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تقويم رواية البخاري ومحمد بن إسحاق

في صلح الحديبية
 حجة االسالم السيد حسني البدري  /احلوزة العلمية ــ قم املشرفة

اخلالصة:

الرواية موضع الدراسة هي ما رواه الزهري عن عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة يف صلح
احلديبية واليت ذكرها البخاري يف صحيحه وابن هشام يف سريته نقال عن ابن إسحاق  ،والرواية تسرد أحداث صلح
احلديبية من خروج النيب  حتى رجوعه إىل املدينة  ،وكانت الدراسة من جهتني :
األوىل من حيث السند  ،وثبت لنا عدم صالحية رواتها األوائل للوثوق واالعتماد مع أنها مرسلة  .وقد ناقشنا حماولة ابن
حجر وغريه للدفاع عنها  ،كما قمنا بدراسة شخصية مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة وعروة بن الزبري والزهري .
والثانية من حيث املنت واملضمون  ،وقد انكشف لنا انفرادها بذكر عدة أمور غريبة ال تتوافق مع ما ثبت من سرية
النيب  وشخصيته املبينة يف القرآن الكريم ومل ترد يف رواية أخرى من طريق آخر  ،هذا مضافا إىل حذف الرواية احد
أهم أحداث ومقاطع صلح احلديبية وهو بيعة الرضوان.

تمهيد
النيب

يعترب صلح احلديبية من املعامل األساسية يف حركة
الرسالية  ،والذي نزلت فيه سورة الفتح وآياهتا تسع وعشرون ،
ويكفينا لفهم ذلك مالحظة مضامني هذه السورة املباركة  ،وقول
اإلمام جعفر بن حممد الصادق : وما كانت قضية أعظم
(((
بركة منها  ،لقد كاد أن يستويل على أهل مكة اإلسالم .
حيتم علينا ُ
شحذ اهلمم وإجالة الفكر ملعرفة هذا الصلح
وهذا ِّ
العظيم املسمى يف القرآن الكرمي بالفتح املبني  ،وذلك يف سرينا
حنو معرفة شخص النيب وطبيعة حركته اإلهلية .
وملا مل يكن من قدر أخبار السرية النبوية احلفظ من التحريف
يف مجيع اجلزئيات ككتاب اهلل العزيز  ،وجب علينا قبل إطالق
((( الكليني ـ الكافي ج 8ص. 322

العنان حلركة الفكر  ،القيام جبمع ودراسة املرويات هبدف متييز
املحرف أو املوضوع عن الصحيح .
ّ
وقد قمنا بدراسة روايات صلح احلديبية يف رسالة مستقلة
كمتطلب للحصول على شهادة املاجستري وكان هذا البحث
جزءا من تلك الرسالة .
ملاذا ال بد لنا من تقييم رواية البخاري وحممد بن إسحاق ؟
إن أهم ما يدعونا إىل تقييم رواية البخاري وحممد بن
إسحاق لصلح احلديبية هو األمور التالية :
 . 1مشوهلا ألحداث صلح احلديبية من خروج النيب حىت
إحالله من اإلحرام  ،وإنفرادها بأمور مل ترد من طريق آخر .
 . 2وجودها يف صحيح البخاري وهو عند العامة من أهم
مصادر احلديث  ،وكذلك يف سرية ابن هشام املعافري وهو من

أهم مصادر كتب السرية املعتمدة واملشهورة عندهم .
 . 3وكل ذلك جعل الكثري يتخيل ان أهم مصدر عند املسملني
لصلح احلديبية هو رواية البخاري أو ابن إسحاق .
 . 4ان الرواة األوائل هلذه الرواية كانوا إما من بين أمية أو
من الذين هلم ميول أموية واضحة  .وهذا يفرض علينا دراسة
مدى تأثر الرواة والرواية بسياسة بين أمية العامة جتاه احلديث .
حتديد الرواية :
الرواية رواها مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة مرسال .
والشخص الوحيد الذين نقلها عنهم هو  :عروة بن الزبري .
والشخص الوحيد الذي نقلها مسندة عن عروة هو  :حممد بن
مسلم الزهري  ،ونقل أجزاءا منها باإلرسال (أي بدون التصريح
باسم مروان أو املسور) عن عروة بن الزبري  :هشام بن عروة ،
وأبو األسود املعروف بيتيم عروة مع اختالف كثري .
ويعترب أوثق طريق للرواية عند العامة ما نقله البخاري
بأسانيده عن الزهري  .ويأيت بعده ابن إسحاق الذي نقلها عنه
ابن هشام يف كتابه السرية النبوية .
ومضمون الرواية وسياقه عند البخاري خيتلف عما هو عند ابن إسحاق.
والذي يهمنا هو دراسة أحوال الرواة األوائل هلا  ،وتشخيص
ما انفردت به من أمور مل تذكر يف موضع آخر .
الرواية عند البخاري :
ذكرها يف صحيحه يف كتاب الشروط وكذلك يف كتاب

املُ ْح َصر  .وكذلك يف كتاب املغازي .
وسنده األساسي هلا عن عبد اهلل بن حممد عن عبد الرزاق
الصنعاين((( عن معمر بن راشد األزدي((( عن الزهري عن عروة
بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة .
(((
وكذلك ذكر أجزاءا منها بأسانيده عن سفيان بن عيينة
وعقيل((( وابن أخي الزهري(((  ،كلها تنتهي إىل الزهري .
وذكرها أبو داود((( وامحد((( والنسائي((( وغريهم .
ورواية البخاري هذه أشهر رواية حول صلح احلديبية
(((

((( عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر الجعفي  ،ابو جعفر البخاري
المعروف بالمسندي توفي سنة  229هـ  .وثقه الذهبي وابن حجر .
((( عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري موالهم اليماني  ،ابو بكر
الصنعاني  ،ولد سنة  126هـ وتوفي  211هـ وهو احد األعالم
والمصنفين وثقه الذهبي وابن حجر وقال عنه انه كان يتشيع .
((( معمر بن راشد األزدى الحدانى موالهم أبو عروة البصرى مولى عبد
السالم بن عبد القدوس (نزل اليمن)  ،ولد سنة  96هـ  ،وتوفي سنة
 154هـ وثقه ابن حجر والذهبي وهو احد األعالم .
((( سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي  ،ابو محمد الكوفي
المكي مولى محمد بن مزاحم ولد سنة  107هـ وتوفي سنة  198هـ ،
احد األعالم وثقه الذهبي وابن حجر .
((( عقيل بن خالد بن عقيل االيلي ابو خالد األموي موالهم  ،مولى
عثمان بن عفان  ،وثقه ابن حجر والذهبي توفي سنة  144بمصر .
((( محمد بن عبد اهلل بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب القرشى
الزهرى  ،أبو عبد اهلل المدنى توفي  152هـ و قيل بعدها  ،ابن حجر :
ِدة .
صدوق له أوهام  ،الذهبـي  :لينه ابن معين  ،و وثقه أبو داود و ع ّ
((( ابو داود ـ سنن ابي داود كتاب الجهاد ح. 2765
((( احمد بن حنبل ـ مسند أحمد ج 4ص. 328
((( النسائي ـ سنن النسائي ج 5ص. 170
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يف مصادر احلديث والتفسري والتاريخ والرجال وغريها عند
العامة .
رواية حممد ابن إسحاق :
ذكرها :
أمحد بن محنبل يف مسنده بسنده عن يزيد بن هارون عن
حممد بن إسحاق بن يسار عن الزهري .
(((
وعبد امللك ابن هشام املعافري يف كتابه السرية النبوية عن
زياد بن عبد اهلل البكائي((( عن ابن اسحاق عن الزهري .
(((
والطربي يف تارخيه((( عن ابن محيد((( عن سلمة بن الفضل
عن ابن اسحاق عن الزهري .
(((
(((
والبيهقي يف دالئل النبوة بسنده عن أمحد بن عبد اجلبار
عن يونس بن بكري( ، ((1عن ابن إسحاق عن الزهري .
(((

(((

((( احمد بن حنبل ـ مسند احمد بن حنبل  ،ج 4ص. 323
((( يزيد بن هارون بن زاذى  ،و قيل ابن زاذان بن ثابت  ،السلمى موالهم ،
أبو خالد الواسطى (قيل إن أصله من بخارى ولد سنة  117هـ  ,و قيل
 118هـ توفي سنة  206هـ  ،ابن حجر  :ثقة متقن عابد  ،الذهبـي :
أحد األعالم  ،قال أحمد  :حافظ متقن  ،و قال ابن المدينى  :ما رأيت
أحفظ منه  ،و قال العجلى  :ثبت متعبد .
((( ابن هشام ـ السيرةالنبوية  ،ج ، 2ص . 309 :
((( زياد بن عبد اهلل بن الطفيل العامرى البكائى  ،أبو محمد  ،و يقال أبو
يزيد  ،الكوفى توفي  183هـ  ،ابن حجر  :صدوق ثبت فى المغازى ،
و فى حديثه عن غير ابن إسحاق لين  ،و لم يثبت أن وكيعا كذبه ،
الذهبي  :قال ابن معين  :ال بأس به فى المغازى خاصة  .و قال أبو
حاتم  :ال يحتج به .
((( الطبري ـ تاريخالطبري  ،ج ، 2ص . 621
((( محمد بن حميد بن حيان التميمي  ،ابو عبد اهلل الرازي  ،توفي سنة
 248هـ  ،ابن حجر  ،حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه .
الذهبي  :وثقه جماعة واالولى تركه .
((( سلمة بن الفضل األبرش األنصارى موالهم  ،أبو عبد اهلل األزرق
الرازى (قاضى الرى) توفي بعد  190هـ  ،ابن حجر  :صدوق كثير
الخطأ ،لذهبـي  :وثقه ابن معين (و روى عنه)  ،قال البخارى  :عنده
مناكير  ،و قال أبو حاتم  :محله الصدق .
((( ج ، 4ص . 112 :
((( أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب
بن زرارة التميمى العطاردى  ،أبو عمر الكوفى  ،ولد سنة  177هـ
وتوفي سنة  272هـ بـ الكوفة قال ابن حجر  :ضعيف وسماعه للسيرة
صحيح .
( ((1يونس بن بكير بن واصل الشيبانى  ،أبو بكر و يقال أبو بكير الجمال
الكوفى (والد بكر و عبد اهلل ابنا يونس بن بكير (توفي  199هـ  ،قال
ابن حجر  :صدوق يخطىء  ،قال الذهبي  :الحافظ  ،قال ابن معين :
صدوق  ،و قال أبو داود  :ليس بحجة  ،يوصل كالم ابن إسحاق
باألحاديث .

مقارنة بني رواية البخاري وابن إسحاق :
أما البخاري فقد ّ
وفرقها يف عدة مواضع من
قطع الرواية ّ
كتابه  ،وجبمع هذه املواضع من كتاب الشروط وكتاب املغازي
(((1
وغريه حنصل على جمموع الرواية .
وأما ابن هشام راوي كتاب ابن إسحاق ومهذبه يف املغازي
والسرية النبوية فقد روى الرواية كاملة بدون تقطيع .
قال ابن كثري عند سرد سياق رواية ابن إسحاق  :هذا سياق
حممد بن إسحاق رمحه اهلل هلذه القصة  ،ويف سياق البخاري كما
(((1
سيأيت خمالفة يف بعض األماكن هلذا السياق .
وقال بعد ان ذكر سياق البخاري  :فهذا سياق فيه زيادات
وفوائد حسنة ليست يف رواية ابن إسحاق عن الزهري  ،فقد
رواه عن الزهري عن مجاعة منهم سفيان بن عيينة ومعمر وحممد
بن إسحاق كلهم عن الزهري عن عروة عن مروان ومسور
(((1
فذكر القصة .
وفيما يلي نذكر بعض الفوارق املهمة بني رواييت البخاري
وابن إسحاق :
 . 1تعداد اهلدي  ،وتعداد املسلمني  :عند ابن إسحاق سبعون
بدنة واملسلمون سبعمائة نفر  ،أما البخاري فذكر بضع عشر
مائة .
 . 2ذكر البخاري أن النيب بعث عينا فلما اخربه بان
قريش قد خرجت لصده استشار الناس بامليل على ذراريهم
فأشار عليه أبو بكر بعدم ذلك وقصد البيت  ،ومل يذكر ذلك ابن
إسحاق .
 . 3ذكر ابن إسحاق قوله : قولوا نستغفر اهلل واهنا احلطة
اليت عرضت على بين إسرائيل ومل يذكرها البخاري .
 . 4حول الرسل اليت بني قريش وبني رسول اهلل: 
ذكر ابن إسحاق ان األول بديل بن ورقاء مث مكرز بن حفص
األخيف مث احلليس بن علقمة (سيد األحابيش) مث عروة بن
مسعود الثّقفي .
وأما البخاري فقد ذكر  ،ان األول كان بديل بن ورقاء
مث عروة مسعود الثقفي مث ذكر أهنم بعثوا رجال من كنانة ومل
يذكر امسه بل قال فالن مث مكرز بن حفص  ،مث جاء سهيل بن
عمرو .
 . 5ذكر ابن إسحاق ان سهيل بن عمرو ملا جاء أطال الكالم
مع النيب واملفاوضة مث تراجعا مث جرى الصلح بينهما  .ومل
يذكر هذا املوضع البخاري .
( ((1ذكرها البيهقي بطولها في كتابه دالئلالنبوة  ،ج ، 4ص . 99 :
( ((1ابن كثير ـ البداية والنهاية ج 4ص. 194
( ((1ابن كثير ـ البداية والنهاية ج 4ص. 201

 . 6ذكر ابن إسحاق عن الزهري  :انه حني التأم بينهما الصلح
ومل يبق إال الكتاب وثب عمر بن اخلطاب ينكر على رسول اهلل
الصلح فكلمه رسول اهلل . ولكن البخاري مل يذكر ذلك إال
بعد كتابة الكتاب وجميء أيب جندل وإرجاعه إىل املشركني .
وحنن حني راجعنا دالئل النبوة البيهقي حيث ينقل نفس
رواية البخاري عن معمر عن الزهري وجدنا هناك زيادة
عجيبة حذفها البخاري وهي < :فقال عمر بن اخلطاب  :واهلل ،
ما شككت منذ أسلمت إال يومئذ فأتيت النيب صلى اهلل عليه
وسلم  . . .اخل > .
 . 7رواية البخاري حتذف اسم علي بن أيب طالب من كتابة
كتاب الصلح  .ويقول ان رسول اهلل دعا الكتاب  ،ولكن ابن
إسحاق يذكر ان رسول اهلل دعا علي بن أيب طالب
(((
ليكتب .
 . 8شروط الصلح  :عند ابن إسحاق  :وضع احلرب عن
ويكف بعضهم عن بعض ،
فيهن الناس
ّ
الناس عشر سنني يأمن ّ
على أنه من أتى حممدا من قريش بغري إذن وليّه ر ّده عليهم ،
ومن جاء قريشا ممن مع حممد مل ير ّدوه عليه  ،وإن بيننا عيبة
أحب أن يدخل
مكفوفة  ،وأنه ال إسالل وال إغالل  ،وأنه من ّ
أحب أن يدخل يف عقد
يف عقد حممد وعهده دخل فيه  ،ومن ّ
قريش وعهدهم دخل فيه  ،وأن يرجع عامه هذا وال يدخل
مكة .
والبخاري مل يذكر يف هذه الرواية العيبة املكفوفة وال املدة
وال أمان الناس وال أي شيء من ذلك .
 . 9وذكر ابن إسحاق يف قصة أيب جندل حتريض عمر بن
اخلطاب أبا جندل على قتل أبيه سهيل وإعراض أيب جندل عن
ذلك  .والبخاري مل يذكرها .
وهناك أمور وتفاصيل أخرى كثرية ذكرها ابن إسحاق ومل
يذكرها البخاري اعرضنا عن ذكرها خمافة التطويل .

علة ضعف سند الرواية ومحاولة ابن حجر وغيره
الدفاع عنها
ان سند الرواية سواء عند البخاري أو عند ابن إسحاق
ينتهي إىل املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم .
أما املسور فقد كان قدومه للمدينة يف السنة الثامنة بعد
((( قال احمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة  :حدثنا عبد اهلل قال :
حدثني أبي  ،حدثنا عبد الرزاق قال  :أنا معمر قال  :سألت الزهري :
من كان كاتب الكتاب يوم الحديبية ؟ فضحك وقال  :هو علي  ،ولو
سألت هؤالء قالوا  :عثمان  ،يعني بني أمية  .فضائل الصحابة  ،احمد
بن حنبل  ،ج 2ص. 381
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مل يكن من قدر أخبار السرية النبوية
احلفظ من التحريف يف مجيع
اجلزئيات ككتاب اهلل العزيز
الفتح  ،وهو ابن ست سنني((( بينما كانت احلديبية يف السنة
السادسة .
وأما مروان بن احلكم فلم تثبت له صحبة((( .
وعلى أي تقدير مل يكن املسور بن خمرمة وال مروان بن
احلكم ممن شهد احلديبية مع النيب . فالرواية مرسلة .
وقد نقل العيين عن حممد بن طاهر((( قوله يف هذه الرواية :
(((
احلديث املروي هنا معلول .
واإلرسال هنا ألجل عدم ذكر أمساء الصحابة الشهود الذين
رووا أحداث احلديبية  .وإمنا اعترب اإلرسال ضعفا يف الرواية ،
لسلبه إمكان التحقق من دراسة أحوال الرواة الذين أخفيت
وحذفت أمساؤهم .
قال النووي صاحب شرح صحيح مسلم  :مث املرسل
حديث ضعيف عند مجاهري املحدثني والشافعي وكثري من
الفقهاء وأصحاب األصول  ،وقال مالك  ،وأبو حنيفة يف طائفة :
صحيح  ،فإن صح خمرج املرسل مبجيئه من وجه آخر مسندًا
أو مرس ً
ال أرسله من أخذ عن غري رجال األول كان صحيحًا ،
ويتبني بذلك صحة املرسل وأهنما صحيحان لو عارضهما
صحيح من طريق رجحنامها عليه إذا تعذر اجلمع  ،هذا كله يف
غري مرسل الصحايب  ،أما مرسله فمحكوم بصحته على املذهب
الصحيح  ،وقيل كمرسل غريه إال أن تتبني الرواية عن صحايب
(((
واهلل أعلم .
((( ابن حجر ـ اإلصابة ج 9ص. 204
((( ابن حجر  :تهذيب التهذيب ج 10ص ، 91وتقريب التهذيب
ص. 332
((( قال الذهبي في سير أعالم النبالء ج 20ص : 503أبو زرعة المقدسي
الشيخ العالم المسند الصدوق الخير أبو زرعة طاهر بن الحافظ محمد
ابن طاهر بن علي  ،الشيباني المقدسي  ،ثم الرازي  ،ثم المهذاني (توفي
سنة  . )566ولد بالري سنة ثمانين  -وقيل  :سنة إحدى وثمانين -
وأربع مئة . .
((( العيني ـ عمدة القاري ج 14ص . 6
((( ابن شرف النووي ـ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في
أصول الحديث ـ اقسام الحديث ـ النوع التاسع .
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رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،هذا احلديث» .

(((

مناقشة ابن حجر
وقد حاول ابن حجر وغريه الدفاع عن الرواية واثبات
اعتبارها بأمرين :
االول  :بدعوى ان اإلرسال كان عن الصحابة  ،والصحابة
كلهم عدول .
الثاين  :بدعوى ان الرواية معتضدة بغريها من املرويات .
إقرار ابن حجر وغريه بهذه العلة وحماولتهالدفاع عن الرواية :

له ،

قال ابن حجر :
«هذه الرواية بالنسبة إىل مروان مرسلة  ،ألنه ال صحبة

وأما املسور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة ألنه مل حيضر
القصة ،
وقد تقدم يف أول الشروط من طريق أخرى عن الزهري
عن عروة أنه مسع املسور ومروان خيربان عن أصحاب رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر بعض هذا احلديث  ،وقد مسع
مسور ومروان من مجاعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر
وعثمان وعلي واملغرية وأم سلمة وسهل بن حنيف وغريهم ،
ووقع يف نفس هذا احلديث شيء يدل على أنه عن عمر كما
سيأيت التنبيه عليه يف مكانه .
وقد روى أبو األسود عن عروة فلم يذكر املسور وال مروان
لكن أرسلها وهي كذلك يف مغازي عروة بن الزبري أخرجها
(((
ابن عائذ يف املغازي له بطوهلا وأخرجها احلاكم يف اإلكليل
من طريق أيب األسود عن عروة أيضا مقطعة» انتهى كالم ابن
(((
حجر.
وقال العيين يف شرحه :
«وهذا احلديث بالنسبة إىل مروان مرسل ألنه ال صحبة له ،
وكذلك بالنسبة إىل املسور ألنه  :وإن كانت له صحبة  ،ولكنه
مل حيضر القصة ولكنهما مسعا مجاعة من الصحابة شهدوا هذه
القصة  ،كعمر وعثمان وعلي واملغرية بن شعبة وسهل بن حنيف
وأم سلمة وآخرين  ،وقد روى مروان واملسور عن أصحاب
((( اإلكليل في الحديث  -لالمام أبى عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم
النيسابوري المتوفى سنة خمس وأربعمائة صنفه لبعض االمراء ثم
صنف كتابا في أصول الحديث وسماه المدخل إلى اإلكليل اورد في
آخره ما اورده في اكليله من رموز األحاديث الصحيحة وطبقاتها .
(حاجي خليفة ـ كشف الظنون ج 1ص. )144
((( ابن حجر ـ فتح الباري ج 5ص. 241

التعبد بقاعدة عدالة الصحابة ال يكفي لتصحيح
األمر األول ُّ :
اإلرسال :
حاول ابن حجر وغريه القول  :بأن مروان واملسور كانا
قد رويا الرواية عن الصحابة  ،وذلك باعتبار تصريح عروة بن
الزبري بأنه مسعهما خيربان عن أصحاب رسول اهلل كما يف
رواية عقيل اليت ذكرها البخاري يف أول كتاب الشروط  ،وأيضا
وجود ما يدل يف منت الرواية على ان قضية أيب جندل مروية
عن عمر بن اخلطاب .
التعبد بعدالة مجيع الصحابة ـ عند ابن
وباعتبار ان وجوب ُّ
حجر وغريه ـ يقضي بعدم جواز الفحص عن عدالة فرد فرد
منهم واعتبار مجيعهم  ،فال يؤثر عدم املعرفة التفصيلية بأمساء
هؤالء الصحابة الرواة هلذه الرواية على األخذ هبا .
ولكن املتأمل يف هذه املحاولة جيدها غري جمدية يف التصحيح
ها هنا من جهتني :
التعبد والتمسك بقاعدة عدالة الصحابة ـ
األوىل  :ان مرتبة ُّ
ان صحت ـ تأيت بعد ثبوت وثاقة الرواة ِ
املرسلني أو الناقلني
عنهم  ،وحنن حني دراسنا شخصية مروان بن احلكم واملسور بن
خمرمة وعروة بن الزبري والزهري ثبت لنا عدم إمكان االعتماد
عليهم  ،وسوف نذكر ذلك فيما يلي .
الثانية  :ان نفس قاعدة عدالة مجيع الصحابة وبضمنهم
ُمسلِمة الفتح أمر غري مسلم عند اجلميع  .وعليه ال تفيد لتصحيح
اإلرسال .
قال ابن احلاجب  :األكثر على عدالة الصحابة  ،وقيل
كغريهم  ،وقيل إىل حني الفنت فال يقبل الداخلون  ،ألن الفاسق
غري معني  ،وقالت املعتزلة  ،عدول إال من قاتل عليا . ((( . . .
((( العيني ـ عمدة القاري ج 14ص . 6
((( المختصر  67/2وكذا في شرحه  .قال الذهبي  :ابن الحاجب المحدث
البارع مفيد الطلبة عز الدين عمر بن محمد بن منصور األميني الدمشقي
ابن الحاجب الجندي صاحب  :المعجم الكبير من أذكياء الطلبة
وأشدهم عناية  .وفي شعبان سنة ثالثين وست مئة توفي صاحبنا
الشاب الحافظ ابن الحاجب  .قال  :وكان دينا خيرا ثبتا متيقظا ( .سير

بل صرح مجاعة منهم  . 1السعد التفتازاين  . 2 ،واملارزي
شارح الربهان  . 3 ،وابن العماد احلنبلي  . 4 ،والشوكاين
وآخرون  ،ومن املتأخرين  . 5 :الشيخ حممود أبو رية  . 6 ،والشيخ
حممد عبده  . 7 ،والسيد حممد بن عقيل العلوي  . 8 ،والسيد حممد
رشيد رضا  . 9 ،والشيخ املقبلي  . 10 ،والشيخ مصطفى صادق
الرافعي(((  ،وآخرون بأن  :الصحابة غري معصومني وفيهم العدول
وغري العدول .
وقال العالمة السيد حمسن األمني (رمحه اهلل)  :وقالت الشيعة
حكم الصحابة يف العدالة حكم غريهم  . . .فمن علمنا عدالته
حكمنا هبا وقبلنا روايته ولزمنا له من التعظيم والتوقري بسبب
شرف الصحبة ونصرة اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهلل ما هو أهله ،
ومن علمنا منه خالف ذلك مل تقبل روايته  ،أمثال  :مروان بن
احلكم (على قول)  ،واملغرية بن شعبة  ،والوليد بن عقبة  ،وبسر
بن أرطاة  ،وبعض بين أمية وأعواهنم  ،ومن جهلنا حاله يف
العدالة توقفنا يف قبول روايته((( .
أقول  :هذا ويضاف إىل ذلك عدم استواء الصحابة يف العلم
والضبط والنقل كاستواء أسنان املشط حبيث ال يفرق بينهم ،
وسبب ذلك يعود إىل عوامل القوة والضعف يف اإلدراك أو النقل
أو التف ّقه والعلم أو مقدار تأثرهم أو خوفهم من السلطان .
وعليه فلو كان املسور ومروان ذكرا من نقال عنه من الصحابة
قصة احلديبية ونسبا كل قول إىل قائله ألمكن التحقق من صحة
هذه الرواية وألمكن متييز كثري مما خفي علينا على اخلصوص
وبني يدينا الكثري من التعارض واالختالف بني مرويات صلح
احلديبية وهذه الرواية اليت تنفرد بذكر أمور مل جند هلا شاهدا
من غريها .
ولعل االستفهام عن سبب حذف أمساء الصحابة من الرواية
يبدوا وجيها  ،باألخص مع مالحظة ما يأيت من ترمجة مروان
بن احلكم واملسور بن خمرمة وعروة بن الزبري .
آيات من سورة يس :
قال سبحانه وتعاىل يف سورة يس :
ُون ()6
﴿ لُِت ْن ِذ َر َق ْومًا ما ُأْن ِذ َر ُ
آباؤ ُه ْم َف ُه ْم غاِفل َ

أعالم النبالء ج 22ص. 370
((( انظر  )1( :شرح المقاصد )2( ، 310/5اإلصابة 19/1النصائح
الكافية )3( ، 161/النصائح الكافية 162/عن اآللوسي  )4( ،إرشاد
الفحول  )5( .شيخ المضيرة ابن هريرة 101/وراجع أضواء على السنة
المحمدية له أيضا  )6( .أضواء على السنة المحمدية  )7( .النصائح
الكافية  )8( .شيخ المضيرة  )9( .المصدر نفسه  )10( .إعجاز القرآن .
استفدنا هذه المصادر من رسالة العالمة السيد علي الميالني في حديث
أصحابي كالنجوم ص. 10
((( السيد محسن االمين ـ أعيانالشيعة  ،ج ، 1ص . 113 :
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ملاذا مل يرو عن مروان بن احلكم
واملسور بن خمرمة هذه الرواية غري
عروة بن الزبري؟
أألن كبار التابعني أو حىت صغارهم
كانوا ال يرونه أهال للنقل؟
ون (. . .)7
لََق ْد َح َّق الْ َق ْو ُل َعلى َأ ْكَث ِرِه ْم َف ُه ْم ال يُ ْؤِمُن َ
ون ( ﴾)10يس10-6/
َرَت ُه ْم َأ ْم ل َْم ُت ْن ِذ ْر ُه ْم ال يُ ْؤِمُن َ
ِم َأَأْنذ ْ
وس ٌ
واء َعلَْيه ْ
َ

وحنن جند ان نفي اإلميان واالستواء يف اإلنذار وعدمه ألكثر
قريش يتناىف مع إثبات عدالة مجيعهم  ،باألخص للذين اسلموا
بعد الفتح  ،واملعروف ان سورة يس مكيّة  ،فكيف ميكن افتراض
حصول عدالة مجيع الذين اسلموا بعد الفتح مبجرد اإلسالم بعد
ان نفت اآلية حصول إمياهنم أكثرهم ! ومن املعلوم ان اغلبهم ما
اسلموا إال بدفع سهم املؤلفة قلوهبم من الزكاة .
وينبغي ان ال يفهم من هذا الكالم ان الشك سوف يتطرق
إىل مجيع الصحابة وبالتايل نسلب الوثاقة من اجلميع بل املقصود
ضرورة االبتعاد عن املبالغة يف عدالة اجلميع والتفصيل بني من
يثبت إسائته واحنرافه عن الدين وبني غريه .
وينبغي أن ال ينسى ما يتعاهده الشيعة من دعاء األئمة
لصحابة النيب األخيار املنتجبني املروي عن اإلمام زين
العابدين هلم :
الص َحابَ َة
اب ُم َح َّم ٍد َخ َّ
ين أَ ْح َسنُوا َّ
اص ًة الَّ ِذ َ
«اَ َّلل ُه َّم َوأَ ْص َح ُ
ين أَبَْل ُوا الْبَ َ
وه َوأَ ْس َر ُعوا ِإلَى
َوالَّ ِذ َ
ال َء الْ َح َس َن فِي نَ ْص ِر ِه َو َكانَُف ُ
ِوفَا َدتِ ِه َو َسابَُقوا ِإلَى َد ْع َوتِ ِه َو ْاستَ َجابُوا لَ ُه َح ْي ُث أَ ْس َم َع ُه ْم ُح َّج َة
اج َوالأَْ ْو َ
ِسا َ
ِمتِ ِه َوقَاتَُلوا
التِ ِه َوف َ
ال َد فِي ِإ ْظ َها ِر َكل َ
َارقُوا الأَْ ْز َو َ
رَ
اء فِي تَ ْثب ِ
ين
ِيت نُبُ َّوتِ ِه َوانْتَ َص ُروا بِ ِه َو َم ْن َكانُوا ُم ْن َط ِو َ
اء َوالأَْبْنَ َ
الآْ بَ َ
ين َه َج َرتْ ُه ُم
َع َلى َم َحَّبتِ ِه يَ ْر ُج َ
ور فِي َم َو َّدتِ ِه َوالَّ ِذ َ
ون ت َ
ار ًة لَ ْن تَبُ َ
ِج َ
ات ِإ ْذ َس َكنُوا فِي
الْ َع َشائ ُِر ِإ ْذ تَ َعَّل ُقوا ب ُِع ْر َوتِ ِه َوانْتَ َف ْت ِم ْن ُه ُم الَْق َرابَ ُ
ظ ِّ
س لَُه ُم َّ
الل ُه َّم َما تَ َر ُكوا لَ َك َوف َ
ِل قَ َرابَتِ ِه فَ َ
ِن
ِيك َوأَ ْر ِض ِه ْم م ْ
ال تَ ْن َ
اشوا الْ َخ ْل َق َع َل ْي َك َو َكانُوا َم َع َر ُسول َ
ِض َوان َ
ِك ُد َعا ًة
رْ
ِك َوب َِما َح ُ
ِم ف َ
وج ِه ْم
ار قَ ْو ِم ِه ْم َو ُخ ُر ِ
ِيك دِيَ َ
لَ َك ِإلَْي َك َو ْاش ُك ْر ُه ْم َع َلى َه ْج ِره ْ
اش ِإلَى ِضي ِق ِه َو َم ْن َكَّث ْر َت فِي ِإ ْع َزا ِز دِين َ
ِن
ِن َس َع ِة الْ َم َع ِ
ِك م ْ
مْ
َم ْظ ُلو ِم ِه ْم» .
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األمر الثاني  :دعوى اعتضاد رواية البخاري بغريها غري صحيحة :
وأما ما ذكره ابن حجر وغريه بأن مضموهنا قد روي يف
رواية أيب األسود عن عروة وبالتايل فهي معتضدة مبا يشهد
لصحتها  ،ففيه :
أوال  :ان رواية أيب األسود مرسلة عن عروة أيضا  ،وهو
غري كاف يف االعتضاد الن االعتضاد حيتاج إىل وجود رواية
باملضمون عن طريق آخر غري الطريق األول .
وثانيا  :ان رواية أيب األسود ختالف رواية البخاري يف مجلة
من املوارد حىت ان السياق فيها خمتلف  .وهو يدل بدوره على
وجود أحناء خمتلفة من رواية احلديبية .
وثالثا  :ان جمرد التشابه يف بعض املضامني ال يدل على
صحة اجلميع  ،الن رواية البخاري عبارة عن جمموع مضامني
عدة روايات  ،فحصول التشابه بشروطه يفيد يف تلك املواضع
فقط  ،ال يف اجلميع .
ورابعا  :قد اتضح فيما سبق ان نفس رواية البخاري خمتلفة
يف سياقها عن رواية ابن إسحاق مع ان كالمها مرويان عن
عروة ومروان واملسور  ،وهذا حبد ذاته يضعف االعتضاد املزعوم
على فرض انعقاده .
ويضاف إىل كل ما سبق :
عدم وضوح معيار ومنهج اإلرسال ومجع الروايات والنقوالت
املتفرقة عن الصحابة يف الصلح وسوقها مبنت واحد  ،مبا ميكن ان
يبعث على االطمئنان والوثوق .
فهل اإلرسال ومجع الروايات مبنت واحد كان مبنيا على
التجرد املحض والذي ليس فيه ترجيح أو انتقاء أو موازنة بني
ُّ
النقوالت ؟
أو ان ذلك مت مع الترجيح واالنتقاء واملوازنة بني النقوالت
الختيار طائفة وترك طائفة أخرى ؟
وإذا كان هناك انتقاء لروايات دون أخرى  ،فما هو منهج
ذلك  ،وهل كان هذا املنهج قائما على األمانة العلمية وحتري
احلقيقة جتاه سنة النيب ؟
أو كان قائما على حتقيق منهج بين أمية العام جتاه حديث
وسنة النيب ؟
والذي يظهر جليا من مالحظة الرواية ومقارنتها بغريها
أهنا أخفت أجزاءا كثرية ومهمة من احلوادث كحذفها لبيعة
الرضوان بشكل كامل وحذفها اسم علي بن ايب طالب من
كتابة الصلح وغري ذلك مما سوف نتعرض له عند الكالم عن
مضموهنا  ،هذا مضافا إىل انفراد الرواية بأمور مل جند هلا شاهدا
من غريها .

بقي علينا التعرف على شخصية الرواة األوائل ودراسة مدى
تأثرهم بعوامل تسلب االعتماد عليهم  ،وحناول ان نذكر ما
تيسر لنا عن شخصية مروان بن احلكم  ،واملسور بن خمرمة ،
وعروة بن الزبري  ،والزهري  .ومن اهلل التوفيق .

دراسة شخصية مروان بن الحكم األموي
قال ابن كثري  :وقد كان أبوه احلكم من أكرب أعداء
النيب ، وإمنا أسلم يوم الفتح  ،وقدم احلكم املدينة مث طرده
النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل الطائف  ،ومات هبا  ،ومروان كان
أكرب األسباب يف حصار عثمان ألنه َز َّور على لسانه كتابا إىل
مصر بقتل أولئك الوفد  ،وملا كان متوليا على املدينة ملعاوية كان
يسب عليًا كل مجعة على املنرب  ،وقال له احلسن بن علي  :لقد
لعن اهلل أباك احلكم وأنت يف صلبه على لسان نبيه فقال  :لعن اهلل
(((
احلكم((( وما ولد واهلل أعلم  .وكان يلقب خيط باطل .
ذكر بعض موبقات مروان بن احلكم :
ونذكر فيما يلي مجلة من موبقات مروان بن احلكم روهتا
املصادر املعتربة :
(((
ـ قتله طلحة بن عبيد اهلل يف معركة اجلمل .
ـ بُغضه ونُصبه وسبه علي بن أيب طالب عليه السالم وأهل
(((
بيته عليهم السالم .
ـ قتله عددا كبريا من املسلمني يف معركة مرط راهج
(((
واستيالءه على اخلالفة بالسيف وسفك الدماء .
ـ منعه دفن احلسن بن علي عليهما السالم جبنب جده
بي صلى اهلل عليه وس ّلم فدخل
((( عن ابن عمر قال  :كنت عند النّ ّ
نبي اهلل صلى اهلل عليه وس ّلم ثالثا ،
علي يقود الحكم بأذنه فلعنه ّ
ّ
تاريخاإلسالم للذهبي  ،ج ، 3ص . 366 :
((( ابن كثير  ،البداية والنهاية ج 8ص. 284
((( محمد بن سعد  ،الطبقات الكبرى ج 5ص ، 38قال  :فلما رأى (مروان
بن الحكم) انكشاف الناس نظر إلى طلحة بن عبيد اهلل واقفا فقال واهلل
إن دم عثمان إال عند هذا هو كان أشد الناس عليه وما أطلب أثرا بعد
عين ففوق له بسهم فرماه به فقتله .
((( الذهبي ـ تاريخ اإلسالم  ،ج 3ص 366وابن األثير ـ الكامل في
التاريخ ج 4ص ، 193وابن عساكر ـ تاريخ دمشق ترجمة مروان ،
وعن محمد بن إسحاق  ،عن عمر بن علي قال  :قال مروان لعلي بن
أكف (وفي رواية ادفع) عن صاحبنا (عثمان)
الحسين  :ما كان أحد ّ
من صاحبكم (علي بن ابي طالب عليه السالم)  .قال  :فلم تشتمونه
على المنابر ؟ ! ! قال  :ال يستقيم لنا هذا إال بهذا ! ! انساباألشراف
للبالذري  ،ج ، 2ص  184 :وتاريخ مدينة دمشق ترجمة امير
المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السالم  .وفي رواية انه  نظر يوما
الى مروان فقال له ويلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك إذا ساءت
درعك  ،اإلستيعاب البن عبد البر ج 3ص. 1388
((( ابن عبد البر ـ اإلستيعاب ج 3ص. 1389

رسول اهلل ومحله السالح من اجل ذلك .
ـ سعيه باحلسني بن علي عليهما السالم إىل معاوية بن أيب
(((
سفيان .
ـ إعانته معاوية بن أيب سفيان يف اخذ البيعة ليزيد بن معاوية
(((
يف حياة معاوية وكان يتأول بآيات من القرآن كذبا .
ـ إشارته على الوليد بن عتبة بن أىب سفيان وايل املدينة
بقتل احلسني بن علي عليهما السالم عند امتناعه من بيعة يزيد
(((
بن معاوية .
ـ تش ّفيه بقتل احلسني عليه السالم حينما مسع واعية نساء
(((
بين هاشم .
ـ حتريضه ومعاونته بسر بن أرطاة يف اهلجوم على املدينة
يف واقعة احلرة اليت قتل فيها أكثر من سبعمائة من الصحابة
والتابعني وافتض فيها ألف بِكر حىت دخلت اخليول مسجد
رسول اهلل فبالت وراثت فيه !! (نستغفر اهلل)  ،فشكره يزيد
(((
بن معاوية على ذلك .
ـ وهو الذي جهز جيشا لقتل سليمان بن صرد الصحايب
(((
ومن معه فقتله بعني الوردة .
(((

((( ابن حجر ـ اإلصابة ج 1ص . 392ابن الثير ـ أسدالغابة  ،ج ، 1ص :
 ، 493ابن كثير ـ البداية والنهاية ج 8ص. 44
((( ابن كثير ـ البداية والنهاية ج 8ص ، 162والدينوري ـ األخبار الطوال
ص . 224و محمد بن طاهر لمقدسي ـ البدء والتاريخ ج 6ص. 8
((( البخاري ـ صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب سورة األحقاف
ج 6ص 42قال  :كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب
فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن
بن أبي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال
مروان ان هذا الذي انزل اهلل فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني
فقالت عائشة من وراء الحجاب ما انزل اهلل فينا شيئا من القرآن اال ان
اهلل انزل عذري  ،وراجع ايضا أسد الغابة  ،ج 3ص. 364
((( ابن كثير ـ البداية والنهاية ج 8ص ، 147والدينوري ـ األخبار الطوال
ص ، 227ابن قتيبة ـ واإلمامة والسياسة  ،ج ، 1ص  . 226 :قال
مروان للوليد بن عتبة حينما ورد خبر هالك معاوية واخذ البيعة
ليزيد  :ولكن عليك بالحسين بن علي وعبد اهلل بن الزبير  ،فابعث
إليهما الساعة  ،فان بايعا واال فاضرب أعناقهما قبل ان يعلن الخبر ،
فيثب كل واحد منهما ناحيه  ،ويظهر الخالف .
((( البالذري ـ أنساب األشراف ج 3ص  ، 217 :قال البالذري  :ولما
بلغ أهل المدينة مقتل الحسين كثر النوائح والصوارخ عليه  ،واشتدت
الواعية في دور بني هاشم فقال عمرو بن سعيد األشدق  :واعية بواعية
عثمان ! ! ! وقال مروان حين سمع ذلك :
كعجيج نسوتنا غدات األرنب
عجة
عجت نساء بني زبيد ّ
ّ
((( محمد بن سعد  ،الطبقات الكبرى ج 5ص . 39
((( ابن حجر اإلصابة ج 6ص 234وغيره  .قال الذهبي  :سليمان بن صرد
األمير أبو مطرف الخزاعي الكوفي الصحابي  .له رواية يسيرة . . .
قال ابن عبد البر  :كان ممن كاتب الحسين ليبايعه  ،فلما عجر عن
نصره ندم  ،وحارب  .قلت  :كان ديِّنا عابدا  ،خرج في جيش وساروا
للطلب بدمه وكان هو الذي بارز يوم صفين حوشبا ذا ظليم  ،فقتله .

403

روى البيهقي قال :
قال عروة بن الزبري  :أتيت عبد اهلل
بن عمر بن اخلطاب  ،فقلت له :
يا أبا عبد الرمحان  ،إنا جنلس
إىل أئمتنا هؤالء (أي بين أمية)،
فيتكلمون بالكالم  ،نعلم أن احلق
غريه  ،فنصدقهم  ،ويقضون باجلور ،
فنقويهم  ،وحنسنه هلم  ،فكيف ترى
يف ذلك ؟
فقال  :يا ابن أخي  ،كنا مع
رسول اهلل  نعد هذا النفاق  ،فال
أدري كيف هو عندكم
قدم اخلطبة يف صالة العيد قبل الصالة خالفا
ـ وهو أول من ّ
(((
للسنة .
رواية احلاكم حول لعن النيب مروان بن احلكم :
وحني ذكر احلاكم حديث النيب إذا بلغت بنو أمية
أربعني اختذوا عباد اهلل خوال ومال اهلل حنال وكتاب اهلل دغال
وكذلك حديث هالك هذه األمة على يدي أغيلمة من قريش ،
قال  :وهلذا احلديث توابع وشواهد عن رسول اهلل وصحابته
الطاهرين واألئمة من التابعني مل يسعين إال ذكرها فذكرت بعض
ما حضرين منها  ،مث قال :
عن ميناء موىل عبد الرمحن بن عوف عن عبد الرمحن بن
عوف رضي اهلل عنه قال  :كان ال يولد ألحد مولود إ ّ
يت
ال أ َ
حض سليمان على الجهاد  ،وسار في ألوف لحرب عبيد اهلل بن زياد .
سير أعالم النبالء الذهبي ج 3ص. 394
((( البخاري ـ صحيح البخاري كتاب العيدين ج 2ص : 4قال  :قال أبو
سعيد فلم يزل الناس على ذلك (ايقاع خطبة العيد بعد الصالة) حتى
خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا
المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل
أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصالة فقلت له
غيرتم واهلل فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم واهلل خير مما
ال أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصالة فجعلتها قبل
الصالة وانظر ايضا ابن األثير الكامل في التارخ ج 4ص. 194

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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واألهواء الشخصية على رواية احلديث ؟
تعليقنا على توثيق بعض علماء العامة ملروان بن احلكم مع كل ما ذكر :

به النيب فدعا له  ،فادخل عليه مروان بن احلكم فقال هو
الوزغ ابن الوزغ امللعون ابن امللعون  .هذا حديث صحيح اإلسناد
(((
ومل خيرجاه .
بعض آراء العلماء يف مروان :
وقال أبو حامت  :عائذ باهلل أن حنتج خبرب رواه مروان بن
(((
احلكم وذووه يف شيء من كتبنا .
وذكر ابن حجر  :ان مسلم صاحب الصحيح مل يعتمد على
(((
مروان بن احلكم .
اخلالصة :
وهلذا كله وغريه كثري حنن حنتاط يف قبول رواية مروان بن
احلكم .
وحنتمل ان مروان بن احلكم حدث برواية الصلح هذه يف
أيام حكم معاوية بن أيب سفيان ملا كان واليا على املدينة سنة
مخسني أو قبلها بقليل أو بعدها ويشهد لذلك ان عروة بن الزبري
راوي هذه الرواية عن مروان قد ولد يف أوائل خالفة عثمان
(((
وعلى قول مصعب الزبريي ولد عروة لست من خالفة عثمان
يعين سنة تسع وعشرين من اهلجرة فيكون عمره نيفا وعشرين
أيام والية مروان .
وحنن نتسائل ملاذا أخفى مروان بن احلكم أمساء هؤالء
الصحابة الذين نقل عنهم وعرض لنا متنا جمردا !
وملاذا مل يرو عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة هذه
الرواية غري عروة بن الزبري ؟ هل ألن كبار التابعني أو حىت
صغارهم كانوا ال يرونه أهال للنقل عنه أو ان للمسألة تفسريا
آخرا يرجع إىل تأثري تويل احلكم والسلطة واألحقاد القدمية
((( الحاكم النيسابوري المستدرك ج 4ص479
((( ابن حبان ـ صحيح ابن حبان ج 3ص . 397
((( ابن حجر  ،مقدمة فتح الباري ص. 443
((( ابن حجر ـ تهذيب التهذيب  ،ترجمة عروة .

وحنن جند ان البخاري وغريه قد صححه((( واخرج له وذكره
ابن حبان يف الثقات وكذلك غريه !
وهم قد جزموا بعدم صحبته فحاله حال غريه من الرواة
وال تشمله قاعدة العدالة  ،وقد ذكرنا من موبقاته ما هو متفق
عليه كبغضه لعلي بن أيب طالب عليه السالم وسبه له ومعاونته
بسر بن أرطاة يف قمع مترد أهل املدينة الذي أدى بقتل كثري من
الصحابة والتابعني وأوالدهم واستباحة نسائهم وقتله سليمان
بن صرد وكثري من املسلمني وغري ذلك وهذه األمور لو كان
قام مبعشارها احد سواه ألقاموا عليه الدنيا وما أقعدوها  ،ولكن
جندهم بد ً
ال من ذلك ينقلون قول عروة بن الزبري  :فال أخاله
(((
يتهم علينا  ،ويوثقونه .
وحنن ال نعرف كيف حصل ذلك  ،فان أمثال قول عروة
التعرف على أحوال مروان ومل تنقل
يؤخذ به عندهم لو مل ميكن ُّ
لنا إخباره ولكن مع اطالعنا عليها ال جمال لألخذ بقوله .
بالتأمل يف كالم ابن عبد الرب
السر يف ذلك كله يتضح ُّ
ولعل ِّ
ال ُقرطيب بترمجة مروان حيث قال :

(فعلى قول مالك توىف رسول اهلل وهو ابن مثان سنني
أو حنوها ومل يره ألنه خرج إىل الطائف طفال ال يعقل وذلك أن
رسول اهلل كان قد نفى أباه احلكم إليها فلم يزل هبا حىت
وىل عثمان بن عفان فرده عثمان فقدم املدينة هو وولده يف
خالفة عثمان وتوىف أبوه فاستكتبه عثمان وكتب له فاستوىل
(((
عليه) .
ويتضح منه ان عثمان بن عفان هو املسؤول عن إرجاع
احلكم وابنه مروان من الطائف إىل املدينة بعد وفاة لرسول
اهلل خالفا له مما يعين إرجاع مقامهم االجتماعي يف
املدينة الذي وضعه رسول اهلل عنهم بطردهم  ،وهو الذي
استكتبه وأواله بيت املال فهو يتحمل كثريا مما صدر من مروان
بن احلكم .
وحنن جند ان قبوهلم قول عروة بن الزبري لتصحيح وثاقة
مروان على الرغم من خمالفته للقواعد يف قبول الرواية جاء
لنفي تعرض عثمان بن عفان وما حدث يف خالفته إىل قتله
للمؤاخذة واملسائلة  ،ومع ذلك هناك أمورا أخرى اعرضنا عن
تناوهلا لالختصار .
((( راجع البخاري ـ التاريخ الكبير ج 7ص. 368
((( البخاري ـ التاريخ الكبير ج 7ص. 368
((( ابن عبد البر ـ االستيعاب  -ج  - 3ص . 1387

ولذا قال حممد بن عقيل  :فتعديل مثل مروان تفريط واضح .
ومما حيري منه العاقل املتدين رواية البخاري عن مروان وأشباهه
(((
وترفعه عن الرواية علوم النيب جعفر الصادق .
دفع توهم :
روى البخاري وغريه عن علي بن حسني عن مروان بن
احلكم قال شهدت عثمان وعليا رضي اهلل عنهما وعثمان ينهى
عن املتعة وأن جيمع بينهما فلما رأى علي أهل هبما لبيك بعمرة
وحجة قال ما كنت ألدع سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم لقول
(((
أحد .
وبلفظ آخر  :قال شهدت عثمان وعليا مبكة واملدينة وعثمان
ينهى عن املتعة وان جيمع بينهما فلما رأى على ذلك أهل هبما
فقال  :لبيك حبجة وعمرة  ،فقال  :تراين أهنى الناس وأنت
تفعله ؟ قال  :مل أكن ألدع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
(((
وسلم بقول أحد من الناس .
وروى الشافعي وغريه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن
جده علي بن احلسني (عليهم السالم) قال دخلت على مروان
بن احلكم فقال ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك ما هو إال أن
ولِيَنا يوم اجلمل فنادى مناديه  :ال يقتل مدبر وال يذفف على
(((
جريح .
وقد يتوهم بعض الناس من الروايتني السابقتني ان علي بن
احلسني  كان يرى وثاقة وعدالة مروان للرواية عنه مع
مر .
كل ما ّ
ولكن هذا توهم يف غري حمله  ،ويظهر بطالنه بأدىن تأمل يف
مضمون الروايتني .
أما احلديث األول فالذي جند فيه  :ان اإلمام زين العابدين
نقل عن مروان علة خمالفة جده اإلمام علي بن أيب طالب
للخليفة عثمان بن ع ّفان يف أهم مسائل احلج  ،وهي اجلمع بني
العمرة واحلج واإلهالل هبما معا وهو ما يسمى حبج التمتع الذي
هنى عنه اخلليفة عمر بقوله املعروف (متعتان كانتا على عهد
رسول اهلل أنا أهنى عنهما وأعاقب عليهما((() .
((( العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل  ،السيد محمد بن عقيل
ص ، 78قال العالمة الطهراني في الذريعة ج 1ص : 279السيد الجليل
المعاصر السيد محمد بن عقيل بن عبد اهلل بن يحيى العلوي الحسيني
الحضرمي المولود في شعبان سنة  ، 1279والمتوفى سنة  1350في
المكال باليمن .
((( البخاري ـ صحيح البخاري ج 2ص. 151
((( الذهبي ـ تذكرة الحفاظ ج 3ص. 786
((( الشافعي ـ األم ج 4ص . 229والشيخ الطوسي ـ المبسوط ج7
ص. 264
((( راجع  :بداية المجتهد  346 : 1باب القول في التمتع  ،وزاد المعاد البن
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سئل حيىي بن معني  :هل األعمش
مثل الزهري ؟
قال  :برئت من األعمش أن يكون
مثل الزهري  ،الزهري يرى العرض
واإلجازة ويعمل لبين أمية واألعمش
فقري صبور جمانب للسلطان ورع
عامل بالقرآن
وهذا النقل من أجل إقامة احلجة على أتباع اخللفاء
واألمويني  ،وليس من أجل االستشهاد على سنة رسول اهلل، 
وكيف ذلك وأبوه احلسني وعمه احلسن سبطا رسول
اهلل وجده علي بن أيب طالب وجدته فاطمة الزهراء
وجده النيب وهو الذي شهد له العدو واملوايل والبعيد
والقريب بأنه أعلم أهل زمانه وأورعهم وأزهدهم(((  ،وإمنا ذلك
مهوا باملسلمني إلرجاعهم إىل
من اجل كشف حماوالت من ّ
اجلاهلية األوىل وسنن مشركي قريش  ،فالسبب إذن هو نقل
خالف علي مع عثمان إىل األجيال القادمة  ،والذي أحجم
عنه رواهتم .
وأما احلديث الثاين فهو يثبت لألمويني وأتباعهم ان عليا
مل يكن طالب حرب وقتل كما يزعمون يف إعالمهم فهو الذي
مينع من ان يقتل املدبر أو يدفَّف على اجلريح وقد خرجوا
لقتاله .
هذا والبد االنتباه إىل ان الوثاقة ال تثبت مبجرد نقل الراوي
الثقة الثبت عن راو جمروح أو جمهول  ،بل ال بد من إحراز ذلك
بقرائن ككثرة الرواية عنه أو االحتجاج به يف مقام نقل السنة أو
غري ذلك  ،فإن نقل الراوي الثقة الثبت عن راو جمروح أو جمهول
قد يكون ألجل كشف الكذب وإظهار احلق أو دواع أخرى ال
القيم  205 : 2فصل « إباحة متعة النساء  .وشرح النهج ، 167 : 3
والمغني البن قدامة  ، 527 : 7والمحلى البن حزم  ، 107 : 7وتفسير
القرطبي والرازي  ، 167 : 2و  201 : 3و  ، 202وكنز العمال : 8
 293و  ، 294والبيان والتبيين للجاحظ  . 223 : 2وراجع الطحاوي
في كتابه شرح معاني اآلثار  ،مناسك الحج ص  374عن ابن عمر ،
وكنز العمال ط  .األولى  293 : 8و . 294
((( انظر  :الذهبي ـ سير اعالم النبالء ج 4ص 386بترجمة علي بن
الحسين (عليهما السالم) .
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عالقة هلا باعتقاد العدالة والوثوق .

دراسة شخصية المسور بن مخرمة
ليس املسور كمروان بن احلكم يف الفساد والظلم والطغيان ،
وخالصة سريته :
ان أباه كان من مسلمة الفتح وكان من املؤلفة قلوهبم .
وكان املسور مع عبد اهلل ابن الزبري  ،وكان ابن الزبري ال
يقطع أمرا دونه .
وقد قتل يف واقعة رمي الكعبة باملنجنيق  ،بعد أن قاتل دون
ابن الزبري .
وكانت اخلوارج تغشاه وينتحلونه .
(((
وكان إذا ذكر معاوية صلى عليه .
وقد روى املسور قصة خطبة علي  بنت أيب جهل على
فاطمة  ((( وادعى انه كان يومئذ حمتلما .قال ابن حجر:
واملسور مل حيتلم يف حياة النيب .((( وقال بترمجته بعد ذكر
احلديث :وهو مشكل املأخذ ،ألن املؤرخني مل خيتلفوا أن مولده
كان بعد اهلجرة ...فيكف يسمى حمتلما(((.

دراسة شخصية عروة بن الزبير
ولد عروة بن الزبري يف أوائل خالفة عثمان بن عفان ،
وتتلخص شخصيته عروة بن الزبري يف أنه مل يكن هواه مع علي
ابن أيب طالب وال مع أهل البيت  ، ورمبا ساير األمويني
يف سبهم عليا والنيل منه  ،وكذلك ساير أخاه عبد اهلل بن
الزبري يف بغضه لعلي ، وكان هواه مع خالته عائشة فقد
حفظ عنها كثري مما روته وكان يفيت الناس على أيب بكر وعمر
بن اخلطاب وله مع ابن عباس منازعات حول املتعتني نقلها
أصحاب احلديث .
عن ابن عباس قال متتع النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال
عروة بن الزبري هنى أبو بكر وعمر عن املتعة فقال ابن عباس ما
يقول ُعريَّة ؟ قال يقول هنى أبو بكر وعمر عن املتعة فقال ابن
(((
عباس أراهم سيهلكون .
وقال ابن أيب خيثمة :كان يوم اجلمل ابن ثالث عشرة سنة
فاستُ ْصغِر أي ُر َّد عن احلضور مع أبيه الزبري وخالته عائشة .
وكان يسمي ملوك بين أمية أئمته ويسايرهم فيما يطلبونه ،
((( انظر تاريخ دمشق ـ ابن عساكر ج 58ص. 168
((( قد اثبت العالمة السيد علي الميالني عدم صحة هذا القصة راجع كتابه
الرسائل العشر الرسالة رقم .6
((( فتح الباري ـ ابن حجر ج  9ص .286
((( تهذيب التهذيب ـ ابن حجر ج 1ص.137
((( احمد بن حنبل ـ مسند احمد ج 1ص. 337

فقد روى البيهقي قال  :قال عروة بن الزبري  :أتيت عبد اهلل بن
عمر بن اخلطاب  ،فقلت له  :يا أبا عبد الرمحان  ،إنا جنلس
إىل أئمتنا هؤالء  ،فيتكلمون بالكالم  ،نعلم أن احلق غريه ،
وحنسنه هلم  ،فكيف
فنقويهم ِّ ،
فنصدقهم  ،ويقضون باجلور ّ ،
ترى يف ذلك ؟ فقال  :يا ابن أخي  ،كنا مع رسول اهلل نعد
(((
هذا النفاق  ،فال أدري كيف هو عندكم .
وقد روى هلم روايات يف السرية بعد مقتل أخيه عبد اهلل بن
الزبري يف سنة  74هـ  ،فقد كان بايع عبد امللك بن مروان .
جاء يف الطربي  :عن هشام بن عروة  ،عن عروة أنه (يعين
عروة) كتب إىل عبد امللك بن مروان  :أما بعد  ،فإنه -يعىن
رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وسلم -ملا دعا قومه ملا بعثه اهلل من
اهلدى والنور الذي أنزل عليه  ،مل يبعدوا منه أول ما دعاهم ،
وكادوا يسمعون له. . .  
(((
وقال ابن أيب احلديد  :وذكر شيخنا أبو جعفر االسكايف
رمحه اهلل تعاىل أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من
التابعني على رواية أخبار قبيحة يف علي عليه السالم  ،تقتضي
الطعن فيه والرباءة منه  ،وجعل هلم على ذلك ُج َعال يرغب يف
مثله  ،فاختلقوا ما أرضاه  ،منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص
واملغرية بن شعبة  ،ومن التابعني عروة بن الزبري .
وروى الزهري أن عروة بن الزبري حدثه  ،قال  :حدثتين
عائشة قالت  :كنت عند رسول اهلل إذ أقبل العباس وعلي، 
فقال  :يا عائشة  ،إن هذين ميوتان على غري مليت أو قال
ديين .
وروى عبد الرزاق عن معمر  ،قال  :كان عند الزهري
حديثان عن عروة عن عائشة يف علي عليه السالم  ،فسألته
عنهما يوما  ،فقال  :ما تصنع هبما وحبديثهما ! اهلل أعلم هبما ،
إين ألهتمهما يف بين هاشم .
قال  :فأما احلديث األول  ،فقد ذكرناه  ،وأما احلديث الثاين
فهو أن عروة زعم أن عائشة حدثته  ،قالت  :كنت عند النيب
صلى اهلل عليه وسلم إذ أقبل العباس وعلى  ،فقال  :يا عائشة ،
إن سرك أن تنظري إىل رجلني من أهل النار فانظري إىل هذين
(((
قد طلعا  ،فنظرت  ،فإذا العباس وعلي بن أيب طالب .
((( البيهقي ـ سنن البيهقي ج  8ص . 165
((( هو أبو جعفر محمد بن عبد اهلل اإلسكافي  ،من متكلمي المعتزلة وأحد
أئمتهم  ،وإليه تنسب الطائفة اإلسكافية منهم  ،وهو بغدادي أصله
من سمرقند  ،قال ابن النديم  :كان عجيب الشأن في العلم والذكاء
والصيانة ونبل الهمة والنزاهة  ،بلغ في مقدار عمرد ما لم يبلغه أحد ،
وكان المعتصم يعظمه  .وله مناظرات مع الكرابيسي وغيره  .توفى سنة
 ، 240لسان الميزان . 221 : 5
((( ابن ابي الحديد ـ شرح نهج البالغة ج 4ص. 63

وقال ابو جعفر األسكايف ايضا  :وقد تظاهرت الرواية عن
عروة بن الزبري أنه كان يأخذه الزمع (الرعدة) عند ذكر علي
(((
عليه السالم فيسبه ويضرب بإحدى يديه على األخرى .
وقال إبراهيم من حممد الثقفي يف كتابه الغارات  :عن حيىي
بن عروة بن الزبري عن أبيه قال  :كان عروة إذا ذكر عليا نال
(((
منه .
وذكر املسعودي عن ابن عائشة  ،عن أبيه  ،عن محاد بن
سلمة  ،قال  :كان عروة بن الزبري يعذر أخاه (عبد اهلل بن الزبري)
الش ْع ِب ومجعه هلم
وح ْصره إياهم يف ِّ
إذا جرى ذكر بين هاشم َ
احلطب لتحريقهم  ،ويقول  :إمنا أراد بذلك إرهاهبم ليدخلوا يف
(((
طاعته إذ هم أبوا البيعة فيما سلف .
وكان عروة اىل جنب نيله من امري املؤمنني عليه السالم
يثين على مروان بن احلكم بقوله  :فال اخاله (اي مروان) يتهم
(((
علينا.
إال ان كل ذلك مل مينع عروة بن الزبري ان يروي حديثا
يف فضل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  ،عن ابن عباس ،
قال  :قال رسول اهلل : من صافح عليًا فكأمنا صافحين ،
ومن صافحين فكأمنا صافح أركان العرش ومن عانقه فكأمنا
عانقين  ،ومن عانقين فكأمنا عانق األنبياء كلهم ومن صافح حمبا
(((
لعلى غفر اهلل له الذنوب وادخله اجلنة بغري حساب .
وهذا التناقض العجيب يف شخصية عروة ذكره ابنه حيىي ،
قال  :كان أيب إذا ذكر عليا نال منه  ،وقال يل مرة  :يا بين ،
واهلل ! ما أحجم الناس عنه إال طلبا للدنيا  .قال حيىي  :فكنت
(((
أعجب من وصفه إياه مبا وصفه  ،ومن عيبه له واحنرافه عنه .
ومن املناسب جدا ان ننقل هنا ما أورده ابن عساكر قال :
مجع عبد اهلل بن عروة بن الزبري بنيه مث قال  :يا بين  ،إن اهلل
تعاىل مل يَ ْب ِن شيئًا فهدمه وإن الناس مل يبنوا شيئا قط إال هدموه
وإن بين أمية من عهد معاوية إىل اليوم يهدمون شرف علي فال
يزيده اهلل إال شرفا وفضال وحمبة يف قلوب املؤمنني يا بين فال
(((
تشتموا عليا .
((( ابن ابي الحديد ـ شرح نهج البالغة ج 4ص. 69
((( إبراهيم بن محمد الثقفي ـ الغارات ج 2ص. 575
((( المسعودي ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف االشراف والملوك
ص 381تحت عنوان ابن الزبير وال بيت الرسول  .علي بن الحسين
بن علي المسعودي  ،أبو الحسن ت 345ه توفي بمصر  ،من تصانيفه
الكثيرة  :مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف االشراف والملوك ،
التاريخ في اخبار األمم من العرب والعجم  ،التنبيه واالشراف  ،خزائن
الملك وسر العالمين  ،وكتاب المقاالت في أصول الديانات .
((( البخاري ـ التاريخ الكبير ج 7ص. 368
((( الموفق الخوارزمي ـ المناقب ص. 316
((( ابن أبي الحديد ـ شرح نهج البالغة ج 4ص. 102
((( ابن عساكر ـ تاريخ مدينة دمشق ج 31ص. 23
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مل يرو الزهري وهو من كبار
أهل العلم حسب زعمهم والذي لقي
بعض الصحابة وكبار التابعني قصة
احلديبية عن غري عروة بن الزبري !
واخلالصة :
ان عروة ليس أهال لالعتماد الوثوق التام مبا يرويه .
وحنن نتساءل ملاذا مل يرو عروة ابن الزبري إخبار صلح
احلديبية عن غري مروان واملسور  ،فانه روى عن الصحابة منهم
عبد اهلل بن عمر وأبو أيوب واملغرية بن شعبة وناجية األسلمي
وجابر بن عبد اهلل األنصاري وهؤالء كلهم قد اتفق العلماء
على حضورهم احلديبية وبايعوا بيعة الرضوان  .وهلم رواية يف
الصلح .

دراسة شخصية محمد بن مسلم الزهري
كثرت كلمات أهل اجلرح والتعديل يف اإلطراء على الزهري
لكثرة رواياته وإسناده وحفظه قال  :املزي يف هتذيب الكمال :
(((
ليس فيهم أجود مسندا من الزهري  .كان عنده ألف حديث.
والكالم عن شخصية الزهري يقع يف مقدمتني :
املقدمة األوىل  :عوامل أثرت يف رواية املغازي والسرية النبوية على
الرواة األوائل
هناك عوامل أثرت على الرواة األوائل من الصحابة أو
التابعني وأدت إىل امتناع كثري منهم عن نقل بعض حديث
النيب أو سريته  ،أو حىت حتريفها أو الوضع والكذب فيها .
وكان من أهم تلك العوامل وأكثرها تأثريا  :عداء بين أمية
وتبنيهم
لعلي بن أيب طالب وأهل بيته وحسدهم له ِّ ،
والنيل منه وسبه ولعنه على املنابر ويف خطب
الوقيعة فيه َّ
اجلمعة  ،وتشويه صورته بوضع أخبار قبيحة فيه ويف أهل بيته
عليهم السالم  ،وإشاعة ذلك بني الناس وتعليم الناشئة عليه ،
والتنكيل بشيعته ورواة فضائله وأهل بيته عليهم السالم وقتلهم
وتشريدهم  ،واستمرارهم على ذلك مدة سبعني سنة حىت هناية
ملكهم سنة  132هـ  ،إال فترة خالفة عمر بن عبد العزيز وهي
سنتان ونصف  ،وقد مر ذكر بعض ما يدل على ذلك يف ترمجة
((( المزي تهذيب ـ الكمال ج 26ص 430بترجمته .
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عروة ونضيف هنا ما تيسر خمتصرا فنقول :
روى مسلم يف صحيحه عن عامر بن سعد بن أيب وقاص
عن أبيه قال  :أمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقال ما منعك ان
تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثالثا قاهلن له رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم فلن أسبه مث ذكرها(((  ،ويف رواية ابن حجر
قال  :لو وضع املنشار على مفرقي على أن أسب عليا ما سببته
أبدا(((  .ولعل ألجل ذلك كان سعد بن وقاص ال يرى معاوية
(((
أهال لرد السالم .
وقال ابن عبد ربه  :ملا مات احلسن بن علي عليهما السالم
حج معاوية فدخل املدينة وأراد أن يلعن عليا على منرب رسول
اهلل فقيل له  :إن ههنا سعد بن أيب وقاص وال نراه يرضى
هبذا فابعث إليه وخذ رأيه .
فأرسل إليه ذكر له ذلك فقال  :إن فعلت ألخرجن من
املسجد مث ال أعود إليه  .فأمسك معاوية عن لعنه حىت مات
سعد فلما مات لعنه على املنرب وكتب إىل عماله  :أن يلعنوه
على املنابر  .ففعلوا فكتبت أم سلمة زوج النيب إىل معاوية :
إنكم تعلنون اهلل ورسوله على منابركم وذلك إنكم تلعنون علي
بن أيب طالب ومن أحبه وأنا أشهد أن اهلل أحبه ورسوله  .فلم
(((
يلتفت إىل كالمها .
وقال أبو احلسن علي بن حممد بن أيب سيف املدايين يف
كتابه (األحداث)(((  :كتب معاوية نسخة واحدة إىل عماله
((( مسلم بن الحجاج ـ صحيح مسلم باب كتاب فضائل الصحابة باب
فضائل علي بن ابي طالب . 
((( ابن حجر فتح الباري ج 7ص. 60
((( البخاري ـ التاريخ الكبير ج 4ص . 285عن عائشة بنت سعد  :سلم
معاوية على سعد ولم يرد عليه .
((( ابن عبد ربه ـ العقد الفريد  2ص . 300
((( قال أحمد بن أبي خيثمة  :كان أبي وابن معين ومصعب الزبيري
يجلسون على باب مصعب  ،فمر رجل على حمار فاره وبزة حسنة
فسلم وخص بسالمه يحيى  ،فقال له  :يا أبا الحسن  :إلى أين ؟ قال :
إلى دار هذا الكريم الذي يمال كمي دنانير ودراهم  :إسحاق الموصلي .
فلما ولى قال يحيى  :ثقة ثقة ثقة  .فسألت أبي من هذا ؟ فقال  :هذا

بعد عام اجلماعة أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أىب
تراب وأهل بيته فقامت اخلطباء يف كل كورة وعلى كل منرب
يلعنون عليا ويربؤون منه ويقعون فيه ويف أهل بيته  ،وكان أشد
الناس بالء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من هبا من شيعة علي عليه
وضم إليه البصرة فكان
السالم  ،فاستعمل عليهم زياد بن مسية َّ
يتتبع الشيعة وهو هبم عارف ألنه كان منهم أيام علي عليه
السالم  ،فقتلهم حتت كل حجر ومدر  ،وأخافهم وقطع األيدي
واألرجل ومسل العيون وصلبهم على جذوع النخل  ،وطرفهم
وشردهم عن العراق فلم يبق هبا معروف منهم .
وكتب معاوية إىل عماله يف مجيع اآلفاق  :اال جييزوا ألحد
من شيعة علي وأهل بيته شهادة وكتب إليهم أن انظروا من
قِبَلكم من شيعة عثمان وحمبيه وأهل واليته والذين يروون
فضائله ومناقبه فأدنوا جمالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتبوا يل
بكل ما يروى كل رجل منهم وامسه واسم أبيه وعشريته .
مث كتب إىل عماله نسخة واحدة إىل مجيع البلدان  :انظروا
من قامت عليه البينة انه حيب عليا وأهل بيته فاحموه من الديوان
وأسقطوا عطاءه ورزقه  ،وشفع ذلك بنسخة أخرى من اهتمتموه
مبواالة هؤالء القوم فنكلوا به واهدموا داره .
فلم يكن البالء أشد وال أكثر منه بالعراق وال سيما بالكوفة
حىت إن الرجل من شيعة علي عليه السالم ليأتيه من يثق به
فيدخل بيته فيلقى إليه سره وخياف من خادمه ومملوكه وال
(((
حيدثه حىت يأخذ عليه اإلميان الغليظة ليكتمن عليه .
ونقل الذهيب عن عبد اهلل بن شداد الصحايب قوله  :وددت
قمت على املنرب من غدوة إىل الظهر  ،فأذكر فضائل علي
أَين ُ
(((
بن أيب طالب رضي اللهّ عنه مث أنزل  ،فيضرب عنقي .
وقال ابن كثري يف ترمجة مروان بن احلكم  :وملا كان متوليا
(((
على املدينة ملعاوية كان يسب عليا كل مجعة على املنرب .
وقال ابن سعد يف طبقاته  :ملا اهنزم جيش بن األشعث هرب
عطية العويف إىل فارس فكتب احلجاج إىل حممد بن القاسم
الثقفي أن ادع عطية فإن لعن علي بن أيب طالب وإال فاضربه
أربعمائة سوط واحلق رأسه وحليته فدعاه فأقرأه كتاب احلجاج
فأىب عطية أن يفعل فضربه أربعمائة وحلق رأسه وحليته((( .
وقال عمرو بن عثمان احلمصي ثنا خالد بن يزيد عن جعونة
المدائني  .مات المدائني سنة أربع أو خمس [ وعشرين ] عن ثالث
وتسعين سنة  .راجع ميزان االعتدال للذهبي ج 3ص. 153
((( ابن ابي الحديد ـ شرح نهج البالغة ج 11ص . 44والنص مفصل في
وصف ذلك اقتصرنا على بعضه .
(((  .الذهبي ـ سير اعالم النبالء . 489 : 3
((( ابن كثير  ،البداية والنهاية ج 8ص. 284
((( محمد بن سعد ـ الطبقات الكبرى ج 6ص. 304

سب عليّا  ،فلم يسبّه
قال  :كان ال يقوم خليفة من بين أميّة إلاّ ّ
(((
عمر((( بن عبد العزيز حني استخلف .
وما ذكرناه غيض من فيض وصورة خمففة من مآسي وجرائم
بدأت باغتيال احلسن بن علي عليهما السالم سنة  50هـ ومقتل
حجر وأصحابه واضطهاد شيعة علي وحمبيه ورواة فضائله ،
وكان أعظمها قتل احلسني بن علي عليهما السالم سنة  60هـ
(((
وسوقه مع نسائه وبناته سبايا إىل الشام
ورفع رأسه على الرمح َ
وذلك حني امتنع عليه السالم عن بيعتهم والدخول يف طاعتهم
وهنض لألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،واستمر ملك بين أمية
على ذلك إىل سنة  132هـ حىت أزيلوا على يد العباسني .
﴿وما َج َع ْلنَا
واىل هذا اخلطر العظيم َّنبه القرآن الكرمي َ :
الرؤْيَا الَّتِي أَ َر ْي َ
آن﴾
الش َج َر َة الْ َم ْل ُعونَ َة فِي الُْق ْر ِ
اس َو َّ
ِلن ِ
ناك ِإ َّال فِ ْتنَ ًة ل َّ
ُّ


اإلسراء . 60/وقال رسول اهلل هم بنو أمية ،وكذلك قال :
إذا بلغت بنو أمية أربعني اختذوا عباد اهلل خوال ومال اهلل حنال
وكتاب اهلل دغال(((.  
وكان تأثري بين أمية وأعواهنم على رواة احلديث كبريا جدا
حبيث دخلت إىل كتب احلديث والسري واملغازي والتاريخ أخبار
موضوعة جمعولة او حمرفة قبيحة يف سرية النيب ومغازيه
وكذلك يف علي وأهل بيته وتفسري القرآن الكرمي وغابت
عنها أحاديث صحيحة  ،وكذلك صار منهج بين أمية طريقا
لعلو رجال ورواة وعلماء وتعديلهم واشتهارهم واإلطراء عليهم
((( عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشى األموى  ،ولي
إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير وولي الخالفة بعده فعد
مع الخلفاء الراشدين من الرابعة مات في رجب سنة إحدى ومائة وله
أربعون سنة ومدة خالفته سنتان ونصف راجع التقريب بترجمته .
((( الذهبي ـ تاريخاإلسالم  ،ج 7ص ، 227ابن سعد والطبقاتالكبرى
ج 5ص . 307قال ابن الطقطقي وهو (اي عمر بن عبد العزيز) الّذي
السب عن أمير المؤمنين -صلوات اهلل عليه وسالمه -وكان بنو
قطع ّ
أميّة يسبّونه على المنابر  .قال عمر بن عبد العزيز  :كان أبي عبد
هدا  ،حتّى إذا وصل إلى ذكر
يهدها ّ
يمر في خطبته ّ
العزيز بن مروان ّ
السالم -تتعتع  ،قال  :فقلت له ذلك فقال :
علي -عليه ّ
أمير المؤمنين ّ
العوام لو
أن
اعلم
:
بني
يا
:
قال
نعم
:
قلت
؟
ي
ن
م
هذا
بني  :أدركت
ّ
ّ
ّ
ّ
يا ّ
لتفرقوا عنّا إلى ولده ،
علي بن أبي طالب ما نعرفه نحن ّ ،
عرفوا من ّ
السب وجعل مكانه قوله
قطع
الخالفة
العزيز
عبد
بن
فلما ولي عمر
ّ
ّ
ْ
سان و ِإيتا ِء ذِي الُْق ْربى ويَ ْنهى َع ِن
تعالى ِ :إ َّن اهلل يَأ ُم ُر بِالَْع ْد ِل والإْ ِ ْح ِ
الَْف ْحشا ِء والْ ُم ْن َك ِر والْبَ ْغ ِي يَع ُ
ون  ]1[ 90 : 16ومدحه
ِظ ُك ْم لََعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
الشعراء على ذلك  :فممن مدحه على ذلك كثير ع ّزة [ ]2بقوله: 
وليت فلم تشتم عليّا  ،ولم تخف بريّا ،ولم تتبع مقالة مجرم
انظر الفخرى البن الطقطقي ص 129وغيره .
((( قال الذهبي  :ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل  ،وقتل الحسين
وإخوته وآله  ،بغضه الناس  ،وخرج عليه غير واحد  ،ولم يبارك اهلل
في عمره ( .تاريخ اإلسالم الذهبي ج 5ص. )30
((( راجع تفسير جالل الدين السيوطي والطبري والقرطبي وغيرهم عند
هذه اآلية وانظر ايضا المستدرك للحاكم ج 4ص.974
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انفردت رواية البخاري عن عروة بن
الزبري يف صلح احلديبية بعدة أمور
مل ترد عن راو آخر وهي موضع تنايف
مع العقيدة بالنيب  وشخصيته
املبينة يف القرآن الكرمي
وكثرة النقل عنهم  ،وكذلك طريقا ملقت رجال وعلماء آخرين
عرفوا بالصالح والتقوى وجرحهم واحلط من شأهنم ونبذهم
ووصمهم بالزندقة والكذب .
املقدمة الثانية  :اشتغال ُّ
الزهري مع بين أمية
وكان تأثري بين أمية أشد واكرب على من اشتغلوا معهم يف
والية أو منصب أو قضاء أو إفتاء واخذوا جوائزهم  ،وقد نقلنا
قبل قليل وصف عبد اهلل ابن عمر عمل عروة بن الزبري بالنفاق
ملصانعته بين امية  .وقد اعترب عدم اشتغال الراوي معهم منقبة
(((
وفضيلة .
وكان الزهري ممن اشتغل مع بين أمية والزمهم َّ
وعلم أبنائهم
(((
وويل اخلراج والقضاء لبعضهم .
قال الزهري عن نفسه  :نشأت وأنا غالم ال مال يل وال أنا
يف ديوان  ،وكنت أتعلم نسب قومي  . . .إىل ان يقول  :مث قال
(عبد امللك بن مروان)  :أين حتب أن يكون ديوانك ؟ مع أمري
املؤمنني هاهنا أم يف بلدك ؟ قلت  :يا أمري املؤمنني أنا معك  .مث
خرج قبيصة  ،فقال  :إن أمري املؤمنني أمر أن تثبت يف صحابته ،
وأن جيري عليك رزق الصحابة  ،وأن يرفع فريضتك إىل أرفع
منها  ،فالزم باب أمري املؤمنني . . . ،
قال الزهري  :وتويف عبد امللك  ،فلزمت ابنه الوليد  ،مث
سليمان  ،مث عمر بن عبد العزيز  ،مث يزيد  .قال  :مث لزمت هشام
بن عبد امللك وصري هشام الزهري مع أوالده  ،يعلمهم وحيج
(((
معهم .
قال الذهيب  :استقضى يزيد بن عبد امللك على قضائه
((( انظر ابن حجر ـ تهذيب التهذيب ج 1ص ، 279ترجمة  :اسماعيل بن
عمرو بن سعيد .
((( الذهبي ـ تاريخاإلسالم  ،ج ، 8ص  ، 229 :وميزان االعتدال
ج 1ص ، 625بترجمة خارجة بن مصعب  .وانظر القرطبي ـ جامع
بيان العلم ج 2ص. 160
((( الذهبي ـ سير أعالم النبالء ج 5ص ، 330ترجمة الزهري .
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الزهري((( .
(((
قال مكحول  :افسد نفسه (أي الزهري) بصحبته للملوك .
ولذا حينما سئل حيىي بن معني  :هل األعمش مثل
الزهري ؟
قال  :برئت من األعمش أن يكون مثل الزهري  ،الزهري
يرى العرض واإلجازة ويعمل لبين أمية واألعمش فقري صبور
(((
جمانب للسلطان ورع عامل بالقرآن .
ومالزمة الزهري لبين أمية أثّرت على روايته تأثريا كبريا .
روى أبو الفرج عن الزهري  ،قال  :قال يل خالد((( بن عبد اهلل
القسري :
اكتب يل النسب  ،فبدأت بنسب مضر  ،وما أمتمته فقال :
اقطعه  ،اقطعه  ،قطعه اهلل مع أصوهلم  ،واكتب يل السرية .
فقلت له  :فإنه مير يب الشيء من سري علي بن أيب طالب
(((
فأذكره ؟ فقال  :ال  ،إال أن تراه يف قعر اجلحيم .
وهلذا عدل الزهري يف حديثه عن أول من اسلم من الصحابة
من علي بن أيب طالب إىل زيد بن حارثة(((  ،وحذف ذكر
علي بن أيب طالب يف وقعة احد واألحزاب واحلديبية
وخيرب وحنني وذلك يف أخبار مغازي رسول اهلل اليت رواها
(((
عنه معمر بن راشد .
وقال أبو أمحد العسكري يقال ان األوزاعي مل يرو يف الفضائل
حديثا غري هذا (حديث الكساء) واهلل أعلم قال وكذلك الزهري
(((
مل يرو فيها إال حديثا واحدا كانا خيافان بىن أمية .
ولست أحفظ ملالك وال للزهري فيما رويا
وقال ابن حبان :
ُ
((( الذهبي ـ سير أعالم النبالء ج 5ص ، 331ترجمة الزهري .
((( الذهبي ـ سير اعالم النبالء  ،ج 5ص . 339بترجمة الزهري .
((( ابن حجر ـ تهذيب التهذيب ابن حجر ج 4ص . 197راجع ذلك
بترجمة  :سليمان بن مهران األسدي الكاهلي  .موالهم أبو محمد
الكوفي األعمش .
((( قال المزي  :قال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل  :سمعت يحيى بن
معين  ،قال  :خالد بن عبد اهلل القسرى كان واليا لبنى أمية وكان
رجل سوء  ،وكان يقع فى على بن أبى طالب  .وقال أبو نعيم  ،عن
الفضل بن الزبير  :سمعت خالدا القسرى وذكر عليا فذكر كالما ال
يحل ذكره  .انظر تهذيب الكمال للمزي بترجمة خالد  .وقال ابن
حجر  :قال الحافظ  :وقال العقيلى  :ال يتابع على حديثه وله أخبار
شهيرة وأقوال فظيعة ذكرها ابن جرير وأبو الفرج األصبهانى والمبرد
وغيرهم  .انظر ابن حجر ـ تهذيب التهذيب ج 3ص . 102والغريب
جدا ان البخاري وابو داود اخرجا لخالد هذا مع نصبه وبغضه عليا 
وسبه اياه جهرة .
((( ابو الفرج االصبهاني ـ األغاني ج  19ص . 59
((( قال عبد الرزاق  :وما اعلم احدا ذكره غير الزهري  .االستيعاب ترجمة زيد بن حارثة.
((( تنبه الى ذلك استاذنا العالمة السيد الوالد حفظه اهلل  ،راجع التفصيل في كتابه
المدخل الى دراسة مصادر السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي ص 72الباب
األول الفصل الخامس تحت عنوان دوافع التحريف رقم . 4
((( ابن األثير ـ أسد الغابة ج 2ص. 20

من احلديث شيئًا من مناقب علي رضي اهلل عنه .
ويقول ابن عساكر  :عن جعفر بن إبراهيم اجلعفري  ،قال :
كنت عند الزهري أمسع منه  ،فإذا عجوز قد وقفت عليه ،
فقالت  :يا جعفري  ،ال تكتب عنه فإنّه مال إىل بين أمية وأخذ
جوائزهم  ،فقلت  :من هذه ؟ قال  :أخيت خرفت  ،قالت :
(((1
كتمت فضائل آل حممد .
أنت
َ
خرفت َ
َ
(((

اخلالصة :
يظهر مما تقدم عدم صالحية الزهري لالعتماد والوثوق .
وال بد من ان نتساءل  :ملاذا مل يرو الزهري وهو من كبار
أهل العلم حسب زعمهم والذي لقي بعض الصحابة وكبار
التابعني قصة احلديبية عن غري عروة بن الزبري !

مؤاخذاتنا على روايتي البخاري وابن إسحاق
عرفنا ان سند رواية صلح احلديبية عند البخاري وابن
إسحاق اليت تنتهي إىل الزهري عن عروة عن مروان بن احلكم
واملسور بن خمرمة ال ميكن االعتماد عليه  ،ويشتد ذلك يف تلك
املواضع اليت تنفرد هبا الرواية .
واآلن البد لنا من النظر يف منت هذه الرواية وتسجيل ما
نشك يف صحته أو حنتمل تعمد إخفاءه من قبل الرواة .
مؤاخذاتنا على رواية البخاري :
أوال  :ما انفردت به رواية البخاري عن عروة بن الزبري ومل يرد عن
راو آخر وهو حمل إشكال :
:1
ذكرت الرواية ان النيب استشار املسلمني يف ان يعمد إىل
نساء وصبيان األحابيش الذين استنفرهتم قريش  ،ويأخذهم قبل
ان حياربوه  ،وهذا مل يعهد من النيب يف سريته وهو ال ينسجم
مع عدة أمور منها كونه يف األشهر احلرم وكونه حمرما وكون
األحابيش مل حياربوه حىت ذلك احلني  ،هذا مع وضوح ان سياق
هذا املقطع يف هذا املوضع إمنا هو من اجل ذكر فضيلة أليب بكر !
:2
ذكرت الرواية ان علة نزول النيب احلديبية هي بروك ناقته
وان سبب ذلك هو منع حابس الفيل هلا من التقدم  ،وانه فهم
النيب على اثر ذلك الرجوع وعدم التقدم فزنل يف احلديبية .
((( ابن حبان المجروحين  258 : 1ـ وقال الكعبى (المتوفي  )319فى
قبول االخبار «لم يرو لعلي فضيلة قط وكان مرواني ًا» . 269 : 1
( ((1ابن عساكر ـ تاريخ مدينة دمشق . 227 : 42

والغريب هنا تفسري بروك ناقة النيب باملنع عن التقدم
وانه ذلك مثل الفيل الذي جاء به أبرهة هلدم البيت احلرام .
قدر بأن ال يكون إال
فاملعلوم ان اهلل سبحانه وتعاىل َّ
وبيته احلرام قائما بامسه  ،وذلك منذ رفع قواعده على يد نبيه
إبراهيم ، ولذا اهلك سبحانه وتعاىل اجليش الكبري الذي
حمسر وحبس الفيل العظيم عن التقدم حنوه .
ساقه أبرهة يف وادي ّ
حىت ان عبد املطلب جد النيب قال يف ذلك :
ي��ا حاب��س الفي��ل ب��ذي املغمس
(((
حبس��ته كأن��ه مكرك��س
والعلة واضحة وهي ان أبرهة ومن معه كانوا على الباطل
املحض بقصدهم هدم البيت وهتك احلرمة .
فاإلهالك بالطري األبابيل وحبس الفيل العظيم كان قضاء
من اهلل تعاىل حلفظ البيت وحرمته وصد أبرهم وجنوده  ،وهذا
القضاء جار للطغاة واجلبابرة ومن جاء يريد هتك حرمة البيت
وهدمه إىل ابد الدهر .

وعليه ال ميكن افتراض ان ذلك جيري للنيب
ولناقته ،
وهو يريد تعظيم البيت .
وتتأكد هذه الغرابة  ،اذا علمنا بان بروك الناقة وحابس
الفيل مل ينقل إلينا إال عن عروة بن الزبري  ،وقد حبثنا عن ذلك
يف روايات أخرى عن غري عروة فلم جند شيئا .
هذا مضافا إىل ان سبب نزول النيب احلديبية معلوم
وواضح  ،وهو سبق قريش إىل بلدح (منطقة يف مكة) واملاء
لصد النيب عن التقدم حنو البيت .
الكثري املوجود فيها ِّ
وقد اثبت اهلل سبحانه وتعاىل ذلك يف كتابه الكرمي :
﴿ ُه ُم ال ِ
ْحرا ِم َوال َْه ْد َي َم ْع ُكوفًا
َّذ َ
ُم َع ِن ال َْم ْس ِج ِد ال َ
ين َك َف ُروا َو َص ُّدوك ْ
َّه
َأ ْن يَ ْبل َ
ُغ َم ِحل ُ
َول َْو ال ر ٌ
َمو ُه ْم َأ ْن َت َط ُؤ ُه ْم
ساء ُم ْؤِم ٌ
ِجال ُم ْؤِمُن َ
ون َوِن ٌ
نات ل َْم َت ْعل ُ
َفُت ِص َيب ُك ْم ِم ْن ُه ْم َم َع َّرٌة بِ َغ ْي ِر
ِعل ٍ
شاء
ْم لُِي ْد ِخ َل اللهَُّ ِفي َر ْح َمِت ِه َم ْن يَ ُ
ل َْو َت َزيَّلُوا ل ََع َّذْبَنا ال ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم َعذابًا َألِيمًا﴾ الفتح. 25/
َّذ َ

والضمري (هم)  ،يرجع إىل قريش املشركة .
صدا  :منعه وصرفه عنه .
َّ
وصده عن االمر ّ

وقد َّبي َن ذيل اآلية علة عدم إرادة النيب البدء بقتاهلم او
املناوشة معهم .
ويف ضوء ذلك ال ميكن ان نقبل صحة هذا املقطع من رواية
نبيه عن بيته
البخاري فانه كالقول  :بان اهلل هو الذي َّ
صده َّ
حببس ناقته كما حبس الفيل الذي جاء مع أبرهة .
(((

((( الشيخ المفيد ـ االمالي ص. 314
((( الجوهري ـ الصحاح ج 2ص. 495
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ان بروك ناقة النيب يف احلديبية
وان سبب ذلك من حابس الفيل
مل ينقل إلينا إال عن عروة بن
الزبري  ،وقد حبثنا عن ذلك
يف روايات أخرى عن غري عروة
فلم جند شيئا .
:3
ذكرت رواية البخاري ان عروة بن مسعود جعل يرمق
أصحاب النيب فأعجب هبم وانه قال :
(واهلل إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب
حممد حممدا) .
وحنن مع إقرارنا بان أصحاب النيب كان يعظمونه
لوجوب ذلك عليهم ولعظم خطر شخصه صلى اهلل عليه وآله
وسلم  ،إال انه ال يصح قول عروة هنا  :انه ملِك  ،الن النيب
َ
َّنزه نفسه عما خيتص به امللوك ألنفسهم من مظاهر الكربياء
والعظمة والعجب  ،بل دعى إىل نبذ ذلك واالبتعاد عنه .
هذا  ،مضافا إىل ما وجدناه يف رواية علي بن يزيد بن
جدعان ان عروة بن مسعود قد قال لقريش بعد رجوعه من
النيب: 
ما رأيت مثل حممد قط ،
وما هو ب َِملِك ،
ولقد رأيت اهلدي معكوفا يأكل َوبَ َره وما أراكم إال
(((
سيصيبكم قارعة .
:4
وقد ينتبه ّ
املطلِع على الرواية ان هناك هتافتًا واضحًا
بني قول عروة بن مسعود لقريش حاكيًا عن عالقة الصحابة
بالنيب : وإذا أمرهم ابتدروا أمره .
وبني ذيل الرواية حني تذكر ان النيب حني أمرهم باحللق
والنحر ثالث مرات  :فلم يقم منهم رجل واحد !
وال نعرف كيف وقع ذلك  ،فهل تغريت الطباع ُكلها يف حلظة
واحدة حبيث انقلبوا نقالبًا تامًا وعصوا امر النيب! 
ام ان عروة كان خمطئًا يف تقييمه ألصحاب النيب! 
((( الهيثمي ـ مجمع الزوائد ج 4ص. 303
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الناس كلهم وأن يكون اإلسالم ظاهرا وال يكره احد على
تركه  .وال اعلم ملاذا أمهل ذلك مع ان هذا الشرط هو النتيجة
املهمة للصلح وأحداث احلديبية  ،وحنن وجدنا باملقابل ان ابن
إسحاق اثبت هذه الشروط يف روايته .
ثانيا  :مؤاخذاتنا على رواية ابن إسحاق :

أم ان هذه مؤامرة وتالعب باحلديث والقصة من قبل الرواة
لتخفيف أمر إنكار عمر بن اخلطاب على النيب يف صلح
احلديبية  ،وتسريته إىل مجيع الصحابة !
:5
نقلت الرواية قول أيب بكر (امصص بظر الالت)  ،وحنن ايضا
حني فتشنا عن ذلك مل جنده ورد عن غري عروة بن الزبري  .هذا
مضافا إىل انه منطق مرفوض ووضيع  ،وكيف ميكن ان يكون
ذلك عند رسول اهلل ، وهو خالف قوله تعاىل ﴿ :ال يُ ِح ُّب
ِن الَْق ْو ِل﴾ النساء. 148/
ِالسو ِء م َ
اللهَُّ الْ َج ْه َر ب ُّ

ثانيا  :ما أُهمل ذكره من قصة احلديبية يف رواية البخاري مع
أهميته :
النيب

 . 1أعرضت الرواية عن ذكر استنفار
واعتالهلم بالشغل مع ان القرآن الكرمي أثبت ذلك .
 . 2أعرضت عن ذكر صنيع خالد بن الوليد بالنيب حيث
لصده وأراد ان يهجم عليه يف الصالة
كان يعارضه على اجلبال ِّ
ولكن اهلل اخرب نبيه بذلك فصلى صالة اخلوف .
 . 3أعرضت عن ذكر فتك أيب سفيان والنفر السبعني الذين
كانوا معه بالنيب وهو باحلديبية وان اهلل سبحانه وتعاىل هو
الذي كف أيديهم عن نبيه ومن معه من املسلمني وقد ذكر
تعاىل ذلك يف سورة الفتح وجاء يف روايات .
 . 4أعرضت ايضا عن ذكر بيعة الرضوان حتت الشجرة .
وسببها  ،مع اهنا من احلوادث الكبرية واألساسية يف صلح
احلديبية  ،واليت ذكرها القرآن الكرمي يف سورة الفتح .
 . 5أعرضت الرواية عن ذكر اسم كاتب كتاب صلح
احلديبية وهو علي بن أيب طالب ، مع اهنا ذكرت أمساء
املشركني أمثال بديل بن ورقاء وعروة بن مسعود واملغري بن
شعبة ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغريهم  ،وهذا يدل
بوضوح على امليول األموية لرواة هذه الرواية .
 . 6أمهل ذكر أهم شروط صلح احلديبية  :وهو ان يأمن

لألعراب

مؤاخذاتنا على رواية ابن إسحاق هي مؤاخذاتنا على رواية
البخاري سوى بعض األمور  ،ولكن نريد ان نشري إىل ان ابن
إسحاق حينما وصل يف حديثه إىل بيعة الرضوان وسببها وكيفية
وقوعها جاء مبنت عن غري الزهري وعروة بن الزبري  ،ليكمل هذه
املقطع  ،والسبب يعود إىل حذف رواية الزهري بيعة الرضوان
من األساس يف احلديث عن الصلح .
وهذا املنت رواه ابن إسحاق عن غري الزهري منقطعا بدون
تسلسل اإلسناد .
وقد فُسرت البيعة وسببها فيه على اهنا وقعت حني بلغ
النيب ان عثمان قد قتل فقال ال نربح حىت نناجز القوم
فدعا الناس إىل البيعة  .وقال كان الناس يقولون  :بايعهم
على املوت .
فجعلت البيعة على القتال  ،من اجل وصول خرب مقتل
عثمان بن عفان .
وهذا ال ينسجم مع اآلية املتقدمة الذي ذكرناها يف سورة
الفتح  ،حيث ان خطة النيب واضحة بعدم البدء بقتال أحد
كما يف اآلية املباركة :
﴿ َول َْو ال ر ٌ
َمو ُه ْم
ساء ُم ْؤِم ٌ
ِجال ُم ْؤِمُن َ
ون َوِن ٌ
نات ل َْم َت ْعل ُ

َأ ْن َت َط ُؤ ُه ْم َفُت ِص َيب ُك ْم ِم ْن ُه ْم َم َع َّرٌة بِ َغ ْي ِر ِعل ٍ
ْم
شاء
لُِي ْد ِخ َل اللهَُّ ِفي َر ْح َمِت ِه َم ْن يَ ُ
ل َْو َت َزيَّلُوا ل ََع َّذْبَنا ال ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم َعذابًا َألِيمًا﴾ الفتح. 25/
َّذ َ

مث يتناىف مع ورود روايات بأسانيد واضحة وصحيحة بأن
يفروا  ،ومل تكن ألجل القتال .
البيعة كانت على ان ال ّ
مث ملاذا هذا الغضب والبيعة لعثمان دون سائر املسلمني  ،أمل
ينقل مسلم يف صحيحه عن سلمة بن األكوع انه قتل ابن زنيم
(((
حني فتك بعض فتيان قريش بالنيب يف احلديبية !!
مث ذكرت رواية ابن إسحاق بعد ذلك ان النيب بايع
يف بيعة الرضوان لعثمان نيابة عنه وضرب إحدى يديه على
األخرى  ،وال اعرف ما معىن فعل النيب هذا لشخص مقتول
وميت !!

((( مسلم ـ صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد .
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املصادر :
1.1الكايف  /ثقة االسالم الكليين  1363 /هـ دار الكتب اإلسالمية –
طهران
2.2سنن ايب داود  /أبو داود السجستاين  1410/هـ دار الفكر  -بريوت
– لبنان
3.3مسند أمحد  /امحد بن حنبل
4.4سنن النسائي  /النسائي  1348 /هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 بريوت – لبنان5.5السرية النبوية  /ابن هشام املعافري  /حتقيق مصطفى السقا وابراهيم
األبيارى وعبد احلفيظ شلىب بريوت دار املعرفة
6.6تاريخ الطربي  /ابن جرير الطربي  /الرابعة  1403هـ مؤسسة األعلمي
للمطبوعات  -بريوت – لبنان
7.7دالئل النبوة  /البيهقي  /حتقيق عبد املعطى القلعجي بريوت دار الكتب
العلمية ط األوىل 1985/1405
8.8البداية والنهاية  /ابن كثري  1408 /هـ دار إحياء التراث العريب -
بريوت – لبنان
9.9اإلصابة  /ابن حجر
1010هتذيب التهذيب  /ابن حجر
1111وتقريب التهذيب  /ابن حجر
1212سري اعالم النبالء  /الذهيب  1413 /هـ مؤسسة الرسالة  -بريوت
– لبنان
1313عمدة القاري  /العيين  /بريوت  -دار إحياء التراث العريب
1414التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث  /ابن
شرف النووي
1515كشف الظنون  /حاجي خليفة  /دار إحياء التراث العريب  -بريوت
– لبنان
1616فتح الباري  /ابن حجر  /بريوت  -دار إحياء التراث العريب
1717شرح املقاصد  /التفتازاين
1818النصائح الكافية  /ابن عقيل
1919تاريخ االسالم  /الذهيب
2020الطبقات الكربى  /حممد بن سعد  /ار صادر – بريوت
2121الكامل يف التاريخ  /ابن االثري  1386 /هـ دار صادر للطباعة والنشر
 دار بريوت للطباعة والنشر2222تاريخ مدينة دمشق  /ابن عساكر 1415 /هـ دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع  -بريوت – لبنان
2323انساب االشرف  /البالذري
2424االستيعاب  /ابن عبد الرب
2525أسدالغابة  /ابن االثري
2626األخبار الطوال  /الدينوري  /حتقيق عبد املنعم عامر مراجعه مجال
الدين شيال ،قم ،منشورات الرضى1368 ،ش.
2727البدء والتاريخ  /حممد بن طاهر املقدسي
2828صحيح البخاري  /البخاري  1401 /هـ دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع
2929املستدرك على الصحيحني  /احلاكم النيسابوري  /حتقيق يوسف عبد
الرمحن املرعشلي
3030صحيح ابن حبان  /ابن حبان  1414 /هـ مؤسسة الرسالة
3131التاريخ الكبري  /البخاري

أمهلت الرواية عدة مواضع مهمة
من صلح احلديبية :
منها استنفار االعراب  ،صنيع خالد ،
فتك أيب سفيان بالنيب 
مع سبعني من قريش ،
بيعة الرضوان واحداثها ،
اسم علي بن أيب طالب (ع) من
كتابة الصلح  ،وغري ذلك ...
3232العتب اجلميل على أهل اجلرح والتعديل  /السيد حممد بن عقيل
3333الذريعة إىل تصانيف الشيعة  /العالمة الطهراين
3434تذكرة احلفاظ  /الذهيب  /دار إحياء التراث العريب  -بريوت – لبنان
3535االم  /الشايف
3636املبسوط  /الشيخ الطوسي
3737زاد املعاد  /ابن القيم
3838املغين /ابن قدامة
3939شرح هنج البالغة  /ابن ايب احلديد املعتزيل  1378 /هـ دار إحياء
الكتب العربية  -عيسى البايب احلليب وشركاه
4040الغارات  /إبراهيم بن حممد الثقفي  /طبع على طريقة أوفست يف
مطابع هبمن
4141املناقب  /املوفق اخلوارزمي  1414 /هـ مؤسسة النشر اإلسالمي
التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة
4242هتذيب الكمال  /مجال الدين ايب احلجاج املزي  /الرابعة  1406هـ
مؤسسة الرسالة بريوت لبنان
4343صحيح مسلم  /مسلم بن احلجاج  /دار الفكر  -بريوت – لبنان
4444العقد الفريد  /ابن عبد ربه
4545ميزان االعتدال  /الذهيب  1382 /هـ دار املعرفة للطباعة والنشر -
بريوت – لبنان
4646تفسري اجلاللني  /جالل الدين السيوطي
4747جامع بيان العلم  /القرطيب
4848األغاين  /ابو الفرج االصفهاين
4949املجروحني  /ابن حبان  /توزيع دار الباز للنشر والتوزيع  -عباس
أمحد الباز  -مكة املكرمة
5050األمايل  /الشيخ املفيد
5151الصحاح  /اجلوهري
5252جممع الزوائد  /اهليثمي
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