األشرت مالك رأسهم
 مرجـت قـد إلـيهم ضـووا قـد النـاس مـن الـةحث وكـان، الـرش يف واحدة يدا وكانوا، العبدي

 وظنـوا، الفتنـة كرهوا خذلوه الذين  النبي أصحاب وكان ، مفتونون ، وأماناهتم عهودهم
 فحثـا بعـضهم قام أو قاموا لو ولعمري، أمره يف صنعوا ما عىل فندموا، قتله يبلغ ال األمر أن
 .خارسين النرصفوا الرتاب وجوههم يف

هو يزيد بن القعقاع، وهو وإن كانت روايته عن  املخزومي شايع ابن موىل القارئ جعفرأبو : قلت
، وهو حيكي يف هذا )١(عثامن منقطعة، إال أنه ثقة أدرك بعض الصحابة، فرأى بعضهم وروى عن بعض

، فهو الزناد أيب بن الرمحن عبدوأما . )٢(اخلرب قوله وما اشتهر عن الصحابة يف الفتنة، والباب يعضد قوله
ّضعف باضطراب حديثه، إال أهنم جودوا ما حدث به يف املدينةوإن  ُ َّ َ ّ  .وإسناد هذا اخلرب مدين: قلت. )٣(ُ


 )٤(استخالف عيل بن أيب طالب: أوال

 وما - مروان عن، أبيه عن، عروة بن هشام عن، مسهر بن عيل عن )٦(، والبخاري)٥(أخرج أمحد .٢١٢
 :قال - يناعل يتهم إخاله

 مـن رجـل عليـه فـدخل، وأوىص احلـج عـن ختلـف حتـى، الرعاف سنة رعاف عثامن أصاب
 ثـم: قـال، فـسكت: قـال ؟ هـو مـن: قال. نعم: قال ؟ وقالوه: قال. استخلف: فقال، قريش
: عـثامن فقـال: قـال، ذلك نحو عليه ورد، األول له قال ما مثل له فقال آخر رجل عليه دخل
 إىل وأحـبهم، علمت ما خلريهم كان إن بيده نفيس والذي أما: قال. نعم: قال ؟ الزبري: قالوا

 .^ اهللا رسول

 ، وابن )١١(ريـــ، واآلج)١٠(اللـــخـ، وال)٩(ريـ، والطب)٨(الذريـــ، والب)٧(دـمـرج أحــأخ .٢١٣

                                                        
  .٦٥/٣٤٧ انظر ترمجته يف تاريخ دمشق )١(
ُفـسهم ومـا طبـع فيهـا  متاما كام احتججنا ببعض أقوال ابن سريين، واحلسن البرصي، وغريمها فيام أخربوا به عـن أن)٢(

  .من أجواء هذه الفتنة يف عرصهم
 أفــسده ببغــداد بــه حــدث ومــا صــحيح فهــو باملدينــة الزنــاد أيب بــن الــرمحن عبــد حــدث مــا:  قــال عــيل بــن املــديني)٣(

 ). ١٠/٢٢٩تاريخ بغداد ( .البغداديون
  . راجع يف هذا الباب فصل هل أوىص النبي ألحد من بعده)٤(
  .١/٦٤ املسند )٥(
  .٣٧١٨، وانظر طريقا آخر له برقم ٣٧١٧ صحيحه برقم )٦(
  .٩٦٩ فضائل الصحابة برقم )٧(
 .٣/١١ أنساب األرشاف )٨(
 .٤/٤٢٧ تارخيه )٩(
 .١٣٠، واملنتخب من العلل برقم ٦٢٢، ٦٢٠ السنة برقمي )١٠(
 .١٢١٥ الرشيعة برقم )١١(



 

 ٥٥٣

 : قال احلنفية بن حممد عن اجلعد أيب بن سامل عن كهيل بن  سلمة، من طريق)١(بطة
 آخـر جـاء ثـم مقتـول املـؤمنني أمـري نإ: فقـال رجـل فأتاه قال حمصور نوعثام عيل مع كنت«

 ،عليـه ختوفـا بوسطه فأخذت :حممد قال .عيل فقام :قال الساعة مقتول املؤمنني أمري نإ فقال
 عليـه وأغلـق فـدخلها داره فأتى ،الرجل قتل وقد الدار ّعيل فأتى :قال .لك أم ال خل :فقال

 بـد وال ،قتـل قـد الرجـل هـذا إن :فقالوا عليه فدخلوا ،الباب يهعل فرضبوا الناس فأتاه ،بابه
 وزيـر لكـم فـإين ،تريدوين ال :عيل هلم فقال .منك هبا أحق أحدا نعلم وال ،خليفة من للناس

 فـإن ،َّعـيل أبيـتم فـإن :قـال .منك هبا أحق أحدا نعلم ما ،واهللا ال :فقالوا .أمري لكم مني خري
 إىل فخـرج :قـال .بـايعني يبـايعني أن شاء فمن املسجد إىل جأخر ولكن ،رسا تكون ال بيعتي

 .»الناس فبايعه املسجد
 عـن أبيـه عـن زيد بن عيسى بن  حسني نحوه باختالف يف األلفاظ من طريق)٢(وقد أخرج اخلالل

 :قال احلنفية بن حممد عن األشجعي اجلعد أيب بن سامل عن كهيل بن سلمة عن سليامن أيب بن عبدامللك
 اهللا رسـول أصـحاب فأتـاه منزلـه فـدخل فقـام ،عنهام اهللا ريض عثامن قتل حني عيل مع كنت

 منـك األمـر هبـذا أحـق أحدا نجد وال ،إمام من للناس بد وال قتل قد الرجل هذا إن :فقالوا
 أكـون أن منـي خـري وزيـر فـإين تفعلـوا ال :عيل فقال ،اهللا رسول من أقرب وال مشاهدا أقدم
 بيعتـي ينبغـي ال فإنه ،املسجد ففي :قال .نبايعك حتى بفاعلني نحن ما هللاوا ال :فقالوا .أمريا

 فقـال ،اجلعـد أيب بـن سـامل فقـام :قـال .املـسلمني مـن ريض ملـن إال تكون وال خفيا تكون أن
 ،املسجد إال هو ىَوأب ،عليه يشغب أن كراهية املسجد يأيت أن كرهت فلقد :عباس بن عبداهللا

 .الناس وبايع فبايعوا واألنصار نواجرامله جاء دخل فلام
 .وال يصح إسناده هبذا اللفظ

 الزهـري عـن أنـس بن مالك حدثني قال أسامء بن  جويرية من طريق)٤(، والبالذري)٣(أخرج أمحد .١
  : قال خمرمة بن املسور عن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن

 فلقيـه ،منزلـه يريـد عـيل فانـرصف :قـال ،طلحة إىل الناس فامل :قال املسجد يف وعيل عثامن قتل
 قـال !ملكـه وسـلب ،عمـه بـنا تـلُق رجل إىل انظروا :فقال اجلنائز موضع عند قريش من رجل

 .)٥(طلحة وتركوا فبايعوه عليه الناس فامل املنرب عىل ٌّعيل ذاك فقيل املنرب يف فرقى راجعا فوىل:
 :قـال عيـاض بـنأنـس ق ، من طريـ)٨(، والبالذري)٧(عمر بن شبةو، )٦(البخاري يف تارخيهوأخرج 

  سفيان بن عطية ن، أالثقفى سفيان بن )٩(عطية موىل حممد عن ، موىل األسلمينيحييى بىأ بن حممد حدثنا
 

                                                        
 .١/٣٠٤ اإلبانة جزء فضائل الصحابة )١(
 .٦٢٣ السنة برقم )٢(
  .٩٧٠ فضائل الصحابة برقم )٣(
  .٣/١٢ أنساب األرشاف )٤(
  .٣/١٥ انظر خرب يشبه هذا يف أنساب األرشاف )٥(
  . خمترصا١/٢٧١ التاريخ الكبري )٦(
  .١٦/٥١٥انظر فتح الباري البن حجر ) مفقود( يف كتابه أخبار البرصة )٧(
  .٣/١٥ أنساب األرشاف )٨(
، والتـصويب مـن التـاريخ الكبـري ))عطيـة بـن حممـدو لـيىل مـوىل األسـلميني، بـىأ بن حممد((: اف يف املطبوع من أنساب األرش)٩(

  ).٦/٣٨٢، واجلرح والتعديل )١/٢٧١(للبخاري 



 

 ٥٥٤

  :خربهأ )١(]سفيان نأ[ خربهأ

 قـد النـاس مـن مجاعـة فوجدت املسجد، فدخلت عيل مع قبلتأ ،عثامن قتل يوم الغد كان ملا
 اجتمعوا قد الناس إن عيل يا: فقال العدوي حذيفة بن جهم أبو فخرج طلحة، عىل اجتمعوا

 ففتحـه املـال بيـت أتى ثم !ملكه عىل غلبُوأ عمتي ابن أيقتل: فقال. غافل وأنت طلحة عىل
 .إليه وأقبلوا طلحة تركوا بذلك الناس سمع فلام

 .  والصواب يف لفظه ومعناه خرب املسور السابق قبله،)٢(ويف إسناد هذا اخلرب إشكاالت: قلت

 :قال عوف حدثني قال راشد بن يعني حممد  من طريق)٤(، والبالذري)٣(أخرج أمحد .٢١٤

 إنام سعيد أبا يا: الغطفاين جوشن بن فقال ^ اهللا رسول أصحاب فذكروا احلسن عند كنت 
 يتبـع فمن قال وجهه يف الغضب تبني حتى احلسن فغضب قال عليا اتباعه موسى بأيب ىزرأ

 ردهـا حتـى !؟يتبـع فمـن فبـايعوه خـريهم إىل النـاس فعمـد ظلومـام عثامن املؤمنني أمري قتل
 .مرارا

 :قال، عمر ابن عن، نافع  من طريق)٦(، وابن أيب شيبة)٥(أخرج نعيم بن محاد .٢١٥

، إلـيهم فرس، عليهم استعملتك وقد، الشام أهل يف حمبب امرؤ إنك: فقال أتاين لعيل بويع ملا
، وخرج فرتكني: قال .أبايعك ال فواهللا بعد ماأ: فقلت، الصهر وذكرت القرابة فذكرت: قال
 اهللا رمحـه عـيل فأيت، مكة إىل وتوجه عليها فسلم كلثوم أم إىل عمر ابن جاء ذلك بعد كان فلام

 حتى ليعجل الرجل كان فإن: قال، الناس فاستنفر، الشام إىل توجه قد عمر ابن إن: له فقيل
 الـذي هـذا مـا: أبيهـا إىل فأرسلت، فأخربت مكلثو أم وأتيت: قال، بعريه عنق يف رداءه يلقي

 .الناس فرتاجع، مكة إىل وتوجه، عيل فسلم الرجل جاءين قد، تصنع

 :قال سمري بن خالد عن شيبان بن األسود  من طريق)٨(، والبالذري)٧(وأخرج نعيم بن محاد

 أهـل إىل اهبـ اركـب ،منهـا فرغنـا قـد تبنـاُك هـذه :فقـال عنهم اهللا رىض عمر ابن عىل ٌّعيل غدا
 واليـوم اهللا أذكـرك قـال لرتكبنـه واهللا إنـك :قال .اإلسالم وأنشدك باهللا أنشدك :فقال. الشام
 أرد ما واهللا وإين ،يشء يف آخره من كائنا ولست ،يشء يف أوله من أكن مل أمر هذا فإن ،اآلخر
 كـانوا إنو ،طـاعتهم لتأتينـك يريدونك الشام أهل كان لئن واهللا ،شيئا الشام أهل من عليك

 ابـن فدخل .كارها أو طائعا لرتكبنه واهللا إنك :قال .شيئا منهم عليك براد أنا ما يريدونك ال
 هبـا فرمى عليها فقعد بنجائبه فدعى الليل سواد يف ندسا حتى ،عيل عنه وانرصف داره عمر

 .مكة إىل

                                                        
  . ما بني حارصتني ليس يف املطبوع من أنساب األرشاف)١(
  .٩٣بيان خطأ البخاري يف تارخيه، البن أيب حاتم ص :  انظر)٢(
  .٩٧٦برقم  فضائل الصحابة )٣(
  .٣/١٦ أنساب األرشاف )٤(
  .٤٠٤ الفتن برقم )٥(
  .٣٨٤٨٠، ٣١٣١٤ املصنف برقمي )٦(
  .٤٠٦ الفتن برقم )٧(
  .٣/١٠  أنساب األرشاف)٨(



 

 ٥٥٥

 :قال زهدم عن قالبة أيب عن أيوب عن معمر عن )١(أخرج عبد الرزاق .٢١٦

 بـرس هـو مـا .عالنيـة وال بـرس هو ما بحديث حدثنكمأل واهللا :فقال يوما عباس بنا عند كنا
 :طالـب أيب البـن قلـت فقتـل عـثامن عـىل وثـب ملـا وإنه ،به فأخطب عالنية وال ،فأكتمكموه

 سـفيان أيب بـنا علـيكم ليظهـرن اهللا وأيم يظفر أراه وما فعصاين ،فستكفاه األمر هذا اجتنب
ــال اهللا ألن ــماو .]٣٣:اإلرساء[   )p o n ms r q ( ق ــسرين اهللا ي ــيكم لت  ف

 أخذ من :قال ؟ذلك أدركنا إن عباس بن يا تأمرنا فام :قلنا :قال .والروم فارس بسرية قريش
 .هلكت التي القرون هذه كبعض كان - تاركون نتمأو - ترك ومن نجا يعرف بام منكم

 . اهللا عن زهدم به، من طريق غالب بن عبد)٣(، وابن بطة)٢(ورواه عمر بن شبة

 قتادة سمعت قال، حزن بن الصعق حدثنا قال، إسامعيل بن موسى عن )٤(ورواه أيضا عمر بن شبة
 .عباس ابن قال قال، اجلرمي زهدم حدثنا يقول،

، عمـر بـن نافع، من طريق )٨(، وابن عساكر)٧(، والبالذري)٦(، وعمر بن شبة)٥(أخرج ابن سعد .٢١٧
 : دينار بن عمرو حدثني: قال

 عـثامن عـىل فـدخل، حمـصور عفـان بـن وعـثامن هبـم حيـج أن عباس ابن كلموا املدينة هلأ نأ
، قتـل قـد عـثامن فوجد، املدينة إىل انرصف ثم هبم فحج، بالناس حيج أن فأمره بذلك فأخربه

 .القيامة يوم إىل عثامن دم الناس ألزمك اآلن األمر هبذا قمت أنت إن: لعيل فقال

 بن إبراهيم بن سعد عن، شعبة  من طريق)١١(، واحلريب)١٠( وابن أيب شيبة،)٩(أخرج نعيم بن محاد .٢١٨
 :يقول أيب سمعت: قال، عبدالرمحن

 عبـاس ابـن فأرسـل .قفـاي عـىل واللـج بايعـت إنـام: يقـول طلحـة أن طالب أيب بن عيل بلغ 
 فوثـب: قـال، كـاره وهـو بايع قد ولكن، فال قفاه عىل اللج أما: )١٢(أسامة فقال: قال .فسأله

                                                        
  .١١/٤٤٨ املصنف )١(
  .٤/١٢٥٥ أخبار املدينة )٢(
 .٣٠٨-١/٣٠٧ اإلبانة جزء فضائل الصحابة )٣(
  .٤/١٢٥٥ أخبار املدينة )٤(
  .٦/٣٣٧طبقات  ال)٥(
  .٤/١٢٦٩ أخبار املدينة )٦(
  .٥/٥٨٨ أنساب األرشاف )٧(
  .٤٢/٤٣٨ تاريخ دمشق )٨(
  .٤٠٨ الفتن برقم )٩(
  .٣٨٩٢٨، ٣١٢٤١ املصنف برقمي )١٠(
  .١/١٣١ غريب احلديث )١١(
يـة سـيف عـن حممـد ِوقـد يفـرس شـيئا مـن هـذا اخلـرب امللغـز مـا جـاء يف روا. وانظر اخلـرب اآليت.  هو أسامة بن زيد)١٢(

 كعـب فقـام ،مجعـة يوم قدومه وكان لقدومه الناس فاجتمع ،املدينة يقدم حتى] بن سور[ كعب فخرج.. ((: وطلحة
 =عىلــ يعني طلحة والزبري ــ  الرجلني هذين ُالقوم هؤالء هَكرَأَأ ،إليكم البرصة أهل رسول إين ،املدينة أهل يا :فقال



 

 ٥٥٦

 قـد: فقـال َّإيل فالتفـت، جنبـه إىل وأنـا صهيب فخرج: قال، يقتلوه أن كادوا حتى إليه الناس
  .حائنة عوف أم أن علمت

 بن بكر أبو حدثني :قال عمر بن حممد أخربنا :قال سعد ابن نحوه من طريق )١(وقد أخرج الطربي
  :قال سعد عن ،أبيه عن ،وقاص أيب بن سعد بن حممد بن إسامعيل

 إال ،ال أم رأسـه عىل والسيف أدري ال :سعد فقال .رأيس فوق والسيف بايعت: طلحة قال 
 مـنهم يبـايعوه فلم نفر سبعة وتربص باملدينة عليا الناس وبايع :قال .كارها بايع أنه أعلم أين

 وسلمة ،مسلمة بن وحممد ،ثابت بن وزيد ،وصهيب ،عمر ابن :ومنهم ،وقاص أيب بن سعد
 .نعلم فيام بايع إال األنصار من أحد يتخلف ومل .زيد بن وأسامة ،وقش بن

 جعفـر عن، سفيان  من طريق)٥(، وابن عساكر)٤(، والدارقطني)٣(، وأمحد)٢(أخرج ابن أيب شيبة .٢١٩
 :قال، عباس ابن حدثني: قال، حسني بن عيل عن، أبيه عن ،بن حممد

 الــسالم يقـرئكام كامأخـا إن: هلــام فقلـت: قـال، اجلمــل يـوم والـزبري طلحــة إىل عـيل أرسـلني 
 ؟ كـذا يف أو، كذا يف أو، يفء يف استئثار يف أو، حكم يف حيف يف عيل وجدمتا هل: لكام ويقول

 .)٦(املطامع شدة اخلوف مع ولكن، منهام واحدة يف وال ال: الزبري فقال: قال

 بـن دزي عن، قيس بن عمر عن، زائدة حدثنا: قال، اهللا عبد بن أمحد عن )٧(أخرج ابن أيب شيبة .٢٢٠
 : قال، وهب

 دم عنـدي لـيس: عـيل فقـال، عثامن دم نطلب: فقاال ؟ تبايعاين أمل: والزبري لطلحة عيل قال..
 .عثامن

 إسامعيل حدثنا عيينة، بن سفيان حدثنا احلميدي حدثنا سعد، بن  حممدعن )٨(أخرج البالذري .٢٢١
  :يقول سفيان أيب بن معاوية سمعت: يقول ًقيسا سمعت: قال خالد، أيب بنا

 .منه يستخرجوه حتى الناس ألتاه باليمن غار يف كان ثم صنع، الذي يصنع مل ًعليا أن لو
                                                                                                                                                                       

 يبايعا مل إهنام اللهم :فقال قام فإنه ،زيد بن أسامة من كان ما إال القوم من أحد جيبه مفل ؟طائعني أتياها أم عيل بيعة=
 مـن عـدة يف زيـد بـن أيوب وأبو سنان بن صهيب وثار والناس حنيف بن سهل فواثبه امّمت به مرَفأ .كارهان ومها إال

 .الرجـل عـن جواِفـانفر ،نعم للهما :فقال أسامة يقتل أن خافوا حني مسلمة بن حممد فيهم ^ اهللا رسول أصحاب
 مـا وسـعك اَمـَأ ،حامقة عامر أم أن َعلمت قد :وقال ،منزله فأدخله أخرجه حتى بيده صهيب وأخذ ،عنه جواَفانفر

انظـر تـاريخ . ))لعظـيم أبـسلنا وقـد رأيـت مـا إىل يرتامـى األمـر أن أرى كنـت ما ،واهللا ال :قال !السكوت من وسعنا
َ إنام هو مثل، فرسه حمقق مصنف ابن أيب شيبة بقوله))أم عوف حائنة((: وقوله .٤/٤٦٧الطربي  . اجلـرادة: أم عوف((: َ

 .))هالكة: وحائنة
  .٤/٤٣١ تارخيه )١(
  .٣٨٩٤٧، ٣١٢٣٦ املصنف برقم )٢(
  .١٠١٥ فضائل الصحابة برقم )٣(
  .٧٨، ٣/٧٧ راجع العلل للدارقطني )٤(
  .١٨/٤١٠ تاريخ دمشق )٥(
  .))والطمع اخلوف ولكنه((:  الدارقطني ووقع يف متن)٦(
  .٣٨٩٨٨ املصنف برقم )٧(
  .٢/٣٨٣ أنساب األرشاف )٨(



 

 ٥٥٧

 موسـى عـن سـفيان  من طريق)٤(، وابن عساكر)٣(، واخلطيب)٢(، والبالذري)١(أخرج ابن سعد .٢٢٢
 : قالت عكيم بن اهللا عبد ابنة عن اجلهني

 أيب سـمعت فـام متـآخيني، وكانا ،ًعليا حيب ليىل أيب بن الرمحن عبد وكان عثامن حيب أيب كان
 ألتـاه صـرب صـاحبك أن لـو:يقـول ًيومـا سـمعته إين إال ّعـيل يف قـط ًشـيئا الرمحن لعبد يقول

 .الناس

  :قال خشاف بن طلق عن أيب، حدثني قال، االسود أيب بن سوادة من طريق )٥(أخرج عمر بن شبة .٢٢٣

 قتـل فـيم: قـرط لـه فقـال  عـيل نبـ احلسن فلقينا خيثمة، بن قرط ومعنا املدينة إىل انطلقنا
 فقـال .قتلتـه عـىل نجتمـع ال اهللا فـو: قـرط فقال .مظلوما قتل: قال ؟  عثامن املؤمنني أمري

 ؟ أبـايعتم: فقـال عليـه فـدخلنا  عليـا فأتينـا: قال .تفرقوا أن من خري جتتمعوا إن: احلسن
 .فبايعناه: قال .قمتاست ما حممد سنة عىل نبايعك: قرط فقال .فبايعوا: قال .ال: قلنا

 الرمحن عبد عن احلذاء خالد عن عوانة، أيب  من طريق)٧(، وعبد اهللا بن أمحد)٦(أخرج البالذري .٢٢٤
 : بكرة أيب بنا

 وأنـا ^ اهللا رسـول تـويف لقيـت، مـا األمـة هـذه مـن أحـد لقي ما: فقال اًعائد أتاهم ًعليا أن
. وسـلمت ورضيت فبايعت عمر، ففاستخل بكر، أبا الناس فبايع األمر هبذا الناس )٨(أحق

 .معاوية وبني بيني يميلون اآلن وهم ورضيت، وسلمت فبايعت عثامن الناس بايع ثم
، وأراد الذهبي أن يدفع )٩( عند األزدي رغم صدقهكثري بن حييى بن كثريُّرجاله ثقات، وقد اهتم به 

فكأنه : قلت. )١٠(»كثري عن به ثّحد من أعرف ومل عوانة، أيب عىل موضوع هذا«: التهمة عن كثري فقال
 يتهمه بـه، وقـد مـر يف التخـريج أن كثـريا مل يتفـرد بـه عـن أيب َذهب يبحث عن علته عند من دون كثري

ٌعوانة، فقد أخرجه عن أيب عوانة ثالثة غري كثري، مما يعني أن اآلفة ــ ملـن أراد أن يعـل اخلـرب ـــ عنـد أيب 
 .  منهم مطعنعوانة أو عند من فوقه، ومل أجد يف واحد

                                                        
  .٨/٢٣٤ الطبقات )١(
  .٦/٢٢٦ أنساب األرشاف )٢(
  .١١/١٧٠ تاريخ مدينة السالم )٣(
  .٣٦/٩٥ تاريخ دمشق )٤(
  .٤/١٢٤٥ أخبار املدينة )٥(
 .بد املؤمنمن طريق روح بن ع .٢/٤٠٢ أنساب األرشاف )٦(
أخربنـا : ، كالمهـا قـالبكـر أبـو محاد بن حييى ، والناجي احلجاج بن إبراهيم من طريق. ١٣١٦، ١٣١٥ السنة برقم )٧(

 . أبو عوانة به
 كذا يف مطبوعة أنساب األرشاف ــ وهو املصدر الوحيد الذي ذكر املـتن كـامال هبـذه الـصيغة، وبقيـة املـصادر روتـه )٨(

يدل عـىل ذلـك )). وأنا أرى أين أحق: ((وأن صوابه. ا سقطا أو ومها من ناسخ أو نارش أو راوخمترصا ــ وظني أن هن
 .٤/٤٥٨وانظر أيضا تاريخ الطربي . الرواية اآلتية

 .٧/١٥٨وانظر ترمجته يف اجلرح والتعديل  .٢/١٤٨تعجيل املنفعة  :انظر. مناكري عنده:  فقيل)٩(
   .٥/٤٩٦  ميزان االعتدال)١٠(



 

 ٥٥٨

 )٢(، وعبد اهللا بـن أمحـد)١( فيام أخرجه البخاري يف تارخيهاحلذاء اخالد عمري بن امللك ُعبدوقد تابع 
 .بكرة أيب بن الرمحن عبد عن عمري بن امللك عبد عن رشيكمن طريق 

 يبأ نا الصرييف يوسف بن إبراهيم من طريق )٤(، وابن عساكر)٣(أبو نعيمويف الباب ما أخرجه : قلت
 :قال املرادي عروة بن حييى عن الصرييف ّيَمُأ عن

 ،األمـر هبـذا النـاس أحق أين أرى وأنا ^ اهللا رسول قبض :قال طالب أيب بن عيل سمعت 
 ال أن أرى فكنـت ،حـرض بكـر أبـا إن ثـم ،وأطعـت فـسمعت ،بكـر أيب عـىل النـاس فاجتمع

 ،عنـي اليعـدهلا أنـه فظننـت ،أصـيب عمـر إن ثـم ،وأطعـت فسمعت عمر فويل ،عني يعدهلا
 فجـاؤوين قتـل عـثامن إن ثـم ،وأطعـت فـسمعت ،عـثامن فوالهـا ،احدهم أنا ستة يف فجعلها

 .^ حممد عىل أنزل بام الكفر أو السيف إال وجدت ما فواهللا مكرهني غري طائعني فبايعوين

، وال )٥(ا، إسناده منقطع، حييى هو ابن هانئ بن عـروة املـرادي، مل يـدرك عليـ هبذا اللفظوال يصح
 الـصرييف، فقـد قـال فيـه يوسف بن إبراهيمريب أن لفظ السامع هنا خطأ وقع من بعض الرواة، ولعله 

 .)٦(ليس بالقوي: النسائي

وال يضري ذلك عليا أن ظن باجتهاد منه أنه أحق باخلالفة من غريه، كام ظنت األنصار ذلك : قلت
 فبايعـت «:ولكـن يف قولـه . ـــ أن ال نـص يف ذلـكوهذا مزيـد تأكيـد ـــ إن تأكـد صـحة اخلـرب . بنفسها

وإال . ، تأكيد ما ورد يف الصحيح أنه مل ينفس هذا اخلري عىل أيب بكر، وكذلك عمر يوم بويعا»ورضيت
َلـام بايع، أن يعلم أن غريه ليس بأهل ثم يقر ببيعته، بل بطاعته َ . 

 .وضوعةُوقد استهوى الشيعة هذ اخلرب فنسجوا يف معناه أخبارا عدة م

 وقعة اجلمل: ثانيا
 بـن عاصـم حـدثنا: قـال، املنهـال بن العالء حدثني: قال، أسامةأيب   عن)٧(أخرج ابن أيب شيبة .٢٢٥

 :قال، اجلرمي كليب

 إليهـا ينظـر كـأنام رؤيـا رأى إذا أيب وكان، عثامن خالفة يف توج حمارصو وهم رؤيا أيب رأى.. 
، عنده يتنازعون قوما وكأن مريضا رجال كأن فرأى: قال، ^ النبي أدرك قد أيب وكان، هنارا

 تـشاء لو كأهنا جالسة خرض ثياب عليها امرأة وكانت أصواهتم وارتفعت أيدهيم اختلفت قد
، املـسلمني معـارش أي: قـال ثـم، عليـه جبـة بطانـة فقلـب منهم رجل قام إذ، بينهم أصلحت

                                                        
 .١/١٩٥يخ الكبري  التار)١(
 . خمترصا١٣١٤ السنة برقم )٢(
 .٣٦٩ اإلمامة ص )٣(
 .٤٢/٤٣٩ تاريخ دمشق )٤(
 .٦٥/٥١ تاريخ دمشق )٥(
 .٢/٢٥٥ هتذيب الكامل )٦(
  ).٦-٣فقرة  (٣٨٩١٢ املصنف برقم )٧(



 

 ٥٥٩

 بأحـد فأخـذ القـوم مـن آخر قام ذإ، خيلق مل فيكم اهللا نبي رسبال وهذا ، فيكم اإلسالم قَلَخيَأ
، يعربهـا من جيد وال يعرضها أيب فأصبح: قال. ورقه اضطرب حتى فنفضه املصحف لوحي

: قـال، عسكروا قد الناس فإذا البرصة قدمت أن فلام: أيب قال: قال تعبريها هابوا كأهنم: قال
، فينـرصوه ليـدركوه فعـسكروا عثامن إىل ساروا قوما أن بلغهم: فقالوا: قال، شأهنم ما: قلت
 منـازهلم إىل فرجعـوا، القـوم عنـه انرصف وقد، صالح املؤمنني أمري إن: فقال، عامر ابن فقام
 الـدموع ختلـل باكيـا شـيخا أكثر كان قط يوما رأيت فام: أيب فقال: قال، قتله إال يفجأهم فلم

 فـام: قـال، بـرصةال قـدما قـد وطلحـة الـزبري إذا حتى قليال إال لبثت فام .اليوم ذلك من حليته
 شـيخان يل فقـال: قال، قار بذي فنزل، قدم قد أيضا عيل إذا حتى ، يسريا إال ذلك بعد لبثت

 فخرجنـا، بـه جـاء الـذي يشء وأي، يدعو ما إىل فلننظر، الرجل هذا إىل بنا اذهب: احلي من
 قـال، العـسكر مـن خـارج غلـيظ جلـد شـاب إذا فـساطيطهم وتبينـا القوم من دنونا إذا حتى

 املريض رأس عند رأيتها التي املرأة شبهته إليه نظرت أن فلام، بغل عىل: قال أنه رأيت:لعالءا
 ذا إن أخ املـريض رأس عنـد املنـام يف رأيـت التـي للمرأة كان لئن: لصاحبي فقلت، النوم يف

، بمرفقـه وغمـزين: قـال، هـذا إىل تريـد ما: معي اللذين الشيخني أحد يل فقال: قال ألخوها
: قــال .فانــرصف، شــيئا يقــل مل: الــشيخني أحـد فقــال: قــال ؟ قلــت يشء أي: لــشابا فقـال

 يـزل مل ثـم، وارتـاع: قـال .رأيـت لقـد: قـال .الرؤيـا عليـه فقصـصت: قال .قلت ما لتخربين
 نَمـ :لقيـت مـن لـبعض فقلـت: قال، صوته عنا انقطع حتى ..رأيت لقد ..رأيت لقد: يقول

 أن فلـام: قـال. عائـشة املـرأة أن فعرفنـا: قـال .بكر أيب بن حممد :قال ؟آنفا رأينا الذين الرجل
 قـومي نـسب يف عـيل لدخل واهللا: قال، عليا يعني، العرب أدهى عىل قدمت العسكر قدمت

 مـن أكثـر بالبـرصة راسـب بني إن أما: قال حتى، مني هبم أعلم هلو واهللا: أقول جعلت حتى
، ملطـاع فـيهم وإين، ال: قلـت ؟ أنـت قومـك أسـيد: فقـال: قال، أجل قلت: قال، قدامة بني

: قـال، فـالن: قلـت ؟ راسـب بنـي سـيد مـن: فقـال: قـال، مني فيهم وأطوع، أسود ولغريي
 .نعـم: قلـت منـي كتـابني مـبلغهام أنـت هل: قال، آلخر فالن: قلت: قال ؟ قدامة بني فسيد

: قـال، دهعنـ كـانوا قـوم وأضـب: قـال .معـي اللذان الشيخان فبايع: قال ؟تبايعون أال: قال
 وقـد: قـال، بايع بايع: يقولون فجعلوا: قال، خفة فيهم كأن وحركها فقبضها: بيده أيب وقال
 قـومي بعثنـي  إنـام:أيب فقـال، الرجـل دعـوا: للقـوم عـيل فقال: قال، وجوههم السجود أكل

: عـيل فقـال: قال، اعتزلتك اعتزلوك وإن، بايعتك بايعوك فإن، رأيت ما إليهم وسأهني رائدا
، النجعـة النجعـة، قـوم يـا: فقلـت، وغـديرا روضـة فرأيـت رائدا بعثوك قومك أن لو يتأرأ

 أن عـىل نبايعـك: قلـت ثـم، أصـابعه من بإصبع فأخذت: قال، بنفسك منتجع أنت ما، فأبوا
: قـال، صـوته هبـا وطـول، نعم: فقال، علينا لك طاعة فال عصيته فإذا، اهللا أطعت ما نطيعك

 إمـا: فقـال: قال، القوم ناحية يف وكان حاطب بن حممد إىل لتفتا ثم: قال .يده عىل فرضبت
 إذا قومي إن: فقال، حممد إليه فتحول: قال، وقويل كتبي فأبلغهم بالبرصة قومك إىل انطلقت

 عـيل جبـني فرأيـت: قـال، حوله الذين فسبه: قال، عثامن يف صاحبك قول ما: يقولون أتيتهم
 وال، أسـأل إيـاكم مـا فـواهللا كفـوا، النـاس أهيـا: حممد الفق: قال، به جييئون ملا كراهية يرشح
 مـع كـان عـثامن إن، القـول أحـسن عـثامن يف قويل أن، أخربهم: عيل فقال: قال، سألُأ عنكم

 .}املحـسنني حيـب واهللا وأحـسنوا اتقـوا ثـم وآمنوا اتقوا ثم الصاحلات وعملوا آمنوا الذين{
 مـن إخواننـا أتـرى: فيقولـون يلقـوين جعلـوا، الكوفـة عيل قدم حتى أبرح فلم: أيب قال: قال
 تعاطينـا التقينـا قـد لـو واهللا: قـالوا ثـم، ويعجبـون ويـضحكون: قـال، يقاتلوننـا البرصة أهل
 الـرجلني أحـد فأمـا، عـيل بكتـاب وخرجـت: قال، يقتتلون ال أهنم يرون فكأهنم: قال، احلق

 كليـب: قـالوا أهنم فلو، توارىف اآلخر عىل ودللت، وأجابه الكتاب فقبل إليهام كتب اللذين
 سـيد أنـك أخربتـه أين وأخربتـه، عـيل كتـاب هـذا: فقلـت، الكتـاب إليـه فدفعت ، يل أذن ما
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 اليـوم ساداتكم إنام، اليوم السؤدد إىل يل حاجة ال: وقال، الكتاب يقبل أن فأبى: قال، قومك
 أن وأبـى، ذلـك يف يـومال يل حاجـة ال، كلمه: وقال، األدعياء أو، السفلة أو، باألوساخ شبيه
 فركـب، عبـداهنم فاسـتبت تـدانيا قـد العسكران إذا حتى عيل إىل رجعت ما فواهللا قال .جييبه

، قتـاهلم مـن القـوم فـرغ حتـى عـيل إىل وصـلت ومـا، القـوم أطعن حني عيل مع الذين القراء
 أن فلـام، النـساء قبل من قرابة وبينه بيننا وكان: عاصم قال، جراح به فإذا األشرت عىل دخلت

 فاذهـب، منـا بالبـرصة أعلم إنك، كليب يا: قال، أصحابه من مملوء والبيت قال، أيب إىل نظر
 اذهـب: قال، مئة بخمس مجله ملهرة عريف من فاشرتيت: قال ، فيها جتده مجل أفره يل فاشرت

 مكـان عليه فتبلغي اجلمل هذا خذي: ويقول، السالم مالك ابنك يقرئك: وقل عائشة إىل به
 إليـه فرجعـت: قـال .تقبلـه أن وأبـت: قـال، بابني ليس إنه، عليه اهللا سلم ال: فقالت، لكمج

 لتلـومني عائـشة إن: قال ثم: قال، ساعده عن حرس ثم جالسا فاستوى: قال، بقوهلا فأخربته
، قـال، فعـانقني نزل قد عتاب ابن فإذا، مذحج من رجرجة يف أقبلت إين، املميت املوت عىل

، الـزبري ابـن إيل وثـب ثـم، قـال، أمـردا سـقوطا فـسقط فـرضبته: قـال، ومالكا اقتلوين: فقال
 ولـدت مذحجيـة كـل أن وال، واألشـرت اقتلـوين: قـال أنـه، أحب وما، ومالكا اقتلوين: فقال

 مذحجيـة كـل تلد أن قلت إذا أنت ينفعك ما: قلت، غفلة يف اعتمرهتا إين: أيب فقال ، غالما
 مذحجيـة كـل تلد أن: قلت إذا أنت ينفعك ما: قلت، غفلة يف ااعتمرهت إين: أيب فقال، غالما
: فقال: قال، بعدكم مقاما يل فإن البرصة صاحب يب أوص: فقال، أيب منه دنا ثم: قال .غالما

 مـن أيب فخـرج: قـال ، األمـري أنـه، يـرى كأنـه: قال، أكرمك لقد البرصة صاحب رآك قد لو
 أهل عىل عباس ابن فاستعمل، خطيبا قبل املؤمنني أمري قام قد: فقال: قال، رجل فلقيه عنده

 فقـال: قـال، األشـرت فـأخرب أيب فرجع: قال، وكذا كذا يوم الشام إىل سائر أنه وزعم، البرصة
: قـال، الباطـل هـو هـذا إن، اجلـس: وقـال فنهره: قال ال: أيب فقال: قال، سمعته أنت: أليب
، ال: فقـال: قـال، ذاك سـمعت أنـت: لفقا: قال، خربي مثل فأخربه رجل جاء أن أبرح فلم

 بمثـل جـاء قـد هـذا إن أي، القـوم جانـب يف وأنـا إيل وحلظ: قال، هنرين التي دون هنرة فنهره
: فقـال، عنقـه يف يـضطرب أو، خيطـر والسيف التغلبي عتاب جاء أن ألبث فلم: قال .خربك

، وكذا كذا يوم الشام إىل سائر أنه وزعم، البرصة عىل عمه ابن استعمل قد مؤمنيكم أمري هذا
، هـاتني بـأذين سـمعته ألنـا ، أشرت يا واهللا إي: قال، أعور يا سمعته أنت: األشرت له قال: قال
 ثـم: قال .)١(باملدينة الشيخ قتلنا عالم إذا ندري فال: فقال: قال، كشور فيه تبسام فتبسم: قال
 عـيل فهـم: قـال، معاوية إال يومئذ يريد أراه وما: قال، فركب، فاركبوا قوموا ملذحجيته: قال

، أهـال لـذلك تكون ال أن تأمريك من يمنعني مل أنه، إليه كتب ثم: قال، تقاتله خيال يبعث أن
 يف ونـادى: قـال، علـيهم بـك أستظهر أن فأردت، قومك وهم الشام أهل لقاء أردت ولكني
 يـوم هلـم وقـت قـد وكان: قال، الناس أوائل أدركه حتى األشرت فأقام: قال، بالرحيل الناس
 .بالرحيل ذلك قبل الناس يف نادى صنع ما األشرت صنع فلام، رأيت فيام، االثنني

 بـن زيـاد ّإيل أخـرج:  نحو هذه الرواية من وجه آخر باختالف باللفظ قال)٢(وروى الطربي: قلت
 يقرأ مل فمام بعضها عيل يقرأ ومل بعضها عيل قرأ منهم سمعها أنه ذكر شيوخ عن أحاديث فيه كتابا أيوب

 بن عاصم عن سوقة بن حممد حدثنا قال التميمي سالم بن مصعب حدثنا قال منه فكتبته ذلك من عيل
 :قال أبيه عن اجلرمي كليب

                                                        
ثل الذي صنع عـثامن فيكـون ُ يشري األشرت هنا إىل أبرز ما اهتم به عثامن من تعيينه أقاربه، وكأنه ضاق أن يصنع عيل م)١(

  .ُهذا مقدمة خيشى منها فيام بعد أن يتسلط بنو هاشم عىل رقاب الناس
  .٤/٤٩٠ تارخيه )٢(



 

 ٥٦١

 فراشـه عـىل مريـضا النـاس أمـور يـيل رجال أن عفان بن عثامن زمان يف النائم يرى فيام رأيت 
 تفعـل مل ولكنهـا النتهـوا املـرأة همهنـت فلـو إليـه ويبهـشون يريدونـه والناس امرأة رأسه وعند

 مـا يـدرون وال فيعجبـون والـسفر احلـرض يف النـاس عىل رؤياي أقص فكنت فقتلوه فأخذوه
 يـا رؤيـاك أصـحابنا فقـال غزاتنـا مـن راجعـون ونحـن اخلـرب أتانـا  عثامن قتل فلام تأويلها
 املـؤمنني أم معهـام ريوالـزب طلحـة هذا قيل حتي قليال إال نلبث فلم البرصة إىل فانتهينا كليب

 ممـا وتوبـة لعـثامن غـضبا خرجوا إنام أهنم للناس يزعمون هم فإذا وتعجبوا الناس ذلك فراغ
 وموقـع الفتي إمارة ثالث يف عثامن عىل لكم غضبنا تقول املؤمنني أم وإن خذالنه من صنعوا
 إليـه وهـاجررمت ثـالث يف علـيكم لـه نغـضب مل إن أنصفنا فام والعصا السوط ورضبة الغاممة
 دخلنـا فقـالوا أمـره يف وتـدخلوا عليـا تبـايعوا أفلـم النـاس فقـال والـدم دلـوالب الشهر حرمة
 تـأتوا حتـى انطلقوا معي ولرجلني يل قومنا فقال أظلكم قد عيل هذا وقيل أعناقنا عىل واللج

 مـن دنونـا إذا حتـى فخرجنـا علينـا اخـتلط قـد الـذي األمر هذا عن فسلوهم وأصحابه عليا
 أحـدثكم كنـت التـي املـرأة أرأيـتم لـصاحبي فقلـت بغلـة عىل مجيل رجل علينا طلع سكرالع

 إلينـا انتهـى فلـام فيه نخوض أنا ففطن هبذا الناس أشبه فإهنا الوايل رأس عند كانت أهنا عنها
 حتـى تربحـون ال واهللا وقـال بنـا فـصاح عليـه فأبينـا رأيتمـوين حـني قلـتم لـذي مـا قفوا قال

 ألدنـى فقلنـا عجبـا رأيـت لقـد واهللا يقـول وهـو فجاوزنـا فأخربناه هيبة منه فدخلتنا ختربوين
 فازددنـا ا عائـشة املـرأة تلـك أن فعرفنـا بكـر أيب بن حممد فقال هذا من إلينا العسكر أهل

 عـىل النـاس عـدا فقـال األمـر هـذا عن سألناه ثم عليه فسلمنا عيل إىل وانتهينا كراهية ألمرها
 طفـق ثـم أجـبهم مل الدين عىل خشية ولوال كاره وأنا ولوين ثم فقتلوه معتزل وأنا الرجل هذا

 فقـدما العمـرة يف هلـام وأذنـت ذلـك عنـد عهودمهـا وأخذت عليهام وأخذت النكث يف هذان
 وال هلـام حيـل ال ملـا وعرضـاها عنـه لنسائهام رغبا ما هلا فرضيا ^ اهللا رسول حليلة أمهام عىل

 نريد ما واهللا أصحابه قال ثم .مجاعة خيرقوا وال فتقا اإلسالم يف يفتقوا لكيال فاتبعتهام يصلح
 فبـايع بـايعوا بـايعوا عـيل أصـحاب بنـا فـصاح إلصـالح إال خرجنا وما يقاتلوا أن إال قتاهلم

 فقـال إليهم أرجع حتى شيئا أحدث فال ألمر قومي بعثني وقلت فأمسكت أنا وأما صاحبي
 فـأخربهتم إلـيهم فرجعـت رائـدا بعثـوك أهنم لو أرأيت فقال أفعل مل فقلت يفعلوا مل فإن عيل
 تــاركهم كنـت قلــت قـال صــانعا كنـت مــا واجلدوبـة املعــاطش إىل فحـالوا واملــاء الكـأل عـن

 فبايعتـه يـدي فبـسطت أمتنـع أن اسـتطعت مـا فـواهللا يدك فمد قال واملاء الكإل إىل وخمالفهم
 فإنـه الـزبري أمـا فقلـت لـزبريوا طلحة من سمعت ما وقال العرب أدهى من عيل يقول وكان
  :ويقول األشعار يتمثل أن عىل فمقبل طلحة وأما كرها بايعنا يقول

  أال أبلــــــــغ بنــــــــي بكــــــــر رســــــــوال

  
ــــــــبيل ــــــــي كعــــــــب س ــــــــيس إىل بن   فل

   
ـــــيكم ـــــنكم عل ـــــم م ـــــريجع ظلمك   س

  
  طويـــــــل الـــــــساعدين لـــــــه فـــــــضول

   
 :ولكن كذلك ليس :فقال 

ــــــــــا ــــــــــا ســــــــــمعان أن ــــــــــم أب   أمل تعل

   
ـــــــك ذا  ـــــــشيخ مثل ـــــــصم ال ـــــــصداعن   ال

    
ــــــــاحلرب حتــــــــى   ويــــــــذهل عقلــــــــه ب

   
ــــــــــــري داع ــــــــــــستجيب لغ ــــــــــــوم في   يق

    
 أهـل مـن أصـحابنا لنـا فقـال والـزبري حـةطل خندق وقد البرصة جانب إىل نزل حتى سار ثم

 للـصلح خرجنـا يقولـون فقلنـا ويقولـون يريدون الكوفة أهل من إخواننا سمعتم ما البرصة
 العــسكرين صـبيان خـرج إذ بغـريه أنفــسهم نحيـدثو ال ذلـك عـىل هــم فبينـا قتـاال نريـد ومـا

 إىل وأجلـأهتم احلـرب ونـشبت الـسفهاء ثلـث ثـم العـسكرين عبيد تتابع ثم تراموا ثم فتسابوا
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ــه فــاقتتلوا اخلنــدق ــه فــدخل القتــال موضــع إىل أجلــوا حتــى علي  وخــرج عــيل أصــحاب من
 وهنـى الـدور اتـدخلو وال جـريح عـىل جتهـزوا وال مـدبرا تتبعـوا ال أال عـيل ونادى اآلخرون

 فليأخـذه شـيئا عـرف من وقال الرايات عىل فبايعهم للبيعة اخرجوا أن إليهم بعث ثم الناس
 خطيـبهم فخطـب شباب قيس من قوم إليه فانتهى قبض إال يشء العسكرين يف بقي ما حتى
 إن أما عيل فقال خطبته يف أخذ ثم اجلمل نظار حتت أصيبوا اخلطيب فقال أمراؤكم أين فقال
 يقـيم أن يريـد وهـو عبـاس بـن عبداهللا واستعمل البيعة من وفرغ السحسح اخلطيب هلو هذا

 عائشة به ائت فقال ففعلت بالبرصة بعري أثمن له أشرتي أن األشرت فأمرين أمرها حيكم حتى
 أن عائـشة تلـومني فقـال فأبلغته عليه اردده وقالت عليه فدعت ففعلت السالم مني وأقرئها

 إذ الـشيخ قتلنـا عـالم وقـال فغـضب عبـاس َبـنا ٍّعـيل باستعامل اخلرب تاهوأ .أختها ابن أفلت
 راجعـا فركـب بدابتـه دعـا ثـم لعـيل والكوفة اهللا لعبد والبرصة لقثم واحجاز اهللا لعبيد اليمن
 هـذا مـا وقـال عنـه بلغه قد أنه يره فلم به فلحق السري أجد ثم الرحيل فنادى عليا ذلك وبلغ

 .رشا الناس أنفس يف يوقع أن واخلروج ركت إن وخيش سبقتنا السري

َخم بن يثَرُح عن، التيمي سليامن  من طريق)١(أخرج ابن أيب شيبة .٢٢٦  :ِّيشُ

 .اجلمل وطلحة الزبري راية وكانت ، سوداء اجلمل يوم كانت عيل راية أن 

 :يقول وائل أبا سمعت عمرو أخربنى شعبة من طريق )٢(أخرج البخاري .٢٢٧

 مـا فقـاال يـستنفرهم الكوفـة أهـل إىل عـىل بعثه حيث عامر عىل مسعود وأبو موسى أبو دخل
 رأيـت مـا عـامر فقـال. أسـلمت منـذ األمـر هذا ىف إرساعك من عندنا أكره أمرا أتيت رأيناك

 راحوا ثم، حلة حلة وكسامها. األمر هذا عن إبطائكام من عندى أكره أمرا أسلمتام منذ منكام
 .املسجد إىل

 ابـن  مـن طريـق)٦(، والطربي)٥(، والبالذري)٤(وأبو زرعة الدمشقي، )٣(أخرج خليفة بن خياط .٢٢٨
 : قال رجاء أيب عن عون

 : يقول وهو باخلطام آخذ ورجل النبل من قنفذ كأنه يومئذ اجلمل رأيت لقد

  نحـــــــن بنـــــــو ضـــــــبة أصـــــــحاب اجلمـــــــل

   
ـــــــــزل ـــــــــوت ن ـــــــــوت إذا امل ـــــــــازل امل   نن

    
  واملـــــــوت أحـــــــىل عنـــــــدنا مـــــــن العـــــــسل

   
ــــــأطراف ا ــــــان ب ــــــن عف ــــــلننعــــــي اب   ألس

    
: رجاء أليب رجل فقال أمنا أمنا: فقالوا فسقط البعري قوائم برى حتى برح ما باهللا فأقسم قال

  فعلن ما أدري فام بأسهم رميت: قال ؟ يومئذ صنعت ما

                                                        
  .٣٨٩١٥، ٣٤٢٩٢، ٣٤٢٩١ املصنف برقم )١(
  .٧١٠٢ صحيحه برقم )٢(
  .١٤٢ تارخيه ص )٣(
  .١/٦٥٨ تارخيه )٤(
  .٣/٣٨ أنساب األرشاف )٥(
  .٤/٥٣٠ تارخيه )٦(



 

 ٥٦٣

  :قال )٣(البكائي مجيلة أبو حدثني: قال حصني من طريق )٢(، وخليفة بن خياط)١(أخرج نعيم بن محاد .٢٢٩

 يـارس بـن وعـامر بكـر أيب بـن حممـد فرأيت ،مجلها املؤمنني بأم عقر إذ عيل مع الصف لفي إين
 .هودجها يف فاحتمالها الرحل عرضة فقطعا ،إليها يسبق أهيام الصفني بني يشتدان

 : قال، وهب بن زيد عن ،املارص قيس بن عمر ، من طريق)٥(، والطحاوي)٤(أخرج ابن أيب شيبة .٢٣٠

 كـان وعـيل، عليـا ذلك فبلغ، حنيف بن سهل طرحواو البرصة نزال حتى والزبري طلحة أقبل
 ثم، عليه فأبطؤوا الكوفة إىل عباس بن اهللا عبد فأرسل، قار بذي نزل حتى فأقبل، عليها بعثه

 والـزبري طلحـة عـن فكـف: قـال، معـه خـرج فـيمن فكنـت: زيـد قـال، فخرجـوا عامر أتاهم
 وحـول الـشمس غربـت فـام، الظهـر صـالة بعـد فقـاتلهم بـدؤوه حتـى ودعاهم، وأصحاهبام

 أغلـق ومن مدبرا تقتلوا وال جرحيا تتموا ال: عيل فقال، عنه يذب كان ممن تطرف عني اجلمل
 يكلمـون بالغد فجاؤوا .وحدها العشية تلك إال قتاهلم يكن فلم آمن فهو سالحه وألقى بابه

 يشء مـن غنمـتم أنـام واعلمـوا{: يقـول اهللا إن أما: فقال، اآلية هذه عيل فقرأ الغنيمة يف عليا
: قـالوا، هـي أحـرام: فقـال، أمنـا، اهللا سـبحان: فقالوا لعائشة أيكم }وللرسول مخسه هللا فأن
 القـتىل مـن يعتـددن أن علـيهن أفلـيس: قـال منهـا حيـرم ما بناهتا من حيرم فإنه: عيل قال، نعم

، بـىل :قـالوا، أزواجهـن مـن والـثمن الربـع هلـن أفلـيس: قال، بىل: قالوا، وعرشا أشهر أربعة
، فليأخـذه شـيئا عـرف مـن، قنرب يا: قال ثم، أمواهلم يأخذون ال اليتامى بال ما: قال ثم: قال
: فقـاال تبايعـاين؟ أمل: والـزبري لطلحة عيل وقال: قال .وغريه العسكر يف كان ما فرد: زيد قال

 من رجل فحدثنا: قيس بن عمر قال: قال، عثامن دم عندي ليس: عيل فقال، عثامن دم نطلب
 قـدر عـىل رجل مر ، فليأخذه شيئا عرف من قنرب نادى ملا: قال، قيس أبو له يقال حرضموت

 .أخذها ثم برجله فرضهبا:قال .فيها ما ينضج حتى دعها :فقلنا فأخذها فيها نطبخ ونحن لنا

 سـمعت: قـال مـرة بـن عمـرو عن شعبة  من طريق)٧(، وخليفة بن خياط)٦(أخرج ابن أيب شيبة .٢٣١
 :احلارث فقال اجلمل يوم تذاكرا سويد بن واحلارث مةسل بن اهللا عبد

 صـدورهم يف وأرشعناهـا ،صدورنا يف الرماح أرشعوا لقد ،اجلمل يوم مثل رأيت ما واهللا ال
 َيلَعـ وأن ،اليـوم ذلـك أشـهد مل أين لوددت فواهللا ،ملرت عليها متر أن الرجال شاءت لو حتى

 مشهد عن غبت أين وال اليوم ذلك عن غبت أين يرسين ما واهللا: سلمة بن اهللا عبد فقال. كذا
 . كذا يل وإن عيل شهده

                                                        
  .١٨١فتن برقم  ال)١(
  .١٤٣ تارخيه ص )٢(
  .٢٩/١٩٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل .  لعله الطهوي)٣(
  .٣٨٩٨٨ املصنف برقم )٤(
 إىل عبـاس بـن اهللا عبد فأرسل ، قار بذي نزل حتى عيل أقبل((: واقترص عىل أوله بلفظ .٣/٢١٢ رشح معاين اآلثار )٥(

 طلحـة عـن فكـف: قـال. معـه خـرج فـيمن فكنـت: زيـد قـال. فخرجـوا،  عامر دعاهم ثم عليه فأبطئوا الكوفة أهل
 .))فقاتلهم واأبد حتى ودعاهم ، وأصحاهبم والزبري

  .٣٨٩٢٤ املصنف برقمي )٦(
  .١٤٣ تارخيه ص )٧(



 

 ٥٦٤

 احلارث عن مرة بن عمرو عن مسعر  نحوه من طريق)٢(، وخليفة بن خياط)١(وأخرج ابن أيب شيبة 
 .اجلعفي مجهان بنا

 عبـد عـن، علقمـة بن خالد عن، األحوص أبو حدثنا ، آدم بن  حييى عن)٣(أخرج ابن أيب شيبة .٢٣٢
 : قال، خري

، يأتونـه وطلحـة والـزبري عـيل فكـان، أيـام ثالثـة اجلمـل يـوم العـسكرين بني فسطاط رضب
 جانــب عـيل رفـع الـشمس زوال عنـد الثالـث يــوم كـان إذا حتـى، اهللا شـاء مـا فيـه فيـذكرون
 أن الرجل شاء لو حتى بالرماح وشجرنا، بعض إىل بعضنا فمشى، بالقتال أمر ثم، الفسطاط

 .الوليد دار إال شبهتها فام السيوف خذتناأ ثم، ملشى عليها يميش

 :قال األسدى زياد بن اهللا عبد مريم أبو حدثنا حصني أيب، من طريق )٤(أخرج البخاري .٢٣٣

 فقـدما، عـىل بـن وحـسن يـارس بـن عامر عىل بعث ،البرصة إىل وعائشة والزبري طلحة سار ملا 
 مـن أسـفل عـامر وقـام، أعـاله ىف املنـرب فـوق عىل بن احلسن فكان، املنرب فصعدا الكوفة علينا

 إهنـا وواهللا، البـرصة إىل سـارت قـد عائـشة إن :يقـول عـامرا فـسمعت إليـه فاجتمعنا، احلسن
 أم تطيعـون إيـاه لـيعلم، ابتالكم وتعاىل تبارك اهللا ولكن، واآلخرة الدنيا ىف ^ نبيكم لزوجة

 .هى

  من )٩(، والبيهقي)٨(بن أيب شيبة، وا)٧(، وأمحد)٦(، وخليفة بن خياط)٥(وأخرج نحوه نعيم بن محاد

 ..وائل أبا سمعت: قال احلكم، عن شعبة،طريق 

  عن، عطية بن شمر عن، األعمش عن، سليامن بن  عبدةعن )١٠(وأخرج نحوه أيضا ابن أيب شيبة

 : يارس بن عامر قال: قال، زياد بن اهللا عبد

: قـال الثـوري منـذر نعـ ، خليفـة بـن فطـر  مـن طريـق)١٢(ابن أيب شـيبةو، )١١(أخرج ابن سعد .٢٣٤
 : قال اجلمل يوم وذكر، يقول احلنفية بن حممد سمعت

                                                        
  .٣٨٩٤٣ املصنف برقمي )١(
  .١٤٣ تارخيه ص )٢(
  .٣٨٩٣٢ املصنف برقم )٣(
  .٧١٠٠ صحيحه برقم )٤(
  .١٩٨ الفتن برقم )٥(
  .١٣٧ تارخيه ص )٦(
  .٤/٢٦٥ املسند )٧(
  .٣٢٩٤٩ املصنف برقم )٨(
 .٦/٤١٢، ودالئل النبوة ٨/١٧٤ السنن الكربى )٩(
  .٣٨٩٣٨ املصنف برقم )١٠(
  .٧/٩٤ الطبقات )١١(
  .٣٨٩٤٦ املصنف برقم )١٢(



 

 ٥٦٥

 فأخـذها ، بعـض إىل بعـضهم النـاس دنـا ملـا نكوصا مني فرأى الراية عيل أعطاين تصاففنا ملا
 عـىل أنـا: قـال غـشيته فلـام ، البرصة أهل من رجل عىل يومئذ فحملت: قال. هبا فقاتل ، مني
 جتهـزوا ال: عـيل قـال هزموا فلام ، عنه كففت أراد الذي عرفت لامف ، طالب أيب )١(]ابن [دين
 وأخـذنا ، كـراع أو سـالح من به قوتل ما بينهم فيؤهم وقسم ، مدبرا تتبعوا وال ، جريح عىل

 .سالح أو، كراع من علينا به أجلبوا ما منهم

 عبيد بن اهللا عبد عن، إبراهيم أيب بن هارون عن، إدريس بن اهللا عبد عن )٢(أخرج ابن أيب شيبة .٢٣٥

 : عمري بن

، ستا أو مخسا رضبني حتى رضبة إال رضبته ما: الزبري ابن فقال، التقيا الزبري وابن األشرت أن
 منـك تركـت مـا ^ اهللا رسـول مـن قرابتـك لـوال واهللا أمـا: قـال ثم، برجيل فألقاين: قال ثم

 الـذي أعطـت عـدب كـان فلـام: قـال، أسـامء واثكـل: عائـشة وقالـت: قال، صاحبه مع عضوا
 .آالف عرشة حي أنه، برشها

 عـن، سـلمة بـن محـاد حـدثنا: قـاال، موسـى بن واحلسن، عباد بن  حييى عن)٣(أخرج ابن سعد .٢٣٦

 :أن، أبيه عن، عروة بن هشام

 أمـا: فقال الصالة: له قيل الشمس غروب عند كان فلام، اجلمل يوم ارتث الزبري بن اهللا عبد 
 .أكرب ولكن أستطيعها ال فإين الصالة

 ما جاء يف أبرز مواقف الصحابة من وقعة اجلمل 

 قـال نـرضة، أيب عـن حيـدث، قتـادة سـمعت: قـال شـعبة،  من طريـق)٥(، ومسلم)٤(أخرج أمحد .٢٣٧

 : قال عباد بن قيس عن نرضة، أبا سمعت: حجاج

 رأيـا قتـاهلم، يعنـي األمـر، هـذا أرأيت: حجاج قال. رأيتموه رأيا قتالكم أرأيت: لعامر قلت
 عهـد مـا فقـال ؟ ^ اهللا رسـول إلـيكم عهـده عهدا أو ويصيب، خيطئ الرأي فإن ؟ موهرأيت
 .كافة الناس إىل يعهده مل شيئا ،^ اهللا رسول إلينا

 : قال، نرضة أيب عن، يزيد بن سعيد عن، علية ابن عن )٦(أخرج ابن أيب شيبة .٢٣٨

 وأصـابتهم سوابق مهل سبقت أقوام: فقال، سعيد أيب عند والزبري وطلحة وعثامن عليا ذكروا
 .اهللا إىل أمرهم فردوا، فتنة

                                                        
  . ساقط من املطبوع من الطبقات)١(
  .٣٨٩٢١، ٣١٢٤٦ املصنف برقم )٢(
  .٦/٤٧٦ الطبقات )٣(
 .٤/٣٢٠ املسند )٤(
 .٢٧٧٩ صحيحه برقم )٥(
  .٣٨٩٥٦ املصنف برقم )٦(



 

 ٥٦٦

، الـرمحن عبـد بـن منصور  من طريق)٣(، والبالذري)٢(خليفة بن خياط، و)١(أخرج ابن أيب شيبة .٢٣٩
 : قال، الشعبي عن

 وطلحــة وعــامر عــيل إال واألنــصار املهــاجرين مــن ^ النبــي أصــحاب مــن اجلمــل يــشهد مل
 .كذاب فأنا بخامس جاؤوا فإن والزبري

 جاء يف موقف عيل بن أيب طالبما : 

، )٧(، ونعـيم بـن محـاد)٦(، وابـن أيب شـيبة)٥(، واحلارث بن أيب أسـامة)٤(أخرج مسدد بن مرسهد .٢٤٠
 اخلزاعـي رصد بن سليامن قال: قال، الضحى أيب عن، عون أيب عن، شعبة من طريق )٨(والبالذري

 :عيل بن للحسن

 لقـد: احلـسن فقـال: قـال، وكـذا كـذا اجلمـل يـوم مـن منعني فإنام، املؤمنني أمري عند أعذرين
 .حجة بعرشين هذا قبل مت أين لوددت، حسن يا: ويقول يب يلوذ القتال اشتد حني رأيته

 : قال، مرة بن عمرو عن، سنان أبو حدثنا: قال، سليامن بن إسحاق عن )٩(أخرج ابن أيب شيبة .٢٤١

 صحبة له وكانت، اجلمل يوم قتال من فرغ ما بعد طالب أيب بن عيل إىل رصد بن سليامن جاء
 سليامن فلقي الناس رؤوس عىل. .وفعلت، منا وجلست خذلتنا: عيل له فقال، ^ النبي مع

، النـاس رؤوس عـىل وكذا كذا يل قال: قال، املؤمنني أمري من لقيت ما: فقال، عيل بن احلسن
 مأخـذها يوفالـس أخـذت حني اجلمل يوم رأيته فلقد، حمارب فإنه منه هذا هيولنك ال: فقال
 .سنة بعرشين اليوم هذا قبل مت أين لوددت: يقول

 مـن طريـق )١٤(، وابن عـساكر)١٣(، واحلاكم)١٢(، واخلطايب)١١(، وابن األعرايب)١٠(أخرج الطرباين .٢٤٢
 : قال بكرة أيب عن احلسن عن فضالة بن مبارك

                                                        
  .٣٨٩٣٧ املصنف برقم )١(
  .١٣٩ تارخيه ص )٢(
  .٣/٦١ أنساب األرشاف )٣(
  .٤٤٠٥ انظر املطالب العالية برقم )٤(
  .٤٤٠٦، واملطالب العالية برقم ٧٥٧ بغية الباحث برقم )٥(
  .٣٨٩٩٠ املصنف برقم )٦(
  .١٧٧تن برقم الف)٧(
  .٣/٦٣،٩٩ أنساب األرشاف )٨(
  .١٨٠، ١٧٨، وانظر الفتن لنعيم برقمي  ٣٨٩٨٧ املصنف برقم )٩(
  .٢٤٢ املعجم الكبري برقم )١٠(
  .٩٠٥ برقم  معجمه)١١(
  .٧٦-٧٥ العزلة ص )١٢(
  .٣/٣٧٣ املستدرك )١٣(
  .٤٢/٤٥٨ تاريخ دمشق )١٤(



 

 ٥٦٧

 ثـم بطنـه عـىل فوضـعها  احلـسن بيـد فأخذ تندر الرؤوس  عيل رأى اجلمل يوم كان ملا
 هذا؟ بعد يرجى خري أي بني أي: قال

 عاصـم أيب مـن طريـق )٤(، وابن عساكر)٣(، والبالذري)٢(، وعمر بن شبة)١(أخرج ابن أيب شيبة .٢٤٣

 : يقول شهاب بن طارق سمع أنه مسلم، بن قيس عن أيوب، بن حممد

 أحـرض فخرجـت، )٥(القتـال قتلـت ولـو ، وقـوة شبابا نفيس من أؤنس وأنا عثامن قتل جاءنا
 يف ظهــره أســند ســلم فلــام، العــرص هبــم فــصىل، هبــا عــيل إذا بالربــذة كنــت إذا حتــى اسالنــ

: عـيل لـه فقـال، يبكـي وهو يكلمه عيل بن احلسن إليه فقام: قال، القوم واستقبل ، مسجدها
 فتقـيم مكـة تـأيت أن الرجل هذا الناس حرص حني أمرتك: قال، اجلارية خنني ختن وال تكلم

، أحالمهـا غـوارب العـرب إىل ترجـع حتـى بيتك تلزم أن قتل حني أمرتك ثم، فعصيتني هبا
، فعـصيتني جحـرك مـن يستخرجوك حتى اإلبل آباط إليك لرضبوا ضب جحر يف كنت فلو
، مكـة آيت: قولـك أمـا: عيل: فقال: قال، مضيعة بحال فتقتل العراق تأيت أن باهللا أنشدك وأنا
 كـان إن ذنبـي فـام، عـثامن النـاس قتـل :قولـك وأمـا، مكـة يل تستحل الذي بالرجل أكن فلم

 .اللدم تستمع كالضبع فأكون، العراق آيت: قولك وأما، قتلوه الناس

 : اجلمل يوم قال أنه  ٍّعيل أخرج من طريق سفيان الثوري بإسناده إىل .٢٤٤

 ثـم أنفـسنا، قبـل مـن رأيناه يشء ولكنه إمارة، يف به نأخذ عهدا إلينا يعهد مل  اهللا رسول إن
 عـىل اهللا، رمحـة عمـر اسـتخلف ثـم واسـتقام، فأقام بكر، أيب عىل اهللا، رمحة بكر أبو خلفُاست

  .)٦(بجرانه الدين رضب حتى واستقام، فأقام عمر،

 عـن الـضبي يعقـوب أيب بن اهللا عبد بن حممد  من طريق)٨(، والدارقطني)٧(أخرج نعيم بن محاد .٢٤٥

 :قال عيل بن حسن عن رصد بن سليامن عن عمه

 .منزعا جيد فلم األمور )٩(عتيفتتا ،أمرا عيل املؤمنني أمري أراد 

                                                        
  .٣٨٥٢٦ املصنف برقم )١(
  .٤/١٢٥٦نة  أخبار املدي)٢(
  .٢/١٧ أنساب األرشاف )٣(
  .٤٢/٤٥٦ تاريخ دمشق )٤(
  . كذا يف املطبوع)٥(
 .٣/١٠٤ وراجع احلاكم )٦(
 ١/٢٥١غريب احلديث . وأخرج احلريب طرفا بنحو لفظ املوضع الثاين .٢٠٦، ١٧٩الفتن برقمي  )٧(
 .١٤٧٠ ص املؤتلف واملختلف)٨(
: عيالتتا((: يقول أبو منصور األزهري. ٤٦١ ص ))تيع((لسان العرب، مادة ب من ، والتصوي))فتتابعت((:  يف املطبوع)٩(

 يف ويقـال: عبيـد أبـو  قـال..إليـه وسـارعوا فيه هتافتوا إذا .ّالرش يف عوايتتا قد :يقال عليه، عةيواملتا الشئ يف التهافت
: الليث وقال. الرش يف سمعناها إنام اخلري، يف عيالتتا نسمع ومل: قال. املعنى هذا إىل يرجع وهو اللجاجة، إنه: عيالتتا

 .٣/١٥٤هتذيب اللغة : انظر. ))رسيعا األمر يف بنفسه يرمى أي ،عييتتا الرجل



 

 ٥٦٨

 : قال عيل عن صالح أيب عن سريين بن حممد عن  األشعث من طريق)١(أخرج أمحد .٢٤٦

³ ( جـل و عز اهللا قال ممن والزبري وطلحة وعثامن ناأ كونأ نأ ألرجو إين  ²  ±  °
 º  ¹  ¸  ¶  µ  .]٤٧:ِاحلجر[   )´ 

 :عيل قال: قال، أبيه عن، حممد بن جعفر عن، سفيان أخربنا: قال، قبةع بن قبيصةعن  )٢(وأخرجه ابن سعد

³ (: حقهـم يف اهللا قال الذين من والزبري وطلحة أنا أكون أن ألرجو إين   ²  ±  °
 º  ¹  ¸  ¶  µ ]٤٧:ِاحلجر[   )´ 

 )٣(. 

 اهللا عبـد بـن أبـان  مـن طريـق)٧(، والـبالذري)٦(، والبيهقي)٥(، وابن أيب شيبة)٤(أخرج ابن سعد .٢٤٧
 : عيل قال: قال، حراش بن ربعي عن هند أيب بن نعيم عن، البجيل

µ(: اهللا قال، ممن والزبري وطلحة أنا أكون أن ألرجو إين  ´  ³  ²  ±  °(  . 

 عن، األشجعي مالك أيب من طريق )١١(، والبالذري)١٠(، والبيهقي)٩(، احلاكم)٨(أخرج ابن سعد .٢٤٨
 : قال لطلحة موىل حبيبة أيب

 إين: وقـال، بـه فرحـب اجلمـل أصـحاب مـن فـرغ مـا بعـد ّعـيل ىلعـ طلحـة بن عمران دخل
: قـال، ]٤٧:ِاحلجـر[   )¶ ¸ º ¹ (: اهللا قـال الذين من وإياك اهللا جيعلني أن ألرجو

 وتكونـون بـاألمس تقـتلهم، ذلك من أعدل اهللا: فقاال، البساط ناحية عىل جالسان ورجالن
 إن إذا هـو فمن، وأسحقها ألرض أبعد وماق: عيل فقال، ؟ اجلنة يف متقابلني رسر عىل إخوانا

 أمـا ؟ أبيـك أوالد أمهات من بقي من أهلك كيف: لعمران قال ثم: قال ؟ وطلحة أنا أكن مل
 ينتهبهــا أن خمافـة أخـذناها إنـام، نأخــذها أن نريـد ونحـن الـسنني هــذه أرضـكم نقـبض مل إنـا

 ابـن يـا، الـسنني هـذه وغلة هأرض إليه فليدفع فمره قرظة ابن إىل معه اذهب، فالن يا، الناس
 .لك كانت إذا احلاجة يف وأتنا، أخي

 جاء: قال حبيبة أبو أخربين: قال حييى بن طلحة عن، نمري بن اهللا عبدعن  نحوه )١٢(وروى ابن سعد
 .الخ..فقال عيل إىل طلحة بن عمران

                                                        
  .١٠٥٧ فضائل الصحابة برقم )١(
  .١٠٦-٣/١٠٥ الطبقات )٢(
  .٤٢٥-١٨/٤٢٤ انظر يف هذا الباب تاريخ دمشق )٣(
  .٣/٢٠٥ الطبقات )٤(
  .٣٨٩٧٦ املصنف برقم )٥(
 .٨/١٧٣ السنن الكربى )٦(
 .١٠/١٢٩ أنساب األرشاف )٧(
  .٣/٢٠٥ الطبقات )٨(
 .٣/٣٧٧ املستدرك )٩(
 .٨/١٧٣ السنن الكربى )١٠(
 .١٠/١٢٩ أنساب األرشاف )١١(
  .٣/٢٠٥ الطبقات )١٢(



 

 ٥٦٩

 : له قيل عليا أن حبيش بن زر عن هبدلة، بن عاصم من طريق )٢(، أمحد)١(أخرج ابن سعد .٢٤٩

: يقول ^ اهللا رسول سمعت النار، صفية ابن قاتل ليدخل: فقال. الباب عىل الزبري قاتل إن
 .حواري الزبري وإن، حواريا نبي لكل إن

 ما جاء يف موقف طلحة بن عبيد اهللا: 

 :قال، وهب بن زيد عن، قيس بن عمر عن، زائدة من طريق )٣(أخرج ابن أيب شيبة .٢٥٠

 ..عثامن دم نطلب: فقاال ؟ تبايعاين أمل: والزبري لطلحة عيل قال..

  عن، خالد أيب بن إسامعيل عن، عيينة ابنمن طريق : )٥(، وعمر بن شبة)٤(أخرج ابن أيب شيبة .٢٥١

 : قال، جابر بن حكيم

 مـن بـدا نجـد فال، عثامن أمر يف داهنا قد كنا إنا: اجلمل يوم يقول اهللا عبيد بن طلحة سمعت
 .)٦(ةيعاملبا

  أبو نا: قال عوف نا: قال بكر أيب ــ عن )٨( ــ ومن طريقه ابن عساكر)٧(طأخرج خليفة بن خيا .٢٥٢

 :قال العطاردي رجاء

 أنـصتوا النـاس أهيـا يـا: يقـول فجعـل دابتـه عـىل وهـو النـاس غشيه اهللا عبيد بن طلحة أتيت
 .طمع وذبان نار فراش أف أف: فقال. ينصتون وال يركبونه فجعل

 ما جاء يف موقف عامر بن يارس: 

 :يقول وائل أبا سمعت عمرو أخربنى شعبة  من طريق)١٠(، والبخاري)٩(خرج ابن أيب شيبةأ .٢٥٣

 مـا :فقـاال ،يستنفرهم الكوفة أهل إىل ٌّعيل بعثه حيث عامر عىل مسعود وأبو موسى أبو دخل 
 رأيـت مـا :عـامر فقـال. أسـلمت منذ األمر هذا ىف إرساعك من عندنا أكره أمرا أتيت رأيناك

 راحوا ثم، حلة حلة وكسامها. األمر هذا عن إبطائكام من عندى أكره أمرا متامأسل منذ منكام
 .املسجد إىل

                                                        
 .٣/٩٨ الطبقات )١(
 .٢/٢٦٩واهر العلم راجع خترجيه هناك وكذلك انظر ختريج حمقق كتاب املجالسة وج .١٠٢، ١/٨٩ املسند )٢(
  . سبق خترجيه)٣(
 .٣٨٩٣٦، ٣١٣٤٠ املصنف برقمي )٤(
 .٤/١١٦٩ أخبار املدينة )٥(
ــار املدينــة)٦( : والــصواب عنــدي واهللا أعلــم. وال وجــه هلــام هنــا. ))املبالغــة((:  كــذا يف املطبــوع مــن املــصنف، ويف أخب

 .وقد سبق توضيح معناها. ))املتايعة((
  .١٣٦ تارخيه ص )٧(
  .٢٥/١٠٥ تاريخ دمشق )٨(
  .٣٨٩٨٩ املصنف برقم )٩(
  .٧١٠٥، وراجع الصحيح أيضا برقم ٧١٠٢ صحيحه برقم )١٠(



 

 ٥٧٠

 :غالب بن عمرو عن إسحاق  أيبمن طريق )٣(، واحلاكم)٢(، واآلجري)١(أخرج الرتمذي .٢٥٤

 أتـؤذي ،منبوحـا مقبوحـا اغـرب: فقـال  يـارس بـن عامر عند  عائشة من نال رجال أن
 !^ اهللا رسول حبيبة

 .عريب بن محيد عن، إسحاق أيب  من طريق)٦(، والفسوي)٥(، وأمحد)٤(جه أيضا ابن سعدوأخر

 مـريم أبـو حدثنا حصني أبو حدثنا عياش بن بكر  من طريق أيب )٨(، والرتمذي)٧(وأخرج البخاري
 :قال األسدى زياد بن اهللا عبد

 .واآلخرة الدنيا ىف ^ نبيكم لزوجة إهنا واهللا 

 ما جاء يف موقف عائشة: 

 عـن، ذئـب أيب ابـن مـن طريـق )١٢(، والطحـاوي)١١(، وأمحـد)١٠(، وابن سعد)٩(أخرج الطياليس .٢٥٥

 : قال هريرة أيب عن، التوأمة موىل صالح

 كلهـن حيججـن وكن: قال، احلرص ظهور ثم هذه: الوداع حجة يف لنسائه ^ اهللا رسول قال
 .^ اهللا رسول بعد دابة حتركنا ال قالتا، جحش بنت وزينب زمعة بنت سودة إال

 عن معمـر عـن وهـب بـن )١٥( ــ والبيهقي)١٤( ــ ومن طريقه نعيم بن محاد)١٣(أخرج عبد الرزاق .٢٥٦

 :يقول اليامن بن حذيفة سمع الطفيل أيبعبد اهللا عن 

 .حق قال !؟ذلك حق َأو :قالوا أتصدقوين تغزوكم أمكم أن حدثتكم لو 

                                                        
  .٣٨٨٩ اجلامع الكبري برقم )١(
  .١٨٨٥ الرشيعة برقم )٢(
  .٣/٣٩٣ املستدرك )٣(
  .١٠/٦٥ الطبقات )٤(
  .١٦٣١ فضائل الصحابة برقم )٥(
  .٣/١٨٦ املعرفة والتاريخ )٦(
  .٧١٠٠يحه برقم  صح)٧(
  .٣٨٨٩ اجلامع الكبري برقم )٨(
  .١٧٥٢ مسنده برقم )٩(
  .١٩٧، ٥٦، ١٠/٥٥ الطبقات )١٠(
  .٢/٤٤٦ املسند )١١(
  .٥٦٠٣ رشح مشكل اآلثار برقم )١٢(
  .١١/٥٣ املصنف )١٣(
  .١٩٢ الفتن برقم )١٤(
  .٦/٤١١ دالئل النبوة )١٥(



 

 ٥٧١

 : عن حذيفة قالالطفيل أيب عن ادةقت  من طريق)٣(، وابن عساكر)٢(، والبيهقي)١(ورواه احلاكم

 صدقتموين ما بالسيف ترضب حتى كتيبة يف تغزو أحدكم أم أن حدثتكم لو

 .قال حذيفة:  من طريق عمرو بن مرة عن أيب البخرتي قال)٤(ورواه ابن أيب داود

  خيثمة عن مرة بن عمرو عن أنيسة أيب بن زيد عن عمرو بن اهللا  عبيد من طريق)٥(وأخرج احلاكم

 :قال الرمحن عبد بنا

 لـو: قـال ^ اهللا رسـول من سمعت ما اهللا عبد أبا يا حدثنا: بعضنا فقال  حذيفة عند كنا
 بعض أن حدثتكم لو أرأيتكم: قال ؟ ذلك نفعل أنحن اهللا سبحان قلنا قال لرمجتموين فعلت

 مـن و اهللا سـبحان: قـالوا ؟ بـه صـدقتم بأسـها شـديد عـددها كثـري كتيبـة يف تأتيكم أمهاتكم
 جوهكم و تسوء حيث أعالجها يسوقها كتيبة يف احلمرياء أتتكم: حذيفة قال ثم هبذا يصدق

 .خمدعا فدخل قام ثم

 :  هشام بن سعد عن أوىف، بن زرارة من طريق )٨(، والنسائي)٧(، ومسلم)٦(أخرج أمحد .٢٥٧

. ائـشةع :قال ؟نَم :قال ^ اهللا رسول بوتر األرض أهل أعلم عىل أدلك أال عباس ابن قال
 أفلـح بـن حكـيم َىلَعـ فأتيـت إليهـا فانطلقـت .عليـك بردهـا فـأخربنى ائتنى ثم فاسأهلا اِهتْأَف

 فيهام فأبت شيئا الشيعتني هاتني ىف تقول أن هنيتها ألنى ،بقارهبا أنا ما :فقال إليها فاستلحقته
 فـدخلنا لنـا فأذنـت عليهـا فاسـتأذنا عائـشة إىل فانطلقنا فجاء عليه فأقسمت :قال. ضياُم إال

 .)٩ (..نعم فقال. فعرفته أحكيم فقالت. عليها
 مجيلـة أبـو حـدثني: قـال حـصني مـن طريـق )١١(، وخليفـة بـن خيـاط)١٠(أخرج نعـيم بـن محـاد .٢٥٨

  :قال )١٢(البكائي

 يـارس بـن وعـامر بكـر أيب بن حممد فرأيت ،مجلها املؤمنني بأم عقر إذ ،عيل مع الصف لفي إين
 .هودجها يف فاحتمالها الرحل عرضة فقطعا ،إليها قيسب أهيام الصفني بني يشتدان

                                                        
  .٤/٤٦٩ املستدرك )١(
  .٦/٤١١ دالئل النبوة )٢(
  .٢٦/٨٥ تاريخ دمشق )٣(
  .٦٢ املصاحف برقم )٤(
 .٤/٤٧١ املستدرك )٥(
  .٥٤-٦/٥٣ املسند )٦(
  .٧٤٦ صحيحه برقم )٧(
  .٣/١٩٩ سننه )٨(
 تلـك واملـراد ،الفرقتـان الشيعتان .))مضيا الإ فيهام فأبت شيئا الشيعتني هاتني يف قولت أن اتههني((  قوله: قال النووي)٩(

 .٦/٢٦انظر رشحه عىل صحيح مسلم  .تجر التي احلروب
  .١٨١ الفتن برقم )١٠(
  .١٤٣ تارخيه ص )١١(
  .٢٩/١٩٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل .  لعله الطهوي)١٢(



 

 ٥٧٢

 :قال مرسوق عن وائل أيب عن حصني عن هشيم عن )١(أخرج نعيم بن محاد .٢٥٩
 يـستنزلوك أن إيـاك :هلـا فقلـت عنهـا اهللا رىض عائشة أتيت  عثامن أمر يف الناس نشب ملا 

 اهللا عـذاب غـري إىل األرض إىل الـسامء مـن أقـع ألن ،بنـي يـا قلت ما بئس :فقالت رأيك عن
 ظـرب عـىل كـأين رأيتنـي رؤيـا رأيـت أين وذلـك ،مـسلم رجـل دم عىل أعني أن من إيل أحب

 خـوار منهـا لـيشء أسـمع مـا حتـى ينحروهنـا رجـال فيهـا فوقع ،ربوض بقر أو ،غنم وحويل
 أن وكرهـت يشء منهـا فيصيبني الدماء عىل أمر أن فكرهت الظرب من أنزل فذهبت :قالت
 حتـى واحـتمالين ثـوران أو رجالن أتاين إذ كذلك أنا فبينا ،أحب ال ما مني دوفيب ثيايب أرفع
 .الدماء تلك يب جازا
 عـامر أتاهـا بعريهـا هبـا عقـر حيـث اجلمـل يـوم رأيـت :قال مجيلة أبو فحدثنا :)٢(حصني قال

 ،خلـف أيب دار أدخالهـا حتـى هودجهـا يف احتمالهـا ثم ،الرحل فقطعا ،بكر أيب بن وحممد
 عـىل يبكـون :قـالوا ؟هـؤالء مـا :قالـت ،يومئـذ أصـيب رجـل عـىل الدار أهل كاءب فسمعت
 .)٣(أخرجوين أخرجوين :قالت .صاحبهم

، عائـشة عـن، مـرسوق عـن، شقيق عن، األعمش  من طريق)٥( واحلاكم)٤(أخرج ابن أيب شيبة .٢٦٠
 :قالت

 هـي أنـت تكـوين ال أن اسـتطعت إن: مـرسوق فقـال، تنحـر بقـرا حـويل كـأن تـل عىل رأيتني
 .اهللا رمحها بذلك فابتليت: قال، فافعيل

 بـن عاصـم حـدثنا: قـال، املنهـال بن العالء حدثني: قال، أسامةأيب   عن)٦(أخرج ابن أيب شيبة .٢٦١
 :قال، اجلرمي كليب

 إليهـا ينظـر كـأنام رؤيـا رأى إذا أيب وكان، عثامن خالفة يف توج حمارصو وهم رؤيا أيب رأى.. 
، عنده يتنازعون قوما وكأن مريضا رجال كأن فرأى: قال، ^ بيالن أدرك قد أيب وكان، هنارا

                                                        
  .١٨١ الفتن برقم )١(
 .١٤٣ انظر أيضا تاريخ خليفة ص )٢(
ّالـسلمي، راشـد بـن مـدحم عـن سـيف،من طريـق ) ٤/٥٣٣(ويشهد هلذه الرواية والتي قبلها ما رواه الطربي  )٣(  عـن ّ

 واحـتمال ّالرحـل، رضـةُغ فقطعـا اجلمـل، عقـر وقد عائشة أتيا يارس بن ّوعامر بكر أيب بن حممد ّأن مجيلة، أيب ميرسة
 .))ّاخلزاعـي خلـف بـن اهللا عبد دار فأدخالها البرصة، أدخالها((: قال بعد؛ أمره فيه ّعيل أمرمها حتى ّفنحياه اهلودج،

نية حتريف ملا ورد يف رواية سيف وأنه عبد اهللا بـن خلـف اخلزاعـي، وأن الف املذكور يف الرواية الثولعل أبا خ: قلت
ويشهد لذلك أيضا ما رواه ابن عساكر من طريق أبو بكر بن أيب عون القـري ) أبا خلف(وليس ) ابن خلف(صوابه 

 أنـت أردت قتـل ابـن :خلـف فقالـت دخل األشرت مع ابن عباس عىل عائشة وهي يف قرص بنـي :نا نجاد الضبي قال
ومـن طريقـه ابـن عـساكر ) ٢٢/٢٦٤االغـاين (وكـذلك مـا رواه أبـو الفـرج .  معذرة إىل اهللا ثم إليـك: فقال؟أختي

كان عبد اهللا بن خلف أبـو طلحـة الطلحـات مـع عائـشة (( :اهليثم بن عدي قالمن طريق ) ٦٣/١٢٥تاريخ دمشق (
وراجع . )) ..لف نزلت عائشة بالبرصة يف القرص املعروف بقرص بني خلفيوم اجلمل وقتل معها يومئذ وعىل بني خ

 ).٣٢٤برقم (رشح ابن حجر عند كالمه عن قرص بني خلف املذكور يف رواية البخاري 
  .٣١١٥٣ املصنف برقم )٤(
  .، وفيه طول٤/١٣ املستدرك )٥(
  . سبق خترجيه)٦(



 

 ٥٧٣

 تـشاء لو كأهنا جالسة خرض ثياب عليها امرأة وكانت أصواهتم وارتفعت أيدهيم اختلفت قد
، املـسلمني معـارش أي: قـال ثـم، عليـه جبـة بطانـة فقلـب منهم رجل قام إذ، بينهم أصلحت

 بأحـد فأخـذ القـوم مـن آخر قام إذ، خيلق مل فيكم اهللا نبي رسبال وهذا ، فيكم اإلسالم قَلَخيَأ
، يعربهـا من جيد وال يعرضها أيب فأصبح: قال. ورقه اضطرب حتى فنفضه املصحف لوحي

: قـال، عسكروا قد الناس فإذا البرصة قدمت أن فلام: أيب قال: قال تعبريها هابوا كأهنم: قال
، فينـرصوه ليـدركوه فعـسكروا عثامن إىل ساروا قوما أن بلغهم: فقالوا: قال، شأهنم ما: قلت
 منـازهلم إىل فرجعـوا، القـوم عنـه انرصف وقد، صالح املؤمنني أمري إن: فقال، عامر ابن فقام
 الـدموع ختلـل باكيـا شـيخا أكثر كان قط يوما رأيت فام: أيب فقال: قال، قتله إال يفجأهم فلم

 فـام: قـال، البـرصة قـدما قـد وطلحـة الـزبري إذا حتى قليال إال لبثت فام .اليوم ذلك من حليته
 شـيخان يل فقـال: قال، قار بذي فنزل، قدم قد أيضا عيل إذا حتى ، يسريا إال ذلك بعد لبثت

 فخرجنـا، بـه جـاء الـذي يشء وأي، يدعو ما إىل فلننظر، الرجل هذا إىل بنا اذهب: احلي من
 قـال، العـسكر مـن خـارج غلـيظ جلـد شـاب إذا فـساطيطهم وتبينـا القوم من دنونا إذا حتى

 املريض رأس عند رأيتها التي املرأة شبهته إليه نظرت أن فلام، بغل عىل: قال أنه رأيت:العالء
 ذا إن أخ املـريض رأس عنـد املنـام يف رأيـت التـي للمرأة كان لئن: لصاحبي فقلت، النوم يف

، بمرفقـه وغمـزين: قـال، هـذا إىل تريـد ما: معي اللذين الشيخني أحد يل فقال: قال ألخوها
: قــال، فانــرصف، شــيئا يقــل مل: الــشيخني أحـد فقــال: قــال ؟ قلــت يشء أي: الــشاب فقـال

 يـزل مل ثـم، وارتـاع: قـال، رأيـت لقـد: قـال، الرؤيـا عليـه فقصـصت: قال، قلت ما لتخربين
 الرجل من لقيت من لبعض فقلت: قال، صوته عنا انقطع حتى، رأيت لقد رأيت لقد: يقول
 ..عائشة املرأة أن، فعرفنا: قال، بكر أيب بن حممد قال ،آنفا رأينا الذين

 :قال يلةمج أبو حدثني الرمحن عبد بن حصني  من طريق)١(أخرج البخاري يف تارخيه .٢٦٢

 فأغمـد .آدم ابنـي كخري كن :فقالت .اجلمل يوم !املؤمنني أم يا :لعائشة طلحة بن حممد قال 
 .قتل حتى مقا ثم ،سله ما بعد سيفه

 قف أسامة بن زيدما جاء يف مو: 

 قال قال سفيان حدثنا اهللا عبد بن عىل عن ، )٤(، وابن سعد)٣(، والبخاري)٢(أخرج نعيم بن محاد .٢٦٣
 :قال حرملة رأيت وقد عمرو قال أخربه أسامة موىل حرملة أن عىل بن حممد أخربنى عمرو

 يقـول :لـه فقـل ؟صاحبك خلف ما :فيقول اآلن سيسألك إنه :وقال عىل إىل أسامة أرسلنى 
 يعطنـى فلـم، أره مل أمر هذا ولكن، فيه معك أكون أن ألحببت األسد شدق ىف كنت لو :لك

 .راحلتى ىل فأوقروا جعفر وابن وحسني حسن إىل فذهبت، شيئا

 ما جاء يف موقف أيب بكرة: 

  :قال قيس بن األحنف عن احلسن من طريق )٥(أخرج البخاري .٢٦٤

                                                        
  .١/٥٧٧ التاريخ األوسط )١(
  .٤٠١ الفتن برقم )٢(
  .٤١١٠ صحيحه برقم )٣(
 .٤/٦٦ الطبقات )٤(
  .٧٠٨٣، ٦٨٧٥، ٣١ صحيحه بأرقام )٥(



 

 ٥٧٤

 ارجع قال. الرجل هذا أنرص قلت تريد أين فقال بكرة أبو فلقينى، الرجل هذا ألنرص ذهبت
. النـار ىف واملقتـول فالقاتـل بـسيفيهام املـسلامن التقـى إذا :يقـول ^ اهللا رسـول سمعت فإنى

 .صاحبه قتل عىل حريصا كان إنه :قال املقتول بال فام القاتل هذا اهللا رسول يا فقلت

 :قال رةبك أبى عن احلسن  من طريق)٢(، واحلاكم)١(أخرج البخاري .٢٦٥

ــى لقــد ــول مــن ســمعتها بكلمــة اهللا نفعن ــام ^ اهللا رس ــق أن كــدت مــا بعــد، اجلمــل أي  أحل
 علـيهم ملكـوا قـد فـارس أهـل أن ^ اهللا رسـول بلـغ ملا قال معهم فأقاتل اجلمل بأصحاب

 .» امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن « :قال كرسى بنت

 :قال بكرة أيب نع ،بكرة أيب بن الرمحن عبد من طريق ،)٣(البخاريأخرج  .٢٦٦

 بكـرة، أيب عـىل أرشفـوا: قـال قدامـة، بـن جارية حرقه حني احلرضمي، ابن قَّرَح يوم كان ملا
 دخلـوا لو: قال أنه بكرة، أيب عن أمي فحدثتني: الرمحن عبد قال يراك، بكرة أبو هذا: فقالوا

 .بقصبة هبشت ما عيل

 ما جاء يف موقف أيب موسى األشعري: 

 :يقول وائل أبا سمعت عمرو أخربنى شعبة  من طريق)٥(اكم واحل)٤(أخرج البخاري .٢٦٧

 مـا :فقـاال يـستنفرهم الكوفة أهل إىل عىل بعثه حيث عامر عىل مسعود وأبو موسى أبو دخل 
 رأيـت مـا :عـامر فقـال. أسـلمت منذ األمر هذا ىف إرساعك من عندنا أكره أمرا أتيت رأيناك

 راحوا ثم، حلة حلة وكسامها. األمر هذا عن كامإبطائ من عندى أكره أمرا أسلمتام منذ منكام
 .املسجد إىل

 ما جاء يف موقف عمران بن حصني: 

 ، هالل بن محيد حدثنا: قال العدوي نعامة أبو حدثنا: قال عبادة بن روح عن )٦(أخرج ابن سعد .٢٦٨

 : الربيع بن حجري عن

 عند وذلك جدهممس يف يكونون ما أمجع ائتهم أن عدي بني إىل أرسله حصني بن عمران أن
 اهللا رسول صاحب حصني بن عمران إليكم أرسلني: فقال ، قائام فقام: قال قائام فقم العرص

 هـو إال إلـه ال الـذي بـاهللا وحيلف ناصح لكم أين وخيربكم اهللا ورمحة السالم عليكم يقرأ ^
 أحـب املـوت يدركـه حتى جبل رأس يف حضنيات أعنزا يرعى جمدعا حبشيا عبدا يكون ألن

. وأمي أيب لكم فدى فامسكوا ، أصاب أو أخطأ بسهم الفريقني من أحد يف يرمي أن من يهإل
 اهللا رسـول ثفـل نـدع ال واهللا فإنا ، الغالم أهيا منك دعنا: وقالوا ، رؤوسهم القوم فرفع: قال

                                                        
  .٧٠٩٩، ٤٤٢٥ صحيحه برقم )١(
  .٣/١١٩ املستدرك )٢(
  .٧٠٧٨   صحيحه برقم)٣(
  .٧١٠٥، وراجع الصحيح أيضا برقم ٧١٠٢ صحيحه برقم )٤(
  .٣/١١٧ املستدرك )٥(
 .٥/١٩٢ الطبقات )٦(



 

 ٥٧٥

 قـد كلهم سبعون يومئذ عائشة حول كثري واهللا برش فقتل ، اجلمل يوم فغدوا ، أبدا ليشء ^
 .أكثر القرآن جيمع مل ومن: قال، رآنالق مجع

 ما جاء يف موقف أهبان بن صيفي: 

 عـن، عبيـد بن اهللا عبد  من طريق)٤(، والبخاري)٣(، وأمحد)٢(، وابن سعد)١(أخرج نعيم بن محاد .٢٦٩
 : قالت ^ النبي صاحب، الغفاري صيفي بن أهبان بنت عديسة

 النـاس اختلف إذا أمرين عمك وابن خلييل إن: فقال، معه اخلروج إىل فدعاه أيب إىل عيل جاء
 .فرتكه .معك به خرجت شئت فإن اختذته وقد خشب من سيفا أختذ أن

ُد ـ ما جاء يف أهم من قتل يف وقعة اجلمل َ 
 أيب بـن حممد عن أيب حدثني: قال جرير بن وهب عن )٦(، والبالذري)٥(أخرج خليفة بن خياط .٢٧٠

  :قال الضبي يعقوب

  ضبة بني من مائة وثامن األزد من مائة مخسو ألفان البرصة أهل من قتل

ا مل يـشهد اجلمـل، ولكـن ًصحيح إىل حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب الضبي البرصي إال أن حممد
 .اخلرب يتسق مع أرجح األقوال يف الباب، ويبدو أن اخلرب مشهور يف قومه فرواه عنهم

بـن أيب يعقـوب  اهللا عبـد بن حممد عن حازم بن جرير  من طريقني إىل)٨(، واليزيدي)٧(وأخرجه الطربي
 :بلفظ الضبي

 وثالثامئـة ألـف األزد مـن مـنهم ،رجـل مائـة ومخـس ألفـان البـرصة أهـل من اجلمل يوم تلُق
 ًرجال ومخسون ثالثامئة الناس أفناء ومن رجل مائة ثامين ضبة بني ومنً رجال ومخسون

 بـن الـزبري  مـن طريـق)١١(ـ والطـربي ــ)١٠( ــ ومن طريقه ابـن عـساكر)٩(أخرج خليفة بن خياط .٢٧١
 :قال اخلريت

                                                        
  .٢١١ الفتن برقم )١(
  .١٠/٤٤٦ الطبقات )٢(
  .٥/٦٩ املسند )٣(
  .١/٥٨٤ التاريخ األوسط )٤(
 .١٣٩ تارخيه ص )٥(
 .٣/٥٨ أنساب األرشاف )٦(
 .٤/٥٤٥ تارخيه )٧(
 .٩٧ أماليه ص )٨(
 .١٤٠ تارخيه ص )٩(
 .٥٠/٣٠٦ تاريخ دمشق )١٠(
 .٤/٥٤٥ تارخيه )١١(



 

 ٥٧٦

 مـن الـشمس كانـت حني قومي من قتل رجال أحب كيف: قال ؟ عليا أحتب : لبيد أليب قيل
 ؟ مائة ومخس ألفني هاهنا صارت أن إىل هاهنا

َّ هو لـامزة بن زبار األزدي البرصي، ثقة يف احلديث، إال أنه كان ناصبييدِبَل خرب صحيح، أبو َ َ  قاتل ا،ِ
 .)١(عليا يوم اجلمل، وقيل أنه كان يسبه، فضعفه قوم من أجل مذهبه

 :قال محران بن مطر حدثنا إسامعيل بن موسى من طريق )٢(ورواه ابن عساكر
 واحـدة غـداة يف قـومي من لَتَق وقد عليا أحب :فقال ؟عليا أحتب :له فقيل لبيد أيب عند كنا 

 !آالف ستة

فضال عن خمالفة اخلرب . )٣( جمهول، ال يعرف حالهمحران بن مطر يصح، واملتن هبذا اللفظ ال: قلت
 .للمحفوظ عن أيب لبيد

، هالل بن محيد حدثنا: قال العدوي نعامة أبو حدثنا: قال عبادة بن روح عن )٤(أخرج ابن سعد .٢٧٢
 : الربيع بن حجري عن

، القـرآن مجـع قـد كلهـم سـبعون يومئذ عائشة حول كثري واهللا برش فقتل ، اجلمل يوم غدوا..
 .أكثر القرآن جيمع مل ومن: قال

  سويد بن إسحاق عن، زيد بن محاد حدثنا: قال، احلسن بن  حممدعن )٥(أخرج ابن أيب شيبة .٢٧٣

 : قال، العدوي
 .القرآن قرؤوا قد اجلمل حول رجال مخسون اجلمل يوم منا قتل

 ٦(مقتل طلحة بن عبيد اهللا(: 

 جـابر بـن حكـيم عـن خيـرب ، خالـد أيب بـن إسـامعيل معس من أخربين: قال )٧(أخرج ابن سعد .٢٧٤
 :قال األمحيس

 أن مـن أمثـل شـيئا اليـوم نجـد فـال عثامن أمر يف داهنا إنا : اجلمل يوم اهللا عبيد بن طلحة قال
 .ترىض حتى اليوم مني لعثامن خذ اللهم ، فيه دماءنا نبذل

 خالـد أيب بـن إسـامعيل عنمر  من طريق سيف بن ع)٨(ولكن أخرجه الطربي .ويف إسناده انقطاع
 :قال جابر بن حكيم عن

                                                        
 .٢٤/٢٥٠ هتذيب الكامل )١(
 .٥٠/٣٠٦ تاريخ دمشق )٢(
 .عىل رشطه يف توثيق املجاهيل) ٧/٤٩٥( مل أجد له ترمجة إال عند ابن حبان يف الثقات )٣(
 .٥/١٩٢ الطبقات )٤(
  .٣٨٩٩١ املصنف برقم )٥(
 مـروان قتلـه طلحـة عـيل أصـحاب يقتلهم مل والزبري طلحة: عن أمحد بن حنبل قال) ١٨/٤٣٥( أخرج ابن عساكر )٦(

  .منرصف وهو جرموز ابن قتله والزبري احلكم بن
 .٣/٢٠٤ الطبقات )٧(
 .٤/٥٢٧ تارخيه )٨(



 

 ٥٧٧

 فخـل واقـف وهـو غـرب سهم فجاء .يرىض حتى مني عثامن أعط اللهم :يومئذ طلحة قال 
 ال مكانـا وابغنـي أردفنـي :ملـواله قـال ثقـل فلام دما موزجه امتأل حتى وثبت ،بالرسج ركبته

 قـد :يقـول وجعـل وأمـسكه مـواله فركـب .منـي دما أضيع شيخا كاليوم أر فلم ،فيه أعرف
 اخلربة تلك يف فامت ،فيئها يف وأنزله خربة البرصة دور من دار إىل به انتهى حتى .القوم حلقنا

 .سعد بني يف  ودفن

 مقتل الزبري بن العوام: 

 عـن عـروة بـن هـشاممن طريق  )٤(واحلاكم، )٣(، وابن سعد)٢(البخاري، و)١(أخرج ابن أيب شيبة .٢٧٥
 :قال الزبري بن اهللا عبد عن أبيه

 أو ظـامل إال اليـوم يقتل ال إنه، بنى يا فقال جنبه إىل فقمت، دعانى اجلمل يوم الزبري وقف ملا 
 ..مظلوما اليوم سأقتل إال أرانى ال وإنى، مظلوم

 : قال حبيش، بن زر عن عاصم، عن من طرق )٧(، وابن عساكر)٦(أمحد، )٥(أخرج ابن سعد .٢٧٦

 لـه، ائـذنوا: قـال. يـستأذن جرمـوز ابـن: قـالوا ؟ هـذا من: فقال عيل عىل جرموز ابن استأذن
ــل ليــدخل ــار، الــزبري قات ــا نبــي لكــل إن: يقــول ^ اهللا رســول ســمعت إين الن  وإن، حواري
 .الزبري حواري

، احلـسن سـمعت: قال حازم بن جرير حدثني: قال إسامعيل بن موسىعن  )٨(أخرج ابن سعد .٢٧٧
 : فقال الزبري ذكر

 لـه كـان ما واهللا ، لِتُق حتى أجرين أجرين جماشع بني من أعرايب ويبحق أخذ، للزبري عجبا يا
 .منيعة ذمة يف َكنت لقد واهللا أما ، بقرن

 مقتل زيد بن صوحان : 

 راشـد بـن خمـول عـن، سـفيان  من طريـق)١١(، والبالذري)١٠(والبخاري، )٩(أخرج ابن أيب شيبة .٢٧٨
 : اجلمل يوم انصوح بن زيد قال: قال، العبدي حريث بن العيزار عن، النهدي

 فـإين ، اخلفـني إال اًثوبـ عنـي تنزعـوا وال، اًدمـ عنـي تغـسلوا وال ، اًرمس األرض يف أرمسوين
 .ّاجَحُأ ٌّاجُحم

                                                        
  .٣٨٩٦٩ املصنف برقم )١(
  .٣١٢٩ صحيحه برقم )٢(
  .٣/١٠٠ الطبقات )٣(
  .٣/٣٦٥ املستدرك )٤(
  .٣/٩٨ الطبقات )٥(
  .١/٨٩ املسند )٦(
  .٤٢٢-٤٢١، ٣٧٣-١٨/٣٧٠ راجع طرق هذا يف تاريخ دمشق )٧(
  .٣/١٠٥ الطبقات )٨(
  .٣٣٤٧٩قم  املصنف بر)٩(
  .١/٣٠٧ التاريخ األوسط )١٠(
  .٣/٤١ أنساب األرشاف )١١(



 

 ٥٧٨

 هــ ـ عيل وعائشة ريض اهللا عنهام

 معمر أخربنا حفظه من يوسف بن هشام عىل أمىل قال حممد بن اهللا  عبدعن )١(أخرج البخاري .٢٧٩
 :امللك عبد بن ليدالو ىل  قال:قال الزهرى عن

 أبـو قومـك مـن رجـالن أخربنـى قـد ولكـن. ال قلت عائشة قذف فيمن كان عليا أن أبلغك 
 - عنهـا اهللا رىض - عائـشة أن احلـارث بـن الـرمحن عبـد بـن بكـر وأبـو الرمحن عبد بن سلمة
، وعليـه بـال شـك فيـه: ِّوقيل مسلام.  فراجعوه فلم يرجع.شأهنا ىف ًامِّلَسُم ٌّعيل كان :هلام قالت

 .كان يف أصل العتيق كذلك

 :قال الزهري عن معمر عن )٢(أخرج عبد الرزاق .٢٨٠

 عـن أحدثك أال املؤمنني أمري يا له فقلت عائشة تناول فكأنه امللك عبد بن الوليد عند كنت 
 أهل وسمع اخلوالين مسلم أبو هو قلت هو من قال حكمة أويت قد كان الشام أهل من رجل
 رأس يف عينني كمثل هذه أمكم ومثل بمثلكم أخربكم فقال عائشة من نيتناولو كأهنم الشام

 الزهـري قـال فـسكت قـال هلـام خـري هـو بالذي إال يعاقبهام أن يستطيع وال صاحبهام تؤذيان
 .اخلوالين مسلم أيب عن إدريس أبو أخربنيه

 أخـربين، الزهـري عن، معمر  من طريق)٦(، ومسلم)٥(، والبخاري)٤(، وأمحد)٣(أخرج ابن سعد .٢٨١
 :)٧(عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد

 أن أزواجـه فاستأذن ميمونة، بيت يف ^ اهللا رسول اشتكى ما أول: قالت أخربته عائشة أن 
 آخـر، رجـل عـىل ويـد عبـاس، بـن الفـضل عىل ويد فخرج،: قالت له فأذن بيتها، يف يمرض

 الرجل من أتدري: فقال عباس، ابن به فحدثت: اهللا عبيد قال .األرض يف برجليه خيط وهو
 .نفسا له تطيب ال عائشة ولكن عيل هو ؟ عائشة تسم مل الذي اآلخر

 بـن رشيـح عـن خميمـرة، بـن القاسـم عن ، بن عتيبةاحلكم من طريق )٩(، ومسلم)٨(أخرج أمحد .٢٨٢
 : قال هانئ

 يـسافر كان فإنه فسله طالب أبى بابن عليك فقالت اخلفني عىل املسح عن أسأهلا عائشة أتيت
 .^ اهللا رسول عم

                                                        
  .٤١٤٢ صحيحه برقم )١(
  .١١/٤٣٣املصنف  )٢(
  .٢/٢٠٥ الطبقات )٣(
  .٦/٢٢٨ املسند )٤(
  .٦٦٥ صحيحه برقم )٥(
  .٤١٨ صحيحه برقم )٦(
  . اللفظ ألمحد)٧(
 .١٢٠، ١/٩٦ املسند )٨(
 .٢٧٦ صحيحه برقم )٩(



 

 ٥٧٩

 عائـشة عـن، أبيـه عـن ،جبـري بـن الـرمحن عبد عن ،عمرو بن صفوان  من طريق)١(أخرج أمحد .٢٨٣
 :قالت عنها اهللا رىض

 ،دمه من باهللا فأعوذ دمه وأما ،معاتبة أهنا إال أرى وال ،عثامن عيب يف إيل خيتلفون القوم كان 
 كالمـا فذكرت ..قط بكلمة عثامن أذكر مل وإين خصال برصاء الدنيا يف عشت ينأ وددت واهللا
 طـالع مـن خـري الـسامء إىل هبـا يـشري الـذي عـثامن وألصـبع: قالـت. ِّيلَعـ عـىل عثامن لتّفض

 .ِّيلَع نِم األرض

  عن خثيم، بن عثامن بن اهللا عبد عن سليم، بن حييى  من طريق)٣(، وأبو يعىل)٢(أخرج أمحد .٢٨٤

 : ت قالعائشة عن شداد، بن اهللا عبدعن  القاري عمرو بن عياض بن عبيداهللا

 فيـذهب ورسوله، اهللا صدق: قال إال يعجبه شيئا يرى ال كالمه من كان إنه عليا اهللا يرحم..
 .احلديث يف عليه ويزيدون عليه، يكذبون العراق أهل

 وقعة صفني
 : قال هريرة، أيب عن منبه، بن مهام عن معمر، من طريق )٤(أخرج البخاري .٢٨٥

 دعوامهـا ، عظيمة مقتلة بينهام فيكون ، فئتان يقتتل حتى الساعة متقو ال:  ^ اهللا رسول قال
 .واحدة

، قيس بن موسى حدثنا: قال، دكني بن  الفضل عن)٦(، وخليفة بن خياط)٥(أخرج ابن أيب شيبة .٢٨٦
 :قال، عنبس بن حجر سمعت قال

، فجـاء :قـال، األشـعث إىل أرسلوا: فقال: قال، املاء وبني بيننا حيل قد: صفني يوم لعيل قيل
 أزاهلـم حتـى فقـاتلهم أتـاهم ثـم، عليه فصبها براء بني من رجل سهر ابن بدرع ائتوين: فقال

 املاء عن

 : ــ)٧(إىل هنا انتهى متن ابن أيب شيبة، وزاد متن خليفة ــ ومن طريقه ابن عساكر

 هاشـم مـع عـيل ولواء ،وثالثني سبع سنة صفر من خلون لسبع األربعاء يوم الناس التقى ثم
 الـيمن أهـل عـيل ميمنـة ويف. عباس ابن وعليهم ربيعة عيل رسةيم ويف وقاص أيب بن عتبة نب

 مــع معاويــة ولــواء والكوفــة البــرصة مــرض يف القلــب يف وعــيل ،قــيس بــن األشــعث علــيهم
 أهـل ميمنتـه ويف الكـالع ذو علـيهم مـرض معاويـة رسةيـم ويف الكالعي الصباح بن املخارق

 .والدروع البيض أصحاب الشهباء يف ومعاوية اليمن
                                                        

  .رجيه سبق خت)١(
 .٨٧-١/٨٦ املسند )٢(
 .٤٧٤ مسنده برقم )٣(
  .٣٦٠٩ صحيحه برقم )٤(
  .٣٩٠١٠ املصنف برقم )٥(
  .١٤٥ تارخيه ص )٦(
  .٥٧/١٣٠ تاريخ دمشق )٧(



 

 ٥٨٠

 بكر أيب عن اجلحيش الرمحن عبد بن سعيد عن معمر أنا الرزاق  عبد من طريق)١(أخرج احلاكم .٢٨٧
 : قال حزم بن عمرو بن حممد بنا

 الـذي هـو و وقـاص أيب بـن عتبـة بـن هاشـم صفني يوم طالب أيب بن عيل لواء صاحب كان
 : يقول

 مال تىح احلياة عالج قد      حمال أهله يبغي أعور

 يفال أو يفل أن بد ال

 يـونس، عـن عليـة، ابـن حدثنا معمر، أبو  إسامعيلعن )٣(، وعبد اهللا بن أمحد)٢(أخرج أبو داود .٢٨٨
 : لعيل قلت: قال عباد، بن قيس عن احلسن، عن

؟ هـذا إىل تريـد مـا: قـال ؟ رأيتـه رأي أم ^ اهللا رسـول إليك عهده عهد هذا مسريك أرأيت
 .رأيته رأي ولكن شيئا فيه ^ اهللا رسول إيل عهد ما :قال .ديننا ديننا: قلت

 عـن، فـرات بن حسن عن، إدريس ابن عن )٦(، وابن عساكر)٥(، واحلاكم)٤(أخرج ابن أيب شيبة .٢٨٩
 : قال، سعيد بن عمري عن، أبيه

 هل: فقال، األشرت عىل دخلوا حتى النخع اجتمعت صفني إىل وهتيأ، اجلمل من عيل رجع ملا
 أهـل إىل ورسنـا، فقتلته خريها إىل عمدت األمة هذه إن: قال، ال: قالوا، ينخع إال البيت يف

 ليس قوم الشام أهل إىل ستسريون وإنكم، بنكثهم عليهم فنرصنا بيعة عليهم لنا قوم البرصة
 .سيفه يضع أين منكم امرؤ فلينظر، بيعة عليهم لكم

 :قال، حممد بن احلسن عن، عمرو عن، سفيان عن )٧(أخرج سعيد بن منصور .٢٩٠

 .حمضة صفني يوم العرب كانت

 بـن العزيـز عبـد  مـن طريـق)١١(، وابن زنجويـه)١٠(، والبخاري)٩(، وأمحد)٨(أخرج ابن أيب شيبة .٢٩١
 : قال ثابت، أيب بن حبيب عن سياه،

                                                        
  .٣/٣٩٥ املستدرك )١(
  .٤٦٣٣ السنن برقم )٢(
  .١/١٤٨ زوائده عىل املسند )٣(
  .٣٨٩٣٩، ٣١٢٥٧ املصنف برقم )٤(
  .٣/١٠٧ املستدرك )٥(
  .٥٦/٣٨٦ تاريخ دمشق )٦(
  .٢٩٧١ سننه برقم )٧(
  .، واخلرب فيه أطول فراجعه٣٩٠٦٨ املصنف برقم )٨(
  .٤٨٦-٣/٤٨٥ املسند )٩(
  .٤٨٤٤ صحيحه برقم )١٠(
  .٦٥٦ األموال برقم )١١(



 

 ٥٨١

 فـيام بـالنهروان، عـيل قـتلهم الـذين القـوم هـؤالء عـن أسـأله أهلـه مـسجد يف وائـل أبا أتيت
 بأهـل القتـل اسـتحر فلـام بـصفني كنـا: قـال قتـاهلم، استحل فيامو فارقوه، وفيام له، استجابوا

 إىل وادعـه بمـصحف، عـيل إىل أرسـل: ملعاويـة العـاص بن عمرو فقال بتل، اعتصموا الشام
! " # $ ( اهللا كتـاب وبيـنكم بيننا: فقال رجل، به فجاء عليك، يأبى لن فإنه اهللا، كتاب

: رانعمــــــــ آل[   )% & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 
 ونحـن اخلـوارج، فجاءتـه: قـال اهللا، كتـاب وبيـنكم بيننـا بذلك، أوىل أنا نعم: عيل فقال، ]٢٣

 هبـؤالء ننتظـر مـا املـؤمنني، أمـري يـا: فقـالوا، عـواتقهم عىل وسيوفهم، القراء يومئذ ندعوهم
 بـن سـهل فـتكلم وبينهم، بيننا اهللا حيكم حتى بسيوفنا، إليهم نميش أال التل عىل الذين القوم

 الـذي الـصلح يعنـي احلديبيـة، يـوم رأيتنا فلقد أنفسكم، اهتموا ،الناس أهيا يا: فقال حنيف،
 ،^ اهللا رسـول إىل عمـر فجاء لقاتلنا، قتاال نرى ولو املرشكني، وبني ^ اهللا رسول بني كان

 ؟ رالنا يف وقتالهم اجلنة يف قتالنا أليس ؟باطل عىل وهم احلق، عىل ألسنا اهللا رسول يا: فقال
 بـن يـا :فقـال ؟ وبيـنهم بيننـا اهللا حيكـم وملـا ونرجع ديننا يف الدنية نعطي ففيم: قال .بىل: قال

 أتـى حتـى يـصرب، فلـم، متغيظ وهو فرجع: قال .أبدا يضيعني ولن اهللا، رسول إين اخلطاب،
 يف وقـتالهم اجلنـة يف قتالنـا ألـيس باطـل، عىل وهم حق، عىل ألسنا بكر أبا يا: فقال بكر، أبا

: فقـال ؟ وبيـنهم بيننا اهللا حيكم وملا ونرجع، ديننا يف الدنية نعطي ففيم: قال بىل،: قال ؟ النار
 فأرسـلني: قال الفتح سورة فنزلت: قال أبدا، يضيعه ولن ،^ اهللا رسول إنه اخلطاب ابن يا

 .نعم: قال ؟ هو وفتح اهللا رسول يا: قال إياه، فأقرأها عمر، إىل ^ اهللا رسول

 : قال، جملز أيب عن، حدير بن عمرانمن طريق  ،)١(بالذريالأخرج  .٢٩٢
 دمـاء يف أنـا أحكم وال ،حكمني طائر يف اهللا جعل: عيل فقال ،احلكمني حتكيم ِّيلَع عىل عابوا

 حكمني؟ املسلمني
 : قال، القعقاع أيب عن، فطر حدثنا: قال، آدم بن حييىعن  )٢(أخرج ابن أيب شيبة .٢٩٣

 .القتىل بني يطوف الشهباء ^ يالنب بغلة عىل اعلي رأيت

 : العالية أبو قال: قال خلدة أبو حدثنا: قال .خليف بن حييىعن  )٣(أخرج ابن سعد .٢٩٤

، الطيـب الطعـام مـن إيل أحـب القتـال، لـشاب وإين، ومعاويـة السالم عليه عيل زمن كان ملا
، هـؤالء كرب هؤالء كرب إذا، طرفامها يرى ال صفان فإذا، أتيتهم حتى حسن بجهاز فتجهزت

 وأي، كـافرا أنزلـه الفـريقني أي: فقلـت، نفـيس فراجعـت: قال هؤالء هلل هؤالء هلل وإذا
 .وتركتهم رجعت حتى أمسيت فام ؟ هذا عىل أكرهني أومن ؟ مؤمنا أنزله الفريقني

 : قال، سعد بن حكم عن، ظبيان بن عمران عن، عيينة ابن من طريق )٤(أخرج ابن أيب شيبة .٢٩٥

 .لفعل عليها يميش إنسانا بيننا أن ولو، رماحنا وأرشعنا بصفني مرماحه أرشعوا لقد

 :قال عمشاأل ثنا نمري بن ثنا شعرياأل عامر  أيب من طريق)٥(أخرج البخاري يف تارخيه .٢٩٦

                                                        
 . ٣/١٠٧أنساب األرشاف ) ١(
  .٣٩٠٠٢ املصنف برقم )٢(
  .٩/١١٣ الطبقات )٣(
  .٣٩٠٠٤ املصنف برقم )٤(
  .١/٦٤٩ التاريخ األوسط )٥(



 

 ٥٨٢

 أعاريـب معاويـة مع وكان ،^ النبي ُأصحاب ٍّعيل مع كان أنه وأصحابه لعيل تعجبت واهللا 
 يـستعمل ،لـه عـيل أصـحاب مـن ملعاويـة أطـوع هلـم ،القبائل من وغريهم وجذام خلم اليمن

 فعدلـ يبقـ لو واهللا .الغلة أنواع وكذا كذا يقسم وعىل ،معاوية إىل فر املال أصاب فإذا الرجل
 .معاوية إىل

 و ـ ما جاء يف أبرز مواقف الصحابة من وقعة صفني

 : شعبةل قلت: قال خالد، بن أمية ثنا: أيب حدثني: عبداهللا أخربنا )١(أخرج اخلالل .٢٩٧

 بـدر أهـل مـن صفني شهد: قال أنه ليىل أيب بن عبدالرمحن عن احلكم، عن حدثنا شيبة أبا إن
 شـهد وجـدنا فـام بيتـه يف وذكرنـا بذلك احلكم ُذاكرت لقد واهللا كذب،: فقال. ًرجال سبعون
 .ثابت بن خزيمة سوى بدر أهل من صفني

 قيس عن نرضة، أيب عن حيدث، ةقتاد سمعت: قال شعبة، من طريق )٣(، ومسلم)٢(أخرج أمحد .٢٩٨

 : قال عباد بنا

 - قتـاهلم يعنـي - األمـر هـذا أرأيـت: حجـاج قال ؟رأيتموه رأيا ،قتالكم أرأيت: لعامر قلت
 مـا :فقـال ؟ ^ اهللا رسـول إلـيكم عهـده عهـدا أو ويصيب، خيطئ الرأي فإن ؟ رأيتموه رأيا

 .كافة الناس إىل يعهده مل شيئا ،^ اهللا رسول إلينا عهد

 موقف أيب بكر الصديق: 

 أيب بـن الـرمحن عبد عن عون بنمن طريق ا ،)٥(، وعبد اهللا بن أمحد)٤(أخرج البخاري يف تارخيه .٢٩٩

  :أبيه عن بكرة

 رؤيـاك تصـدق إن :فقـال ؟بكـر أيب عهـد يف رأيتهـا رؤيـا تذكر أما :فقال بديل بنا رأى أنه 
 .   صفني يوم قتل أنه فنبئت :سريين بن حممد قال .ملتبس أمر يف َتلتُق

 رأى :قـال سـريين بـنا عـن ،أيـوب عـن ،معمـررجال إسناده ثقات، إال أن عبد الرزاق رواه عن 

 فقتل .لبس ذي أمر يف ستقتل فإنك رؤياك صدقت إن :فقال بكر أيب عىل فقصها رؤيا بديل بن عبداهللا

 .ب إسنادا ولعل إسناد عبد الرزاق هو األصو:قلت. )٦(صفني يوم

 
                                                        

 .١٣٢ املنتخب من العلل للخالل برقم )١(
 .٤/٣٢٠ املسند )٢(
 .٢٧٧٩ صحيحه برقم )٣(
  .١/٥٧٥ التاريخ األوسط )٤(
  .١٢٨٩ السنة برقم )٥(
  .١١/٢١٣ املصنف )٦(



 

 ٥٨٣

  أيب طالبموقف عيل بن: 

 )٦(اكرــ، وابن عس)٥(، والضياء)٤(، وأمحد)٣(، ونعيم بن محاد)٢(، وعبد الرزاق)١(أخرج ابن املبارك .٣٠٠
 بن صفوان، ومن طـرق أخـرى عـن الزهـري، عـن اهللا عبد بن صفوان عن الزهري عن من طرق 

 :عبد اهللا بن صفوان بن عبداهللا

 أهل تسب ال ،مه :عنه اهللا رىض عيل له فقال الشام أهل العن اللهم صفني يوم قال رجال أن
 .األبدال فيهم فإن ،غفري جم الشام

 موقف معاوية بن أيب سفيان: 

 بـن سـليامن حـدثنا: قـاال، مـسلم بـن وعفان، الكاليب عاصم بن عمرو عن )٧(أخرج ابن سعد .٣٠١
 :قال، بردة أيب عن، هالل بن محيد عن، املغرية

، فـانظر حتـول، أخي ابن يا هلم: فقال، قرحته أصابته حني سفيان أيب بن معاوية عىل دخلت
 أمـري يـا بأس عليك ليس: فقلت، قرحته: يعني - سربت قد هي فإذا فنظرت فتحولت: قال

 شـيئا النـاس أمـر مـن وليـت إن: معاويـة لـه فقـال، معاويـة بـن يزيـد دخـل إذ قـال، املؤمنني
 يف رأيت قد أين غري - لقولا من هذا نحو أو خليال أو - يل أخا كان أباه فإن، هبذا فاستوص

 .ير مل ما القتال

، عمـر بـن حممـد عـن )١١(، واحلاكم)١٠(والطربي  ــ)٩(البالذريومن طريقه  ــ )٨(أخرج ابن سعد .٣٠٢
 : قال ثابت بن خزيمة بن عامرة عن، أبيه عن، الفضيل بن احلارث بن اهللا عبد حدثني

 حتى أبدا أصل ال أنا: وقال، صفني وشهد، سيفا يسل ال وهو، اجلمل ثابت بن خزيمة شهد
 فلـام: قـال. الباغيـة الفئـة تقتله: يقول ^ اهللا رسول سمعت فإين، يقتله من فأنظر عامر يقتل
 الـذي وكـان. قتـل حتـى فقاتل واقرتب، الضاللة يل بانت قد: خزيمة قال يارس بن عامر قتل
 فقتـل، حمفـة يف تـليقا يومئـذ وكـان، فـسقط بـرمح طعنـه، املـزين غادية أبو يارس بن عامر قتل

 فـأقبال، رأسـه فـاحتز آخـر رجـل عليـه أكـب وقـع فلـام. سـنة وتـسعني أربـع ابـن وهو يومئذ
، النـار يف إال خيتـصامن إن واهللا: العـاص بن عمرو فقال، قتلته أنا: يقول كالمها، فيه خيتصامن

                                                        
  .١٥٢ اجلهاد ص )١(
  .١١/٢٤٩ املصنف )٢(
  .٦٦٣ الفتن برقم )٣(
  .١٧٢٦رقم  فضائل الصحابة ب)٤(
  .٤٨٦، ٤٨٥ املختارة برقمي )٥(
  .٣٤٠-١/٣٣٨ تاريخ دمشق )٦(
 .٤/١٠٥ الطبقات )٧(
  .٣/٢٤٠ الطبقات )٨(
  .١/١٩٣ أنساب األرشاف )٩(
  .٥٠٩ املنتخب من ذيل املذيل ص )١٠(
  .٣٨٦-٣/٣٨٥ املستدرك )١١(



 

 ٥٨٤

 مـا مثـل رأيـت مـا: العـاص بن لعمرو معاوية قال الرجالن انرصف فلام معاوية منه فسمعها
 واهللا هـو: عمـرو فقـال، النـار يف ختتـصامن إنكـام: هلـام تقول دوننا أنفسهم بذلوا قوم، صنعت

 .)١(سنة بعرشين هذه قبل مت أين ولوددت لتعلمه إنك واهللا، ذاك

 بـن أسـود حدثني: قال حوشب بن العوام عن، هارون بن يزيد، وغريه عن )٢(أخرج ابن سعد .٣٠٣
 : قال العنزي خويلد بن حنظلة عن، مسعود

 أنـا: مـنهام واحـد كـل يقـول، عـامر رأس يف خيتـصامن رجـالن جـاءه إذ معاويـة عند نحن بينا
 ^ اهللا رسـول سـمعت فـإين، لصاحبه نفسا أحدكام به ليطب: عمرو بن اهللا عبد فقال، قتلته
 ؟ معنـا بالك فام، عمرو يا جمنونك عنا تغني أال: معاوية فقال: قال، الباغية الفئة تقتله: يقول

 .أقاتل ولست معكم فأنا، تعصه وال حيا أباك أطع: فقال ^ اهللا رسول إىل شكاين أيب إن: قال

 .رجال إسناده ثقات

 أيب عـن طـاوس، ابـن عن معمر، عن )٦(، واحلاكم)٥(، وأبو يعىل)٤(أمحدو، )٣(أخرج عبد الرزاق .٣٠٤
 : قال أبيه، عن حزم، بن عمرو بن حممد بنا بكر

 قـال وقـد عـامر، قتل: فقال العاص، بن عمرو عىل حزم بن عمرو دخل يارس بن عامر قتل ملا
 عــىل دخـل حتـى يرجـع فزعـا العـاص بــن عمـرو فقـام الباغيـة، الفئـة تقتلـه :^ اهللا رسـول

 قـال ؟ فـامذا عامر، قتل قد: معاوية فقال عامر، قتل: قال ؟ شأنك ما: معاوية له فقال معاوية،
 بولك، يف دحضت: معاوية له فقال .الباغية ةالفئ تقتله :يقول ^ اهللا رسول سمعت: عمرو

 بـني: قـال أو - رماحنـا، بـني ألقـوه حتـى بـه جـاءوا وأصـحابه، عيل قتله إنام ؟ قتلناه أونحن
 .سيوفنا

 .رجال إسناده ثقات

 أبى بن سعد بن عامر عن مسامر بن بكري من طريق )٩(، والنسائي)٨(، والرتمذي)٧(أخرج مسلم .٣٠٥
 :قال أبيه عن وقاص

 ذكـرت مـا أمـا فقـال ؟الـرتاب أبـا تـسب أن منعـك مـا فقال سعدا سفيان أبى بن عاويةم أمر
 الـنعم محـر مـن إىل أحـب مـنهن واحـدة ىل تكـون ألن أسبه فلن ^ اهللا رسول له قاهلن ثالثا

 ،اهللا رسـول يـا :عـيل لـه فقـال ،مغازيـه بعـض ىف فـهّخلحني  له يقول ^ اهللا رسول سمعت

                                                        
  .٥/٢١٤ وانظر مسند أمحد )١(
  .٣/٢٣٤الطبقات )٢(
  .٢٠٤٢٧ املصنف برقم )٣(
  .٤/١٩٩ املسند )٤(
  .٧٣٤٦، ٧١٧٥ مسنده برقمي )٥(
  .٣/٣٨٦، ٢/١٥٦ املستدرك )٦(
  ).٣٢ (٢٤٠٤ صحيحه برقم )٧(
  .٣٧٢٤ اجلامع الكبري برقم )٨(
  .٨٣٨٥ السنن الكربى برقم )٩(



 

 ٥٨٥

 بمنزلـة منـى تكـون أن تـرىض أمـا « :^ اهللا رسـول له فقال !؟والصبيان النساء مع خلفتنى
 رجـال الرايـة ألعطـني :خيـرب يـوم يقـول وسـمعته. بعـدى نبوة ال أنه إال ،موسى من هارون

 أرمـد بـه فـأتى. اعليـ ىل ادعـوا :فقـال هلـا فتطاولنا :قال. ورسوله اهللا وحيبه ورسوله اهللا حيب
¾ ( اآليـة هـذه نزلـت وملـا عليـه هللا ففـتح إليـه الرايـة ودفـع عينـه ىف فبصق  ½  ¼  »

 اللهــم :فقــال وحــسينا وحــسنا وفاطمــة عليــا ^ اهللا رســول دعــا،  ]٦١:آل عمــران[   )¿
 . أهىل هؤالء

 موقف عامر بن يارس: 

 إبـراهيم عـن مغـرية عـن شـعبة من طريـق )٣(، والبخاري)٢(، وأمحد)١(أخرج أبو داود الطياليس .٣٠٦
 :قال

 أبـى إىل فجلـس. صـاحلا جليسا ىل يرس اللهم قال املسجد دخل فلام، الشأم إىل علقمة ذهب 
 - مـنكم أو - فـيكم ألـيس قـال. الكوفـة أهـل مـن قـال أنـت ممـن الـدرداء أبـو فقال الدرداء

 - منكم أو - فيكم أليس قال. بىل قلت قال. حذيفة يعنى غريه يعلمه ال الذى الرس صاحب
 .عامرا يعنى، شيطانال من يعنى ^ نبيه لسان عىل اهللا أجاره الذى

 احلذاء خالد حدثنا قال خمتار بن العزيز عبد حدثنا قال مسدد عن )٥(، والبخاري)٤(أخرج أمحد .٣٠٧
 :عكرمة عن

 ىف هـو فـإذا فانطلقنـا. حديثـه مـن فاسـمعا سعيد أبى إىل انطلقا عيل والبنه عباس ابن ىل قال
 كنـا فقـال املـسجد بنـاء ذكـر أتـى حتـى حيـدثنا أنـشأ ثـم، فاحتبى رداءه فأخذ، يصلحه حائط
 عـامر ويـح :ويقـول عنـه الـرتاب فيـنفض ^ النبى فرآه، لبنتني لبنتني وعامر، لبنة لبنة نحمل

 .الفتن من باهللا أعوذ عامر يقول قال. النار إىل ويدعونه، اجلنة إىل يدعوهم، الباغية الفئة تقتله

 عن السدى عن سفيان ثنا قبيصة ــ عن )٧( ــ ومن طريقه ابن عساكر)٦(أخرج البخاري يف تارخيه .٣٠٨
  :يقول عمر بنا سمعت قال البهي

 .صنع ما أدري وما يارس بن عامر إال اهللا يريد الفتنة يف خرج أحدا أعلم ما

  :اهللا عبد قال: قال حازم أيب بن قيس عن خالد أيب بن  إسامعيل نحوه من طريق)٨(وأخرج احلاكم

 .)٩(يارس بن عامر إال اآلخرة الدار و تعاىل اهللا وجه به يريد الفتنة يف أخرج أحد أعلم ما

                                                        
  .١٠٦٦ املسند برقم )١(
  .٦/٤٤٩ املسند )٢(
  .٦٢٧٨ ،٣٧٤٣ صحيحه برقمي )٣(
  .٣/٩١ املسند )٤(
  .٢٨١٢، ٤٤٧ صحيحه برقمي )٥(
  .١/٥٧٠ األوسط )٦(
  .٤٣/٤٥٤ تاريخ دمشق )٧(
  .٣/٣٩٤ املستدرك )٨(
  .))ومراده بالفتنة هنا نيلهم من عثامن((:  قال الذهبي يف تلخيصه املستدرك)٩(



 

 ٥٨٦

 أخربنا: قال، شيبان بن األسود  من طريق)٣(، وابن عساكر)٢(وابن أيب عاصم )١(أخرج ابن سعد .٣٠٩
 : قال عقرب أيب بن نوفل أبو

، فتنـة مـن بـاهللا عائـذ: يقـول وكـان، كالمـا وأقلـه سكوتا الناس أطول من يارس بن عامر كان
 .عظيمة فتنة بعد له عرضت ثم: قال، نةفت من باهللا عائذ

 موقف أيب موسى األشعري: 

 بـن سـليامن حـدثنا: قـاال، مـسلم بـن وعفان، الكاليب عاصم بن عمرو عن )٤(أخرج ابن سعد .٣١٠
 : قال، بردة أيب عن، هالل بن محيد عن، املغرية

، فـانظر حتـول، أخي ابن يا هلم: فقال، قرحته أصابته حني سفيان أيب بن معاوية عىل دخلت
 أمـري يـا بأس عليك ليس: فقلت، قرحته: يعني - سربت قد هي فإذا فنظرت فتحولت: قال

 شـيئا النـاس أمـر مـن وليـت إن: معاويـة لـه فقـال، معاويـة بـن يزيـد دخـل إذ قـال، املؤمنني
 يف رأيت قد أين غري - القول من هذا نحو أو خليال أو - يل أخا كان أباه فإن، هبذا فاستوص

 .ير مل ما القتال

 موقف أيب مسعود األنصاري: 

، أنيـسة أيب بن زيد عن، عمرو بن اهللا عبد حدثنا: قال جعفر بن اهللا عبد عن )٥(أخرج ابن سعد .٣١١
 : قال الرمحن عبد بن خيثمة عن، مرة بن عمرو عن

 ختبـأ وقـد: قـال، الكوفـة عـىل مـسعود أبـا عمـرو بـن عقبـة اسـتخلف صفني إىل عيل خرج ملا
، فليظهـر ختبـأ كـان مـن، النـاس أهيـا يـا: فقـال املنـرب عىل فقام: قال، عيل مع خيرجوا مل رجال

 غـدا اخلـيالن هـذان يلتقي أن فتحا نعده وما لكثري أصحابنا إن، الكثرة إىل كان لئن فلعمري
 هـؤالء مـن رجرجـة إال يبـق مل إذا حتـى، هـؤالء وهؤالء، هؤالء هؤالء فيقتل، املسلمني من

 مـن بـأمر اهللا يـأيت أن فتحـا نعـده ولكـن، األخرى عىل غدا فتنيالطائ إحدى ظهرت وهؤالء
 .كلمتهم به ويصلح، بينهم ذات به ويصلح، دماءهم حيقن عنده

 ٦(موقف سهل بن محيد(: 

 :قال األعمش من طريق )٩(، والبخاري)٨( وابن سعد،)٧(أخرج سعيد بن منصور .٣١٢

                                                        
  .٣/٢٣٧ الطبقات )١(
  .٢٧٤ اآلحاد واملثاين برقم )٢(
  .٤٣/٤٥٧ تاريخ دمشق )٣(
 .٥٩٤ ص ه سبق خترجي)٤(
 .٤/٣٦٢ الطبقات )٥(
  ).٣/٤٣٧الطبقات . (اهللا رمحه طالب أيب بن عيل مع صفني حنيف بن سهل شهد وقد:  قال ابن سعد)٦(
  .٢٩٦٩ سننه برقم )٧(
  .٣/٤٣٧ الطبقات )٨(
  . من الصحيح٤١٨٩، ٣١٨٢، وراجع رقمي ٧٣٠٨، ٣١٨١ صحيحه برقمي )٩(



 

 ٥٨٧

 وحـدثنا ح يقـول حنيـف بـن سـهل فـسمعت. نعـم قـال صفني شهدت هل وائل أبا سألت 
 يـا حنيـف بـن سهل قال قال وائل أبى عن األعمش عن عوانة أبو حدثنا إسامعيل بن موسى

 أمـر أرد أن أسـتطيع ولـو جنـدل أبـى يـوم رأيتنـى لقـد، ديـنكم عـىل رأيكم اهتموا الناس أهيا
 إىل بنـا أسـهلن إال يفظعنا أمر إىل عواتقنا عىل سيوفنا وضعنا وما، لرددته - ^ - اهللا رسول

 .صفون وبئست صفني شهدت وائل أبو وقال قال. األمر هذا غري نعرفه أمر

 موقف خزيمة بن ثابت: 

 عن، الفضيل بن احلارث بن اهللا عبد حدثني، عمر بن حممد وغريه من طريق )١(أخرج ابن سعد .٣١٣
 : قال ثابت بن خزيمة بن عامرة عن، أبيه

 حتى أبدا أصل ال أنا: وقال، نيصف وشهد، سيفا يسل ال وهو، اجلمل ثابت بن خزيمة شهد
 فلـام: قـال. الباغيـة الفئـة تقتله: يقول ^ اهللا رسول سمعت فإين، يقتله من فأنظر عامر يقتل
 الـذي وكـان. قتـل حتـى فقاتل واقرتب، الضاللة يل بانت قد: خزيمة قال يارس بن عامر قتل
 فقتـل، حمفـة يف يقاتـل يومئـذ وكـان، فـسقط بـرمح طعنـه، املـزين غادية أبو يارس بن عامر قتل

 فـأقبال، رأسـه فـاحتز آخـر رجـل عليـه أكـب وقـع فلـام. سـنة وتـسعني أربـع ابـن وهو يومئذ
، النـار يف إال خيتـصامن إن واهللا: العـاص بن عمرو فقال، قتلته أنا: يقول كالمها، فيه خيتصامن
 مـا مثـل رأيـت مـا: العـاص بن لعمرو معاوية قال الرجالن انرصف فلام معاوية منه فسمعها
 واهللا هـو: عمـرو فقـال، النـار يف ختتـصامن إنكـام: هلـام تقول دوننا أنفسهم بذلوا قوم، صنعت

 .)٢(سنة بعرشين هذه قبل مت أين ولوددت لتعلمه إنك واهللا، ذاك

 موقف عبد اهللا بن عمرو بن العاص: 

 مليكـة أيب نابـ عن، عمر بن نافع حدثنا: قال الطياليس الوليد أبو  هشام عن)٣(أخرج ابن سعد .٣١٤
 : عمرو بن اهللا عبد قال: قال

 ذلـك عـىل واهللا أمـا، سنني بعرش قبله مت أين لوددت، املسلمني ولقتال يل ما، ولصفني يل ما
 يفعل مل رجل من مني أجهد رجل وما، بسهم رميت وال برمح طعنت وال بسيف رضبت ما

 .منزلتني أو، منزلة الناس دمفق ، الراية بيده كانت أنه ذكر حسبته: نافع قال .ذلك من شيئا

 موقف قيس بن سعد بن عبادة: 

 : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال:  عن أيب أسامة محاد بن أسامة قال)٤(أخرج ابن سعد .٣١٥

 ..كان قيس بن سعد بن عبادة مع عيل بن أيب طالب يف مقدمته

 موقف عبد اهللا بن عمر: 

 عيـاش حـدثني: قـال حوشـب بـن العوام اأخربن: قال، هارون بن يزيد عن )٥(أخرج ابن سعد .٣١٦
 : قال جبري بن سعيد عن، العامري

                                                        
  . سبق خترجيه)١(
  .٥/٢١٤د  وانظر مسند أمح)٢(
  .٨٨-٥/٨٧ الطبقات )٣(
  .٥/٣٧١ الطبقات )٤(
  .٤/١٧٣ الطبقات )٥(



 

 ٥٨٨

 يمنعـه أن فخـاف، األرض أصـاب حتى فرمي ، بمكة أصابه الذي اخلبل عمر ابن أصاب ملا
 ، يعـوده فأتـاه ، احلجاج بلغ وجعه اشتد فلام. املناسك يب اقض الدمهاء أم ابن يا: فقال ، األمل

 محلـت أصبتني أنت: قال، عليه أكثر فلام، وفعلت لفعلت كأصاب من أعلم لو: يقول فجعل
 إال الدنيا من آسى ما: عمر ابن قال ، احلجاج خرج فلام، السالح فيه حيمل ال يوم يف السالح

 .بنا حلت التي الباغية الفئة هذه قاتلت أكون وأال، الليل ومكابدة، اهلواجر ظمإ ثالث عىل

 :عمر بن اهللا عبد بن محزة أخربين الزهرييق  من طر)٢(، والبيهقي)١(أخرج احلاكم .٣١٧

 أبــا يــا: فقــال العــراق أهــل مـن رجــل جــاءه إذ ،عمــر بــن اهللا عبـد مــع جــالس هــو بيــنام أنـه 
 ،النـاس فرقـة أمـر يف بـك وأقتـدي ،بـسمتك اتـسمت أن حرصـت لقد واهللا إين ،عبدالرمحن

 فـأخربين ،بقلبـي ذتأخـ قـد حمكمـة اهللا كتـاب مـن آيـة أقرأ وأين ،استطعت ما الرش وأعتزل
ــا ــت ،عنه ــول أرأي ــز اهللا ق ــل و ع r q (: ج  p o n m  l  k  j  i
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ª( حتى فانطلق .عني انرصف ؟ولذلك مالك: اهللا عبد فقال اآلية هذه عن أخربين 

 أمـر يف ءيش مـن نفـيس يف وجـدت مـا: فقـال عمر بن اهللا عبد علينا أقبل و سواده عنا توارى
 .جل و عز اهللا أمرين كام الباغية الفئة هذه أقاتل مل أين نفيس يف وجدت ما اآلية هذه

 

 ما جاء يف أهم من قتل يف صفني أو شهدها من الصحابة والتابعني
 : قال أبيه عن أبزى بن الرمحن عبد بن اهللا عبد  من طريق)٣(أخرج خليفة بن خياط .٣١٨

 ثـم الـسبت وليلـة اجلمعـة ويـوم اخلميس ويوم األربعاء يوم افاقتتلو مائة ثامن عيل مع شهدنا
 مـن ألفـا وأربعـني مخسة قتيل ألف سبعني عىل وافرتقوا. الصلح إىل ودعوا املصاحف رفعت

  ألفا ستني عىل: ويقال العراق أهل من وعرشين ومخسة الشام أهل

 : قال أبيه عن أبزى بن الرمحن عبد بن اهللا عبد  من طريق)٤(أخرج خليفة بن خياط .٣١٩
 يارس بن عامر منهم وستون ثالثة منا قتل الرضوان بيعة بايع ممن مائة ثامن عيل مع شهدنا

 مقتل عامر بن يارس: 

  :عكرمة عن احلذاء خالد حدثنا قال خمتار بن العزيز عبد  من طريق)٦(، والبخاري)٥(أخرج أمحد .٣٢٠

 ىف هـو فـإذا فانطلقنـا. حديثـه مـن فاسـمعا سعيد أبى إىل انطلقا عيل والبنه عباس ابن ىل قال
 كنـا فقـال )٧(املـسجد بنـاء ذكـر أتى حتى حيدثنا أنشأ ثم، فاحتبى رداءه فأخذ، يصلحه حائط

                                                        
  .٣/١١٥ املستدرك )١(
  .٨/١٧٢ السنن الكربى )٢(
  .١٤٦-١٤٥تارخيه ص  )٣(
  . راجع الكالم عىل اإلسناد السابق)٤(
  .٣/٩١ املسند )٥(
  .٢٨١٢، ٤٤٧ صحيحه برقمي )٦(
فـتح البـاري حـديث رقـم (انظر تفصيل أدلة ذلك يف رشح ابـن رجـب عـىل البخـاري و.  وهو البناء الثاين للمسجد)٧(

مـن طريـق أيب ) ٢٩١٥بـرقم (روى مسلم نحـو هـذه الروايـة : تنبيه: قلت. ورجح فيه أنه كان بعد فتح خيرب) ٤٤٧



 

 ٥٨٩

 عـامر ويـح :ويقـول عنـه الـرتاب فيـنفض ^ النبى فرآه، لبنتني لبنتني وعامر، لبنة لبنة نحمل
 مـن بـاهللا أعـوذ عـامر قـولي قـال. النـار إىل ويدعونـه، اجلنـة إىل يـدعوهم، الباغيـة الفئة تقتله
 .)١(الفتن

 : قال العنزي خويلد بن حنظلة من طريق، وغريه )٢(أخرج ابن سعد .٣٢١

 أنـا: مـنهام واحـد كـل يقـول، عـامر رأس يف خيتـصامن رجـالن جـاءه إذ معاويـة عند نحن بينا
 ^ اهللا رسـول سـمعت فـإين، لصاحبه نفسا أحدكام به ليطب: عمرو بن اهللا عبد فقال، قتلته
 ؟ معنـا بالك فام، عمرو يا جمنونك عنا تغني أال: معاوية فقال: قال، الباغية الفئة تقتله :يقول

 .أقاتل ولست معكم فأنا، تعصه وال حيا أباك أطع: فقال ^ اهللا رسول إىل شكاين أيب إن: قال

 أخربنا: قال، سلمة بن محاد،من طريق )٥(ــ وأمحد )٤( ــ ومن طريقه البالذري)٣(أخرج ابن سعد .٣٢٢
 : قال غادية أيب عن، جرب بن وكلثوم، حفص أبو

 لـئن: قلـت، بالقتـل فتوعدتـه: قـال. )٦(باملدينـة يـشتمه عـثامن يف يقـع يـارس بـن عامر سمعت
 عـامر هـذا: فقيـل، الناس عىل حيمل عامر جعل صفني يوم كان فلام، ألفعلن منك اهللا أمكنني
 فوقـع: قـال، ركبتـه يف فطعنتـه يـهعل فحملـت: قـال، الـساقني وبني الرئتني بني فرجة فرأيت
 ^ اهللا رسـول سـمعت: فقـال العـاص بـن عمرو خربُأو .يارس بن عامر قتلت: فقيل، فقتلته
: قـال إنـام: فقـال، تقاتلـه أنت ذا هو: العاص بن لعمرو فقيل النار يف وسالبه قاتله إن: يقول
 .وسالبه قاتله

 .رجال إسناده ثقات
 رب ـــ، أبو الع)١٠(مدـد اهللا بن أحــ وعب،)٩(الذريـ، والب)٨(ةــ، وابن قتيب)٧(دـوأخرجه ابن سع

                                                                                                                                                                       
بـو كـذا قـال أ: قـال ابـن رجـب يف املوضـع الـسالف. نرضة عن أيب سعيد اخلدري ولكن جعل ذلك يف حفر اخلندق

  .نرضة يف روايته، والصحيح أن ذلك كان يف بناء املسجد
، وفـتح البـاري ٤٦٣، ٢/٤٦٢الـسنة للخـالل ) : عـامر تقتلـه الفئـة الباغيـة( راجع يف الكالم عىل باب هذه الرواية )١(

، وتعليــق بــشار عــواد عــىل تــاريخ اإلســالم ٢/١٨٩، وفــتح البــاري البــن حجـر ٤٧٧ بــرقم ٣/٣٠٥البـن رجــب 
 .٢، وراجع تعليق حمققه عليه حاشية ٤٢٤٨ برقم ٣/٤١٥، وحتفة األرشاف للمزي، ١ حاشية ٢/٣٢٧للذهبي 

  . سبق خترجيه)٢(
  .٣/٢٤١ الطبقات )٣(
  .١٩٧، ١/٩٣ أنساب األرشاف )٤(
  .٤/١٩٨ املسند )٥(
 رجل مل يتورع عـن قتـل  ال شك أنه كان يعيب منه أشياء أما أن يسبه ففي رأيي أنه تأويل مبالغ فيه ليس بغريب عىل)٦(

 كام سيأيت يف الرواية اآلتية ال يـستوجب قتلـه كـام هـو معلـوم بوالسب .وهو له حمب راض عنه^ رجل مات النبي 
 ..رشعا أنه ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

  .٢٤١-٣/٢٤٠ الطبقات )٧(
  .٢٥٧ املعارف ص )٨(
  .٣/٩٣، ١/١٩٦ أنساب األرشاف )٩(
  .٤/٧٦ىل املسند  زياداته ع)١٠(



 

 ٥٩٠

 : قال أيب حدثني: قال جرب بن كلثوم بن ربيعة  من طريق)٢(، واحلاكم)١(التميمي
 غاديـة أبـو هـذا، اإلذن: فقلـت، عـامر بـن اهللا عبـد بن األعىل عبد عند القصب بواسط كنت

 مـن رضب، طـوال رجـل فـإذا، له مقطعات عليه فدخل، أدخلوه: األعىل عبد فقال، اجلهني
، بيمينـك: قلـت ^ اهللا رسـول بايعـت: قـال قعـد أن فلام، األمة هذه من ليس كأنه، الرجال

 وأمـوالكم دماءكم إن أال، الناس أهيا يا: فقال، العقبة يوم ^ اهللا رسول وخطبنا، نعم: قال
 هـل أال، هذا بلدكم يف ،هذا شهركم يف، هذا يومكم كحرمة ربكم تلقوا أن إىل عليكم حرام

 يــرضب كفــارا بعــدي ترجعــوا ال أال: قــال ثــم، اشــهد اللهــم: فقــال، نعــم: فقلنــا، ؟ بلغــت
 يف أنـا فبينـا، حنانـا فينا يارس بن عامر نعد كنا إنا: فقال ذا أتبع ثم: قال. بعض رقاب بعضكم
 حتـى لوطئتـه اناأعو عليه أجد فلو فالتفت، لعثامن هذا نعثال إن أال: يقول هو إذ قباء مسجد

 أول يـستن أقبـل صـفني يـوم كـان فلـام، عـامر من متكني تشأ إن إنك اللهم: قلت: قال، أقتله
 فعثـر، بـالرمح ركبتـه يف فطعنـه عـورة رجـل فأبـرص الصفني بني كان إذا حتى، رجال الكتيبة

 هإنـ منـه عنـدي ضـاللة أبني رجال أر فلم: قال. عامر رأس فإذا فرضبته، عنه املغفر فانكشف
 يف بـامء فـأيت غاديـة أبـو واستـسقى: قـال. عامرا قتل ثم، سمع ما السالم عليه النبي من سمع

 قـائم األمـري رأس عـىل رجـل فقـال، فـرشب قـدح يف بـامء فـأيت، فيهـا يرشب أن فأبى زجاج
 .عامر قتل عن يتورع ومل زجاج يف الرشاب عن يتورع، كفتا يد أوى: بالنبطية

 عن حرمي بن حفص عن مرثد بن عامر سـمعت كلثـوم بـن )٣(اريخوأخرج البخاري نحوه يف الت
 . عن ابن أيب عدي عن ابن عون عن كلثوم)٤(وكذلك من طريق آخر. جرب

 : قال أبيه، عن حزم، بن عمرو بن حممد بنا بكر أيب وغريه من طريق، )٥(أخرج أمحد .٣٢٣
 قـال وقـد عـامر، قتل: فقال العاص، بن عمرو عىل حزم بن عمرو دخل يارس بن عامر قتل ملا

 عــىل دخـل حتـى يرجـع فزعـا العـاص بــن عمـرو فقـام الباغيـة، الفئـة تقتلـه :^ اهللا رسـول
 قـال ؟ فـامذا عامر، قتل قد: معاوية فقال عامر، قتل: قال ؟ شأنك ما: معاوية له فقال معاوية،

 بولك، يف دحضت: معاوية له فقال .الباغية الفئة تقتله :يقول ^ اهللا رسول سمعت: عمرو
 بـني: قـال أو - رماحنـا، بـني ألقـوه حتـى بـه جـاءوا وأصـحابه، عيل قتله إنام ؟ قتلناه أونحن
 .سيوفنا

 ز ـ ما جاء يف التحكيم

 سياه، بن العزيز عبد  من طريق)٩(، وابن زنجويه)٨(، والبخاري)٧(، وأمحد)٦(أخرج ابن أيب شيبة .٣٢٤
 : قال ثابت، أيب بن حبيب عن

                                                        
  .١١٣-١١٢، ١١١ املحن ص )١(
  .٣/٣٨٦ املستدرك )٢(
  .٥٨-٣/٥٧، ٢/٨٩٢ األوسط )٣(
  .٢/٨٩٤ التاريخ األوسط )٤(
  .٤/١٩٩ املسند )٥(
  .، واخلرب فيه أطول فراجعه٣٩٠٦٨ املصنف برقم )٦(
  .٤٨٦-٣/٤٨٥ املسند )٧(
  .٤٨٤٤ صحيحه برقم )٨(
  .٦٥٦ األموال برقم )٩(



 

 ٥٩١

 فـيام بـالنهروان، عـيل قـتلهم الـذين القـوم هـؤالء عـن أسـأله أهلـه مـسجد يف وائـل أبا أتيت
 بأهـل القتـل اسـتحر فلـام بـصفني كنـا: قـال قتـاهلم، استحل وفيام فارقوه، وفيام له، استجابوا

 إىل وادعـه بمـصحف، عـيل إىل أرسـل: ملعاويـة العـاص بن عمرو فقال بتل، اعتصموا الشام
! " # $ ( اهللا كتاب وبينكم بيننا: فقال رجل، به فجاء عليك، يأبى لن فإنه اهللا، كتاب
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 اخلـوارج، فجاءتـه: قـال اهللا، كتـاب وبيـنكم بيننـا بذلك، أوىل أنا نعم: عيل فقال، ]٢٣: عمـران
 ننتظـر مـا املـؤمنني، أمـري يـا: فقـالوا، عـواتقهم عـىل وسيوفهم، القراء يومئذ ندعوهم ونحن
 فـتكلم وبيـنهم، بيننـا اهللا حيكـم حتـى بـسيوفنا، إلـيهم نميش أال التل عىل الذين قومال هبؤالء
 الـصلح يعني احلديبية، يوم رأيتنا فلقد أنفسكم، اهتموا الناس أهيا يا: فقال حنيف، بن سهل
 ..لقاتلنا قتاال نرى ولو املرشكني، وبني ^ اهللا رسول بني كان الذي

  قال عمر ابن عن سامل عن الزهرى عن معمر  من طريق)٢(، البخاري)١(أخرج عبد الرزاق .٣٢٥

 :قال عمر ابن عن خالد بن عكرمة عن طاوس ابن وأخربنى

 مـن ىل جيعـل فلم، ترين ما الناس أمر من كان قد قلت، تنطف ونسواهتا حفصة عىل دخلت 
 فلـم. فرقـة عنهم احتباسك ىف يكون أن وأخشى، ينتظرونك فإهنم احلق فقالت. شىء األمر

 األمـر هـذا ىف يـتكلم أن يريد كان من قال معاوية خطب الناس تفرق فلام، ذهب حتى عهتد
 اهللا عبـد قال أجبته فهال مسلمة بن حبيب قال. أبيه ومن منه به أحق فلنحن، قرنه لنا فليطلع

. اإلسـالم عـىل وأبـاك قاتلـك مـن منـك األمـر هبـذا أحـق أقـول أن ومهمـت حبوتى فحللت
 مـا فـذكرت، ذلـك غري عنى وحيمل، الدم وتسفك، اجلمع بني فرقت كلمة أقول أن فخشيت

 .وعصمت حفظت حبيب قال. اجلنان ىف اهللا أعد

 أيب بـن حبيب عن، حوشب بن العوام أخربنا: قال، هارون بن يزيد  نحوه عن)٣(وأخرج ابن سعد
 : قال عمر ابن عن، ثابت

 ، منها وعيل هو خيرج أن معاوية أشفق كان ما ، اجلندل بدومة ومعاوية عيل موعد من كان ملا
 أو األمـر هـذا يف يطمـع الـذي هـذا ومن: فقال ، طويل عظيم بختي عىل يومئذ معاوية فجاء

: أقـول أن مهمـت فـإين ، يومئـذ إال بالـدنيا نفـيس حـدثت فـام: عمر ابن قال ؟ عنقه إليه يمد
، وثامرهـا هـاونعيم اجلنـة ذكـرت ثـم، فيـه أدخلكـام حتـى عليـه وأبـاك رضبـك مـن فيه يطمع

 .عنه فأعرضت

 عـن، املنتـرش بـن حممـد عن، القصري املثنى حدثني: قال، عبادة بن  روح عن)٤(أخرج ابن سعد .٣٢٦
 : قال، األجدع بن مرسوق

 يـوم ذات النـاس فأصـبح، فـسطاطه جانـب إىل وفسطاطي احلكمني أيام موسى أيب مع كنت
 بن مرسوق يا: فقال، فسطاطه فرفر رفع موسى أبو أصبح فلام، الليل من بمعاوية حلقوا قد

 .بالسيف عليه غلب ما امللك وإن فيها اؤمتر ما اإلمرة إن:قال موسى أبا لبيك:قلت، األجدع

                                                        
  .٥/٤٨٣ املصنف )١(
  .٤١٠٨ صحيحه برقم )٢(
 .١٧٠-٤/١٦٩ الطبقات )٣(
 .٤/١٠٦ الطبقات )٤(



 

 ٥٩٢

ــد الــرزاق .٣٢٧ ــن ،)٥(، والنــسائي)٤(والفــسوي، )٣(، وأمحــد)٢(، والقاســم بــن ســالم)١(أخــرج عب  واب
: قـال ، احلنفيزميل أبو ادثنح: قال عامر، بن  عكرمة من طريق)٨(، والبيهقي)٧( واحلاكم )٦(هزنجوي

 : قال عباس، بن اهللا عبد احدثن

 الصالة عن أبرد ،املؤمنني أمري يا :لعيل فقلت ،دهتمِح عىل ٍدار يف فكانوا احلروراء اعتزلت ملا
 :قـال .تعـاىل اهللا شاء إن كال :قلت .عليك أختوفهم إين :قال .فأكلمهم القوم هؤالء آيت لعيل

 نحـر يف قـائلون وهـم علـيهم دخلـت ثـم :قـال ،اليامنية هذه من هعلي أقدر ما أحسن فلبست
 ،اإلبـل ُنِفـَث كأهنـا أيـدهيم ،منهم اجتهادا أشد قط قوما أر مل قوم عىل فدخلت :قال .الظهرية

 جـاء مـا ،عباس بن يا بك مرحبا :فقالوا ،فدخلت :قال .السجود آثار من معلمة ووجوههم
 أعلـم وهـم ،الـوحي نـزل علـيهم ،^ هللا رسـول أصـحاب عن أحدثكم جئت :قلت ؟بك

 مـا أخـربوين :قلـت :قـال .هلنحدثنّـ واهللا :بعـضهم وقـال .حتـدثوه ال :بعضهم فقال .بتأويله
 ؟معـه ^ اهللا رسـول ُوأصحاب ،به آمن من وأول وختنه ^ اهللا رسول عم بنا عىل تنقمون

 وقـد اهللا ديـن يف َالرجـال مَّكـَح أنه أوهلن :قالوا ؟هن وما :قلت :قال .ثالثا عليه ننقم :قالوا
 ومل ِبْسَيـ ومل وقاتـل :قـالوا ؟ومـاذا :قلت :قال .]٥٧:األنعام[)~ � ¡ ¢ ( :اهللا قال
 .دمـاؤهم عليـه حرمـت لقد مؤمنني كانوا ولئن ،أمواهلم له تّلَح لقد كفارا كانوا لئن ،ميغنَ

 أمـري فهـو املـؤمنني أمـري يكـن مل فـإن ،املـؤمنني أمـري مـن نفـسه حما :قالوا ؟وماذا :قلت :قال
 نبيه سنة من كمُوحدثت ،مَحكُامل اهللا كتاب من عليكم ُقرأت إن أرأيتم :قلت :قال .الكافرين

 ،اهللا ديـن يف الرجـال َمَّكـَح قـولكم أما :قلت :قال .نعم :قالوا ؟أترجعون تنكرون ال ما ^
º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª « ( :يقول تعاىل اهللا فإن

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Ã (]ــدة ــال . ]٩٥:املائ ــرأة يف وق ــاِوزوج امل O N ( :ه
X W V U T S R Q P( ]كمُحَأ ،اهللا أنشدكم . ]٣٥:النساء 

 ؟درهـم ربـع ثمنها رنبَأ يف أم ،أحق بينهم ذات وإصالح وأنفسهم دمائهم حقن يف الرجال
 اللهـم :قـالوا ؟هـذه من ُتْجَرَخَأ قال .بينهم ذات وإصالح دمائهم حقن يف بل اللهم :قالوا
 منها تستحلون أم !؟عائشة كمَّأم ونُبْسَتَأ ،يغنم ومل ِبْسَي ومل لَقات إنه قولكم وأما :قال .نعم
 كفــرتم فقــد املــؤمنني أم ليــست أهنــا زعمــتم وإن .كفــرتم فقــد !؟غريهــا مــن تــستحلون مــا

 )¨ © ª » ¬ ®̄  ° ( :يقــول اهللا إن ،اإلســالم مــن وخــرجتم
 ؟هـذه مـن ُتْجـَرَخَأ .شـئتم أيـتهام فاختـاروا ،ضـاللتني نيبـ مرتددون فأنتم ،]٦:األحزاب[

 قريشا دعا ^ اهللا رسول فإن ،املؤمنني أمري من نفسه حما قولكم وأما :قال .نعم اللهم :قالوا
 رسـول حممـد عليـه قـاىض ما هذا ،اكتب :فقال ،كتابا وبينهم بينه يكتب أن عىل احلديبية يوم

                                                        
  .١٦٠-١٥٧ املصنف )١(
  .٤٦٤ األموال برقم )٢(
  .١/٣٤٢ املسند )٣(
  .١/٥٢٢ املعرفة والتاريخ )٤(
  .٨٥٢٢ السنن الكربى برقم )٥(
  .٦٥٥ األموال برقم )٦(
  .٢/١٥٠ املستدرك )٧(
  .٨/١٧٩ الكربى  السنن)٨(



 

 ٥٩٣

 ولكـن ،قاتلنـاك وال البيـت عـن صـددناك مـا اهللا رسـول نـكأ نعلـم كنا لو واهللا :فقالوا .اهللا
 حممـد :عـيل يـا اكتب ،كذبتموين وإن حقا اهللا لرسول إين واهللا :فقال .اهللا عبد بن حممد اكتب

 .نعم اللهم :قالوا ؟هذه من ُجتَرَخَأ !؟ عيل من أفضل كان ^ اهللا فرسول .اهللا عبد بن
 .افقتلو الفآ أربعة منهم وبقي ألفا عرشون منهم فرجع

 عبيد عن خثيم، بن عثامن بن اهللا عبد عن سليم، بن حييى من طريق )٢(، والبيهقي)١(أخرج أمحد .٣٢٨
 : قال القاري عمرو بن عياض بن اهللا

 ليـايل العـراق مـن مرجعـه جلـوس، عندها ونحن عائشة، عىل فدخل شداد، بن اهللا عبد جاء
 عـن حتـدثني ؟ عنـه أسـألك عـام صـادقي أنـت هل شداد، بن اهللا عبد يا: له فقالت عيل، قتل

: قـال قـصتهم عن فحدثني: قالت ؟ أصدقك ال يل وما: قال عيل، قتلهم الذين القوم هؤالء
 فنزلـوا النـاس، قـراء مـن آالف ثامنية عليه خرج، احلكمني وحكم معاوية، كاتب ملا عليا فإن

 قمـيص من انسلخت: فقالوا عليه عتبوا وإهنم الكوفة، جانب من حروراء،: هلا يقال بأرض
 هللا إال حكم فال اهللا، دين يف فحكمت انطلقت ثم به، تعاىل اهللا كّامَس ٍواسم تعاىل، اهللا ألبسكه

 أمـري عـىل يدخل ال أن: فأذن مؤذنا فأمر عليه، وفارقوه عليه، عتبوا ما عليا بلغ أن فلام. تعاىل
 إمـام بمـصحف دعـا الناس، راءق من الدار امتالت أن فلام. القرآن محل قد رجل إال املؤمنني
 فنـاداه النـاس، حـدث املـصحف، أهيـا: ويقـول بيـده يصكه فجعل، يديه بني فوضعه عظيم،
 منه، روينا بام نتكلم ونحن ورق، يف مداد هو إنام عنه تسأل ما املؤمنني، أمري يا: فقالوا الناس

 يقـول وجـل، عـز اهللا كتـاب وبيـنهم بيني خرجوا، الذين هؤالء أصحابكم: قال ؟ تريد فامذا
 مـن وحكـام أهلـه من حكام فابعثوا بينهام شقاق خفتم وإن: ورجل امرأة يف كتابه يف تعاىل اهللا

 ورجـل امـرأة مـن وحرمـة دمـا أعظـم ^ حممـد فأمة بينهام اهللا يوفق إصالحا يريدا إن أهلها
 نحـنو عمـرو، بـن سهيل جاءنا وقد طالب، أيب بن عيل كتب: معاوية كاتبت أن عيل ونقموا

 اهللا بــسم :^ اهللا رســول فكتــب قريــشا، قومــه صــالح حــني باحلديبيــة، ^ اهللا رســول مــع
: فقال ؟ نكتب كيف :فقال. الرحيم الرمحن اهللا بسم: تكتب ال سهيل: فقال. الرحيم الرمحن

 أنـك أعلـم لـو: فقـال " اهللا رسول حممد: فاكتب :^ اهللا رسول فقال اللهم، باسمك اكتب
 يف تعـاىل اهللا: يقـول. قريـشا اهللا عبـد بـن حممـد صـالح ما هذا: فكتب. كأخالف مل اهللا رسول

Â(: كتابه  Á Î Í  Ì  Ë Ê É È  Ç  Æ Å Ä Ã  فبعث، ]٢١:األحزاب[  )  
 الكـواء ابـن قـام، عـسكرهم توسـطنا إذا حتـى معـه، فخرجت عباس، بن اهللا عبد عيل إليهم

 أعرفه فأنا يعرفه يكن مل فمن اس،عب بن اهللا عبد هذا إن القرآن، محلة يا: فقال الناس، خيطب
 وال صـاحبه، إىل فـردوه خـصمون قوم: قومه ويف فيه نزل ممن هذا به، يعرفه ما اهللا كتاب من

 نعرفـه بحـق جـاء فإن اهللا، كتاب لنواضعنه واهللا: فقالوا خطباؤهم فقام. اهللا كتاب تواضعوه
 مـنهم فرجـع أيـام، ثالثـة لكتـابا اهللا عبـد فواضعوا. بباطله لنبكتنه بباطل جاء وإن لنتبعنه،

 إىل عـيل، فبعـث الكوفـة، عـيل عـىل أدخلهـم حتى الكواء، ابن فيهم تائب، كلهم آالف أربعة
 أمـة جتتمع حتى شئتم، حيث فقفوا رأيتم، قد ما الناس وأمر أمرنا من كان قد: فقال بقيتهم،

 فـإنكم ذمـة، تظلمـوا أو، سـبيال تقطعـوا أو حراما، دما تسفكوا ال أن وبينكم بيننا ،^ حممد
 ابن يا: عائشة له فقالت. اخلائنني حيب ال اهللا إن سواء، عىل احلرب إليكم نبذنا فقد فعلتم إن

 واسـتحلوا الـدم، وسـفكوا السبيل، قطعوا حتى إليهم بعث ما واهللا: فقال قتلهم فقد شداد،
 عـن بلغنـي يشء فـام: قالـت. كان لقد هو إال إله ال الذي آهللا: قال ؟ آهللا: فقالت. الذمة أهل

                                                        
 .٨٧-١/٨٦ املسند )١(
  . وانظر تعليق البيهقي عليه١٨٠، ٨/١٧٩ السنن الكربى )٢(



 

 ٥٩٤

 عليه عيل مع وقمت رأيته، قد: قال. الثدي وذو الثدي، ذو: يقولون ؟ يتحدثونه العراق أهل
 بنـي مـسجد يف رأيتـه قد: يقول جاء من أكثر فام ؟ هذا أتعرفون: فقال الناس فدعا القتىل، يف

 فـام: قالـت. ذلك إال يعرف بثبت فيه يأتوا ومل يصيل، فالن بني مسجد يف ورأيته يصيل، فالن
 ورسـوله اهللا صـدق: يقـول سـمعته: قـال ؟ العـراق أهـل يـزعم كـام عليـه قـام حني عيل قول

 ورسـوله، اهللا صدق أجل،: قالت. ال اللهم: قال ؟ ذلك غري قال أنه منه سمعت هل: قالت
 فيـذهب ورسـوله، اهللا صـدق: قـال إال يعجبه شيئا يرى ال كالمه من كان إنه عليا اهللا يرحم

 .احلديث يف عليه ويزيدون عليه، يكذبون العراق أهل

 بن حسيل بن عمر عن، العزيز عبد بن يزيد حدثنا: قال، آدم بن حييى عن )١(أخرج ابن أيب شيبة .٣٢٩
 : قال، البخرتي أيب عن، العبيس احلسن أبو حبيب حدثنا: قال، حذيفة بن سعد

 ال: عـيل فقـال: قال، هللا إال حكم ال: آخر قال ثم، هللا إال حكم ال: فقال، املسجد رجل دخل
Ü ( هللا إال حكم  Û  Ú Ù Ø × Ö Õ  Ô Ó(  هـؤالء يقـول مـا تدرون فام 

 قـد الـرب هـذا: قـالوا، فـاجر أو، بـر أمـري إال يـصلحكم ال إنـه، الناس أهيا، إمارة ال: يقولون
، كمسبل وتأمن، األجل اهللا ويبلغ، للفاجر ويمىل املؤمن يعمل: فقال، الفاجر بال فام، عرفناه
 مـن: قـال أو، القـوي من للضعيف ويؤخذ عدوكم وجياهد فيؤكم ويقسم، أسواقكم وتقوم

 .منكم الشديد

 بـن عاصـم سـمعت قـال، إسحاق أيب عن، شعبة حدثنا: قال، عفان عن )٢(أخرج ابن أيب شيبة .٣٣٠
 : قال، ضمرة

، هللا إال حكــم ال إنــه: عــيل فقــال، هللا إال حكــم ال: فقــالوا، حكــم عــىل خرجــت ًخارجــة إن
 املــؤمن إمارتــه يف يعمــل، فـاجر أو، بــر أمــري مــن للنـاس بــد وال، إمــرة ال: يقولــون ولكـنهم
 .األجل فيه اهللا ويبلغ، الكافر فيها ويستمتع

 إسـحاق بـن ويعقـوب، الكـاليب عاصـم بـن وعمـرو، مـسلم بـن  عفان عن)٣(أخرج ابن سعد .٣٣١
 :موسى أبو قال: قال، بردة أيب عن، هالل بن محيد عن، املغرية بن سليامن حدثنا: قالوا، احلرضمي

 بـايعني قـد الـذي عىل بايعني قد العاص بن عمرو فإن بعد أما: عليك سالم معاوية ّإيل كتب
 واآلخر البرصة عىل أحدمها ابنيك ألبعثن عليه بايعني ما عىل بايعتني لئن: باهللا قسمُوأ، عليه
، يـدي بخـط إليـك كتبـت ينوإ، حاجـة دونك تقىض وال، باب دونك يغلق وال، الكوفة عىل

 وكتـب: قال، ^ اهللا رسول وفاة بعد املعجم تعلمت إنام بني يا: فقال، يدك بخط إيل فاكتب
 فـيام يل حاجـة ال، ^ حممـد أمـة أمـر جـسيم يف إيل كتبـت فإنـك بعـد أما: العقارب مثل إليه

 .يتقض إال حاجة يل تكن ومل، باب دوين يغلق فلم، أتيته ويل فلام: قال، عيل عرضت

 حيـدث حكـيم بـن يعـىل سمعت: قال أيب حدثنا جرير، بن وهب  من طريق)٤(أخرج البالذري .٣٣٢
 : قال نافع عن

                                                        
  .٣٩٠٨٦ املصنف برقم )١(
  .٣٩٠٦٢ املصنف برقم )٢(
 .١٠٥-٤/١٠٤ الطبقات )٣(
  .٣/١١٩ أنساب األرشاف )٤(



 

 ٥٩٥

 نعطيـك أن لـك فهـل نبايعك أن رأينا قد إنا: عمر البن عمرو قال اجلندل بدومة اجتمعوا ملا
 بثوبـه الـزبري ابـن فأخـذ ًمغـضبا، عمـر ابـن فوثب ؟ منك عليها صأحر هو ملن وتدعهاً ماال

 أقبـل وال ًمـاال، عليها أعطي ال واهللا إين بدنياك، آخرتك بعت عمرو يا وحيك: وقال فجلس
 .الناس مجيع رىض عن إال أقبلها وال ًماال، عليها

 يعـىل عن جرير ــ من طريق سليامن بن حرب عن )٢( ــ ومن طريقه ابن عساكر)١(وأخرجه أبو نعيم
 :بلفظ )٣(نافع عن

 غـري األمـر هلـذا أرى ال :موسـى أبـو قـال امِّكـُح أيـام العـاص بـن وعمـرو موسى أبو قدم ملا
 عـىل عظـيام ماال ىَتعط أن لك فهل نبايعك أن نريد إنا عمر البن عمرو فقال عمر بن عبداهللا

 بطـرف الـزبري ابـن فأخـذ فقـام عمر ابن فغضب منك عليه أحرص هو ملن األمر هذا تدع أن
 عمـرو يـا وحيك عمر ابن فقال أبايعك أن عىل ماال عطىت قال إنام عبدالرمحن أبا يا فقال ثوبه
 وال أعطـى وال شـيئا عليهـا أعطـى ال واهللا ال عمر ابن فقال قال أجربك قلت إنام عمرو قال

 .املسلمني من رىض عن إال أقبلها

َّوالذي أراه أن اخلرب رواه وهب عن أبيه بحروفه، بيـنام رواه سـليامن بـن حـرب بـاملعنى فغـري مـن  َ
 فتتغـري املعنـى عـىل احلـديث يـروى سـليامن كـان«: ُفإن سليامن عرف عنه ذلك، يقول اخلطيب. هألفاظ

 به حيدث ثم بحديث حيدث حرب بن سليامن كان :يقول داود أبا سمعت« : اآلجريوقال . )٤(»ألفاظه
 . )٥(»ذاك ليس كأنه

 :عناف عن سامءأ بن جويرية عن وهب، حدثنا خيثمة،  أيب عن)٦(أخرج البالذري .٣٣٣

 إليك؟ رصفتها أن يل جتعل ما: له قال اًعمر وأن للحكومة بأذرح جمتمعهم شهد عمر ابن أن 
 .اثنان فيها عيل خيتلف ال حتى أقبلها وال اًشيئ واهللا لك أجعل ال: قال

 : قال،  البرصياحلسن عن، عون أبو أخربنا: قال، معاذ بن  معاذ عن)٧(أخرج ابن سعد .٣٣٤

 يبتغــي واآلخـر الـدنيا يبتغـي أحـدمها وكـان، العــاص بـن ووعمـر موسـى أبـو احلكـامن كـان
 .اآلخرة

، طـاووس عـن، الـزبري أيب عن، سعيد بن حييى عن، حبيب بن  عائذ عن)٨(أخرج ابن أيب شيبة .٣٣٥
 : قال

                                                        
   .١/٢٩٣  حلية األولياء)١(
  .٢١/١٨٤ تاريخ دمشق )٢(
: والصواب كام عند ابن عساكر مـن طريـق أيب نعـيم نفـسه: قلت. ))جرير عن حييى عن نافع((:  احللية يف املطبوع من)٣(

 .وهو املوافق إلسناد البالذري .))جرير عن يعىل عن نافع((
  .١٠/٤٨ تاريخ مدينة السالم )٤(
  .١٠/٤٨ نفسه )٥(
  .٣/١٢٠ أنساب األرشاف )٦(
 .٤/١٠٦ الطبقات )٧(
 .١٢٩٧٠املصنف برقم )٨(



 

 ٥٩٦

 أطـوف فكنـت، معتمرا موسى أبو قدم، احلكومة عن العاص بن وعمرو موسى أبو تفرق ملا
: قـال ؟ تـذكر كانـت التي الفتنة هذه، موسى أبا يا :فقال، رجل له عرض إذا بالبيت وهو أنا
 .الفتن حيصات من حيصة إال هذه ما

 عـن، حبيـب أيب بـن يزيد حدثنا: قال رشيح بن حيوة  من طريق)٢(، ومسلم)١(أخرج ابن سعد .٣٣٦
 : قال املهري شامسة ابن

  ،طـويال يبكـي احلـائط إىل وجهـه فحـول ، املـوت سـياقة يف وهـو، العاص بن عمرو حرضنا
 يف وهـو: قـال ؟ بكـذا بـرشك أمـا، بكـذا ^ اهللا رسـول بـرشك أما، يبكيك ما: له يقول وابنه
 شهادة عيل تعد مما أفضل إن: فقال ، إلينا بوجهه أقبل ثم: قال احلائط إىل ووجهه يبكي ذلك

 مـا رأيتنـي قـد ثـالث أطبـاق عىل كنت قد ولكني، ^ اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال أن
 ، فأقتلـه منـه أسـتمكن أن من إيل أحب وال ^ اهللا رسول من إيل أبغض أحد من سالنا من
 رسـول فأتيت ، قلبي يف اإلسالم اهللا جعل ثم، النار أهل من لكنت الطبقة تلك عىل مت فلو
 قبضت إين ثم ، يده فبسط: قال ، اهللا رسول يا أبايعك يمينك ابسط: فقلت ، ألبايعه ^ اهللا

: فقلـت ؟ مـاذا تشرتط: فقال ، أشرتط أن أردت: فقلت: قال ؟ عمرو يا لك ما: فقال، يدي
 اهلجـرة وأن، قبلـه كـان مـا هيـدم اإلسـالم أن عمـرو يـا علمت أما: فقال، يل يغفر أن أشرتط

 مـن إيل أحـب أحـد الناس من ما رأيتني فقد، قبله كان ما هيدم احلج وأن، قبلها كان ما هتدم
 أن أطيـق أكـن مل ألين أطقـت مـا أنعتـه أن سـئلت ولـو، منـه عيني يف أجل وال ^ اهللا رسول

 ولينـا ثـم، اجلنـة أهـل مـن أكـون أن رجـوت الطبقة تلك عىل مت فلو ، له إجالال عيني أمأل
، نـار وال نائحـة تصحبني فال مت أنا فإذا، فيها حايل ما أو فيها أنا ما أدري فلست بعد أشياء

 مـا قـدر قـربي عنـد فـامكثوا ، قـربي مـن فرغتم ذافإ ، سنا الرتاب عيل فسنوا ، دفنتموين فإذا
 .ريب رسل به أراجع ماذا أعلم حتى بكم أستأنس فإين حلمها ويقسم، جزور ينحر

 )٣(حـ ـ أهم ما جاء من فقه يف وقعتي اجلمل وصفني
 بـن حممد سمعت: قال الثوري منذر عن ، خليفة بن فطر ، وغريه من طريق)٤(أخرج ابن سعد .٣٣٧

 : قال اجلمل يوم كروذ، يقول احلنفية

 فأخـذها ، بعـض إىل بعـضهم النـاس دنـا ملـا نكوصا مني فرأى الراية عيل أعطاين تصاففنا ملا
 عـىل أنـا: قـال غـشيته فلـام ، البرصة أهل من رجل عىل يومئذ فحملت: قال. هبا فقاتل ، مني
 عـىل جتهـزوا ال: عـيل قـال هزموا فلام ، عنه كففت أراد الذي عرفت فلام ، طالب أيب  ابندين

 مـنهم وأخذنا ، كراع أو سالح من به قوتل ما بينهم فيؤهم وقسم ، مدبرا تتبعوا وال ، جريح
 .)٥(سالح أو، كراع من علينا به أجلبوا ما

                                                        
  .٨٠-٥/٧٩ الطبقات )١(
  .١٢١ صحيحه برقم )٢(
  .ُ، إال أن أبني سأقترص هنا عىل ما صح من الروايات)٣(
  .٧/٩٤ الطبقات )٤(
  .٨/١٨٢ راجع يف هذا الباب سنن البيهقي )٥(



 

 ٥٩٧

 :قال، الشعبي حدثنا: قال، اهلمداين عروة أخربنا: قال، هشيم عن )١(أخرج ابن أيب شيبة .٣٣٨

 .عدونا عىل استنرصنا إنام: فقال: قال، كذل الناس أنكر الصبح صالة يف عيل قنت ملا 

 :إبراهيم عن، محاد عن، حنيفة أيب  عن)٣(، وحممد بن احلسن الشيباين)٢(أبو يوسف وأخرج

 وأمـا، حاربـه حـني معاويـة عـىل يـدعو قنت،  عيل عن القنوت أخذوا إنام الكوفة أهل نأ
 حـني وجهـه اهللا كـرم عـيل عـىل يـدعو قنـت  معاويـة عـن القنـوت أخذوا فإنام الشام أهل

 .وبقول إبراهيم نأخذ، وهو قول أيب حنيفة: قال حممد بن احلسن. حاربه

 : قال، إبراهيم عن، مغرية  من طريق)٥(، والطحاوي)٤(وأخرج ابن أيب شيبة

 ذلـك فعـل إنـام أنـه، يـرون وكـانوا، عـيل فيها قنت من وأول، الفجر يف يقنت ال اهللا عبد كان
 .حماربا كان ألنه

 .وإبراهيم بن يزيد النخعي عن عيل منقطع: قلت

  عن إبراهيم عن محاد عن )٩(، وابن اجلوزي)٨(، والطرباين)٧(، وعبد الرزاق)٦(وأخرج أبو حنيفة

 :قاال واألسود علقمة
 الـشام أهـل حـارب حتـى عـيل قنـت وال مـاتوا حتى عثامن وال عمر وال بكر أبو قنت ما..  

 عـىل مـنهام واحـد كـل يـدعو أيـضا عليـه يـدعو عاويةم وكان كلهن الصلوات يف يقنت وكان
 .اآلخر

 .ويف أسانيد هؤالء ضعف

 :علامئهم من واحد غري عن الرمحن عبد أبى بن ربيعة عن )١٠(مالك أخرج .٣٣٩
 أحـد يـورث فلـم قديد يوم كان ثم احلرة ويوم صفني ويوم اجلمل يوم قتل من يتوارث مل أنه 

 ال الـذى األمـر وذلـك:  قـال مالـك.صـاحبه قبل قتل أنه علم من إال شيئا صاحبه من منهم
 .)١١ (..ببلدنا العلم أهل من أحد عند شك وال فيه اختالف

                                                        
  .٧٠٥٥ املصنف برقم )١(
  .٣٥٢ اآلثار برقم )٢(
  .٢١٧ اآلثار برقم )٣(
  .٣٧١٣١ املصنف برقم )٤(
  .١/٢٥٢ح معاين اآلثار  رش)٥(
   .٢/٢٠٤، واجلوهر النقي البن الرتكامين  ٨٣بتحقيق الفاريايب ص  مسنده )٦(
  .٣/١٠٧ املصنف )٧(
  .٧٤٨٣ املعجم األوسط برقم )٨(
 .٢٢٠-٢١٩، للذهبي التعليق أحاديث يف التحقيق تنقيح: وانظر .٧٨١ التحقيق يف مسائل اخلالف برقم )٩(
  .١٤٨٢ املوطأ برقم )١٠(
 أن وذلـك ، قديـد ويـوم احلـرة ويوم صفني ويوم اجلمل يوم قتل من يتوارث مل أنه قوله((:  يقول أبو الوليد الباجي)١١(

 =كـان ممـن كثريا ذلك تناول حتى الناس من عظيم عدد منها واحدة كل يف قتل شداد حروب فيها كانت األيام هذه



 

 ٥٩٨

 : قال، الشعبي عن، السائب بن عطاء عن، جرير عن )١(أخرج ابن أيب شيبة .٣٤٠

، نـصيبها ولالبنـة، ثمنهـا للمرأة: املسلمني فرائض عىل اجلمل يوم قتل من مواريث ٌّعيل قسم
 .سهمها ولألم، هفريضت ولالبن

 : قال عيل عن صالح أيب عن سريين بن حممد عن  األشعث من طريق)٢(أخرج أمحد .٣٤١

³ ( جـل و عز اهللا قال ممن والزبري وطلحة وعثامن ناأ كونأ نأ ألرجو إين  ²  ±  °
 º  ¹  ¸  ¶  µ  .]٤٧:ِاحلجر[   )´ 

: قـال ، عمري بن عبيد بن اهللا عبد بن حممد حدثني: قال ، عمر بن حممد عن )٣(أخرج ابن سعد .٣٤٢
 بن يزيد هو: فقيل ، بعد عنه فسألت ، دينار بن عمرو جملس يف حيدث الشام أهل من رجال سمعت

 :ــ وذكر مقتل عبيد اهللا بن عمر ــ يقول جابر بن يزيد

 سـلبه عـيل فنفلـه ، عليـا بـه فـأتى ، )٤(الرجـل يـدي بـني سـالحه وإذا ، عمر بن اهللا عبيد فإذا
 .آالف أربعة وقومه

، نمر بن كثري عن، كهيل بن سلمة عن، سفيان عن، هشام بن معاوية عن )٥(خرج ابن أيب شيبةأ .٣٤٣
 : قال

: قـال، هـذا وأخـذت، ففـروا يتوعـدونك هـؤالء رأيت إين: فقال، عيل إىل برجال رجل جاء
 .دع أو، سبه: قال، سبك إنه: قال، يقتلني مل من أفأقتل

 عن، السائب بن عطاء  من طريق)٨(، وابن عبد الرب)٧(،  وابن أيب شيبة)٦(أخرج سعيد بن منصور .٣٤٤
 : قال، البخرتي أيب

                                                                                                                                                                       
 يف فيقتـتالن ألبـوين أخـوان يكون أن ذلك ومثال .لذلك توارث همبين يكن فلم أوال منهم املقتول لِهُفج يتوارث=

 كـل ويـرث مالـه عـن حيجـب ال كـان وإن اآلخـر من أحدمها يرث ال فهذان أوال قتل أهيام يعلم فال اليوم ذلك مثل
ى املنتقـ: انظـر. ))املـال فبيـت خـاص وارث لـه يبق مل فإن خاص وارث له بقي كان إن ورثته من بقي من منهام واحد

 اجلمـل يـوم قتـل من يتوارث مل): ٢/٦٩٦( البهجة يف رشح التحفة صاحب السالم عبد بن عيلوقال . رشح املوطأ 
 زوجتيـه وإحـدى وأمـه وابنـه رجـل مـات فـإذا هـذا وعـىل ، اآلخر قبل مات أنه علم من إال احلرة ويوم صفني ويوم
 املعنـى هذا من وليس ، واالبن األم وكذا ، عاصبها تةاملي بامل ويستبد الربع مجيع األخرى فللزوجة ،ً مثال هدم حتت

  .املغرب زوال عىل سابق املرشق زوال ألن باملغرب الزوال عند مات من مع باملرشق الزوال عند مات من
  .٣٨٩١٧ املصنف برقم )١(
  .١٠٥٧ فضائل الصحابة برقم )٢(
  .٢٢-٧/٢١ الطبقات )٣(
  . يعني قاتله)٤(
  .٣٨٤١٠ املصنف برقم )٥(
  .٢٩٥١ سننه برقم )٦(
  .٣٨٩٣٥ املصنف برقم )٧(
  .١٨٣٥جامع بيان العلم برقم )٨(



 

 ٥٩٩

 أو، دابـة مـن كـان ومـا، العـسكر مـن خارجـا عبـد يطلـبن ال: عـيل قال، اجلمل أهل اهنزم ملا
 فلتعتد زوجها قتل امرأة وأي، اهللا فرائض عىل واملواريث ولد أم لكم وليس لكم فهو سالح
: قـال، نـساؤهم لنـا حتـل وال دمـاؤهم لنـا حتـل، املـؤمنني مـريأ يـا: قالوا، وعرشا أشهر أربعة

 عائـشة عـىل واقرعـوا سـهامكم فهـاتوا: قال، القبلة أهل يف السرية كذلك: فقال، فخاصموه
 عيل فخصمهم: قال، اهللا نستغفر: وقالوا فعرفوا: قال، وقائدهم األمر رأس فهي

ا مل يغنم شيئا مـن أمـوال أهـل اجلمـل  والصحيح أن علي«: وهذا مرسل، وقال ابن عبد الرب: قلت
 .)١(»وصفني، إال أن السالح أمر بنزعها ونفلها

 :احلنفية ابن عن، منذر عن، فطر عن، وكيع  عن)٢(أخرج ابن أيب شيبة .٣٤٥

 .كراع أو، سالح من عليه أجافوا ما العسكر يف اجلمل يوم قسم عليا أن

 : قال، أبيه عن، هشام عن، أسامة أيب عن )٤(، والبخاري يف تارخيه)٣(أخرج ابن أيب شيبة .٣٤٦

 .استصغرونا ، اجلمل يوم عن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر وأبو أنا رددت

 بـنا سـمع أنـه سـليم بـن عمـرو عـن بكـر أبو أخربين قال جريج بن عن ا)٥(أخرج عبد الرزاق .٣٤٧
 :يقول املسيب

 جـل و عـز اهللا قـول إىل تسمع أال هدر فهو جراحة أو دم من بينهام كان فام الفئتان التقت إذا 
)m  l  k  j  i( ]ُاحلجرات  من واحدة فكل :قال منها فرغ حتى اآلية فتال، ]٩:ُ

 .باغية األخرى ترى الطائفتني

 عـن سـعيد بـن حييى من طريق )٩(، والبيهقي)٨(، وابن أيب شيبة)٧(، وعبد الرزاق)٦(أخرج مالك .٣٤٨
 :املسيب بن سعيد

 معـا قـتلهام أو فقتلـه ،رجـال امرأتـه مـع وجـد يخيـرب بـنا لـه يقـال الـشام أهل من رجال نأ
 عـيل لـه يـسأل األشـعري موسـى أيب إىل فكتب فيه القضاء سفيان أيب بن معاوية عىل فأشكل

 هـذا نإ :عـيل لـه فقـال طالـب أيب بـن عيل ذلك عن موسى أبو فسأل ذلك عن طالب أيب بن
 أيب بـن معاويـة ّإيل كتـب :موسـى أبـو لـه فقـال لتخـربين عليك عزمت ،بأريض هو ما اليشء
 .برمته فليعط شهداء بأربعة يأت مل نإ ،حسن أبو ناأ :عيل فقال .ذلك عن أسألك نأ سفيان

                                                        
  .١٨٣٥ جامع بيان العلم برقم )١(
  .٣٨٩٧٥ املصنف برقم )٢(
  .٣٤٣٨٥ املصنف برقم )٣(
  .٣/٣٤ األوسط )٤(
  .١٠/١٢٢ املصنف )٥(
  .١٤١٦  املوطأ برقم)٦(
  .٤٣٣، ٩/٣٠٧ املصنف )٧(
  .٢٨٤٥٨ برقم  املصنف)٨(
  .٨/٢٣٠ السنن الكربى )٩(



 

 ٦٠٠

 بـن زيد عن، قيس بن عمر عن، زائدة حدثنا: قال، اهللا عبد بن أمحد عن )١(أخرج ابن أيب شيبة .٣٤٩
 : قال، وهب

 كـان وعـيل، عليـا ذلك فبلغ، حنيف بن سهل وطرحوا البرصة نزال حتى والزبري طلحة أقبل
 ثم، عليه فأبطؤوا الكوفة إىل عباس بن اهللا عبد فأرسل، قار بذي نزل حتى فأقبل، عليها بعثه

 والـزبري طلحـة عـن فكـف: قـال، معـه خـرج فـيمن فكنـت: زيـد قـال، فخرجـوا عامر أتاهم
 وحـول الـشمس غربـت فـام، الظهـر صـالة بعـد فقـاتلهم بـدؤوه حتـى ودعاهم، وأصحاهبام

 أغلـق ومن مدبرا تقتلوا وال جرحيا تتموا ال: عيل فقال، عنه يذب كان ممن تطرف نيع اجلمل
 يكلمـون بالغد فجاؤوا .وحدها العشية تلك إال قتاهلم يكن فلم آمن فهو سالحه وألقى بابه

 " # $ % & ' ) (: يقـول اهللا إن أمـا: فقال، اآلية هذه عيل فقرأ الغنيمة يف عليا
 قـال، نعـم: قـالوا، هي أحرام: فقال، أمنا، اهللا سبحان: لوافقا لعائشة أيكم  )( * 

 أشـهر أربعـة القـتىل مـن يعتددن أن عليهن أفليس: قال منها حيرم ما بناهتا من حيرم فإنه: عيل
 ما: قال ثم: قال، بىل: قالوا، أزواجهن من والثمن الربع هلن أفليس: قال، بىل: قالوا، وعرشا

 مـا فـرد: زيـد قـال، فليأخذه شيئا عرف من، قنرب يا: قال ثم، مأمواهل يأخذون ال اليتامى بال
، عثامن دم نطلب: فقاال ؟ تبايعاين أمل: والزبري لطلحة عيل وقال: قال .وغريه العسكر يف كان

 يقال حرضموت من رجل فحدثنا: قيس بن عمر قال: قال، عثامن دم عندي ليس: عيل فقال
 نطـبخ ونحـن لنـا قـدر عىل رجل مر ، فليأخذه شيئا فعر من قنرب نادى ملا: قال، قيس أبو له

 .أخذها ثم، برجله فرضهبا: قال، فيها ما ينضج حتى دعها: فقلنا، فأخذها فيها

 :قال أبيه عن وقاص أبى بن سعد بن عامرمن طريق وغريه ، )٢(أخرج مسلم .٣٥٠

 ذكـرت مـا أمـا فقـال ؟الـرتاب أبـا تـسب أن منعـك مـا فقال سعدا سفيان أبى بن معاوية أمر
 الـنعم محـر مـن إىل أحـب مـنهن واحـدة ىل تكـون ألن أسبه فلن ^ اهللا رسول له قاهلن ثالثا

 مـع خلفتنـى اهللا رسول يا عىل له فقال مغازيه بعض ىف خلفه له يقول ^ اهللا رسول سمعت
 موسى من هارون بمنزلة منى تكون أن ترىض أما « :^ اهللا رسول له فقال والصبيان النساء

 وحيبـه ورسـوله اهللا حيب رجال الراية ألعطني :خيرب يوم يقول وسمعته. بعدى نبوة ال أنه إال
 الرايـة ودفـع عينه ىف فبصق أرمد به فأتى. عليا ىل ادعوا :فقال هلا فتطاولنا :قال. ورسوله اهللا

¾ ¿( اآليـة هـذه نزلـت وملا عليه اهللا ففتح إليه  ½  ¼  دعـا،  ]٦١:آل عمـران[   )« 
 . أهىل هؤالء اللهم :فقال وحسينا وحسنا فاطمةو عليا ^ اهللا رسول

 : )٣(قال أبو يوسف .٣٥١

 القبلة أهل من قط قوما يقاتل مل أنه  طالب أيب بن عيل عن األخبار من عندنا الصحيح إن
 مـواريثهم مـن لـيشء علـيهم وظهـوره قتـاهلم بعد يتعرض مل وأنه ، يدعوهم حتى خالفه ممن
 يتبـع ومل ، جـريح عـىل مـنهم يـذفف ومل ، أسـريا مـنهم تـليق ومل ، لـزرارهيم وال لنسائهم وال

 من فمنهم ، فيه علينا اختل فقد ، إليهم به أجلبوا وما عسكرهم من كان ما وأما .مدبرا منهم
 مرياثـا أهلـه عىل رده: بعضهم وقال ، مخسه أن بعد عسكرهم يف عليه به أجلبوا ما قسم: قال

 ومل ألهلهـا فرتكها والضياع واملساكن األموال من عسكرهم يف معهم يكن مل ما وأما ، بينهم
                                                        

  .٣٨٩٨٨ املصنف برقم )١(
  . وقد سبق خترجيه)٣٢ (٢٤٠٤ صحيحه برقم )٢(
  .٢١٤ اخلراج ص )٣(



 

 ٦٠١

 وضـياع ، باملدينـة والـزبري طلحـة وأموال ، لطلحة بالكوفة النشاستج ترك ومما ، هلا يتعرض
 .وأمواهلم ومساكنهم البرصة أهل

 :قال بكرة أيب عن ،بكرة أيب بن الرمحن عبد من طريق ،)١(البخاريأخرج  .٣٥٢

 بكـرة، أيب عـىل أرشفـوا: قـال قدامـة، بـن جارية حرقه حني ،احلرضمي ابن قَّرَح يوم كان ملا
 دخلـوا لو: قال أنه بكرة، أيب عن أمي فحدثتني: الرمحن عبد قال يراك، بكرة أبو هذا: فقالوا

 .بقصبة هبشت ما عيل

عـيل بـن أيب  أن :وثالثـني ثـامن سـنة حـوادث  يفبإسـناده )٢(وقد بني ذلك الطربي يف تارخيـه: قلت
 لـه ليأخـذ احلـرضمي بـن عمـرو بن عبداهللا معاوية فأرسل البرصة عىل سمية ابن زياد لفخاست طالب

 إليه فأرسل يستنجده  بن أيب طالبّعيل إىل زياد فكتب العثامنية إليه وانضمت متيم بني يف فنزل البرصة،
 دارالـ يف احلـرضمي ابـن فحـرص قدامة بن جارية بعده ّعيل فبعث غيلة فقتل املجاشعي ضبيعة بن أعني
 ومل ينيبـوا فلـم الطاعـة، إىل والـدعاء واإلنـذار، اإلعـذار بعـد أصحابه من رجال عدة فيها يف نزل التي

 .عليهم وهدمت فيها، فأحرقهم الدار عليهم فأرضم يرجعوا،

 :عكرمة عن أيوب، عن  من طريق سفيان،،)٣(البخاري أخرج .٣٥٣

 النبـي ألن أحـرقهم مل أنـا كنـت لو :فقال عباس ابن فبلغ قوما، قَّرَح عنه، اهللا ريض عليا أن 
 بـدل مـن«: ^ النبـي قـال كـام ولقتلـتهم ،»اهللا بعـذاب تعذبوا ال«: قال وسلم عليه اهللا صىل
 .»فاقتلوه دينه

 :قال عكرمة، عن أيوب، عن زيد، بن محاد من طريق أخرى عن ،)٤(ورواه البخاري

 مل أنــا كنــت لــو: فقــال س،عبــا ابــن ذلــك فبلــغ فــأحرقهم، بزنادقــة عنــه، اهللا ريض عــيل يتُأ
: ^ اهللا رسـول لقـول ولقتلـتهم، ،»اهللا بعـذاب تعـذبوا ال«: ^ اهللا رسـول لنهـي أحرقهم،

 .»فاقتلوه دينه بدل من«

  
*** 

 

 

 

                                                        
  .٧٠٧٨   صحيحه برقم)١(
  .١١٢-٥/١١٠تاريخ الطربي  )٢(
  .٣٠١٧   صحيحه برقم)٣(
  .٦٩٢٢   صحيحه برقم)٤(



 

 ٦٠٢

  
  
  

   واملراجع واملراجع املصادر املصادرثبتثبت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٦٠٣

 :      أوال

 . القرآن الكريم . ١

 :      املصادر: ثانيا

باسم فيصل اجلـوابرة، دار الرايـة، : ، حتقيق)هـ٢٨٧ت(الضحاك بن حملد ، )ج٦( اآلحاد واملثاين . ٢

 .م١٩٩١-هـ١٤١١الرياض، 

: ، حتقيـق)هــ٣٨٧ت(، البـن بطـة العكـربي عبيـد اهللا بـن حممـد اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية . ٣

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦محد التوجيري، دار الراية، الرياض، 

، للبوصـريي أمحـد بـن أيب بكـر بـن )هارسج بالف١١(احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة  . ٤

 . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، حتقيق عادل سعد، والسيد حممود، مكتبة الرشد الرياض، ) هـ ٨٤٠ت (إسامعيل 

ــب،  . ٥ ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــية لإلم ــات الوص ــسني إثب ــن احل ــيل ب ــسعودي ع ـــ٣٤٦ت(للم  دار ،)ه

 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ٢األضواء، بريوت، ط

مـشهور حـسن : انتخـاب ابـن قـايض شـهبة، حتقيـقسى بن عقبة، أحاديث منتخبة من مغازي مو . ٦

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢سلامن، دار ابن حزم، بريوت، 

 أمحــد بــن عــيل، تعليــق حممــد بــاقر املوســوي، مؤســسة يس، للطــرباالحتجـاج عــىل أهــل اللجــاج . ٧

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

، مكتبـــة اإلمـــام البخـــاري، )٤٥٧ت(، لعـــيل بـــن حـــزم )ج٤ (اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام . ٨

 .م٢٠٠٨اإلسامعيلية، 

 دار الكتـب العلميـة، ،)هــ٥٦٢ت( عبد الكـريم بـن حممـد ، للسمعاينأدب اإلمالء واالستمالء . ٩

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١بريوت، 

 عبد العلـيم عبـد العظـيم،: ، حتقيق)هـ٢٥٩ت(للجوزجاين إبراهيم بن يعقوب أحوال الرجال،  . ١٠

 . م١٩٩٠-هـ١٤١١فيصل اباد، باكستان، 

 .ت.، دار الكتاب اإلسالمي، د)هـ٤٣٠ت(، أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا أخبار أصبهان . ١١

عبـد املـنعم عـامر، : ، حتقيـق) هــ٢٨٢ت ( أليب حنيفة الدينوري أمحـد بـن داود األخبار الطوال، . ١٢

 . ت. مكتبة املثنى، بغداد، د



 

 ٦٠٤

مد اللحـام، عـامل الكتـب، ، مراجعة سعيد حم) هـ٣٠٦ت ( لوكيع حممد بن خلف ،ةأخبار القضا  . ١٣

 .م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢٢بريوت، 

، حتقيـق ) هــ٢٦٢(، لعمـر بـن شـبه )ج٤( ـ املطبـوع بعنـوان تـاريخ املدينـة املنـورة ـ أخبار املدينة  . ١٤

 .وحتقيق الكتاب ليس باجليد. م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠فهيم شلتوت، دار الرتاث بريوت، 

حممـد هبجــة األثـري، املكتبــة العربيــة، ، حتقيــق )هــ٣٣٥ت(حممـد حييــى للــصويل ، أدب الكتـاب . ١٥

 . ت.د .بغداد

، للقسطالين أمحد بن حممد، املطبعـة األمرييـة، )ج١٠(البخاري إرشاد الساري إىل رشح صحيح  . ١٦

 .هـ١٣٢٣ببوالق، القاهرة، 

، ضـبطه ) هــ٤٤٦ت ( للخليـل بـن عبـد اهللا اخللـييل القزوينـي اإلرشاد يف معرفـة علـامء العبـاد،  . ١٧

 . م١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٤الفكر، بريوت، عامر حيدر، دار 

: ، حتقيـق) هــ٤٦٣ت (، البن عبد الرب يوسف بـن عمـر )ج٤ ( االستيعاب يف معرفة األصحاب . ١٨

 . ت. عيل البجاوي، دار هنضة مرص، القاهرة، د

 هــ، ٨٥٢ت (، البن حجر أمحد بـن عـيل العـسقالين )ج بالفهارس٨ (اإلصابة يف متييز الصحابة  . ١٩

 . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢جاوي، دار اجليل، بريوت،  عيل حممد الب:حتقيق

 طبعـة مـصورة عـن ،)هــ٤٥٨ت( أمحد بـن احلـسني للبيهقي االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد،  . ٢٠

 . طبعة قديمة

: ، حتقيـق) هــ٩٠٢ت ( للسخاوي حممد بن عبـد الـرمحن اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التوريخ،  . ٢١

 . ت. د. الح العىل، دار الكتب العلميةص.فرانز روز نثال، ترجم التعليقات د

ــاين  . ٢٢ ــوي ) ج٢٤ (األغ ــسني األم ــن احل ــيل ب ــفهاين ع ــرج األص ـــ٣٥٦ت (، أليب الف ــق) ه : ، حتقي

 .م١٩٩٢جمموعة من كبار املحققني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

 جـامع مكتبـة ، منـشورات)هـ٤٦٠ت(بن احلسن حممد للطويس االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد،  . ٢٣

 .هـ١٤٠٠، طهران ، چهلستون

، منـشورات ، حتقيق حممد بـن عـيل األكـوع)هـ٣٥٠ت نحو  (، للحسن بن أمحد اهلمدايناإلكليل . ٢٤

 .هـ١٣٦٨وجزء منه بتحقيق حمب الدين اخلطيب، . ت.املدينة، بريوت، د



 

 ٦٠٥

، البـن ) ج٧ (اإلكامل يف رفع االرتياب عـن املؤتلـف واملختلـف يف األسـامء والكنـى واألنـساب  . ٢٥

عبـد الـرمحن بـن حييـي املعلمـي الـيامين، مطبعـة جملـس دائـرة : ، حتقيـق) هــ٤٧٥ت (ماكوال عيل بـن هبـة اهللا 

 . ت. ، د٢املعارف العثامنية باهلند، تصوير دار الكتاب اإلسالمي، ط 

مقبـل بـن هـادي الـوادعي، : ، حتقيـق) هــ٣٨٥ت (للدارقطني عيل بن عمر اإللزامات والتتبع،   . ٢٦

 . م١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥ ،٢كتب العلمية، بريوت، ط دار ال

: ، حتقيـق)هــ٥٤٤ت(، للقايض عياض بن موسـى اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع . ٢٧

 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٨السيد أمحد صقر، دار الرتاث، القاهرة، 

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣ط، املنصورة، الوفاء، دار )هـ٢٠٤ت(للشافعي حممد بن إدريس ، )ج١١(األم   .٢٨

عـيل بـن : حتقيـق، )هــ٤٣٠ت (أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، اإلمامة والرد عىل الرافضة . ٢٩

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٤حممد الفقيهي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط

 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٨ـ املنسوب البن قتيبة الدينوري ـ مطبعة احللبي، القاهرة،اإلمامة والسياسة   . ٣٠

 .م١٨٨٥، طبع حجر،)هـ١١٠٤ت( احلسن بنلحر العاميل حممدل، يف ذكر علامء جبل عاململأمل اآل . ٣١

 دار اهلـدي النبـوي، املنـصورة،  سـيد رجـب،:لقاسم بن سالم، حتقيقيب عبيد ا، أل)ج٢( األموال . ٣٢

 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

ــن حممــد ) ج١٣ (األنــساب . ٣٣ ــد الكــريم ب ــى بتــصحيحه، ) هـــ٥٦٢ت (، للــسمعاين عب دار ، اعتن

 . ت. مصورة عن الطبعة اهلندية، د،القاهرة، ق احلديثةالفارو

ــساب األرشاف،  . ٣٤ ــي أن ــن حيي ــد ب ــبالذري أمح ّ لل َِ ـــ٢٧٩ت (ُ ــق) ه ــد اهللا، دار . د: ، حتقي ــد محي حمم

 .م١٩٥٩املعارف، القاهرة، 

ّ للـــبالذري ،)ج١٣( أنـــساب األرشاف  . ٣٥ َِ ريـــاض . ســـهيل زكـــار، ود. د: ، حتقيـــق)هــــ٢٧٩ت(ُ

 .م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧ريوت، الزركيل، دار الفكر، ب

. د: ، حتقيـق)هــ٢٩٢ت(، للبـزار أمحـد بـن عمـرو )١٩( بمـسند البـزار  املعـروفالبحر الزخار، . ٣٦

ُّمتهَأحمفوظ الرمحن زين اهللا، و  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩واحلكم، املدينة املنورة،عادل سعد، مكتبةالعلوم : ِ

كلـامن هـوار، طبعـة : تنـي بـه، اع) هــ٣٥٥ت (، ملطهر بـن طـاهر املقـديس )ج٦ ( البدء والتاريخ . ٣٧

 .ت. مصورة ملكتبة الثقافة الدينية عن الطبعة املطبوعة بفرنسا، د



 

 ٦٠٦

عبـد اهللا : ، حتقيـق) هــ٧٧٤ت (، البن كثري إسامعيل بن عمر ) بالفهارسج٢١ (البداية والنهاية  . ٣٨

 .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨، بالتعاون مع دار هجر، القاهرة، بن عبد املحسن الرتكيا

 سـهيل :، حتقيـق)هــ٦٦٠ت( عمـر بـن أمحـد ، البـن العـديم)ج١٢ ( تاريخ حلببغية الطلب يف . ٣٩

 .ت.، دار الفكر ، بريوت، دزكار

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٣، مؤسسة الوفاء، بريوت، ط)هـ١١١١ت(ملحمد باقر املجليس بحار األنوار،  .٤٠

، )هــ١٢٠٥ت(، للزبيـدي حممـد بـن حممـد مرتـىض )ج٤٠ (تاج العروس من جـواهر القـاموس . ٤١

 .عبد الستار فراج وآخرين، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت: حتقيق

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤د سهيل زكار،دار الفكر،بريوت،: ، حتقيق)هـ١٤٠ت (خلليفة بن خياط التاريخ، .٤٢

 جامعـة امللـك أمحـد نـور سـيف،: حتقيـق ،رواية الدوري، )هـ٢٣٣ت( ، ليحيى بن معنيالتاريخ . ٤٣

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩عبد العزيز، 

شـكر اهللا القوجـاين، : ، حتقيـق)هــ٢٨١ت( أليب زرعة الدمشقي عبد الرمحن بن عمـرو ،التاريخ . ٤٤

 .وهي غري معلومة النارش وتاريخ النرش، رغم قيمة الطبعة وندرهتا، وأصلها رسالة الدكتوراه للمحقق

 بـشار عـواد. د: ، حتقيـق)هـ٧٤٨(، ، للذهبي )ج١٧( تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم . ٤٥

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، بريوت، الغرب اإلسالمي دار تدمري،

 .التاريخ الكبري=         ـ تاريخ ابن أيب خيثمة 

 .ذكر أخبار أصبهان= ـ  تاريخ أصبهان        

تيسري بن سعد أبو حيمـد، وحييـى :  حتقيق،)هـ٢٥٦ت(حممد بن إسامعيل ، للبخاري، ـ التاريخ األوسط       

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ة الرشد، الرياض، بن عبد اهللا الثاميل،مكتبا

،مكتبـــة اخلـــانجي، )هــــ٤٦٣ت(، للخطيـــب البغــدادي أمحـــد بـــن عــيل)ج١٤ (تــاريخ بغـــداد . ٤٦

تـاريخ مدينـة : وهي طبعة يكثر هبا التصحيف،وقد أعـاد الـدكتور بـشار عـواد حتقيقـه بعنـوان. ت.د.القاهرة

 . سيأيت. السالم

ــات . ٤٧ ــاريخ الثق ــد اهللا ت ــن عب ــد ب ــيل أمح ـــ٢٦١ت( للعج ــر ،)ه ــن أيب بك ــيل ب ــي ع ــب اهليثم  برتتي

 . م١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٥عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، . د: ، حتقيق)هـ٨٠٧ت(

َتاريخ جرجان، . ٤٨ ، طبعة جديدة لـدار عـامل الكتـب ببـريوت )هـ٤٢٧ت( للسهمي محزة بن يوسف ُْ

 . حممد عبد املعيد خان: اقبةعن الطبعة اهلندية لدائرة املعارف العثامنية، بمر) م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧(



 

 ٦٠٧

 .العرب وديوان املبتدأ واخلرب= ـ تاريخ ابن خلدون            

، اعتنـى بـه حممـود )هــ٩١١ت( للـسيوطي عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر األسـيوطي تاريخ اخللفاء، . ٤٩

 .م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦رياض احللبي، دار املعرفة، بريوت، 

 .قتاريخ مدينة دمش=          ـ تاريخ دمشق 

، حتقيـق )٣١٠ت(، للطـربي حممـد بـن جريـر )ج١٠أو تـاريخ الطـربي  (تاريخ الرسـل وامللـوك . ٥٠

 .م١٩٧٩، ٣حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط 

 .حلمزة بن احلسن األصفهاين، دون حمقق، دون تاريختاريخ سني ملوك األرض واألنبياء،  . ٥١

 .ل وامللوكتاريخ الرس= ـ تاريخ الطربي             

أمحـد نـور سـيف، دار : ، حتقيـق)هــ٢٣٣ت(تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي عن حييـى بـن معـني  . ٥٢

 .ت.املأمون للرتاث، دمشق، د

 .التدوين يف أخبار قزوين= ـ تاريخ قزوين             

، طبعـة مـصورة عـن الطبعـة )هــ٢٥٦ت(، للبخاري حممـد بـن إسـامعيل )ج٨٠ (التاريخ الكبري . ٥٣

 . ت. ار الفكر، بريوت، داهلندية لد

صـالح فتحـي هلـل، : ، حتقيـق)هـ٢٧٩ت(، البن أيب خيثمة أمحد بن زهري )ج٦(التاريخ الكبري  . ٥٤

 .م٢٠٠٣الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، القاهرة، 

، حتقيــق عمـر غرامــة )هــ٥٧١ت(، البــن عـساكر عــيل بـن احلــسن )ج٨٠ (تـاريخ مدينــة دمـشق . ٥٥

 .م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥ العمروي، دار الفكر، بريوت،

ــسالم . ٥٦ ــة ال ــاريخ مدين ــت )ج بالفهــارس١٧ (ت ــن ثاب ــن عــيل ب ــد ب ــب أمح ـــ٤٦٣ت(، للخطي ، )ه

 .م٢٠٠١ هـ ١٤٢٢ بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،. د:حتقيق

 .أخبار املدينة= ـ تاريخ املدينة املنورة          

شال، دار الـسقيفة، ومكتبـة أمحـد خليـل الـ: ، حتقيـق)هــ٢٧٨ت( الطـرباين تاريخ هاشم بـن مرثـد . ٥٧

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١السنة، بورسعيد، 

 .ت.د.، دار صادر)هـ تقريبا٢٩٢ت(، لليعقويب أمحد بن أيب يعقوب )ج٢ (تاريخ اليعقويب . ٥٨

 .م١٩٩٨، دار عالء الدين، دمشق، ، ترمجة فراس سواحالتاو يت تشينج . ٥٩



 

 ٦٠٨

نـور اهللا شـوكت،  :قيـق، حت)هــ٢٧٦ت(البـن قتيبـة عبـد اهللا بـن مـسلم  ،تأويل خمتلـف احلـديث . ٦٠

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩مؤسسة الريان، بريوت، 

: ، حتقيـق)هــ٨٥٢ت(، البـن حجـر أمحـد بـن عـيل العـسقالين )ج٤ (تبصري املنتبه بتحرير املشتبه . ٦١

 .ت. عيل البجاوي، املكتبة العلمية، بريوت، د

وي، سيد كـرس: ، حتقيق)هـ٤٢١ت(، ملسكويه أمحد بن حممد )ج٥ (جتارب األمم وتعاقب اهلمم . ٦٢

 . م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤ دار الكتب العلمية، بريوت،

 ،)هــ٩١١ت(، للسيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر )ج٢(تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي  . ٦٣

  .هـ١٤٣١مازن الرسساوي، دار ابن اجلوزي، الرياض، : حتقيق

: ، حتقيـق)هــ٦٢٣ت(، للقزوينـي عبـد الكـريم بـن حممـد الرافعـي )ج٤(التدوين يف أخبار قزوين  . ٦٤

 . عزيز اهللا العطاردي، توزيع دار الباز للنرش والتوزيع بمكة املكرمة

عبـد الـرمحن بـن : ، تـصحيح) هــ٧٤٨ت (، للذهبي حممد بن أمحد بن عـثامن )ج٤(تذكرة احلفاظ  . ٦٥

 .حييي املعلمي، طبعة مصورة عن الطبعة اهلندية لدار الكتب العلمية، ببريوت

حممـود مـرية، : ، حتقيـق)هــ٣٨٢(العـسكري احلـسن بـن عبـد اهللا  أليب أمحـد تصحيفات املحدثني، . ٦٦

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢املطبعة العربية احلديثة، القاهرة، 

ــة  . ٦٧ ــة األربع ــال األئم ــد رج ــة بزوائ ــل املنفع ــيل العــسقالين )ج٢(تعجي ــن ع ــد ب ــر أمح ــن حج ، الب

 .م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦ إكرام اهللا إمداد احلق، دار البشائر، بريوت،. د: ، حتقيق)هـ٨٥٢ت(

 .جامع البيان=          ـ تفسري الطربي 

 ت.،د، دار الشعب، القاهرة)هـ٧٧٤ت(، البن كثري إسامعيل بن عمر)ج٨(تفسري القرآن العظيم  . ٦٨

 .تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن كثري ـ       

 مؤسـسة ،عـادل مرشـد: عنايـة، )هـ٨٥٢ت( البن حجر أمحد بن عيل العسقالين تقريب التهذيب، . ٦٩

 .م٢٠٠٧ هـ ـ ١٤٢٨ الة نارشون، بريوتالرس

، مطبـوع بـذيل املـستدرك  للحـاكم، )هـ٧٤٨(للذهبي حممد بن أمحد بن عثامن تلخيص املستدرك،  . ٧٠

 . ت. مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، د

عبـد القـادر حممـد مـصطفى، دار ابـن اجلـوزي، : ، حتقيـق)هــ٢٦١ت(لم بـن احلجـاج ملسالتمييز،  . ٧١

 .هـ١٤٣٠الرياض، 



 

 ٦٠٩

، طبعة مصورة لـدار صـادر عـن طبعـة )هـ٣٤٦ت(للمسعودي عيل بن احلسني تنبيه واإلرشاف، ال . ٧٢

 .م١٨٩٣مطبعة بريل بليدن 

للطـربي حممـد بـن هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من األخبـار،  . ٧٣

 . م١٩٨٢أيب فهر حممود شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، : ، حتقيق)هـ٣١٠ت(جرير 

دار إحيـاء الـرتاث العـريب، ، )هــ٨٥٢(البن حجـر العـسقالين ، )ج بالفهارس٦(هتذيب التهذيب  . ٧٤

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ٢ط

بـشار . د: ، حتقيـق)هــ٧٤٢ت(، للمزي يوسف بن الزكي )ج٣٥(هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  . ٧٥

 .م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣، ٢عواد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

، حتقيــق عبــد الــسالم )هـــ٣٧٠ت(، لألزهــري حممــد بــن أمحــد )فهــارسج بال١٧(هتــذيب اللغــة  . ٧٦

 . ت. هارون وآخرين، املؤسسة املرصية العامة للتأليف، القاهرة، د

عبـد الفتـاح : ، حتقيق)هـ١٣٣٨ت(، لطاهر بن حممد اجلزائري )ج٢(توجيه النظر إىل أصول األثر  . ٧٧

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠أبو غدة، دار السالم، القاهرة، 

، البـن نـارص الـدين حممـد بـن عبـد اهللا )ج بالفهـارس١٠(شتبه يف ضـبط أسـامء الـرواه توضيح املـ . ٧٨

 .م١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٤، ٢، حتقيق حممد نعيم العرقسويس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط )هـ٨٤٢(

 .تاريخ الثقات=          ـ  الثقات للعجيل 

، طبعـة مـصورة لـدار )هــ٣٥٤ت(، البن حبان حممد بن حبان البـستي )ج بالفهارس١٠(الثقات  . ٧٩

 . م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣ الطبعة اهلندية سنة الفكر عن

، حتقيـق أيب األشـبال )هــ٤٦٣ت(البن عبد الرب يوسـف بـن عمـر ) ج٢(جامع بيان العلم وفضله  . ٨٠

 . م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤ الزهريي، دار ابن اجلوزي، الرياض،

دار عــامل . ملحــسن الرتكــيعبــد اهللا بــن عبــد ا.د: ، حتقيــق)ج٢٦(جــامع البيــان عــن تأويــل القــرآن  . ٨١

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الكتب، الرياض، 

  .م١٩٩٨، ٢، بريوت، ط اإلسالميبشار عواد، دار الغرب. حتقيق د، )ج٦(اجلامع الكبري للرتمذي  .٨٢

. د: ، حتقيـق)هــ٤٦٣ت(، للخطيـب أمحـد بـن عـيل )ج٢(اجلامع ألخالق الـراوي وآداب الـسامع  . ٨٣

 .م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦، ٣، ط حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة الرسالة، بريوت
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، طبعـة مـصورة لـدار )هــ٣٢٧ت(، البن أيب حاتم عبـد الـرمحن بـن حممـد )ج٩(اجلرح والتعديل  . ٨٤

 .الفكر عن الطبعة اهلندية

 .الردة والفتوح = لسيف بن عمرّاجلمل ومسري عائشة وعيل،  . ٨٥

بـة العبيكـان،  جزء حـديثي، حتقيـق حممـد زيـاد تكلـة، مكت١٩حيتوي عىل ، مجهرة األجزاء احلديثية . ٨٦

 .هـ١٤٢١الرياض، 

عبـد الـسالم هـارون، دار : ، حتقيـق)هــ٤٥٦ت(البـن حـزم عـيل بـن أمحـد مجهرة أنساب العرب،  . ٨٧

 .م١٩٨٢املعارف، القاهرة، 

رمزي منـري بعلبكـي، دار العلـم . د: ، حتقيق)هـ٣٢١ت(البن دريد، حممد بن احلسن مجهرة اللغة،  . ٨٨

 .م١٩٨٧للماليني، بريوت، 

ـــان يف احلجـــة . ٨٩ ـــدة ورشح املحجـــة بي ـــن ســـامعيلإل ،)ج٢ (الـــسنة أهـــل عقي  األصـــبهاين حممـــد ب

 .حممد بن ربيع املدخيل، دار الراية، الرياض: ، حتقيق)هـ٥٣٥ت(

 ، أليب نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا األصــبهاين)ج بالفهــارس١١(حليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء  . ٩٠

 . هـ١٣٥٧طبوعة سنة ، طبعة مصورة لدار الفكر عن الطبعة املرصية امل)هـ٤٣٠ت(

عبـد الـسالم هارون،اهليئـة العامـة : ، حتقيـق)هــ٢٥٥ت( عمرو بن بحـر ، للجاحظ)ج٧(احليوان  . ٩١

 .هـ٢٠٠٢لقصور الثقافة، القاهرة، 

حممــد حــسني الزبيــدي، دار : ، توثيــق)هـــ٣٢٨ت(لقدامــة بــن جعفــر اخلــراج وصــناعة الكتابــة،  . ٩٢

 .م١٩٨١الرشيد، بغداد، 

عبـد املعطـي قلعجـي، دار . د: ، حتقيـق)هــ٤٥٨ت(هقي أمحد بن احلـسني  للبي،)ج٧(دالئل النبوة  . ٩٣

 . م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨الريان، القاهرة، 

ملرجليوث، ترمجة حـسني نـصار، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، ، دراسات عن املؤرخني العرب . ٩٤

 .م٢٠٠١

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٧، مؤسسة الرسالة، بريوت، طحممد حسني.حتقيق دديوان األعشى،  . ٩٥

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥سجيع مجيل اجلبييل، دار صادر، بريوت، : حتقيق، ديوان أمية بن أيب الصلت .٩٦

ّعزة حسن، مطبوعـات مديريـة إحيـاء الـرتاث القـديم، دمـشق، .د: حتقيقديوان برش بن أيب خازم،  . ٩٧ ِ

 .م١٩٦٠-هـ١٣٧٩
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 .م١٩٨٥عمر عبد الرسول، دار املعارف، القاهرة، : حتقيقديوان دريد بن الصمة،  . ٩٨

حــسن كامــل الــصرييف، معهــد املخطوطــات العربيــة، القــاهرة، : حتقيــقديــوان عمــرو بــن قميئــة،  . ٩٩

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

 .م٢٠٠١حممود الربيعي، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، : حتقيقديوان القطامي التغلبي،  .١٠٠

 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦سامي مكي العاين، منشورات مكتبة النهضة، : حتقيق، ديوان كعب بن مالك .١٠١

 .م١٩٦٢إحسان عباس، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت، : حتقيقديوان لبيد بن ربيعة،  . ١٠٢

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥ صادر، بريوت، واضح الصمد، دار: حتقيقديوان النابغة اجلعدي،  . ١٠٣

ــبهان  . ١٠٤ ــار أص ــر أخب ــذك ــاريخ أصــبهان ـ  ـ ــوع باســم ت ــد اهللا )ج٢(املطب ــن عب ــيم أمحــد ب ، أليب نع

 .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠سيد كرسوي، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، حتقيق)هـ٤٣٠(األصبهاين 

حممـد رضـا احلـسيني، دار : ، حتقيـق)هــ٤١١ت( حـسني بـن عبيـد اهللا الغـضائري البـن ،الرجال . ١٠٥

 .احلديث للطباعة والنرش، قم

 .هـ١٣١٢البن املطهر احليل  حسن بن يوسف، طبع حجر، الرجال،  . ١٠٦

 .ت.، املطبعة املصطفوية، بومباي، د)هـ٤٥٠ت(أمحد بن عيلرجال النجايش  . ١٠٧

: ، حتقيـق)هــ١٨٠ت(سـيف بـن عمـر ّكتاب اجلمل ومسري عائشة وعـيل، : الردة والفتوح، ومعه . ١٠٨

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الرياض، دار أمية،  ،قاسم السامرائي.د

 .، حتقيق، أمحد شاكر، دار الرتاث، القاهرة)هـ٢٠٤ت(للشافعي حممد بن إدريس الرسالة،  . ١٠٩

 .هـ١٤٠٥حممد لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي، بريوت،:، حتقيق داود إىل أهل مكةرسالة أيب . ١١٠

، دار )هــ٦٩٤ت( املحب الطـربي  بن عبداهللاأليب جعفر أمحدالرياض النرضة يف مناقب العرشة،  . ١١١

 .وهي طبعة جتارية رديئة. م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١املنار، القاهرة، 

، )هــ٩٤٢ت(للصاحلي الشامي حممد بـن يوسـف ، )ج١٣(سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد  . ١١٢

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨مصطفى عبد الواحد وآخرين، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية القاهرة، . د: حتقيق

 .كتاب سليم بن قيس اهلاليل=              ـ السقيفة 

نــي، حممـد هـادي األمي: ، حتقيـق)هــ٣٢٣ت(، للجـوهري أمحـد بـن عبــد العزيـز الـسقيفة وفـدك . ١١٣

 .م١٩٩٣رشكة الكتبي، بريوت، 
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، الـدار الـسلفيةحبيب الرمحن األعظمي، : ، حتقيق)هـ٢٢٧ت(لسعيد بن منصور ، )ج٢(السنن  . ١١٤

 .م١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٣، بومباي

 عبـد البـاقي، دار ، حتقيـق حممـد فـؤاد)هــ٢٧٥ أو ٢٧٣ت(البن ماجه حممـد يزيـد ) ج٢(السنن  . ١١٥

 ت. د.الريان، القاهرة

 دار املنهـاج، ،حممـد عوامـة: ، حتقيـق)هــ٢٧٥ت(ود سليامن بـن األشـعث ، أليب دا)ج٦(السنن  . ١١٦

 .م٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١ ،٣جدة، ط

 .ت.د، القاهرة ، دار الريان، )هـ٣٠٣ت(، للنسائي أمحد بن شعيب )ج بالفهارس٨(السنن  . ١١٧

حـسن عبـد : ، حتقيـق)هــ٣٠٣ت(للنـسائي أمحـد بـن شـعيب) ج بالفهـارس١٢(السنن الكربى  . ١١٨

 .م٢٠٠١ ـ هـ١٤٢١ ة الرسالة، بريوت مؤسس،املنعم شلبي

، طبعـة مـصورة لـدار الفكـر عـن )هــ٤٥٨ت(، للبيهقي أمحد بن احلسني )ج١٠(السنن الكربى  . ١١٩

 .الطبعة اهلندية

حممـد نـارص الـدين األلبــاين، : ، حتقيـق)هــ٢٨٧ت( البـن أيب عاصـم الـضحاك بـن حملـد ،الـسنة . ١٢٠

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٥ طاملكتب اإلسالمي، بريوت،

دار ابـن حممـد سـعيد سـامل، . د: ، حتقيـق)هــ٢٩٠ت(، لعبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل )ج٢(السنة  . ١٢١

 .هـ١٤٣١اجلوزي، الرياض، 

ــسنة . ١٢٢ ــن حممــد ، )ج٧( ال ــق)هـــ٣١١ت(للخــالل أمحــد ب ــة، . د: ، حتقي ــة الزهــراين، دار الراي عطي

 .م٢٠٠٥ هـ ـ ١٤٢٦، ٣الرياض، ط 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الرسالة، بريوت، مؤسسة ، )هـ٣٨٥ت(للدارقطني عيل بن عمر ، )ج٦(السنن  . ١٢٣

ســعدي اهلاشــمي، مطبــوع مــع كتــاب أيب زرعــة : ، حتقيــقســؤاالت أيب زرعــة الــرازي للربذعــي . ١٢٤

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الرازي، وجهوده يف السنة، دار الوفاء، املنصورة، 

أمحـد حممـد نـور سـيف، مكتبـة الـدار، املدينـة . د: حتقيـقسؤاالت ابن اجلنيـد ليحيـي بـن معـني،  . ١٢٥

 .م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨ة، املنور

ــدارقطني،  . ١٢٦ ــاض، : حتقيــقســؤاالت محــزة الــسهمي لل ــة املعــارف، الري ــد اهللا، مكتب موفــق بــن عب

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤
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زيـاد منـصور، مكتبـة العلـوم واحلكـم، : حتقيـق، )هــ٢٤١ت( بن حنبل سؤاالت أيب داود ألمحد . ١٢٧

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤املدينة املنورة، 

: ، حتقيـق)هــ٧٤٨ت(، للذهبي حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن )ج بالفهارس٢٥(سري أعالم النبالء  . ١٢٨

 . م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠، ٧شعيب األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

حممـد محيـد اهللا، معهـد : ، حتقيـق)هــ١٥١ت( البن إسحاق، حممد بن إسـحاق بـن يـسار السرية، . ١٢٩

 .ت. الدراسات واألبحاث للتعريب باملغرب، د

 ١٣٩٨سـهيل زكـار، دار الفكـر، بـريوت، . ، حتقيـق، د)١٥١ت(بن إسحاق ال ،السري واملغازي . ١٣٠

 .م١٩٧٨هـ ـ 

مــصطفى الــسقا وآخــرين، : ، حتقيــق)هـــ٢١٨ت(، لعبــد امللــك بــن هــشام )ج٢(الــسرية النبويــة  . ١٣١

 .م١٩٥٥ هـ ـ ١٣٧٥، ٢مطبعة احللبي، القاهرة، ط 

حلـــسني بـــن عـــيل بـــرشح الـــوزير املغـــريب ا) هــــ٢١٨ت(، البـــن هـــشام )ج٢(الـــسرية النبويـــة  . ١٣٢

 .م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢سهيل زكار، دار الفكر، بريوت، . د: ، حتقيق)هـ٤١٨ت(

، دار الكتـب )هــ١٠٨٩ت(، لعبـد احلـي بـن العـامد )ج٨(شذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب  . ١٣٣

 .ت. ، بريوت، د)طبعة مصورة عن طبعة قديمة(العلمية 

، )هـــ٤١٨ت(ة اهللا بــن احلــسن ، الاللكــائي هبــ)ج٤( ةواجلامعــ الــسنة أهــل اعتقــاد أصـول رشح . ١٣٤

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦أمحد الغامدي، دار طيبة، الرياض، : حتقيق

ــاؤوط : ، حتقيــق)هـــ٥١٦ت(، للبغــوي احلــسني بــن مــسعود )ج١٦( رشح الــسنة . ١٣٥ شــعيب األرن

 .م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣، ٢وزهري الشاوييش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 

، مطبوع عىل صحيح مـسلم، )هـ٦٧٦ت(للنووي حييي بن رشف ، )ج١٨( رشح صحيح مسلم . ١٣٦

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، 

: ، حتقيــق)هـــ٧٩٥ت(، البــن رجــب احلنــبيل عبــد الــرمحن بــن أمحــد )ج٢(رشح علــل الرتمــذي  . ١٣٧

نـور : وطبعـة أخـرى بتحقيـق. م٢٠٠٥-هــ١٤٢٦، ٤مهام عبد الرحيم سـعيد، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط.د

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨املالح، الدين عرت، دار 

شعيب األرنـاؤوط، : ، حتقيق)هـ٣٢١ت(، للطحاوي أمحد بن حممد )ج١٦(رشح مشكل اآلثار  . ١٣٨

 .م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٥مؤسسة الرسالة، بريوت، 
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، حتقيق حممد زهري النجـار وحممـد )هـ٣٢١ت(، للطحاوي )ج بالفهارس٥(رشح معاين اآلثار . ١٣٩

 .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٤عشيل، عامل الكتب، بريوت،يوسف املر. د: سيد جاد احلق، راجعه وفهرسه

حممـد أبـو الفـضل : ، حتقيق)هـ٦٥٦ت( أبو حامد بن هبة اهللا البن أيب احلديدرشح هنج البالغة،  . ١٤٠

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ٢إبراهيم، دار اجليل، ط

 دار ،عبد اهللا بن عمـر الـدميجي: ، حتقيق)هـ٣٦٠ت(لآلجري حممد بن احلسني ، )ج٦( الرشيعة . ١٤١

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨اض، الوطن، الري

أمحـد شـاكر، دار : ، حتقيـق)هــ٢٧٦ت(، البـن قتيبـة عبـد اهللا بـن مـسلم )ج٢(الشعر والـشعراء  . ١٤٢

 .م١٩٦٦املعارف، القاهرة، 

عبـد الـرمحن حـسن حممـود، مكتبـة : ، حتقيـق)هــ٩١١ت(للـسيوطي الشامريخ يف علم التـاريخ،  . ١٤٣

 . م١٩٩١ هـ ـ ١٤٠٠اآلداب، القاهرة، 

عبــد املجيــد احللبــي، دار : ، حتقيــق)هـــ٢٧٩ت(لرتمــذي حممــد بــن عيــسى لالــشامئل املحمديــة،  . ١٤٤

 .م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ٤املعرفة، بريوت، ط 

 . هـ١٣٧٨ القاهرة، ، دار الشعب،)هـ٢٥٦ت( للبخاري حممد بن إسامعيل ، )ج٩( صحيح البخاري . ١٤٥

وط، شعيب األرنـاؤ: ، حتقيق)ج بالفهارس١٨ هـ،٧٣٩برتتيب ابن بلبان ت( صحيح ابن حبان  . ١٤٦

 .م١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٤، ٢مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

بـريوت، ط . د: ، حتقيـق)هــ٣١١ت(، ملحمد بن إسـحاق بـن خزيمـة )ج٤(صحيح ابن خزيمة  . ١٤٧

 .م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢، ٢

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧نظر حممد الفاريايب،دار طيبة، الرياض: عناية، )ج٢(صحيح مسلم،  . ١٤٨

أمحـد إبـراهيم أبـو العينـني، :  حتقيـق،)هـ٢٥٦ت(للبخاري حممد بن إسامعيل الضعفاء الصغري،  . ١٤٩

 . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦مكتبة ابن عباس، سمنود، 

مازن الـرسساوي، دار ابـن : ، حتقيق)هـ٣٢٢ت(، للعقييل حممد بن عمرو )ج٧(الضعفاء الكبري  . ١٥٠

 . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩عباس، سمنود، 

قافيـة، بـريوت، ، مؤسـسة الكتـب الث)هـ٣٠٣ت( للنسائي أمحد بن شعيب الضعفاء واملرتوكني، . ١٥١

 .م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧، ٢ط 
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موفــق عبــد اهللا، مكتبــة : ، حتقيــق)هـــ٣٨٥ت( للــدارقطني عــيل بــن عمــر الــضعفاء واملرتوكــون، . ١٥٢

 .م١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٤املعارف، الرياض، 

 هــ ـ ١٤١٤سهيل زكـار، دار الفكـر، بـريوت، . د: ، حتقيق)٢٤٠ت( خلليفة بن خياط الطبقات، . ١٥٣

 .م١٩٩٣

شـاكر ، حممـود : ، حتقيـق )هـ٢٣١ت(حي ، ملحمد بن سالم اجلم) ج٢( طبقات فحول الشعراء . ١٥٤

 .ت.دار املدين، جدة، د 

عـيل عمـر، مكتبـة . د: ، حتقيـق)هــ٢٣٠ت(، ملحمد بن سعد )ج بالفهارس١١(الطبقات الكبري  . ١٥٥

وفهارسـها . وهـي الطبعـة التـي كـان إليهـا العـزو. م٢٠٠٢اخلانجي، القاهرة، طبعة خاصة ملكتبة األرسة سـنة 

 .  الكتاب حتقيقضعيفة رديئة رغم جودة

خالـد العـك، دار النفـائس، : ، ضـبط وتعليـق)هــ٥٣٧ت( لعمر بن حممـد النـسفي طلبة الطلبة، . ١٥٦

 .م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٦بريوت، 

العرب وديوان املبتـدأ واخلـرب يف أيـام العـرب والعجـم والرببـر ومـن عـارصهم مـن ذوي الـسلطان  . ١٥٧

 . الرتاث العريب ببريوت عن طبعة بوالق، طبعة مصورة لدار إحياء)ج٧(األكرب 

أمحـد أمـني : ، حتقيـق)هــ٣٢٧ت(، البن عبد ربـه أمحـد بـن حممـد )ج بالفهارس٧(العقد الفريد  . ١٥٨

 .  م٢٠٠٤وآخرين، طبعة مصورة للهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، 

ر غـراس، الكويـت، حـسام حممـد، دا: ، حتقيـق)هــ٢٣٤ت( البن املديني عيل بن عبد اهللا العلل، . ١٥٩

 .م٢٠٠٢ هـ ـ ١٤٢٣

حممـود خليـل وآخـرين، عـامل الكتـب، :  ترتيب أيب طالب القـايض، حتقيـقعلل الرتمذي الكبري، . ١٦٠

 .م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩بريوت، 

حتقيـق فريـق مـن ، )هــ٣٢٧ت(، البن أيب حـاتم عبـد الـرمحن بـن حممـد )ج بالفهارس٧(علل ال . ١٦١

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧خالد اجلرييس، .الباحثني، بإرشاف د

، قـدم )هـ٥٩٧ت(، البن اجلوزي عبد الرمحن بن عيل )ج٢(العلل املتناهية يف األحاديث الواهية  . ١٦٢

 .م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣ خليل امليس، دار الكتب العلمية، بريوت،: له
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. د: ، حتقيـق)هــ٣٨٥ت(، للـدارقطني عـيل بـن عمـر )ج١٦(العلل الواردة يف األحاديث النبوية  . ١٦٣

 هـــ ١٤٠٥ الريــاض،  ودار ابــن اجلــوزي،دار طيبــة،حممــد صــالح الــدبايس، : وأمتــه حمفــوظ الــرمحن زيــن اهللا،

 . هـ١٤٢٧/

ــال  . ١٦٤ ــة الرج ــل ومعرف ــارس٤(العل ــل )ج بالفه ــن حنب ــد ب ـــ٢٤١ت(، ألمح ــق)ه وىص اهللا : ، حتقي

 . م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢٢، الرياض، دار اخلاينعباس، 

نـور الـدين : ، حتقيـق)٦٤٣ت(البن الصالح عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري  ،م احلديثوعل . ١٦٥

 .م٢٠٠٨عرت، دار الفكر، دمشق، 

، )هــ٨٥٥ت(، لبدر الدين العيني حممود بن أمحـد )ج٢٥(عمدة القاري رشح صحيح البخاري  . ١٦٦

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بريوت، 

حمـب الـدين اخلطيـب، : ، حتقيـق)هـ٥٤٣ت (بن العريب املالكييب بكر ، ألالعواصم من القواصم . ١٦٧

 .هـ١٤١٢، ٦ة السنة، القاهرة، طمكتب

، نـسخة مـصورة عـن طبعـة دار )هــ٢٧٦ت( البن قتيبة عبد اهللا بن مـسلم ،)ج٤(عيون األخبار  . ١٦٨

 . الكتب للمؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة، القاهرة

جامعـة أم سـليامن العايـد، : حتقيـق، )هــ٢٨٥ت(للحـريب إبـراهيم بـن إسـحاق غريب احلديث،  . ١٦٩

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥املكرمة، القرى، مكة 

 .جمموع فتاوى شيخ اإلسالم=             ـ فتاوى ابن تيمية 

 ،)هـــ٨٥٢ت(، البـن حجــر العـسقالين )ج باملقدمــة١٧(فـتح البــاري بـرشح صــحيح البخـاري  . ١٧٠

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧نظر حممد الفاريايب، دار طيبة، الرياض، : اعتنى به

: ، حتقيـق)هــ٩٠٢ت(اوي حممد بـن عبـد الـرمحن ، للسخ)ج٥(فتح املغيث برشح ألفية احلديث  . ١٧١

 هـ١٤٢٨، ٢عبد الكريم اخلضري، وحممد فهيد، دار املنهاج، الرياض، ط

 .ت.سمري الزهريي، مكتبة التوحيد، القاهرة، د: حتقيق، )هـ٢٢٩ت(لنعيم بن محاد الفتن،  . ١٧٢

 بـريوت، سـهيل زكـار، دار الفكـر،: ، حتقيـق)هــ٣١٤ت نحـو (الفتوح، ألمحد بن أعـثم الكـويف  . ١٧٣

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

صــالح الــدين املنجــد، مكتبــة : ، حتقيــق)هـــ٢٧٩ت( للــبالذري أمحــد بــن حييــي فتــوح البلــدان، . ١٧٤

 .م١٩٥٦النهضة املرصية، القاهرة، 



 

 ٦١٧

ملحمــد بــن عــيل بــن طباطبــا املعــروف بــابن الفخــري يف اآلداب الــسلطانية والــدول اإلســالمية،  . ١٧٥

 .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨ار القلم العريب، حلب، عبد القادر مايو، د: ، حتقيق)هـ٧٠٩ت( الطقطقي

 .م١٩٣١، ريرت، املعهد األملاين. ، حتقيق هـفرق الشيعة للنوبختي . ١٧٦

ــصحابة . ١٧٧ ــضائل ال ــد، )ج٢( ف ــل ألمح ــن حنب ـــ٢٤١ت( ب ــق)ه ــن : ، حتقي ــاس، دار اب ويص اهللا عب

 .هـ١٤٢٦، ٣اجلوزي، الرياض، ط

ــرب . ١٧٨ ــضل الع ــن مــسلم  ،ف ــد اهللا ب ــة عب ــن قتيب ـــ٢٦٧ت(الب ــق، )ه ــالص، :حتقي ــود خ ــد حمم  ولي

 .م١٩٩٨منشورات املجمع الثقايف، أبو ظبي، 

 .هـ١٨٧٠، طبعة قديمة، لكهنو، )هـ٤٦٠ت(حممد بن احلسن فهرس الطويس  . ١٧٩

أيمـن فـؤاد سـيد، مؤسـسة :، حتقيـق)هــ٣٧٧بعـد (، للنديم حممـد بـن إسـحاق )ج٢(الفهرست  . ١٨٠

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن، 

: حتقيــق، )هـــ١٢٥٠ت(للــشوكاين حممــد بــن عــيل عــة يف األحاديــث املوضــوعة، الفوائــد املجمو . ١٨١

 .ت.القاهرة، داملعلمي اليامين، 

رفــن : ، مطبــوع مــع كتــاب الــوالة لــه، حتقيــق)هـــ٣٦٠ت(للكنــدي حممــد بــن يوســف القـضاة،  . ١٨٢

 .ت.، دكست، طبعة مصورة ملؤسسة قرطبة، القاهرة

حممـد جعفـر : ، حتقيـق)هــ٣٢٩ ت( إسـحاق نبـ يعقـوب بـن ينـي حممـدِلُالك جعفـر  أبو، الكايف . ١٨٣

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 

حممـد الـدايل، مؤسـسة الرسـالة، . د: ، حتقيـق)هــ٢٨٥ت( للمربد حممد بـن يزيـد ،)ج٤(الكامل  . ١٨٤

 .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨، ٣بريوت، ط 

، دار الكتــاب )هـــ٦٣٠ت(مــد أيب احلــسن عــيل بــن حم، البــن األثــري )ج١٠(الكامــل يف التــاريخ  . ١٨٥

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٥العريب، بريوت، ط

سـهيل . د: ، حتقيـق)هــ٣٦٥ت(، لعبد اهللا بن عـدي )ج بالفهارس٨(الكامل يف ضعفاء الرجال  . ١٨٦

 .م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩، ٣زكار، وحييي غزاوي، دار الفكر، بريوت، ط 

 .م١٩٨٥،ـهـ١٤٠٥، ٥ط بريوت، ، دار الكتاب العريب،)ج بالفهارس١٠(الكامل يف التاريخ  . ١٨٧

 .هـ١٤٢٠حممد باقر األنصاري، مطبعة اهلادي، قم، : حتقيقكتاب سليم بن قيس اهلاليل،  . ١٨٨

 .م٢٠٠٩اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، كتاب املوتى،  . ١٨٩
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 .،مؤسسة الرسالة،بريوت)هـ٨٠٧( للهيثمي عيل بن أيب بكر كشف األستار بزوائد البزار، . ١٩٠

: حتقيــق، )هـــ٤٦٣ت(للخطيــب أمحــد بــن عــيل ، )ج٢( علــم الروايــةل معرفــة أصــوالكفايــة يف  . ١٩١

 .م٢٠٠٢إبراهيم مصطفى الدمياطي، مكتبة ابن عباس، سمنود، 

ْكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال  . ١٩٢ ، لعيل بن حـسام الـدين اهلنـدي، مؤسـسة الرسـالة، )ج١٨(َ

 . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩بريوت، 

، دار الكتـب )هـ٩١١ت(، للسيوطي )ج بالفهارس٣(عة الآليلء املصنوعة يف األحاديث املوضو . ١٩٣

 . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧العلمية، بريوت 

عبـد اهللا عـيل الكبـري وآخـرين، : ، حتقيـق)هــ٧١١ت( البن منظور حممد بن مكرم لسان العرب، . ١٩٤

 .دار املعارف، القاهرة

، مكتـب عبد الفتـاح أبـو غـدة: حتقيق، )هـ٨٥٢ت(، البن حجر العسقالين )ج١٠(لسان امليزان  . ١٩٥

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣املطبوعات اإلسالمية، حلب، 

حممــود إبــراهيم زايــد، دار الــوعي، : ، حتقيــق)هـــ٣٥٤ت(، ملحمــد بــن حبــان )ج٣(املجـروحني  . ١٩٦

 .  هـ١٤٠٢، ٢حلب، ط 

 .م١٩٦٧ ،٢ط بريوت، دار الكتب، ،)هـ٨٠٧ت(للهيثمي ،)ج١٠(جممع الزوائد ومنبع الفوائد  .١٩٧

 عبد الرمحن بن حممـد بـن :مجع وترتيب، )هـ٧٢٨ت( تيمية  أمحد بنجمموع فتاوى شيخ اإلسالم . ١٩٨

  .ت.قاسم وابنه حممد، دار التقوى ، بلبيس، د

إيلــزة ليخــتن، طبعــة مــصورة لــدار اآلفــاق . د: ، حتقيــق)هـــ٢٤٥ت( ملحمــد بــن حبيــباملحــرب،  . ١٩٩

 .اجلديدة ببريوت عن الطبعة اهلندية

 .ت.د شاكر، دار الرتاث،القاهرة،دمحأ:،حتقيق)هـ٤٥٦ت(البن حزم عيل بن أمحد، )ج١١(املحيل  .٢٠٠

حييـي وهيـب اجلبـوري، دار الغـرب . د: ، حتقيـق)هــ٣٣٣ت( أليب العرب حممد بن أمحد املحن، . ٢٠١

 . م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨، ٢اإلسالمي، بريوت، ط 

، البـن امللقـن عمـر بـن )ج٧(خمترص استدراك احلافظ الذهبي عىل مـستدرك أيب عبـد اهللا احلـاكم  . ٢٠٢

 .هـ١٤١١عبد اهللا بن محد، دار العاصمة، الرياض، : ، حتقيق)هـ٨٠٤(عيل 

حممـد زيـنهم : ، حتقيـق)هــ٧٣٢ت(، أليب الفدا، إسامعيل بن عـيل )ج٢(املخترص يف أخبار البرش  . ٢٠٣

 .ت.د. عزب، دار املعارف، القاهرة
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علـم التـاريخ عنـد : فرانز روزنتال، ملحـق بكتـاب: للكافيجي، حتقيقاملخترص يف علم التاريخ،  . ٢٠٤

 .املسلمني

إبـراهيم : حتقيـق،)هــ ٤٠٥ت(للحاكم حممد بن عبد اهللا النيسابوري املدخل إىل معرفة اإلكليل،  . ٢٠٥

 .ت.مصطفى، دار اهلدي، ميت غمر، د

شـكر اهللا قوجـاين، مؤسـسة : ، حتقيـق)هـ٣٢٧ت(البن أيب حاتم عبد الرمحن بن حممد املراسيل،  . ٢٠٦

 . م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٨، ٢الرسالة، بريوت، ط 

حممـد : ، حتقيـق)هــ٣٤٦ت(، للمسعودي عيل بن احلـسني )ج٤( ادن اجلوهر مروج الذهب ومع . ٢٠٧

 .م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧حميي الدين عبد احلميد، طبعة مصورة للمكتبة العرصية، بريوت، 

، طبعـة )هــ ٤٠٥ت(، للحـاكم حممـد بـن عبـد اهللا النيـسابوري )ج٤(املستدرك عىل الصحيحني  . ٢٠٨

 .  الطبعة اهلنديةمصورة ملكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب عن

 حممد بن عبد املحسن الرتكي، دار هجـر، ،)هـ٢٠٤ت( للطياليس سليامن بن داود ،)ج٤( املسند . ٢٠٩

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩القاهرة، 

، حتقيـق  حبيـب الـرمحن األعظمـي، دار )هــ٢١٩ت(، للحميدي عبد اهللا بن الزبري )ج٢(املسند  . ٢١٠

 .م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩الكتب العلمية، بريوت، 

ـــل ) بالفهـــارسج٥٢(املـــسند  . ٢١١ ـــن حنب ـــق)هــــ٢٤١ت(، ألمحـــد ب ـــاؤوط : ، حتقي شـــعيب األرن

 .م١٩٩٩ هـ ـ ١٤٢٠، ٢وآخرين،مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

حسني أسـد، دار الثقافـة : ، حتقيق)هـ٣٠٧ت(، أليب يعىل أمحد بن عيل )ج بالفهارس١٦(املسند  . ٢١٢

 . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢العربية، دمشق، 

، دار حـسني أسـد: ، حتقيـق)هــ٢٥٥ت( اهللا بن عبد الـرمحن ، للدرامي عبد)ج٤( مسند الدارمي . ٢١٣

 .م٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢١، الرياض، املغني

محـدي عبـد املجيـد، مؤسـسة : ، حتقيق)هـ٣٦٠(، للطرباين سليامن بن أمحد )ج٤(مسند الشاميني  . ٢١٤

 .م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧، ٢الرسالة، بريوت، ط 

حممـد طـاهر مالـك، مطبوعـات .د: ، حتقيـق)هــ١٦٣ت(إبراهيم بـن طهـامن مشيخة ابن طهامن،  . ٢١٥

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣جممع اللغة العربية، دمشق، 
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، حتقيــق حبيــب الــرمحن )هـــ٢١١ت(، لعبــد الــرزاق بــن مهــام )ج بالفهــارس١٢(املــصنف  . ٢١٦

 .م١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣، ٢األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 

حممـد عوامـة، : حتقيق، )هـ٢٣٥ت(، البن أيب شيبة عبد اهللا بن حممد )ج بالفهارس٢٦(املصنف  . ٢١٧

 .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧دار القبلة، جدة، 

الـشثري : ، تنـسيق)٨٥٢(، البن حجـر )ج بالفهارس١٩(املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية  . ٢١٨

 . م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩سعد بن نارص، دار العاصمة، الرياض، 

ة، اهليئـة املـرصية ثـروت عكاشـ. د: ، حتقيـق)هــ٢٦٧ت( البن قتيبة عبد اهللا بـن مـسلم املعارف، . ٢١٩

 . م١٩٩٢، ٦العامة للكتاب، القاهرة، ط 

. د :، حتقيـق)هــ٦٢٦ت(، لياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومـي )ج بالفهارس ٧(معجم األدباء  . ٢٢٠

 . وهي أحسن طبعات املعجم. م١٩٩٣إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

 .ت. وت، د، دار صادر، بري)هـ٦٢٦ت(، لياقوت )ج٥(معجم البلدان  . ٢٢١

طــارق : ، حتقيــق)هـــ٣٦٠ت(، للطــرباين ســليامن بــن أمحــد )ج بالفهــارس١٠(املعجــم األوســط  . ٢٢٢

 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٥عوض، وعبد املحسن إبراهيم، دار احلرمني، القاهرة، 

مؤســسة الريــان، محــدي عبــد املجيــد، : ، حتقيــق)هـــ٣٦٠ت(، للطــرباين )ج١٨(املعجــم الكبــري  . ٢٢٣

 . م٢٠١٠-هـ١٤٣١بريوت، 

أمحـد شـاكر، دار الكتـب املـرصية، : ، حتقيـق)هــ٥٤٠ت( للجواليقي موهوب بن أمحد، ب،املعر . ٢٢٤

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ٤القاهرة، ط

 .ت.د ، املطبعة املصطفوية، بومباي،)هـ٣٤٠ت نحو (ِّالَكيش حممد بن عمر معرفة أخبار الرجال،  .٢٢٥

: ، حتقيـق)٦٤٣ت( البن الصالح عثامن بن عبد الرمحن الـشهرزوري ،معرفة أنواع علم احلديث . ٢٢٦

 .٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، عبد اللطيف اهلميم، وماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بريوت

حممــد كامــل القــصار، : ، حتقيــق)هـــ٢٣٣ت(البــن حمــرز عــن حييــى بــن معــني معرفــة الرجــال،  . ٢٢٧

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، 

سـيد كـرسوي، دار : ، حتقيـق)هــ٤٥٨ت(ن ، للبيهقي أمحد بن احلـس)ج٧(معرفة السنن واآلثار  . ٢٢٨

 . م١٩٩١ هـ ـ ١٤١٢الكتب العلمية، بريوت، 
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الـسيد معظـم حـسني، : ، حتقيـق)هــ٤٠٥ت(للحـاكم حممـد بـن عبـد اهللا معرفة علوم احلـديث،  . ٢٢٩

 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧، ٢املكتبة العلمية، املدينة املنورة، ط

ــاريخ  . ٢٣٠ ــة والت ــن ســفيان )ج٤(املعرف ــق)هـــ٢٧٧ت(، للفــسوي يعقــوب ب أكــرم ضــياء . د: ، حتقي

 . هـ١٤١٠العمري، مكتبة الدار، املدينة املنورة، 

: ، حتقيـق)٤٩٢ــ٣١٣ص٥اجلـزء(، رواية عبد الـرزاق، املـصنف )هـ١٢٤ت( للزهري املغازي، . ٢٣١

 .حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت

ليـة اآلداب حممـد باقـشيش، منـشورات ك: ، مجـع ودراسـة)هـ١٤١ت( موسى بن عقبة املغازي، . ٢٣٢

 . املغرب. والعلوم اإلنسانية، بأكادير، جامعة ابن زهر

مارسـدن جـونس، عـامل الكتـب، . د: ، حتقيق)هـ٢٠٧ت(للواقدي حممد بن عمر ) ج٣(املغازي  . ٢٣٣

 .م١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٤، ٣بريوت، ط 

الـسيد أمحـد : ، حتقيق)هـ٣٥٦ت(أليب الفرج األصفهاين عيل بن احلسني ) ج٢ (مقاتل الطالبيني، . ٢٣٤

 .م٢٠٠٣قر، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص

هلمـوت : ، حتقيـق)هــ٣٢٤ت(أليب احلـسن األشـعري عـيل بـن إسـامعيل مقاالت اإلسـالميني،  . ٢٣٥

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ريرت، النرشات اإلسالمية، املعهد األملاين، 

يـل، عبـد الـسالم هـارون، دار اجل: ، حتقيـق)هــ٣٩٥ت(، ألمحد بـن فـارس )ج٦(مقاييس اللغة  . ٢٣٦

 . م١٩٩١ هـ ـ ١٤١١بريوت، 

عـيل عبـد : ، حتقيـق)هــ٨٠٨ت(، لعبـد الـرمحن بـن حممـد بـن خلـدون )ج٣(مقدمة ابن خلدون  . ٢٣٧

 .م١٩٧٩الواحد وايف، دار هنضة مرص، القاهرة، 

نــايف بــن هاشــم . د: ، حتقيــق)هـــ٨٠٧ت( للهيثمــي املقــصد العــيل يف زوائــد أيب يعــىل املوصــيل، . ٢٣٨

 . م١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢الدعيس، دار هتامة، جدة، 

: ، حتقيـق)هــ٧٥١ت( البن قيم اجلوزيـة حممـد بـن أيب بكـر املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، . ٢٣٩

 .ت. عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، د

حممـد أبـو الفـضل : ، حتقيـق)هــ٣١٠ت( للطربي حممد بن جريـراملنتخب من كتاب ذيل املذيل، . ٢٤٠

 . م١٩٧٧خ الطربي، دار املعارف، القاهرة، إبراهيم، مطبوع مع ذيول تاري
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ــوك  . ٢٤١ ــاريخ األمــم واملل ــتظم يف ت ــارس١٩(املن ــن عــيل )ج بالفه ــد الــرمحن ب ــوزي عب ، البــن اجل

 . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢، حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية، بريوت، )هـ٥٩٧ت(

أمحد حممد نور سـيف، . د: يزيد بن اهليثم، حتقيق رواية ابن طهامن من كالم أيب زكريا يف الرجال، . ٢٤٢

 .ت. دار املأمون للرتاث، دمشق، د

ــشيعة والقدريــة،  . ٢٤٣ ــص كــالم ال ــسنة النبويــة يف نق ــاج ال ــد احللــيم منه ــد بــن عب ــن تيميــة أمح الب

 .م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩حممد رشاد سامل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، . د: ، حتقيق)هـ٧٢٨ت(

الين البــن حجــر أمحــد بــن عــيل العــسق، )ج٢ ( ختــريج أحاديــث املختــرصموافقــة اخلــرب اخلــرب يف . ٢٤٤

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ٣، مكتبة الرشد، الرياض، ط حتقيق محدي السلفي،) هـ٨٥٢ت(

 موفـق عبـد القـادر، :، حتقيـق) هــ٣٨٥ت (للدارقطني عيل بـن عمـر ، )ج٥( املؤتلف واملختلف . ٢٤٥

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

نور الدين بن شـكري، : ، حتقيق)هـ٥٩٧ت(، البن اجلوزي عبد الرمحن عيل )ج٤(ات املوضوع . ٢٤٦

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨دار أضواء السلف، الرياض، 

بـشار :  حتقيـق روايـة حييـى بـن حييـى الليثـي،،)هــ١٧٩ت( لإلمام مالك بن أنـس ،)ج٢( املوطأ . ٢٤٧

 . ١٩٩٧-هـ١٤١٧عواد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

 .م١٩٧٢كي العاين، مطبعة العاين، بغداد،سامي م: ، حتقيق)هـ٢٥٦ت( بن بكار للزبرياملوفقيات،  .٢٤٨

عيل معـوض : ، حتقيق)هـ٧٤٨ت (، للذهبي حممد بن أمحد )ج٧(ميزان االعتدال يف نقد الرجال  . ٢٤٩

 . ١٩٩٥-هـ١٤١٦وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ــريس . ٢٥٠ ــسب ق ــد اهللا ن ــن عب ــصعب ب ــزبريي م ــق)هـــ٢٣٦ت(، لل ــسال، دار ل. إ: ، حتقي يفــي بروفن

 .م١٩٨٢املعارف، القاهرة، 

طـاهر : ، حتقيـق)هـ٦٠٦ت(، البن األثري املبارك بن حممد )ج٥(النهاية يف غريب احلديث واألثر  . ٢٥١

 .ت. الزاوي، وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د

منني عـيل بـن أيب طالـب،  وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من كالم أمـري املـؤهنج البالغة، . ٢٥٢

 .ت. رشح حممد عبده، مؤسسة األعىل للمطبوعات، بريوت، د

 .هـ١٣١٢مكتبة اإلمام أمري املؤمنني عيل العامة، أصفهان، الوايف، للفيض الكاشاين،  . ٢٥٣
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أمحد األرناؤوط وآخرين، دار إحيـاء : حتقيق، للصفدي خليل بن أيبك، )ج٢١(الوايف بالوفيات  . ٢٥٤

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ت، الرتاث العريب، بريو

 )هـ١١٠٤ت(  حممد بن احلسن احلر العاميلة،وسائل الشيعه يف تسهيل مسائل الرشيع . ٢٥٥

إحـسان . د: ، حتقيـق)هــ٦٨١ت( البن خلكان أمحد بن حممد وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، . ٢٥٦

 .   ت. عباس، دار صادر، بريوت، د

رفــن :  لــه، حتقيــقالقــضاةكتــاب ، مطبــوع مــع )هـــ٣٦٠ت(للكنــدي حممــد بــن يوســف الــوالة،  . ٢٥٧

 .ت.، دكست، طبعة مصورة ملؤسسة قرطبة، القاهرة

 :املراجع العربية واملرتمجة: ثالثا

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢ملحمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بريوت، طأبو بكر الصديق،  . ٢٥٨

محـد ، جرياجتاهات الفكر اإلسالمي املعارص يف مرص يف النصف األول من القرن الرابع عرش اهل . ٢٥٩

 .م١٩٩١-هـ١٤١٤ دار عامل الكتب، الرياض، بن صادق اجلامل،

 .مرص القديمة=  ضمن موسوعة مرص القديمة، ن،، لسليم حساألدب املرصي القديم . ٢٦٠

 يف تقويــة األحاديــث بالــشواهد واملتاباعــت، طــارق عــوض اهللا، مكتبــة ابــن تيميــة، اإلرشــادات . ٢٦١

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢القاهرة، ط

ــيهماالستــرشاق وامل . ٢٦٢ ــا عل ــم وم ــا هل ــرشقون م ــسباعي، . ، دست ــاهرة، مــصطفى ال ــسالم، الق دار ال

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

خلالـد بـن حممــد استـشهاد عـثامن ووقعـة اجلمـل يف مرويـات سـيف بــن عمـر يف تـاريخ الطـربي،  . ٢٦٣

  .م٢٠٠٤، دار اإليامن، اإلسكندرية، الغيث

-هــ١٤١٩ار الفكـر ، دمـشق، شوقي أبو خليل، د. ، داإلسقاط يف مناهج املسترشقني واملبرشين . ٢٦٤

 .م١٩٩٨

 .م٢٠٠٣اإلسكندرية، ،دار اإليامن،عيل الصاليب سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب،أسمى املطالب يف  .٢٦٥

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥  الرياض،،القفاري اهللا عبد بن نارص، أصول مذهب الشيعة . ٢٦٦

 .م٢٠٠٢، ١٥ط ، دار العلم للماليني بريوت،)هـ١٣٩٦ت (األعالم، خلري الدين الزركيل . ٢٦٧

عــيل حممــد الــصاليب، دار التقــوى، القــاهرة، ، االنــرشاح ورفــع الــضيق بــسرية أيب بكــر الــصديق . ٢٦٨

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦



 

 ٦٢٤

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤عابد سليامن املشوخي، الرياض، .دأنامط التوثيق يف املخطوط العريب،  . ٢٦٩

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣لبسام سالمة، مكتبة املنار، األردن، اإليامن بالغيب،  . ٢٧٠

 مكتبـة العلـوم واحلكـم، املدينـة املنـورة، ألكـرم ضـياء العمـري، يف تاريخ السنة املـرشفة،بحوث  . ٢٧١

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٥ط

ــف بــرسقة  . ٢٧٢ ــان والتعري ــرشيفالبي ــديث النبــوي ال ــد للنــرش، احل ــد القــادر، دار التوحي ، ملوفــق عب

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الرياض، 

، لعبـاس القمـيراء عليهـا الـسالم، بيت األحزان يف ذكر أحوال سيدة نساء العـاملني فاطمـة الزهـ . ٢٧٣

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار التعارف، بريوت، 

ــاريخ . ٢٧٤ ــراهيم ، الت ــرة املعــارف اإلســالمية، إب ــة ترمجــة دائ ــرة املعــارف اإلســالمية، تعريــب جلن دائ

 .م١٩٨١خورشيد، وآخرين، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 

اهليئـة همـي حجـازي وآخـرين، حممـود ف: ترمجـة: تاريخ األدب العـريب، كـارل بـروكلامن، ترمجـة . ٢٧٥

 .م١٩٩٣املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

حممود فهمي حجازي وآخرين، جامعة اإلمـام حممـد : ترمجةتاريخ الرتاث العريب، فؤاد سزكني،  . ٢٧٦

 .م١٩٩١-هـ١٤١١بن سعود، 

 .م١٩٦٨، جلرجي زيدان ، دار اهلالل، القاهرة، تاريخ التمدن اإلسالمي . ٢٧٧

يوليـوس فلهـوزن، ترمجـة حممـد سالم إىل هناية الدولة األموية، من ظهور اإلتاريخ الدولة العربية  . ٢٧٨

 .م١٩٦٨عبد اهلادي أبو ريدة، جلنة التأليف والرتمجة، القاهرة، 

أمـني فـارس، ومنـري بعلبكـي، دار العلـم : ، لكـارل بـروكلامن، ترمجـةتاريخ الشعوب اإلسـالمية . ٢٧٩

 .م١٩٦٨، ٥للماليني، بريوت، ط

ــام، . ٢٨٠ ــرب الع ــاريخ الع ــاهرة، : ســيديو، ترمجــة ت ــي، الق ــايب احللب ــسى الب ــرت، مطبعــة عي عــادل زعي

 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩

 .م١٩٨٧، ٣، دار العلم للماليني، بريوت، ط، شاكر مصطفىالتاريخ العريب واملؤرخون . ٢٨١

ملحمـد عـيل أبـو ريـان، دار تاريخ الفكر الفلـسفي، الفلـسفة اليونانيـة مـن طـاليس إىل أفالطـون،  . ٢٨٢

 .ت.إلسكندرية، داملعرفة اجلامعية، ا

 .ت.، ملحمد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، دتاريخ املذاهب اإلسالمية . ٢٨٣



 

 ٦٢٥

 اهليئــة املــرصية العامــة ألبــان ويــدجري، ترمجــة عبــد العزيــز جاويــد،التــاريخ وكيــف يفــرسونه،  . ٢٨٤

 .م١٩٩٦للكتاب، القاهرة، 

 .م١٩٨٤ حسني مؤنس، دار املعارف، القاهرة،.، دالتاريخ واملؤرخون . ٢٨٥

 .م٢٠٠١ترمجة عبد اإلله املالح، املجمع الثقايف، أبو ظبي، تاريخ هريودوت،  . ٢٨٦

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ يوسف العظم، دار القلم،دمشق، تارخينا بني تزوير األعداء وغفلة األبناء، . ٢٨٧

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥يوسف القرضاوي، دار الرشوق، القاهرة، تارخينا املفرتى عليه،  . ٢٨٨

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٣ يوسف اجلديع، مؤسسة الريان، بريوت، طعبد اهللا بنحترير علوم احلديث،  . ٢٨٩

ــة،  . ٢٩٠ ــصحابة يف الفتن ــف ال ــق مواق ــوثر، ط.دحتقي ــة الك ــة، ومكتب ــزون، دار طيب ــد أحم ـــ، ١٤٢٠، ٣حمم ه

 .م١٩٩٩

 سـليامن املـشوخي، أكاديميـة نـايف العربيـة، دعابـ.دالتزوير واالنتحال يف املخطوطات العربيـة،  . ٢٩١

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الرياض، 

 . دار طيبة، الرياضألسطريي مجال،يف، التصح . ٢٩٢

 .م١٩٨١، ٣لعامد الدين خليل، دار العلم للماليني، بريوت، طالتفسري اإلسالمي للتاريخ،  . ٢٩٣

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ دار الوفاء، املنصورة، عبد احلليم عويس،.دتفسري التاريخ علم إسالمي،  . ٢٩٤

كــرم .د: ، حتقيـق)هــ٧٤١ت(قي ملحمـد بـن حييـى املـالالتمهيـد والبيـان يف مقتـل الـشهيد عـثامن،  . ٢٩٥

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣دار اآلفاق العربية، القاهرة، حلمي فرحات، 

 للنــرش، الريــاض،  دار التوحيــدملوفــق عبــد القــادر،، توثيــق النــصوص وضــبطها عنــد املحــدثني . ٢٩٦

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

 ،٢ سـحيمي، دار الـسالم، القـاهرة، طألمحـد حـارس التوثيق بني الشيعة اإلماميـة وأهـل الـسنة، . ٢٩٧

 .م٢٠٠٨-هـ١٤١٩

ســعيد الغــانمي، هيئــة أبــو ظبــي : ، ترمجــة، أللفــرد بيــستونالتقــويم يف النقــوش العربيــة اجلنوبيــة . ٢٩٨

 .م٢٠٠٩للثقافة والرتاث، 

رفعـت فـوزي عبـد املطلـب، مكتبـة اخلـانجي، القـاهرة، . دتوثيق السنة يف القرن الثاين اهلجـري،  . ٢٩٩

 .م١٩٨١-هـ١٤٠٠

 .م٢٠٠٢سكندرية، ، دار اإليامن، اإل عيل الصاليب، بن عفانعثامنسرية تيسري الكريم املنان يف  . ٣٠٠



 

 ٦٢٦

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠السقيفة، مكتبة السنة، بورسعيد،أمحد خليل الشال، دار مجهرة تصانيف العرب،  . ٣٠١

 .هـ١٤٢٥عيل الصياح، دار املحدث، الرياض، .دد املحدثني يف بيان علل احلديث، جهو . ٣٠٢

 مكتبـة دار املنهـاج، الريــاض، ريم اخلـضري،لعبـد الكـ، احلـديث الـضعيف وحكـم االحتجـاج بـه . ٣٠٣

 .هـ١٤٢٦، ٣ط

 .م١٩٩٣، منشورات عويدات، بريوت، ريسلر، ترمجة خليل أمحد خليل جاك احلضارة العربية، .٣٠٤

 .م٢٠٠٦مكتبة اإلمام البخاري، اإلسامعيلية، حقبة من التاريخ، عثامن اخلميس،  .٣٠٥

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة، حممد قطب، دار الرشوق، حول التفسري اإلسالمي للتاريخ،  .٣٠٦

ُحممد جديـد، نـرش قـدمس : ، بحث نقدي يف مصادر التاريخ اإلسالمي املبكر، ترمجةخالد وعمر . ٣٠٧ ْ َ

 .م٢٠٠١للنرش والتوزيع، دمشق، 

 .هـ١٤٢١عبد احلميد فقيهي، مكتبة الرشد، الرياض، خالفة عيل بن أيب طالب،  .٣٠٨

 .م١٩٦١انجي، القاهرة، لساطع احلرصي، مكتبة اخلدراسات عن مقدمة ابن خلدون،  .٣٠٩

 الـسالم عبـدل ،اإلداريـة وسياسـته اخلطـاب بن عمر شخصية يف الواردة املرويات يف نقدية دراسة . ٣١٠

،  عامدة البحـث العلمـي باجلامعـة اإلسـالمية، املدينـة املنـورة، اململكـة العربيـة الـسعودي،عيسى آل حمسن بنا

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 .م٢٠٠٥دي شاهني، دار القاهرة، القاهرة، مح. د الدولة األموية املفرتى عليها،  . ٣١١

 .حممد حسن أغا بزرك الطهراين، طبع عىل نفقة رشكة طهرانيةالذريعة إىل تصانيف الشيعة،  . ٣١٢

، دار احلـرمني، القـاهرة، )هــ١٤٢٢ت(، للـوادعي مقبـل بـن هـادي رجـال احلـاكم يف املـستدرك . ٣١٣

 .م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩

 بــريوت، ، ملــاهر محــادة، مؤســسة الرســالة،ومــادةرحلــة الكتــاب العــريب إىل ديــار الغــرب فكــرا  . ٣١٤

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

 .م٢٠٠٦-هـ١٢٤٧حممود شاكر، مكتبة اخلانجي، القاهرة، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا،  . ٣١٥

ملطاع الطرابييش، دار الفكـر، رواة حممد بن إسحاق بن يسار يف املغازي والسري وسائر املرويات،  . ٣١٦

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤دمشق، 

 مكتبـة الـرتاث اإلسـالمي، ، ألنور اجلنـدي،اق واملسترشقني يف العلوم اإلسالميةسموم االسترش . ٣١٧

 .ت.القاهرة، د



 

 ٦٢٧

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧جمدي حممد عاشور، دار السالم، القاهرة، السنن اإلهلية يف األمم واألفراد،  . ٣١٨

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٤ملحمد عجاج اخلطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، طالسنة قبل التدوين،  . ٣١٩

حـسن إبــراهيم : ، فـان فلـوتن، ترمجـةة العربيـة والـشيعة واإلرسايليـات يف عهـد بنــي أميـةالـسياد . ٣٢٠

 .م١٩٣٤حسن، وحممد زكي، مطبعة السعادة، 

 .م٢٠٠٧، ١٠ القاهرة، ططه حسني، دار املعارف،الشيخان،  . ٣٢١

 .م١٩٧٤، إدارة ترمجان السنة، الهور، باكستان، إلحسان إهلي ظهري، الشيعة والسنة . ٣٢٢

 .هـ١٣٦٢، مكتبة النهضة املرصية، مطبعة مرص، القاهرة، ، حممد حسني هيكلكرالصديق أبو ب . ٣٢٣

 .م١٩٩٧أمحد أمني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ضحى اإلسالم،  . ٣٢٤

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧لبكر أبو زيد، دار الرشد، الرياض، طبقات النسابني،  . ٣٢٥

 عائشة والسياسة، سعيد األفغاين،  . ٣٢٦

دار طيبـة، لـسلامن بـن محـد العـودة، ،  يف أحـداث الفتنـة يف صـدر اإلسـالمعبد اهللا بن سـبأ وأثـره . ٣٢٧

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٤الرياض، ط

مرتــىض العــسكري، املجمــع العلمــي اإلســالمي، طهــران، عبــد اهللا بــن ســبأ وأســاطري أخــرى،  . ٣٢٨

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

 .م٢٠٠٢لعباس العقاد، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، عبقرية خالد،  . ٣٢٩

 .م٢٠٠٢لعباس العقاد، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، قرية الصديق، عب . ٣٣٠

 .م٢٠٠٢لعباس العقاد، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، عبقرية عمر،  . ٣٣١

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨حلمزة املليباري، دار ابن حزم، بريوت، ، عبقرية مسلم يف ترتيب أحاديث مسنده . ٣٣٢

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢ رضا، دار الكتب العلمية، بريوت، طملحمد رشيدعثامن بن عفان،  . ٣٣٣

 .هـ١٤٢٠مؤسسة اهلدى، ، ملحمد باقر املجليس، العقائد . ٣٣٤

، إلبـراهيم املوسـوي الزنجـاين النجفـي، منـشورات املهـدي، قـم، عقائد اإلمامية االثنـى عـرشية . ٣٣٥

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٥ط

 .ة مركز األبحاث العقائدي،حمد رضا املظفر، ملعقائد اإلمامية . ٣٣٦

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، مكتبة العبيكان، الرياض، أكرم ضياء العمري. دعرص اخلالفة الراشدة،  . ٣٣٧

 .مركز األبحاث العقائدية، عيل احلسيني امليالينلالعصمة،  . ٣٣٨



 

 ٦٢٨

، هرنــشو، ترمجــة عبــد احلميــد العبــادي، مطبعــة جلنــة التــأليف والرتمجــة والنــرش، علــم التــاريخ . ٣٣٩

 .ت.د. القاهرة

 .م١٩٨١سيد أمحد النارصي، مرص، . د علم التاريخ ومناهجه، . ٣٤٠

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١عبد الوهاب املسريي، وعزيز العظمة، دار الفكر، دمشق، العلامنية حتت املجهر،  . ٣٤١

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦مصطفى باجو، دار الضياء، طنطا، العلة وأجناسها عند املحدثني،  . ٣٤٢

 .ت. د ملحمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بريوت،عيل بن أيب طالب، . ٣٤٣

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢ملحمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط، عمر بن اخلطاب  . ٣٤٤

ــاب  . ٣٤٥ ــن اخلط ــر ب ــرصه،  عم ــصيته وع ــيلشخ ــدع ــصاليب، حمم ــا ال ــة الت ــاهرة،  مكتب بعني، الق

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 .هـ٢٠٠٩طه حسني، دار املعارف، القاهرة، الفتنة الكربى،  . ٣٤٦

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ان، مكتبة العبيكان، الرياض، حممد الغب،  فتنة مقتل عثامن بن عفان  . ٣٤٧

 .م١٩٩٧أمحد أمني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، فجر اإلسالم،  . ٣٤٨

اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب، أمحــد فــؤاد األهــواين، . دفجــر الفلــسفة اليونانيــة قبــل ســقراط،  . ٣٤٩

 .م٢٠٠٩، القاهرة

ــديم . ٣٥٠ ــرشقي الق ــت،  يوســف، جلــون كــولر، ترمجــة كامــلالفكــر ال ــة، الكوي ــسلة عــامل املعرف ، سل

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦لعبد الرزاق قسوم، دار الكلمة، املنصورة، ، فلسفة التاريخ من منظور إسالمي . ٣٥١

 .م١٩٧٥ مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، ، ألمحد حممود صبحي،يف فلسفة التاريخ . ٣٥٢

اهليئة املرصية العامـة للكتـاب، ود وآخرين، ول ديورانت، ترمجة زكي نجيب حممقصة احلضارة،  . ٣٥٣

 .م٢٠٠١القاهرة، 

 .م١٩٩٦فاروق أمحد الدسوقي، دار االعتصام، القاهرة، . دالقضاء والقدر يف اإلسالم،  . ٣٥٤

 .هـ١٤٢٥لعادل عبد الشكور الزرقي، دار املحدث، الرياض، قواعد العلل وقرائن الرتجيح،  . ٣٥٥

 عبــد الوهــاب بكــر، اهليئــة : ترمجــةجــاك جونيــور، ،كتابــة التــاريخ يف مــرص القــرن التاســع عــرش . ٣٥٦

 .م١٩٩٣املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .منشورات الرىض  حليدر اآلميل،،الكشكول . ٣٥٧



 

 ٦٢٩

، للــويس جوتـشلك، ترمجـة عايـدة ســليامن، وأمحـد مـصطفى، دار الكاتــب كيـف نفهـم التـاريخ . ٣٥٨

 .م١٩٦٦العريب، مؤسسة فرانكلني، بريوت، 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ملحمد قطب، دار الرشوق ، القاهرة، مي، كيف نكتب التاريخ اإلسال . ٣٥٩

ّخلزعل املاجدي، األهلية للنرش، عامن، متون سومر،  . ٣٦٠  .م١٩٩٨َ

 .١٩٨٤، دار اإلصالح، الدمام، ، حلسني حممد سليامناملدخل إىل دراسة علم التاريخ . ٣٦١

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤طارق عوض اهللا، دار ابن عفان ، القاهرة، املدخل إىل علم احلديث،  . ٣٦٢

 .ليحيى بن إبراهيم اليحيى، دار العاصمة، الرياض، مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي . ٣٦٣

 .م٢٠٠٦لنجيب العقيقي، دار املعارف القاهرة، املسترشقون،  . ٣٦٤

 .م٢٠٠٠اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، لسليم حسن، مرص القديمة،  . ٣٦٥

  الفالوجي، دار ابن عفان، القاهرة، ألكرماملعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جرير الطربي . ٣٦٦

 .م١٩٩٦ -ـه١٤١٧دار احلديث،القاهرة، صنعه حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن، .٣٦٧

ونــسنك وآخــرين، مكتبــة بريــل، . ي. أ. د: ، ترتيــباملعجــم املفهــرس أللفــاظ احلــديث النبــوي . ٣٦٨

 .م١٩٣٦ليدن، 

، ٢ عـيل، سـاعدت جامعــة بغـداد عـىل نــرشه، ط، جلــواداملفـصل يف تـاريخ العــرب قبـل اإلسـالم . ٣٦٩

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

 .ت.طه باقر، مكتبة املثنى، بغداد، د: لصمويل كريمر، ترمجةمن ألواح سومر،  . ٣٧٠

، مجـادى اآلخــرة ٢٥، كتــاب صـدر مـع جملــة منـرب اإلســالم العـدد اخلـامس، الــسنة مـن التلمـود . ٣٧١

 ،١٩٦٧أغسطس /هـ١٣٨٧

-هــ١٤٠٤ دار املنار،القـاهرة، رشـاد خليـل،ملحمـد  فسريه،املنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وت . ٣٧٢

 .م١٩٨٤

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥وقف السالم الطبعة األوىل ،عمر عيل بشريلث، األحادي إعالل يف أمحد اإلمام منهج .٣٧٣

 .م١٩٦٥، ٢حسن عثامن، دار املعارف، القاهرة، ط.، دمنهج البحث التارخيي . ٣٧٤

عبـد العظـيم الـديب، سلـسلة كتـاب األمـة، سـالمي، املنهج يف كتابات الغربيني عـن التـاريخ اإل . ٣٧٥

 .ت.الدوحة، د

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤مجال عبد اهلادي، دار الوفاء، املنصورة، .دمنهج كتابة التاريخ اإلسالمي،  . ٣٧٦



 

 ٦٣٠

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦حممد بن صامل، دار الرسالة، مكة املكرمة، منهج كتابة التاريخ اإلسالمي،  .٣٧٧

-هــ١٤٢٢الريـاض،   بـن محـد الفهـد، دار أضـواء الـسلف،لنـارصمنهج املتقدمني يف التـدليس،  . ٣٧٨

 .م٢٠٠١

، ٣ملحمــد مــصطفى األعظمــي، مكتبــة الكــوثر، الــسعودية، طمــنهج النقــد عنــد املحــدثني،  . ٣٧٩

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

 م٢٠٠٣العربية للدراسات والنرش،بريوت،املؤسسة عبد الرمحن بدوي، موسوعة املسترشقني،  . ٣٨٠

ــصحابة،  . ٣٨١ ــن ال ــرشقني م ــف املست ــنموق ــصورة، ســعد ب ــوي، املن ــد، دار اهلــدي النب ــد اهللا املاج  عب

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١

ـــدة للتـــاريخ اإلســـالمي،  . ٣٨٢ ـــة جدي ـــديب، دار الوفـــاء، املنـــصورة، . دنحـــو رؤي ـــد العظـــيم ال عب

 .م١٩٩٧-هـ٢،١٤١٨ط

 .، حلسني نصار، دار إقرأ، القاهرةنشأة التدوين التارخيي عند العرب . ٣٨٣

ز الـدوري، مركـز زايـد للـرتاث والتـاريخ، العـني، عبـد العزيـ.دنشأة علم التاريخ عنـد العـرب،  . ٣٨٤

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠اإلمارات العربية املتحدة، 

 .م٢٠٠١الدار اإلسالمية للطباعة والنرش،  ، للشيخ املفيد،النرصة لسيد العرتة يف حرب البرصة . ٣٨٥

ــربي . ٣٨٦ ــاريخ الط ــردة يف ت ــصوص ال ــد حــسن آل ياســني،ن ــريوت، ط، حمم ــاة، ب ــة احلي ، ٣ دار مكتب

 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧

ــديث . ٣٨٧ ــوم احل ــدة يف عل ــرات جدي ــاري،  نظ ــزة املليب ــزم حلم ــن ح ــريوت،  ، دار اب ـــ١٤٢٣، ب -ه

 .م٢٠٠٣

، دار ، لـصالح بـن سـعد اللحـداننقـد آراء ومرويـات العلـامء واملـؤرخني عـىل ضـوء العبقريـات . ٣٨٨

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥راجح، دمشق، 

اث والتــاريخ، العــني، فــاروق عمــر، مركــز زايــد للــرت. دنقــد الروايــة التارخييــة عنــد املــسلمني،  . ٣٨٩

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨اإلمارات العربية املتحدة، 

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١لعمر فالتة، مكتبة الغزايل، دمشق، الوضع يف احلديث،  . ٣٩٠

عبد الكريم الوريكات، مكتبة أضـواء الـسلف، الريـاض، . ، دالوهم يف روايات خمتلفي األمصار . ٣٩١

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠



 

 ٦٣١

 :الدوريات: رابعا

، لعبـد الـرمحن بـدوي، جملـة عـامل الفكـر، املجلـد اخلـامس، فلـسفة التـاريخأحدث النظريـات يف  . ٣٩٢

 .م١٩٧٤العدد األول، 

محدي شاهني، جملـة . داستخالف أيب بكر الصديق بني روايات احلديث والتاريخ دراسة مقارنة،  . ٣٩٣

 . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١٥ندوة التاريخ اإلسالمي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد 

 .م١٩٧٣، ٤ر، املجلد الثالث، العدد ، ألمحد أبو زيد، جملة عامل الفكة االجتامعيةالتطوري . ٣٩٤

، ١١حممد بـن عبـد الكـريم عبيـد، جملـة جامعـة أم القـرى، الـسنة .دالتلقني وأثره عند املحدثني،  . ٣٩٥

 .هـ١٤١٩، ١٨العدد 

 معهـد لعـادل سـليامن مجـال، جملـة، حاشية عـىل مفهـوم حممـود شـاكر لنظريـة ابـن سـالم النقديـة . ٣٩٦

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، اجلزء األول، ٤٢املخطوطات، جملد 

، ٢، ١، جـزآن ٢٨خلليل حييى نـامي، جملـة كليـة اآلداب، جامعـة القـاهرة، جملـد حروف احللق،  . ٣٩٧

 .م١٩٦٦

 .م١٩٧١لعبد العزيز الدوري، جملة عامل الفكر، املجلد الثاين، العدد الثاين، فلسفة التاريخ،  . ٣٩٨

، ٢، جـزء ٢٢حييى نامي، جملة كلية اآلداب، جامعـة القـاهرة، جملـد ، خلليل نقوش عربية جنوبية . ٣٩٩

 .م١٩٦٠

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ُوزارة األوقاف بسلطنة عامن، العدد األول،  جملة التسامح، . ٤٠٠

 : الرسائل العلمية: خامسا

 والفتوحــات اإلســالمية مــن خــالل دائــرة املعــارف افــرتاءات املستــرشقني عــىل اخلالفــة الراشــدة . ٤٠١

سالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين بجامعـة ، رسني عبد البارى سليامن، حلض وحتليل ونقداإلسالمية عر

 .األزهر

حممد السيد إبراهيم البـساطي، رسـالة  ،املطهر املقديس ومنهجه التارخيي يف كتاب البدء والتاريخ . ٤٠٢

هــ ١٤٢٩ ، امعـة األزهـرج، ةيـربة اللغة العـ كلي، يف التاريخ واحلضارة،)الدكتوراه (مقدمة لنيل درجة العاملية 

 .م٢٠٠٨ -

رسـالة  ، لعبد القادر حممـد عطـا صـويف،ريض اهللا عنهمثنى عرشية من الصحابة موقف الشيعة اال . ٤٠٣

 .هـ١٤١١ ،كلية الدعوة وأصول الدين  ، باملدينة املنورة،اجلامعة اإلسالمية ماجستري،
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 : املراجع األجنبية: اسادس
٤٠٤. - The Encyclopaedia Of Islam, New Edition, Leiden, 2000.                                  
٤٠٥ . LIDDELL - SCOTT, New York, 1897.        A Greek-English Lexicon,-  
٤٠٦ .S. C. WOODHOUSE, M.A, London, 1910 .          English-Greek Dictionary, -  
٤٠٧ . What Is History, E. P. CHEYNEY, University of Pennsylvania, 1907.          ـ 
٤٠٨ .  -The Succession to  Muòhammad,AStudy of the Early Caliphate,Wilferd Madelung, 

Cambridge University Press,1997.                                                                                             
٤٠٩ .-Islam from Prophet Muhammad to the Capture of Constantinople,Bernard Lewis, New 

York, 1987.                                                                                                                                
٤١٠ . ,William Muir, London,.                                                  The Caliphateـ  
٤١١ .,Simon Ockley, London, 1890.                                   The History of The Saracens-  
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  السرية الذاتية للمؤلف                            

  

 .الشالحممد أمحد خليل : ـ اإلسم

فق١٣٩٨رمضان  ٩ :ـ تاريخ امليالد  .١٩٧٨/أغسطس/١٣:   ، املوا

ليد   .مرص/حمافظة بورسعيد: ـ موا

  .متزوج ويعول: ـ احلالة االجتامعية

  DrELShaL@yahoo.com: ـ الربيد اإللكرتوين

  01099956371 / 002:        ـ هاتف

  .دكتوراه يف التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة: العلميةالدرجة 

  علمية الؤهالت امل

  ،م١٩٩٩:  ، املوافق ١٤٢٠ليسانس اآلداب، قسم التاريخ، من جامعة املنصورة. 

 م١٤٢٤/٢٠٠٣ سنة جامعة القاهرة، ت اإلسالمية من كلية دار العلوم،دبلوم خاص يف الدراسا.  

  متهيــدي ماجــستري يف قــسم التــاريخ اإلســالمي واحلـــضارة اإلســالمية، مــن كليــة دار العلــوم، جامعـــة
  . م١٤٢٥/٢٠٠٤ القاهرة، سنة

 ا جــستري، يف قــسم التــاريخ اإلســالمي واحلــضارة اإلســالمية، مــن كليــة دار العلــوم، جامعــة درجــة ا
ـــس لعقــــالء اإلنــــس، يف : وموضـــوعها. م، بتقـــدير ممتــــاز١٤٢٨/٢٠٠٧القـــاهرة، ســــنة  ُريــــاض األ

  .السرية النبوية وتاريخ اخللفاء حتقيق ودراسة

 ية، مـــن كليـــة دار العلـــوم، جامعـــة درجـــة الـــدكتوراه يف قـــسم التـــاريخ اإلســـالمي واحلـــضارة اإلســـالم
فـق١٤٣٣القاهرة، سـنة  م، بتقـدير مرتبـة الـرشف األوىل مـع التوصـية بطبـع الرسـالة ٢٠١٢: ، املوا

ر الوضع يف رواية التاريخ وتفسريه نامذج من اخلالفة الراشدة: عىل نفقة اجلامعة، وموضوعها  .أ

رز األعامل واملؤلفات العلمية والبحثية   أ
 ر عــىل م كتــاب يبحــث يف تــاريخ العقيــدة اإلســالمية، صــدر يف الــسنة النهائيــة مـــن : ائــدة احلقيقــةحــوا

  .م١٩٩٩:   ، املوافق١٤٢٠الليسانس، سنة



 

 ٦٣٤

  قــــوش، نــــرشته الــــدار قــــوش، بحــــث يف التــــاريخ اإلســــالمي يبحــــث يف شخــــصية األمــــري قرا حكــــم قرا
  .م٢٠٠٠/  ١٤٢١الذهبية بالقاهرة سنة 

 و عبيـدة بـن اجلـ راح، بحـث حمّكـم فـاز بـاملركز الثـاين عـىل مـستوى اجلمهوريـة يف مـسابقة أمني األمة أ
م، نـــرشته الـــدار الذهبيـــة ١٤٢١/٢٠٠٠مؤســـسة إقـــرأ اخلرييـــة، يف فـــرع الـــرتاجم اإلســـالمية، ســـنة 

  .م٢٠٠١/ ١٤٢٢بالقاهرة سنة 

  إقـــرأ الليــث بـــن ســـعد، بحـــث حمّكـــم فـــاز بـــاملركز الثـــاين عـــىل مـــستوى اجلمهوريـــة يف مـــسابقة مؤســـسة
  .م٢٠٠١/ ١٤٢٢اخلريية، يف فرع الرتاجم اإلسالمية، سنة 

 بـــع  كتـــاب مجهـــرة تـــصانيف العـــرب، دليـــل الباحـــث إىل املطبـــوع مـــن تـــراث العـــرب حتـــى القـــرن الرا
  .م٢٠٠٩/   ١٤٣٠نرشته مكتبة السنة ببورسعيد سنة .  صفحة٥٠٠اهلجري، جملد يف أكثر من 

 ـ ١٤٣١نــرشته مكتبــة الــسنة ببورســعيد ســنة . ، حتقيــقتــاريخ أيب ســعيد هاشــم بــن مرثــد الطــرباين  
  .م٢٠١٠

  علم التاريخ عنـد املـسلمني، كتـاب أكـاديمي متخـصص يعـارض كتـاب علـم التـاريخ عنـد املـسلمني
نز روزنثال،  يقع يف أكثر من  ُ صحيفة، صنف بغرض أن يكون مرجعا لطالب ٣٤٠للمسترشق فرا
  .م٢٠١٢/  ١٤٣٣: ه مكتبة التوحيد ببورسعيد سنةالدراسات العليا عىل وجه اخلصوص، نرشت

 ه لطالب النقل وعامة  املؤلف بهداالتاريخ يف اإلسالم، وهو خمترص للكتاب السابق أر  تقريب حمتوا
ُوطبـع حاليـا ضـمن مطبوعـات جملـة الـوعي اإلسـالمي حلـساب وزارة . الناس مـن غـري املتخصـصني

 .األوقاف الكويتية

  ،بمختـــرص إرشـــاد الـــساري، اختـــصار وهتـــذيب رياهدايـــة القـــ: وهبامـــشهخمتـــرص العقيـــدة البخاريـــة 
 .نرشه مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية ببورسعيدوترتيب، 

 ديوان أيب ذؤيب اهلذيل، حتقيق وختريج، نرشه مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية ببورسعيد. 

 ء لألصمعي، حتقيق ورشح، نرشه مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية ببورسعيد   .فحولة الشعرا

  الباري عىل تقريب فقه البخاري، حتت الطبععون. 

  اجلاهلية واملخرضمنييرتب املؤلف فيه ما صح من شعرأشعار اجلاهلية مما صح عن الرواة، مجهرة  
 أربــع قبائــل حتــى اآلن، وهــو شــعروترتيــب مــن حتقيــق انتهــى  وقــدعــىل القبائــل، ممــا صــح عــن الــرواة 

 .حتت الطبع

  ت األصــول قيــت املنهجيــة لدراســة العلــوم الــرشعية، حمــارضا  جمــالس يف دورة تعقــد كــل ة صــوريفأ
 .عام بمركز الدراسات والبحوث اإلسالمية ببورسعيد



 

 ٦٣٥

  َحدثنيـُبني القدماء واملالرواية التارخيية قيت يف ، ْ  ،جامعة القاهرةب كلية دار العلومحمارضة خاصة أ
  .م٢٠١٤  مارس١٤٣٥/٣١  مجادى األوىل٣٠ بتاريخ

 من أهم هـذه و ،تعددة حملية وعربية، منها حاليا جملة الوعي اإلسالميله مقاالت عدة يف صحف م
) املسلمون(املقاالت مقال رد عىل باحثة روسية فاز عىل مستوى العامل اإلسالمي يف مسابقة جريدة 

  .اإلسالمية الدولية

 ِّشـارك ببحـوث وورقـات بحثيـة متخصـصة، منهـا مـا قـدم ونـرش بـأعامل املـؤمتر الـدويل الثـاين للتــا ريخ ُ
الــــــفتن ىف عـــــرص : م، بعنـــــوان١٤٣٤/٢٠١٣اإلســـــالمي بكليـــــة دار العلـــــوم جامعـــــة القـــــاهرة لعـــــام 

ءة جديدة يف مناهج املتقدمني وبعض مرويات الفتن عند أهل السنة   .اخلالفة الراشدة ، قرا

 فاز بعدة مسابقات يف جمال البحث واملقالة.  

 عي عدة إجازات يف جمال القرآن الكريم والعلم الرشلديه.  

  شــغل منــصب عــضو جلنــة الــسرية والتـــاريخ اإلســالمي بــاملجلس األعــىل للــشئون اإلســالمية التـــابع
  .م١٣٤٣/٢٠١٣لوزارة األوقاف خالل العام 

  ت العامــــة واخلاصــــة كــــام شــــارك يف العديــــد مــــن النــــدوات واللقــــاءات قــــى العديــــد مــــن املحــــارضا أ
ًاإلسالمية والثقافية متحدثا وداعية ُ.  

 لدراسـات والبحـوث اإلسـالمية ببورسـعيد، ويـشغل حاليـا مـديرا عامـا لـه حيـث تفـرغ ا  مركزَسَّسَأ
صة يف جمــاالت وفــروع إلدارتـه، ويعمــل املركــز عـىل تــدريب وختــريج كـوادر علميــة أكاديميــة متخصـ

جمـــاالت الـــرتاث يف  العلميـــة  والـــدورات، فـــضال عـــن نـــشاط التحقيقـــات والبحـــوثةم الـــرشعيوالعلـــ
سالمية املختلفة، ويرشف بنفسه عىل هذه األعامل التي يعد من أوائلها حتقيق تاريخ والدراسات اإل

احلميــدي، كــام وضــع صــاحب الــسرية بنفــسه املنــاهج العلميــة الــرشعية التــي تــدرس بــاملركز للناشــئة 
ت والندوات العامة واملتخصصة. وللكبار معا   .ويلقي هبا الكثري من املحارضا

  
***  
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