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كعب األحبار
هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
أصد دددر الد ددد تلر عزد ددد العالد ددا بد ددن مامد ددد اللمد دديل

مقدمة :
أ د ددتا التد ددارل

تابا
والاضارة بجامعة اإلمام مامد بن علد اإل المية بالرلاض ً

بعنلان ( وضع الملالي في الدولة األمللة )
 ،المعدرو

( )1

 ،عرض فيه بالتابعي عب بدن مدا ع الاميدري

بععددب األحبددار رحمدده ه  ،وا همدده بفيدده خدرلل فددي التخطددير لقتددل الخلي ددة ال ارخددد

ال لليهلداددة العالمي ددة التددي ددذمر م ددع ال ددر ف ددي هد د م
عمددر ب ددن الخطدداب  ، وع دددم مم ددي ً

الجرلمة .

در ه د ا اخ هددام  ،اصددة وأينددي ل د أًددد فيمددا قد أر أحد ًددا مددن أهددل العل د
وقددد أدهيددني ييد ًا
دمنا  ،و دلام فدي رًمدة عدب األحبدار  ،أو فدي
ال ين اعتدد بهد مدن قدال بد لل صدراحة أو ض ً
أ بار مقتل ال اروق . 
و نددم من د

ددنين عدددة حققددم فددي ر ددالة خرًددي مدن ليددة الاددديش اليدرلر والد ار ددا

اإل ددالمية بالجامعددة اإل ددالمية تدداب ( ياهددة السددامعين فددي روااددة الصدداابة عددن التابع ددين )
لخا مة الا اظ اإلمام ابدن حجدر العسدقاليي رحمده ه وا ترعددب ايتبداهي لددد

اقيقدي للكتداب

الم لر روااة ًمدع مدن الصداابة عدن عدب األحبدار  ،مدا أريدم فدي تدب الادديش المسدندة
رواا ددا

الص دداابة عن دده

( )2

 ،و دددولنه أ ب ددارم وحعم دده  ،ولخز ددر ب دده ع ددن الت ددلراة م ددن أم ددلر

مستقزلية  ،وال تن والمالح  ،أو ما يؤلددد مدا فدي تداب ه و دنة المصدط ب  ، فط د أر فددي
هني حينهدا تاب ددة بادش مل ّ دع أ درد فيده مدا روام الصداابة فقدر عددن عدب األحبدار مر ز دًا
علد دب أحر أ مام الصاابة .

( )1الطبعة األولى  ،سنة 1410هـ  ،وقد طُبع باألردن بجمعية عمال المطابع التعاونية .
ننب الن هبأ كمنا سني تأ ع نى
( )2وقد صحت أسانيد روايات كثير منن الصنحابة عنن كعنح األحبنار  ،وقند
ي
أسماء بعض من حدث من الصحابة عنن كعنح  ،ول يمنا ثبنت مثنل لنع اسنتدعى وحنع مصنط ( رواينة
الصحابأ عن التابعأ ) الن كنان حنمن ننور ( رواينة األكنابر عنن األصنامر ) تنأ مصنن ات مصنط
الحنديث حتننى جع ننا نوعنا ً مسننتـ ً
ي ال هبننـأ وتبعننا السننيوطأ  .انيننـر مـدمننة تحـيـننأ لكتنناح ( ن هننة
السامعين ) ( ب  ) 9 - 7ولأ تيها يادات ليس هنا مجال كرها .
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امة  ،وقطعدم فدي
وبدأ بجرد مدا اقدع ادم يددي مدن تدب الادديش ومدا يتصددل بهدا قدر ً
لددل خددل،اً  ،ث د فتددر خيي د الي بددفملر علميددة وحيا يددة أ ددر  ،حت ددب ا مددا أ يددم ليدده م درة
أ ر إلكماله وقع يظري علب تاب الد تلر  ،فرأيم أن أ لقف حتب أر صداة هد ا اخ هدام
صلصدًا َّ
أن دافعددي لكتابددة الباددش السددابه ال د ر هددل ايزهدداري بمددد عل د الرًددل وبددرو م ،

وهل حديش عهد باإل الم .
ننن
منننو كننن
األحبننننننننننننننننن ؟

هل عدب بدن مدا ع الاميدري  ،أبدل دااق  ،مدن ذل ي نرعدين ،
ولقدال  :مددن ي الكدالث  ،ثد م ددن بندي ميددت  ،اليمددايي  ،مدن مسددلمة أهددل
( )1

الكتاب  ،فقدد دان علدب الداايدة اليهلدادة  ،وأدرـ النددزي  ، ولد يدرم  ،و
أ ل بعد وفا ه .
وا تلددف فددي مددن

ددالمه  ،فق دال الادداف ًمددال الدددين المدداي فددي ه ي ددب الكمددال ( :

الصديه  ،ولقال  :فدي الفدة عمدر بدن الخطداب )  ،و در الاداف
أ ل في الف ددة أبي بعر
ّ

ال هزي في ير أعالم النزالم  :أيه قددم المديندة مددن الديمن فدي أادام عمدر  فجدالس أصدااب

مامددد  ، فكدان ااد ّدثه عددن الكتددب اإل د ار يلية  ،وعجا زهددا  ،ولف د السددنن عددن الصدداابة ،

ورًَّح الااف ابن حجر في اإلصابة َّ
أن

المه ان في الفة عمر .

عندده مددن الصدداابة  :أبددل هرل درة ،

حد ّدد عددن عمددر  ،وصددهيب  ،وغيددر واحددد  ،وحد ّدد
ومعاولة  ،وأيس بن مالل  ،وعزد ه بددن ببدا  ،وعزدد ه بدن عمدر  ،وعزدد ه بدن عمدرو،

( )1مصادر ترجمتا  ( :ح ية األولياء ) ألبأ نعيم ( ، )364/5طبعة دار الكتنح الع مينة ببينروت  ( ،تهن يح
األسننماء وال تننات ) ل نننوو ( )69-68/2طبعننة دار الكتننح الع ميننة  ( ،تنناريد دم ن ) البننن عسنناكر
( ) 176-151/تحـيننن عمنننر العمنننرو  ،دار ال كنننر ،ط 1417 ، 1هنننـ  ( ،تهننن يح الكمنننال ) ل مننن ي
( )193-189/24تحـي ب ار عواد  ،مؤسسة الرسالة بسوريا  ،ط1413 ، 1هـ  ( ،سير أعيم النبيء
) ل ن هبأ (  )494-489/3تحـين محمنند العرقسوسننأ وآخننرين  ،مؤسسننة الرسننالة  ،ط 1413 ، 9هننـ ( ،
تنننننننننننننننننننننننننننننن كر الح نننننننننننننننننننننننننننننناي ) ل نننننننننننننننننننننننننننننن هبأ ( )49/1الطبعننننننننننننننننننننننننننننننة الهنديننننننننننننننننننننننننننننننة ،
( ته يح الته يح ) البن حجر (  ، ) 40-438/8الطبعة الهندية  ( ،اإلصـنـابة ) البنن حجـنـر (، )651-647/5
تحـي ع أ محمد البجناو  ،دار الجينل ببينروت  ،ط1412 ، 1هنـ  ( ،تـرينح التهن يح ) البنن حجنر (
 ، ) 5684تحـين صنتير أحمند نامد  ،دار العاصنمة بالريناض  ،ط1412 ، 1هنـ  ( ،ن رات الن هح
تـــننـأ أخبننار مننن هننح ) البننن العمنناد الحنب ننأ ( ، )201/1تحـي ن محمننود األرننناؤوط  ،دار ابننن كثيننر
 ،ط 1406 ، 1هـ  ( ،الحـيـة والمجا تأ الرح ة إلى بيد ال ام ومصنر الحجنا ) لعبند التننأ
بدم
الناب سأ (ب ، )34الهيئة المصرية العامة ل كتاح 1986 ،م .وتنسحح هن المصنادر ن سنها ع نى منا
سي تأ تحت عنوان  ( :أقوال الناس تيا ) .

This file was downloaded from QuranicThought.com

كعب األحبار  ،هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؟

153

وعزد ه بن الابير  ،و رل بن فا ل  ،ومعا بن أيس  ،وهد ا مدن قزيدل رواي ددة الصداابي عدن
التابعي  ،وال ي وص ه ال هزي بفيه يادر عالا .
و ددفل الابددا بددن عزددد المطلددب اب دًا  :مددا منعددل أن نسددل علددب عهددد النزددي  ، وأبددي
بعددر حتددب أ ددلمم ا ن علددب عهددد عمددر فقددال عددب َّ :ن أبددي تددب لددي تاب داً مددن التددلراة
دي باده اللالدد علدب ولددم
لي  ،وقددال  :اعمل به ا  ،و ت علددب ا ر تبه  ،وأ د عل َّ
ودفعه َّ
أخَّ أفض الخا  ،فلما ان ا ن ورأيم اإل الم اظهر ول د أر ب ددف ًا  ،قالدم لدي ي سدي  :لعدل

أباـ غيَّب عنل علماً تمل فلل ق أر ه  .ف ضضم الخدا  ،فق أر ده  ،فلًدد

فيده صد ة مامدد

 وأمته  ،فجئم ا ن مسلماً .

و مي بد ( عب األحبار )  ،أو ( عب الازر ) لكيرة علمه .

وفي ارل دميه َّ
أن ابن يرلن رم أن اقلل ( عب األحبار ) ولكن ( عب المسدل )

 ،و لددل باعتبددار َّ
أن ل ظددة ( األحبددار ) وصددف ينصددر

لددب علمددام اليهددلد  ،د د د ( الر بددان )

وصف ينصددر لعلمام النصار  ،فل ا رم لل .
و عن باليام بف رة  ،و ان ا او مع الصداابة  ،معاولدة بدن أبدي دييان وأبدي الددردام
 ،وخداد بن أو

 ،والمقداد بن األ لد لد غاوه قزدرص

( )1

و دلفي بامص ا باً لل او ف ددي أوا در الفدة عيمدان  دنة  32للهجدرة  ،أو  ، 33أو

 ، 34وعلب األول األكير ما قال السخاوي  .وقد بلغ مئة نة وأربع نين .
رو مامد بن عا الدميقي في ( الصلا ف واليلا ي )
في ( ارل دميه )

( )3

( )2

 ،ومددن ،رلقده ابدن عسداكر

عن أبي فل ة السلمي  ،قال  :رج بعش الصا ة  ،فاكتتب فيه عدب

أحب لي من أن
 ،فلما أي ر البعش  ،أن رج عب  ،وهدل مرلض  ،وقال  :ألن أمل بار تا ّ
ددماً فدي دزيل ه
أحب َّ
أمل بدميه  ،وألن أمل بدومة ّ
لي من أن أمل بار تا  ،هع ا نق ن

فلمددا ددان ب ددق معلددلخ  ،قلددم أ زريددي  ،قددال  :خ د لتني ي سددي  ،قلددم :
 ، قددال  :فمضددب ّ ،
أ زريددي  :قددال  :يدده دديقتل رًددل اضددا دمدده ألهددل السددمام  .ومضددينا حتددب ا نددا بامددص
( )1انينر ( األمنوال ) البنن نجوينا ( ، )375-374/1تحـين
تيصل ل بحوث والدراسات اإلسيمية  ،ط 1406 ، 1هـ .
( )2كما تأ مستخرجا ال جمعا الدكتور س يمان السويكت انير النب رقم  ، 10والمن ور تأ مج نة
ناكر ينح تيناض  ،من نورات مركن الم ننع

( أم الـرى ) العدد ( )21من المج د . 13
(. )174/50( ، )242-241/12( )3
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ددفنام هنالددل بددين لتليددا
ددلفي ب ددها  ،فد ّ

عيمان .

وعليه فما

بددفرض حمددص  ،ومضددب البعددش فل د اق ددل حتددب نقتددل

رم ل من  :قدي الددين المقرلداي (

بد د د ( الم دلاع واخعتبددار ب د ر الخطددر وا ثددار )

كتابده ( الزلدداييا

)

( )2

( )1

 845ه د ) فدي ( ططده ) المسدماة

 ،والادداف السددخاوي (

902هد د ) فددي

بفيده اقدال َّن قزدر عددب األحبدار بدالجياة بمصدر مدردود بالرواادة ا ي ددة

الد ر  ،والتددي فيهددا التص درلح بدفندده بددين خددجر الالتددلن بددفرض حمددص  ،أضددف لددب صدددير
ْعمهمددا ه د ا بصددي ة التضدداير ( اقددال ) فكفيدده خ ييزددم لددل لددديهما  ،وايمددا

الاعااة .

درام مددن بدداب

ولل ا دة فقد ر هد م القصدة ع ددن عدب ابدن النادا ( 814ه د ) فدي تددابه القي ددّ (
العياق وميير ال درام لدب دار السدالم )  -فد ددي الجهداد وفضدا له
ميارث األخلاق لب مصارث ّ

( )3يداهد لادديش علدي بدن أبدي ،الدب مرفلعداً  :لمدا ا داد ال دا ي فدي دزيل ه مدن أهلدهبعداً ا داد من ه قرباً .
ويستيددف مد ددن لددل َّ
ال بعلمدده ،
أن الرًددل مددع علمدده الج د  -مددا يتضددح  -ددان عددام ً

غا لًا في زيل ه  ،وله أقدلال ملفدلرة فدي فضدا ل الجهداد والادش عليده مزيلثدة فدي مصدن ا
الجهاد وفضا له  ،أو ال صلل المعقدلدة فدي الجهداد وأحعامده فدي تدب الادديش  ،ولددلخ يدية
السدابه الد ر  ،و تداب ( الجهدداد )

اإل،الة ل ر ،رفًا منها  ،ويظرة في تاب ابن النادا
لإلمام المجاهد أمير المؤمنين في الاديش عزد ه بن المبارـ (

 181هد )

ؤ د لل .

وقد رو لكعب  :مسل في صداياه  ،و أبدل داود والترمد ي والنسدا ي فدي دننه  ،أمدا

البخاري فقد ًر

رم في صاياه خ روااة عنه  ،وه أعل .

أق ال الن س فيه :

قال فيه الصاابي أبل الدردام َّ :ن عند ابن الاميرلة لعلماً يي اًر
وقدال معاولددة بددن أبددي دييان  :أخ َّن ابداً أحددد العلمددام

عندم لعل

ن د ددان

لم ّر،ين .
اليمار وان نا فيه ن

( ، )206/1( )1طبعة دار صادر ببيروت .
(( )2ب  ، )142تحـي حسام الـطان  ،دار العطاء بالرياض  ،ط 1422 ، 1هـ .
( ، )231/1( )3تحـي إدريس محمد ع أ وآخر  ،دار الب ائر اإلسيمية ببيروت  ،ط1417 ، 2هـ .

This file was downloaded from QuranicThought.com

كعب األحبار  ،هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؟
وقال عزد ه بن الابير لما أن ي ب أر
بدده عب  ،خ أيده

155

المختدار  :مدا وقدع فدي دلطايي خديم خ أ زريدي

ر لي أيه اقتلندي رًدل مدن ثقيدر  ،وهد م أر ده بدين يددي  ،ومدا در َّ
أن

الاجاج زا له .
و د درم اإلم ددام الا دداف أب ددل بع ددر بد دة ه الاللك ددا ي ف دديمن نع ددر باإلمام ددة فدددي السدددنة
واخ دتقامة  ،فقددال فددي تابدده ( خدرع أصددلل اعتقدداد أهددل السدنة والجماعددة )( ( : )1بدداب ددياق
باإلمامة في السنة والدعلة والهدااة لب ،رله اخ تقامة بعدد ر دلل ه  ) ثد

ر من نر
ر اباً ام الطبقة األولب من ابعي أهل المدينة .
وقال النلوي  :وا قلا علب يرة علمه و لثيقه .
و رم ابن عزد الهادي في تابده ( ،بقدا
خ اسع من ايت ل بعل الاديش الجهل به

علمدام الادديش )

( )2

لاحدد مدن الا داظ ممدن

ما قال في مقدمته .

ووص د ه ال د هزي بالعالمددة الازددر  ،وقددال  :و ددان حسددن اإل ددالم  ،متددين الداايددة  ،م ددن
يزالم العلمام  ،وقال في ملضع  :ان من أوبية العل .
ورولنا ما في ( المجالسدة ) بسدند حسدن  ،عددن عزدد ه
وقال الااف في ( اإلصابة ) ّ :
بن غيالن  ،قال  :حدثني العزد الصالح عب األحبار .
وقد وًد

في

ناد لد ( دخ ل النزلة )

 ،و ( خعب اإلامان )

( )3

( )4

الهما للزيهقي

وص ه بد ( عب الخير ) .
وقال الااف ابن حجر في ( التقرلب )  :ثقة مخضرم .

ومددع مددا ددزه

درم فقددد ددان رحمدده ه متضددلعًا فددي أحعددام الي درلعة اإل ددالمية حيددش

كددان ناست تب من أكابر الصاابة  ،علب يال ما يجدم في األ بار التالية :
رو مالل في ( المل،ف )  -روااة القعنزي -

( )5

عن عطام بدن اسدار َّ
أن عدب األحبدار

أقزددل مددن اليددام فددي ر ددب نماددرمين حتددب ا ددان بددبعض الطرلدده وًدددوا لاد صدديد فففتدداه

( ، ) 36/1 ( )1تحـي أحمد سعد التامد  ،دار طيبة بالرياض  ،ط 1415 ، 3هـ .
( ، )105/1( )2طبعة مؤسسة الرسالة  ،تحـي أكرم البو أ  ،ط 1409 ، 1هـ .
( ، )39/7( )3تحـي عبد المعطأ ق عجأ  ،دار الريان بالـاهر  ،ط1408 ، 1هـ .
( ، )19/6( )4تحـي محمد سعيد بسيونأ  ،دار الكتح الع مية  ،ط1410 ، 1هـ .
(( )5ب  ، )393تحـي عبد المجيد تركأ  ،دار الترح اإلسيمأ ببيروت  ،ط1999 ، 1م .
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كعددب بفكلدده  ،فلمددا قدددملا علددب عمددر 

ددروا لددل لدده  ،فقددال  :م دن أفتدداك به د ا  ،قدداللا :

أمرن نه عليع حتب رًعلا .
كعب  ،قال  :فإيي قد ّ
لمدا ددايلا بدبعض الطرلدده م ّدر رًد ،دل مدن ًدراد  ،فففتداه
ثد َّ

فلما قدملا علب عمر

دب أن اف د وم فيفكلددلم ،
عد ،
روا له لل  ،فقال  :ما حملل علب أن ن تديه بهد ا  ،فقددال عدب :

هددل مددن صدديد الباددر  ،فقددال عمددر  :ومددا نيدددرلل

 ،قددال  :اددا أميددر المددؤمنين والد ي ي سددي

بيدم ن هل خ ييرةن حل ينيننرمن في ل عام مر ين .
وه ا لي ة المسلمين في وقته ال ارخدد عيمدان بدن ع دان اسدت تيه فدي مسدفلة خدص األمدة
صاحبه ا ه  ،هدل ناخيب علب صاحبه منه بعدة
المامداة فقد فله حلل المال ا ّأد
ن
( )1
ففًاب بد ( خ )  ،فددي قصة اطلل رها قددد رواها ابددن يجللده فدي تابده ( األمدلال )
 ،وغيرم .
ورو مالل في ( المل،ف )  -روااة القعنزي  -عن عطام بن اسدار أيده قدال  :دفلم
عزد ه بن عمرو بن العاص  ،و عب األحبار عن ال ي ايل فدي صدال ه  -أثالثداً ص َّدلب أم
()2

فليصل ر عة أ ر وليسجد جد ين ا صّلب .
أربعاً  -فكالهما قاخ  :فلينق
ّ
و ان المه فدي الملاقدف التدي خ اقزدل فيهدا  -أصدالً  -خ مالده يدص أو أصدل خدرعي
له فثيرم وقزلله لد الصاابة  ،وما لل خ ليقته ومتاية داايته عنده .
فقددد رو ابددن أبددي الدددييا فددي ( المطددر والرعددد والزددرق وال درلح )

العظمددة )

( )4

 ،والطز اريددي فددي ( الدددعام )

( )5

عددن عزددد ه بددن ببددا

( )3

 ،وأبددي اليددي ف دي (

قددال  :نددا مددع عمددر بددن

الخطاب في د ر  ،ومعندا عدب األحبدار  ،ففصدابنا رعدد وبدرق وبدرد  ،فقدال عدب  :مدن قدال

حين اسمع الرعدد  ( :دباان مدن ّدبح الرعدد بامددم والمال كدة مدن ي تده ) ثالثداً عدلفي ممدا
اعلن في لل الرعد .

(. )788/2( )1
(( )2ب . )221
(( )3ب  ، )121بتحـيـأ  ،دار ابن الجو

بالدمام  ،ط1418 ، 1هـ .

( ، )1292/4( )4تحـي رحاء هللا المبارك ور  ،دار العاصمة بالرياض  ،ط 1411 ، 1هـ .
( ، )1261/2( )5تحـي د .محمد سعيد البخار  ،دار الب ائر اإلسيمية  ،ط1407 ، 1هـ .
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 :فقلندا فعلفينددا  ،ثد لقيددم عمدر بدن الخطدداب فدي بعددض الطرلده  ،فددإ ا

بدردة قد أصابم أي ه  ،ففثّر به  ،فف زر ه بمدا قدال عدب  ،فقدال  :أوخ أعلمتمليدا حتدب يقللده

.

قال الااف ابن حجر عن القصة في ( يتا ق األفكار في خرلق األ ار )

( )1

:
وعمددر ،

ه د ا ملقدل حسددن اإل ددناد  ،وهددل وان ددان عددن عددب  ،فقددد أقد ّدرم ابددن ببددا
فدل علب َّ
ال  ...لب ذ ر ما قاله رحمه ه .
أن له أص ً
ّ
ول د لل لد يددرد الادداف الكزيددر الخطيددب الب دددادي ( 462ه د ) أن اخلددي تابدده القد ّدي (
ال قيه والمت قه ) من رم ولل بنص واحد لييزم فقهه .
فقد رو

ام باب أدب الجدال

( )2

بإ ناد حسن عن عب  ،وقد ددد أ ام رًل ممن يتبع

األحاديش فقال له  :ا ه ه  ،وارض بدون الير من المجلس  ،وخ ؤ َّ
ين أحداً  ،فإيه لدل
اخً ويقصاً .

العجب ما ادـ ه به خ
مأل علمل ما بين السمام واألرض مع ن
ومددن ددالل الترًمددة التددي ددقتها خ جددد فيهددا م م د اًا فددي ديندده فض دالً عددن خددارة لددب

ضددللعه فددي مقتددل الخلي ددة ال دداروق بددل خ جددد فيهددا خ الينددام العددا،ر واي داال الرًددل المنالددة
العاليددة الال قددة بدده  ،وايمددا وق ددم علددب يددلث م لدده مددن كيددارم بالتاددديش مددن التددلراة وغيرهددا ،
و فعرض له م القضية في فقرة خحقة .
ولكددن قزددل ه د ا أخددير لددب تددب منسددلبة لكعددب األحز ددار حيددش ل د ييزددم لدددي صدداة
يسزتها ليه ول اير ليها أي ممن رً له  ،وهي :
 -ر الة في معج اا النزي 

( )3

.

 ر الة في الج ر  ،وهي ر الة فيما ينقل عن النزي داييال من الم فدي المالحد  ،وهديباش لل في األيلام وأحلال الرعد والزرق والخسل وغيددرها(. )1
( )1كر عنا ابن عين المكأ تأ كتابا ( ال توحات الربانية ع ى األ كار النواوية ) ( ، )286/4طبعـة دار
إحياء التراث العربأ ببيروت .
( ، )58/2( )2تحـي عادل يوسد الع ا  ،دار ابن الجو  ،ط 1417 ، 1هـ .
( )3انيننر ( اسننتدراكات ع ننى تنناريد التننراث العربننأ )  -قسننم السننير والتنناريد  ، )13/6( -إعننداد حسننين
النعيمـأ وابنا  ،و كرا بوجود نسخة منا لدى المكتبنة المرك ينة بجامعنة الم نع عبند الع ين تنأ ()10
ورقات ،والكتاح من مطبوعات مجمع ال ـا اإلسيمأ التنابع لمنيمنة المنؤتمر اإلسنيمأ  ،دار ابنن الجنو
بالدمام  ،ط1422 ، 1هـ .
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 أحاديش قد يةالمآخنننننن نننننن
نننننننننننننننننننننننننننن

( )2

.
أ

علب عب اإلكيار من يراد األ بدار اإل د ار يلية مدن التدلراة  ،أو
د ار يل  ،وفيهدا ال ار دب وال ار دد والعجا دب والتادديش

الكتب األ در لزندي

لب ما يلي :

بها ،مما ّأد
 -أ رج ابن عساكر في ( ارلخه )

( )3

َّ
أللاقنل بفرض القردة .
األحاديش  ،أو

 -ورو البخاري في ( صداياه )

( )4

عدن عمدر بدن الخطداب أيده قدال لكعدب  :لتتدر ن
عليقداً بصدي ة الجدام  ،ووصدله الاداف ابدن حجددر

فددي ( ليدده التعليدده )(َّ )5
أن معاولددة ددان ااد ّدد رهط دًا مددن ق درلك بالمدينددة  ،و ددر عددب
األحبدار  ،فقدال  :ن دان مدن أصددق هدؤخم الماددثين الد ين ااددثلن عدن أهدل الكتدداب  ،وان
كنا  -مع لل  -لنزلل عليه الك ب .

والمعددرو عنددد أهددل العل د َّ
أن اب داً ااد ّدد
داب ،لللدة  ،وهددل لد اسدند لدل عددن ثقدة بعدد ثقدة  ،بددل غايتده أن ينقدل عدن بعددض
وبيدنه أحق ،
الكت ب التي تزها خيلخ اليهلد  ،وقد أ زدر ه بتزدديله و ادرل ه  ،فدال اادل لمسدل بعددد لدل
عددن أمددلر ل د ااضددرها  ،وع ددن أيزيددام بيندده

التصديه  ،وبالمقابل وخ التك يب خ بدليل .
وا ا ايم م ار يل ثقا

التابعين عن النزي  ق ددد لَّقف أهل العل فدي قزللهدا فمدنه

يردها مطلقاً  ،ومنه من اقزلها بيروط  ،ومنه من اميا بين من عاد ده أن خ ير دل خ
من ّ

عن ثقة .

و لل ا دان صدايح البخداري الد ي تابده أصدح تداب علدب وًده األرض بعدد القدرذن

الكرل  ،فيه مدن الم ار ديل والمعلقدا

مدا ًعدل أهدل العلد يتكلمدلن حللهدا  ،حتدب لصدللا لدب

( )1المصنندر السنناب  -قسننم الكيمينناء .واألنننواء  ، )197/8( -إعننداد حمنن النعيمننأ  ،و كننر أنننا تننـوجد
مخطوطتا بالمكتبة الـادرية بجامع ال يد عبد الـادر الجيينأ ببتداد ويـع تأ ( )33ورقة .
( )2المصدر الساب  -قسم ع وم الحديث  ، )34/4( -إعداد د .نجم خ د  ،و كر وجنود نسنخة مننا بندار
الكتح المصرية تأ (  ) 8ورقات .
(. )172/50( )3
( )4تحت كتاح االعتصام  ،باح قول النبأ  ( : ال تس لوا أهل الكتاح عن أء )  ،انير ( تنت البنار )
البن حجر ( ، )333/13طبعة محح الدين الخطيح  /الس ية .
( ، )328/5( )5تحـي سعيد الـ قأ  ،طبعة المكتح اإلسيمأ  ،ط1405 ، 1هـ .
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َّ
أن مدا اجددام بدده البخداري  ،ومددا يلق دده ممددا اادتق بدده  ،فكيددر بمددا ينقلده عددب األحبددار وأميالدده
عن األيزيام  ،واأل بار
ن مددا

ر دده فددي ه د م ال ق درة هددل الصددة مددا

درم خددي اإل ددالم ابددن يميددة فددي تابدده

الما ع ( اقتضام الصراط المستقي لمخال ة أصااب الجاي )
وقددال الادداف ابددن ييددر فددي سددير ددلرة النمددل

( )2

( )1

 ،بعدددما أورد ،ا دة مددن األ بددار فددي

قصة ملكة بف مع ليمان  : واألقرب فدي ميدل هد م السدياقا
مما وًد في صا ه  ،روااا
م ددن أ بددار بنددي

.

أيهدا متلقداة عدن أهدل الكتداب

عدب ووهدب داماهما ه عدالب فيمدا يقدالم لدب هد م األمدة

د ار يل  ،مددن األوابددد وال ار ددب والعجا ددب  ،ممددا ددان وممددا ل د اعددن  ،وممددا

وبدَّل و نيس  ،وقد أغنايا ه بما هل أصح منه وأي دع وأوضح وأبلغ  ،وهلل الامد والمنة
نحّر ن
.
يمكن مناقشة هذه المآخذ من ثالثة جوانب :

الجانب األول :

من قشنننل المآخننن
نننننننن
ننننننن
اامن

دالمه وهدل

 - 1ان عب األحبار حز ًار زي ًار مدن أحبار اليهلد
به م المنالدة مدع زدر ّدنه  ،وقدد ي ّدبع و رّبدب علدب الداايدة اليهلدادة

و ددان علمداً فيهددا  ،فطبعددي ًدددًا أن بقددب روا ددب التددلراة وغيرهددا مددن
كت د ددب بن د ددي د د د ار يل استاض د ددرها م د ددن د ددالل الملاق د ددف والاد د دلاد
والمنا با

الددتي لاًهه  ،فمن لل :

مدا روام الددارمي فدي ( الدرد علدب الجهميدة )

( )3

 ،والخ ار طدي فدي ( فضديلة اليددعر )

( )4

،

والزيهقي في ( خعب اإلامان )( ، )5و أبل ياي في ( الالية )( ، )6والل له َّ :
أن ابداً
مر بعمر وهل اضرب رًالً بالدرة  ،فقدال عدب  :علدب ر دلل ادا عمدر ! فلالد ي ي سدي
َّ
بي دددم ي دده لمعت ددلب ب ددالتلراة  :ول ددل لس ددلطان األرض م ددن ددلطان الس ددمام  ،ول ددل لا دداك

األرض من حاك السمام .

( ، )351-350/2( )1تحـي د  .ناصر العـل  ،دار العاصمة  ،ط 1419 ، 6هـ .
( ( )2ت سير الـران العييم ) البن كثير  ، ) 379 /3 ( ،دار المعرتة ببيروت  ،ط 1407 ، 1هـ .
(( )3ب  ، )60-59تحـي بدر البدر  ،دار ابن األثير بالكويت  ،ط 1416 ، 2هـ .
(( )4ب  ، )56تحـي محمد مطيع الحاتي  ،دار ال كر  ،ط 1402 ، 1هـ .
(. )24-23/6( )5
(. )389/5( )6
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فقال عمر  :خ من حا دب ي سده  ،فقدال عدب  :والد ي ي سدي بيددم يهدا ل دي تداب ه
المنال ما بينهما حر ( خ من حا ب ي سه ) .
ّ

اد الدارمي  ،والخ ار طي في ذ رم  :و ّزر عمر و ّر اًدًا .
َّ - 2ن اب دداً لد د ايد د له التا ددديش بم ددا ف ددي الت ددلراة وغيره ددا ع ددن ت دداب ه ( الق ددرذن الكد درل )
والدددعلة ليدده  ،وهددل القا ددل م ددا ف ددي ( الاليددة )
ويلر الاعمة  ،ولنابيع العل  ،وأحد
وهل القا دل د لل
من لؤلؤة .

( )2

( )1

 :علدديع بددالقران  ،فإيدده فه د العقددل ،

الكتب عهدًا بالرحمن .

حسدن صدل ه بدالقران فدي دار الددييا أعطدام ه فدي الجندة بدة
 :مدن ّ

وله أقلال ييرة في سير ذاا

تاب ه مزيلثة في عامة تب الت سير .

عددا مدن روااا ده عدن التدلراة يمدا هدل بطلدب مدن الصداابة أو غيدره فدي لدل  ،فدال
 -3ن ً
اسعه خ ًابته بما اعل وهل الازر الخزير بما في التلراة  ،ومن أميلة لل :

 مددا ً ددام ف ددي ( ياه ددة الس ددامعين ف ددي رواا ددة الص دداابة ع ددن الت ددابعين ) خب ددن حج ددروعاو ه في الااخدية خبدن دعد فدي ( الطبقدا

( )3

،

)  ،وال سدلي فدي ( المعرفدة والتدارل ) ،

وأبددي ياددي فددي ( الاليددة )  ،والزيهقددي فددي ( دخ ددل النزددلة ) له د  ،عددن ابددن ببددا

أيدده

فل اباً  :ير جد يعم ر لل ه  في التدلراة  ،قدال  :يجددم مامدد بدن عزدد ه

 ،ملل دددم بمع ددة  ،ومه دداًرم ،اب ددة  ،وملك دده بالي د ددام  ،ل دديس ب ا ددا

 ،وخ ص ددخاب ف ددي

األ لاق  ،وخ اعافا بالسيئة  ،ولكن اع ل ول ر .
 -وفي ( دخ ل النزلة ) للزيهقي( ،)4و ( ارل دميه ) خبدن عسداكر

( )5

 ،عدن أم الددردام

 ،قالددم  :قلددم لكعددب الازددر  :يددر جدددون ص د ة ر ددلل ه  فددي التددلراة  ،قددال :
يجدم  :مامد ر لل ه  ،ا مه  :المتل ل  ،ليس ب

وخ غلي  ،وخ ّدخاب باأل دلاق

ولسددمع بدده ذ اي داً نوق د اًر  ،ولقددي بدده
صددر هن عددالب بدده أعين داً عددنل اًر  ،ن
 .أنعطددي الم ددا يح ل نيب ّ
(. )376/5( )1
( )2كما تأ ( الح ية ) (. )377/5
(( )3ب  ، )89بتحـيـأ  ،دار الهجر بالثـبة  ،ط1415 ، 1هـ .
(. )377/1( )4
(. )161/50( )5
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ألسناً معلًة حتب نايهد أن خ له خ ه وح د دددم خ خرلل له  .ناعدين المظلدلم ولمنعده
.
 -وفددي ( الاليددة )

( )1

َّ
أن عمددر بددن الخطدداب  أر ددل لددب عددب  ،فقددال لدده  :اددا عددب :

كير جد يعتي في التدلراة قدال  :لي دة قدرن مدن حديدد خ اخدا
ثد

فددي ه للمدة خ د ،

لي ة قتله أمته ظالمين له  ،ث اقع الزالم بعدم .

َّ
أن معاولدة

السدل ي -
 وًام مسندًا في األًاام ( الطيلرلا )  -ايتخاب أبي ،اهر ّبدن أبددي ددييان دفل عددب األحبددار  ،فقددال لده  :أ ددفلل بددال  ،هددل جدد له د ا النيددل فددي
( )2

كتاب ه  زد اًر فقدال  :ي والد ي فلده البادر لمل دب ّ ،يدي ألًددم فدي تداب ه ،
َّن ه  نيدلحي فددي دل عددام مددر ين عندد روًدده فيقدلل َّ :ن ه اددفمرـ أن جددري ،
فيجري ما تب ه له ث يلحي ليه بعد لل  :اا ييل َّ ،ن ه اقلل لل  :نعدد حميدداً

.

 - 4مددن ددالل ال ق درة السددابقة يتضددح مددد ثقددة الصدداابة وغيددره م د ددن التددابعين بعل د
األحبار  ،وفي أماية يقله عن التلراة وغيرها من تب بني

عددب

ار يل .

َّ - 5ن بعدض الصداابة األًدالم عزدد ه بددن عمدرو بدن العداص ممددن دان اعيدر مدن روااددة
يصداً  ،وابدن عمدر
اإل ار يليا  ،ولر أيه عل ينت ع به أو استفيس به مادام خ اخالف ّ
صاابي ابن صاابي  ،ييدف فدي دار اإل دالم  ،وعدا خدط اًر فدي حيداة النزدي  ، وبدين
مجتمددع أفض ددل ًي ددل عل ددب وً دده األرض أخ وهد د ًي ددل الص دداابة رضد دلان ه عل دديه ،

فكير بععب ال ي ل ا ا بمنقبدة مدن لدل المناقدب ال اليدا
اليهلد ث أ ل .
 - 6ان لد

عب األحبار معرفة بصايح تب بني

در مدن
وهدل الد ي دان حز ًا

د ار يل مدن با،لهدا  ،ولددل علدب لدل

أمران :

(. )26-25/6( )1
(( )2ب  ، )568بتحـين م ن مون صننامرجأ ومحمنند أديننح  ،دار الب ننائر بدم ن  ،ط1422 ، 1هننـ  ،ث نـم
رأيتنا مروينا ً عننند ابنن عبند الحكننم تنأ ( تتننوم مصنر وأخبارهنا ) ( ب  )103تحـين محمند صننبي ،
مكتبة ابن تيمية .
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أ -قدلل مددؤرخ اإل ددالم الادداف ال د هزي

( )1

 :و ددان زيد ًار بعتددب اليهددلد  ،لدده وق ف ددي

معرفة صاياها مدن با،لها في الجملة  .أهد .

ب  -وا تيددهاد أ متنددا بععددب فيمددا ينقلدده مددن التددلراة وغيرهددا فددي مصددن ا ه العقداددة ،

ويا يل بفهمية العقيدة  ،فهي هللة ل مسدل  ،وا تيدهاده بفقلالده قدرار ضدمني
مددن أ متنددا بمعرف ددة عددب لص ددايح تددب بنددي

ولصح أن كلن لل النقلخ
استشننن ع ب ننن
مصننننننب تننننن
ال قينننننعو بننننن ق ال
ننننننننننننننننننننننننننننن

د د ار يل مددن با،له ددا فددي الجمل ددة ،

عن عب مما يلافه ما في خرعنا ما يف ي .

يقددل ع دددد مددن مص ددن ي تددب العقي دددة روااددا

دار عددن ع ددب ،
وأ ب د ًا

أعرض فيما يلي علب زيل الميال خ الاصر ملا،ن يقله عنه :
 ( -تاب اإلامان ) خبن أبي خيبة (

رو لده فدي ملضددعين

( )2

م هب أهل السنة والجماعة .

235هد ) .

مدن تابده للدخلددة علدب لدادة اإلامددان ويقصدايه

وحسددنه األلباي ددي
فقدد رو بإ دنادم َّ ،

( )3

مدا هددل

 ،عدن عددب قدال  :مدن أقددام الصدالة  ،وذ ددب

مامدا  ،فقد ل در اإلامدان  ،ومدن أحدب هلل  ،وأب دض هلل  ،وأعطددب هلل
الا اة  ،وأ،اث
ً
 ،ومنع هلل  ،فقد ا تكمل اإلامان .

 تاب ( الرد علب الجهمية ) ألبي عيد الدارمي (رو لكعب في أربعة ملاضع

( )4

(. )43

 280هد ) .

و د درم ف ددي ملض ددع م ددن ل ددل الملاض ددع للدخل ددة عل ددب ثب ددا

وإلثبا

رؤلة المؤمنين لربه في ا

فقددد رو بإ ددنادم

( )5

رة .

صد د ة الك ددالم هلل ، 

 ،عددن عددب قددال  :مددا يظددر ه  لددب الجنددة خ قددال ، :يزددي

يلم دان لهد عيدداً فدي الددييا خ اخرًدلن
ألهلل  ،فااد ،يباً علب ما ايم  ،وما مَّر ،
فددي مقدددارم فددي رلدداض الجنددة  ،ولزددر له د الددرب ينظددرون ليدده  ،و س د ب علدديه الرل ددح

( ( )1السير ) ( . ) 490/3
( )2انيرهمننا تنننأ ( ب  )43برقمننأ (  ، )128 ( ، )127والكتننناح بتحـينن العيمنننة محمنند ناصنننر الننندين
األلبانأ ـ رحما هللا ـ  ،دار األرقم بالكويت  ،ط 1405 ، 2هـ .
( )3المصدر الساب .
( )4انيرها تأ . )321( ، )201( ، )89 ( ، )88( :
( )5المصدر الساب برقم ( )201بإسناد حعيد كما قال المحـ .
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بالطيب والمسل  ،فال اسفللن ربه خيئًا خ أعطاه  ،فيرًعدلن لدب أهلديه وقدد ا دادوا

علب ما ايلا عليه من الاسن والجمال بعين ضع ًا(.)1

 تاب ( ص ة النار ) خبن أبي الدييا (رو له في سع ملاضع

()2

.

281هد ) .

أو النلاف مابين الجنة والنار .

يصًا ا يد بلًلد ما ايبه ال تاا
وقد أورد له ّ
فقددد رو بإ ددنادم( )3ع د ددن قتددادة فددي قللدده عددالب   :فدداليلم ال د ين ذمن دلا مددن الك ددار

اضداعلن  ،)4(قدال  :ن كددر لندا أن ابدًا ددان اقدلل  :ن بدين الجنددة والندار ن دل ً  ،فددإ ا
،لع من بعض لل الكل .
أراد المؤمن أن ينظر لب عدو ان له في الدييا ا ّ

 -تاب ( فضل الصالة علب النزي  ) إل ماعيل القاضي ( 282هد)

وخخل أن عظي النزي  مدن ذكدد مدا اجدب أن اعتقددم دل مسدل  ،ومدن ًدنس هد ا

التعظي اإلكيار من الصالة عليه .

وقددد رو ل دده المصددنف م درة واحدددة

( )5

بإ ددناد رًالدده ثقددا

مددا قددال األلبددايي م دن

،رلدده وهددب بددن منبدده قددال َّ :
أن اب دًا د ددل علددب عا يددة ف د روا ر د ددلل ه  ، فقددال
كعددب  :مددا مددن فجددر اطلددع خ ولنددال ددبعلن أل داً مددن المال كددة  ،حتددب اا دلا بددالقزر ،

اضدربلن بدفًناته  ،ولصددللن علدب النزددي  ، حتدب ا أمسدلا عرًدلا  ،و دبر ددبعلن

أل داً حتددب اا دلا بددالقزر  ،اض دربلن بددفًناته  ،فيصددللن علددب النزددي  ، ددبعلن أل داً
بالليل و بعلن أل ًا بالنهار  ،حتدب ا اييقم األرض رج في بعين أل دًا مدن المال كدة
يافليه .

( )1قول كعح ( وقد ا دادوا ع نى منا كنانوا منن الحسنن والجمنال سنبعين حنع ا ً ) لنم تنرد عننا تـنـأ رواينة
أخرى يرويها أبأ نعيم تأ كتابا " ص ة الجنة " (  ، )46/1تحـي ع أ رحا عبد هللا  ،دار المــ مون
 ،ط  1415 ، 2هـ  ،ت ع ها من مناكير ي يد بن أبأ ياد الها مأ أحد روا اإلسناد .
بدم
( )2وت نننننع المواحنننننع ب رقنننننام ، )248( ، )225( ، )175( ، )137( ، )95( ، )91( ، )89( ، )40( :
( ، )255والكتاح بتحـي محمد خير رمحان  ،دار ابن ح م ببيروت  ،ط1417 ، 1هـ .
( )3المصدر الساب . )255( ،
( )4سور المط ين  ،اآلية . 34
( ( )5ب  ، ) 83والكتاح بتحـي العيمة األلبانأ  ،المكتح اإلسيمأ  ،ط1397 ،3هـ.
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وقدد ا ددتدل به د ا األثددر ع ددن عددب الادداف ابددن ياصددر الدددين الدميددقي المتددلفب ددنة

 842هد  ،في تابه ( للة الكئيب بلفاة الازيب ) 
واإلمام ابن القي

ما يف ي .

 تاب ( السَّنة ) خبن أبي عاص (رو له في ملضع

( )2

287هد ) .

.

 تاب ( ما ًام في الزدث ) خبن وضاع القر،زي (رو لكعب في ثالثة ملاضع

( )1

.

( )3

.

287هد ) .

فقدد رو عنده أيده قدال(َّ : )4ن هلل مال كدة اقلمددلن بدين يداده عندد دل خدارق نير ددله
فيما يرلد من أمدرم  ،مدنه مال كدة اقدلل لهد  :ا بطدلا لدب األرض فسدملا فدي وً دده دل

كزر في صدرم ما ير مما خ استطيع ييرم  ،لكيمدا
عزد من ببادي ا ن
يجيته برحمتي .
َّ

 تاب ( العر ) ألبي ًع ر مامد بن عيمان بن أبي خيبة (رو لدده فددي مسددة ملاضددع

( )5

أيه باايه و عالب فلق عرخه .
و َّ

يالدم عقدلبتي

297هد ) .

 ،فيمددا فيدده رد علددب الجهميددة ال د ين ينكددرون العددر

فقددد رو ( )6بإ ددناد ص ددايح مد ددا ق ددال األلبددايي( )7ع ددن ع ددب ق ددال  :ددباان ه ،
والامد هلل  ،وخ له خ ه  ،وه أكزدر  ،له َّدن دوي حدلل العدر ددوي النادل  ،يد رن

بصاحزهن  ،والعمل الصالح في الخ اا ن .

 تاب ( السنة ) ألبي بعر الخالّل (رو له في مسة ملاضع

( )8

.

 311هد ) .

( ( )1ب  ، ) 182-181تحـي د .صال معتوق  ،من من ورات دار البحوث والدراسات اإلسيمية بدبأ .
( )2انير ( ، )379والكتاح بتحـي األلبانأ  ،المكتح اإلسيمأ  ،ط1413 ، 3هـ .
( )3انيرها ، )296( ، )252( ، )182( :والكتاح بتحـي بدر البدر ،دار الصميعأ بالرياض  ،ط 1،1416
هـ .
( )4المصدر الساب رقم (. )296
( )5انيرهنا  ،)90(،)44(،)43(،)42(،)35( :والكتناح بتحـين محمنند الحمنود  ،مكتبنة المعني بالكوينت ،
ط1406 ، 1هـ .
( )6المصدر الساب رقم (. )42
( ( )7مختصر الع و ) ل هبأ (ب  ، )129تخريج األلبانأ  ،المكتح اإلسيمأ  ،ط1401 ، 1هـ .
( )8وهننننأ األرقننننام  ، )1620( ، )1619(، )1546( ، )709( ، )348( :والكتنننناح بتحـيــننننـ د .عطيننننة
ال هرانأ  ،دار الراية بالرياض  ،ط1415 ، 2هـ1420/هـ .
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فقددد رو عندده بإ ددناد صددايح اددم عندلان ( ًددامع أمددر الخالفددة بعددد ر ددلل ه 
( )1

عن أبي صالح قال  :ان الاادي اادو بعيمان وهل اقلل :
َّن األمير بعدم عليًا

رضيًا
وفي الابير ل ًا
ّ

قال  :فقال عب  :خ  ،ولكنه صاحب الب لة اليهبام اعندي معاولدة  ،فقيدل لمعاولدة

َّن ابًا اسدخر بدل يداع أيدل لدي هد ا األمدر  ،فف دام  ،فقدال لده  :ادا أبدا
وهاهنا علي والابير وأصااب ر لل ه  قال  :أيم صاحزها .
 تاب ( العظمة ) ألبي اليي األصزهايي (رو له في ثال

دااق و يدر

369هد ) .

وأربعين ملضعًا من تابه

( )2

.

 -تاب ( اإلباية عن خرلعة ال رقة الناًية ) خبن بطة الععزري (

387هد ).

يف ي أثر لكعب في تاب ( العر ) لل هزي أفاد األلبايي بروااة ابن بطة له .

 تاب ( عظي قدر الصالة ) خبن يصر المرو ي (رو له في ثالثة ملاضع من تابه

فقد رو عنه أيه قال

( )4

( )3

 :لل َّ
أن أحد

.

394هد ).

أر ثلاب ر عتين من التطلث  ،لد أر أعظد

من الجبال الروا ي  ،ففما المعتلبة فهي أعظ أن اقال فيها .
 تاب ( ص ة الجنة ) ألبي ياي األصزهايي (رو له في عدة ملاضع

( )1

.

 430هد ) .

صرم بن لع محـن الكتناح تـــنـأ
( )1المصدر الساب رقم ( ، )348وال أرى أنَّ لع من الرجم بالتيح كما ي
ح كعح تـنط  ،تمنا المنانع أن نـنول أنَّ األمنر منن بناح تراسنة المنؤمن  ،ثنم كنان األولنى بنالمحـ أن
يُ رع الحاد بالــرجم بالتيح من باح اإلنصاد عموما ً يدتع لع ك نا حندو الحناد بححنر الخ ي نة
عثمان ومينر منن الححنور مــــنـن مينر نكينر ممنا يندل أنَّ األمنر يرجنع إلنى بناح التـندير المسنتـب أ
المبنأ ع ى التح يل ودراسة األمور ،أو مــــن باح ال راسة كمـــا أسن ت والتنأ يهبهنا هللا لمنن ي ناء
.،
( )2تحننننت األرقننننام التاليننننة )300(،)290(،)286(،)244(،)243(،)234(،)191(،)114(،)87(،)54( :
، )624( ، )612(، )543( ، )537( ، )494(، )475( ، )447( ، )385( ، )335( ، )328(، )325( ، )320(،
(، )911( ، )901( ، )893( ، )836(، )817( ، )784( ، )777( ، )741( ، )730( ، )713( ، )643( ، )634
(. )1300(،)1299(،)1183(،)1181(،)984(،)983(،)944(،)928(،)924
( )3وهأ  ، )397( ، )347 ( ، )333( :والكتاح بتحـي د  .عبد النرحمن ال رينوائأ  ،مكتبنـة الندار بالمديننة  ،ط، 1
1406هـ .
( )4برقم (. )233
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458هد ) .

 -تاب ( البعش والنيلر ) للزيهقي (

رو له في أربعة ملاضع من تابه

( )2

.

458هد ) .

 تاب ( نخع نب اإلامان ) للزيهقي (رو له في ثالثة وأربعين ملضعًا من تابه(. )3
فقد رو له ام باب التل ل والتسلي

( )4

قللده  :قدال ه  : لديس مدن ببدادي مدن

طيددر لده  ،لكدن مدن ببددادي
دار أو ن دار لده  ،أو هددن أو ن
طيدر أو ن ّ
ـ ً هدن لده  ،أو ّ
من ذمن و لّ ل علي .
ّ
 تاب ( الكالم علب مسفلة اخ تلام علب العر ) خبن رًب الانزلي ( 744هد ) .رم في ملضع واحد من تابه

( )5

 تاب ( العر ) للااف ال هزي (رم في ثالثة ملاضع

( )6

.

.

748هد ) .
العر هلل  ،وص ة اخ دتلام لده حيدش قدال

َّ :ن ه

يصاً في ثبا
فقد ر له ّ
لدده ددبع ددملا  ،ومددن األرض مد َّ
ديلهن  ،ث د ًعددل مددا بددين د ددل ددمامين مددا بددين

السمام واألرض  ،وًعل ي ها ميل لل  ،ث رفع العر فا تل عليه .

وقد عا ال هزي روااة ه ا النص ألبي اليي في ( العظمة ) وصاح

 -تاب ( العلل ) للااف ال هزي

( )7

نادم .

لل .

( )1انير مثيً (. )21
( )2انيرها تأ  ، )479( ، )71( ، )70( ، )44( :والكتاح بتحـي محمد السعيد بسيونأ  ،مؤسسة الكتح
الثـاتية ببيروت  ،ط  1408 ، 1هـ .
( )3وهأ ب رقام ،)7151( ،)7963( ،)916( ،)7162( ،)1180( ،)2438( ،)7894( ،)3740( :
(،)3719( ،)3718( ،)7328( ،)7963( ،)3990( ،)7107( ،)7389( ،)2701( ،)5668( ،)3636
(،)87( ،)1547( ،)680( ،)1176( ،)4001( ،)4555( ،)6695( ،)164( ،)7377( ،)9823
(،)8184( ،)7393(،)1180(،)1176( ،)10124(،)577( ،)4170( ،)3414( ،)10564( ،)3414
(. )2701( ،)3928( ،)8185( ،)373( ،)5762
(.)64/2( )4
( ( )5ب  ، ) 45-44والكتاح بتحـي د  .ناصر السيمة  ،النا ر دار ال يم بمصر .
( )6انيرها تأ  ،)251(،)124(،)121( :والكتاح بتحـي د  .محمد التميمأ  ،س س ة من ورات الجامعة
اإلسيمية بالمدينة النبوية  ،دار أحواء الس د بالرياض  ،ط 1420 ، 1هـ .
( )149/2( )7ورقم (. )124

This file was downloaded from QuranicThought.com

كعب األحبار  ،هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؟
رم في أربعة ملاضع
ال
فمددي ً
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.

درم أوخ فددي التر يددب اددم عن دلان (
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ددر مددا ا صددل بنددا عددن التددابعين فددي

مس ددفلة العل ددل )  ،حي ددش ق ددال ع ددب  :ق ددال ه  ف ددي الت ددلراة  :أي ددا ه ف ددلق بب ددادي ،

دي
وع ددرخي فددلق ًميددع لقددي  ،وأيددا علددب عرخددي  ،أدبددر أمددلر ببددادي  ،خ اخ ددب علد َّ
خيم في السمام وخ في األرض .
قال ال هزي عقبه  :روا ه ثقا .
وصدداح

األلبايي ووافقه

ددنادم ابددن القددي فددي ( اًتمدداث الجيددل
( )2

.

 -تداب ( اًتمدداث الجيدل

اإل ددالمية علددب غداو المعطلددة والجهميددة ) خبدن القددي الجل لددة (

751هد ) .

رم في تة ملاضع من تابه

( )3

.

 تاب ( حادي األرواع لب بالد األفراع ) خبن القيددر ا د د

القيامة

( )4

.

اإل ددالمية ) م د ددا أفدداد العالمددة

لل .

ع ددب ض ددمن أ ددمام الت ددابعين الد د ين ييزت ددلن رؤل ددة الم ددؤمنين لد دربه ي ددلم

 تاب ( ًالم األفهام في فضل الصالة والسالم علب مامد ير األيام ) خبن القي .يصًا واحداً
ر له ّ
 تاب ( فتح الباري بيرع صايح البخاري ) للااف ابن حجر (( )5

م ل اًر ذي اً ام تاب ( فضل الصالة علب النزي ) .

رم الااف في خرحه ألبلاب التلحيد مرة واحدة

( )6

852هد ) .

.

( )1وهأ  ، )324(،)323(،)316(،)315( :طبعة مكتبة أحواء الس د  ،باعتناء أ رد عبد المـصود ،
ط 1416 ، 1هـ .
( )2انير ( مختصر الع و ل ع أ الت ار ) ل هبأ ( ب  ، )128اختصار وتخريج العيمة األلبانأ  ،المكتـح
اإلسيمأ  ،ط 1401 ، 1هـ .
( ( )3ب  129تننأ موحننعين ) ( ،ب  (، )259ب  260تننأ  3مواحننع )  ،والكتنناح بتحـي ن د  .عننواد
المعت  ،مكتبة الر د بالرياض  ،ط 1419 ، 3هـ .
( ( )4ب  ، ) 413طبعة مؤسسة الرسالة  ،تحـي ع أ ال ربجأ وقاسم النور  ،ط 1419 ،3هـ .
( ( )5ب  ، )227طبعة دار ابن الجو  ،تحـي م هور حسن آل س مان  ،ط 1417 ، 1هـ .
( )6انير ( ال ت ) ( ، ) 220/11وانير ( منهج الحاتي ابن حجر العسنـينأ تنأ العـيند مـنـن خنيل كتابنا
تت البار ) لمحمد إسحاق كندو (  ، ) 489-488/1مكتبة الر د  ،ط1419 ، 1هـ .
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فقد كل الااف في مسدفلة عددد أ دمام ه الماصدلرة  ،هدل هدي ماصدلرة مدا فدي

الاديش اللارد أم خ
:

ف هب الجمهدلر لدب عددم الاصدر و داق أدلدته  ،ومدن ضدمنها

ما روام مالل عن عب فدي دعدامم  :وأ دفلل بف دما ل الاسدنب مدا علمدم منهدا ومدا

ل أعل .

 -تاب ( الابا ل في أ بار المال ل ) للسيل،ي (

يصاً في تابه
ر له عيرلن ّ
قدال السدديل،ي( : )2وأ درج ابددن ًرلدر  ،وأبددل اليدي عددن عدب قددال  :لدل ن ّلددي خبددن
ذدم عن بصرم ل أر علب ل هل وًزل خيطايًا له با ر ليه يددم فداغر ليده فدام
يرلدون هلكته  ،فللخ َّ
أن ه وّ ل بع مال كة ي ّبلن عنك من بين أيدداع  ،ومدن ل كد
( )1

.

911هد ) .

طل .
 ،وعن أامايك  ،وعن خما لك بميل اليهب لتخ ّ

 تاب ( خرع الصدور بيرع حال المل ب والقزلر ) للسيل،ير ابًا في ملاضع عديدة .
 ت دداب ( ا ا ددا الزين ددا ف ددي ع دددم ددماث األمد دلا1317هد ) .

( )3

.

) لنعم ددان ب ددن مام ددلد األلل ددي (

ر له يصاً واحداً
 تدداب ( األحاديددش ال دلاردة فددي المهدددي فددي مي داان الجددرع والتعددديل ) للددد تلر عزددد العلددي( )4

.

البستلي .

يصا حلل المهدي
فقد ر لكعب في القس اليايي من تابه عيرلن ّ
قد حعد علدب ًميعهدا بضدعف أ داييدها  ،وهدل مدع لدل ضدعف اسدير اقزدل اخعتبدار ،

وا تينب روااة واحدة قال عنها أيها أخبه بخرافة

( )5

ار يلية  ،وهل ما قال

( )6

.

.

( )1وهننننننننأ ب رقننننننننام ،)419(،)416(،)404(،)235(،)232(،)121(،)115(،)99(،)94(،)93(،)16( :
( ،)806( ،)611( ،)549( ،)488( ،)485(،)471(،)448(،)424طبعننننة دار الكتننننح الع ميننننة ببيننننروت ،
تحـي محمد السعيد بسيونأ  ،ط1408 ، 2هـ .
( )2رقم ( . ) 404
( )3صدر بعد طبعات منها طبعة المدنأ بمصر وجد  ،بـراء محمود خيد  ،ط 1415 ، 1هـ .
( ( )4ب  ، ) 101طبعة المكتح اإلسيمأ  ،تحـي األلبانأ  ،ط  1405 ، 4هـ .
( )5من ( )164إلى ( ، )183والكتاح صادر عن المكتبة المكية ودار ابن ح م  ،ط 1420 ، 1هـ .
( )6انيرها برقم (. )175
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ومن أميل ما ًام في لل قلل عب  :المهدي من ولد فا،مة .

ر فضيلة الد تلر بعد ضاي ه للسدند َّ
داهدا حس ًدنا مدن حدديش أم دلمة
أن للمدتن خ ً
مرفلعاً(. )1
وقلل عب أاضًا  :المهدي ابن حد أو اثنتين و مسين نة
وهع ا أكلن ايتهيم من الجايب األول  ،وأيتقل بل أ ي القارئ لب :
( )2

.

الجانب الثاني :

َّن ما ًام عن عمر بن الخطاب  في حدده عب ليس فيدده دخلدة يعيل عمدر فيمدا
به عب من التلراة واإل ار يليا

ااد
ّ
زب النهي وهل :

 ،وايما يهب ع دز داً للًدلد دزب لدل فتيدنا عنده لعلمندا

َّ
أن عمر ال اروق  ان ممن اعرم تابة السنن النزللة في بدااة األمدر حيدش قدال مدا

فددي ( قييددد العل د ) للادداف الخطيددب الب دددادي
كنم أرد

أن أكتب السنن وايي

( )3

 ،و ( م الكددالم وأهلدده ) للهددروي

ر قلماً ايلا قزلك

كتاب ه عالب  ،وايي وه خ أنلبس تدداب ه بييم أبداً .

( )4

 :يددي

تزلا تبداً  ،فدفكزلا عليهدا  ،و ر دلا

و لل ان ناا ّ ر ممن اقلل بالمتيابه ما في قصته مع صزيغ بن عسدل
ينس من الكتب السابقة ما في قصته مع صاحب داييال ال ي يس تاب داييدال

( )5

 ،أو ممدن

( )6

 ،و دان

اعاقب علب لل .
وما ان لل منه  خ بسزب الخل

من ايكباب النا

علب الكتب وايي اله بها عدن

القدرذن  ،فكددان أمد اًر ،بايداً أن ايددمله النهددي عددب األحبددار  ،علمداً أيدده  عامددل مددع صددزيغ ،
( )1انير (. )164
( )2انير (. )179
( ( )3ب ، ) 51 ، 50 ، 49طبعة دار الوعأ بح ح  ،تحـي يوسد العش  ،ط1988 ، 3م .
( ، )84/3( )4طبعة مكتبة الترباء بالمدينة المنور  ،تحـي عبد هللا األنصار  ،ط1419 ،1هـ .
( )5كر قصتا ابن كثير تأ ( ت سير ) من سور ال اريات ( )248/4وع اها ل ب ار تأ مسنند  ،و كرهنا
ابن حجر تأ ( اإلصابة ) تأ ترجمة صبيغ ( )458/3وع اها ل دارمأ  ،والخطيح تأ ( تاريد بتنداد )
 ،وابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن عسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناكر تننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ
( تاريخا )  ،والدارقطنأ تأ ( األتراد )  ،وابن األنبار  ،وأبأ رعة الدم ـأ .
( )6انير ( تـييد الع م ) ل خطيح البتداد ( ب  ، ) 51و ( تدوين السنة النبوية ) ل يخنا الندكتور محمند
بن مطر ال هرانأ ( ب  ،)37طبعة دار الخحير بالمدينة المنور  ،ط1419 ، 1هـ .
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وصدداحب داييددال بالضددرب والاددبس  ،ومن ددع المسددلمين مددن كليمهمددا  ،أو الجلددل

ليهم ددا ،

بخال

عب األحبار فقد اكت ب بالكالم معه  ،وما لدل خ لمنالدة عدب العاليدة عنددم  ،وأيده

بخال

ل مزتدث أو متنطع أو مرًف أو صاحب فتنة أو خزهة .
وبالمقابددل فكددان مد ددلقف ( عددب ) ملقددف الرًددل العددال ال د ي اعددر مددا لدده وم ددا عليدده ،

والتاامه األدب الج مع صاابة ر دلل ه  ، فكيدف و َّ
أن لدل الصاابي صاحب النهدي هدل
لي ة المسلمين وولي أمره عمر ال اروق  فال اسعه خ الطاعة بعل رحابة صدر.

دل ملق دده علددب لق دده عنددد الددنص النزددلي والعمددل بدده فقددد أ ددرج الطز اريددي فددي (
بددل ّ
)
1
(
المعج الكزير )  ،من ،رله األ رق بن يس عن عل بن مالل أيه أ ب علب عب وهدل
اقدص فقددال دمعم النزددي  اقددلل  ( :خ اقددص خ أميدر  ،أو مددفملر  ،أو متكلدف ) ففمسددل
ع ددن القصص حتب أمرم به معاولة .
وي ددص الا ددديش ص ددااه الا دداف الع ارق ددي ف ددي ( الباع ددش عل ددب الخ ددالص م ددن حد دلاد
القصاص )
ّ
وقال الااف في ( اإلصابة )
( )2

 ،والعالمة األلبايي في ( صايح الجامع )
( )4

( )3

.

 :وأ رج ابدن أبدي ييمدة بسدند حسدن  ،عددن القا د بدن

كيير  ،عن رًل مدن أصداابه ق ددال  :دان عدب اقدص  ،فزل ده حدديش النزدي  ، خ اقدص
خ أمير  ،أو مفملر  ،أو ماتال  .فترـ القصص حتب أمرم معاولة فصار اقص بعد لل .
( ، )76/18( )1طبعة و ار األوقاد العراقية  ،تحـي حمد الس أ .
( ( )2ب  ، ) 128 ، 127والكتنناح بتحـي ن د .محمنند الصننبا  ،نُ ننر بمج ننة ( أحننواء ال ننريعة ) العنندد
الرابع ( سنة  1393هـ ) والتأ تصدر عن جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسنيمية  ،وجناء تنأ مسنند
اإلمام أحمند (  ، )233/4طبعنة مؤسسنة التناريد العربنأ  ،ط1414 ، 2هنـ  ،بنحنو رواينة الطبراننأ منن
مير تسمية الصحابأ  ،قال الهيثمأ تأ ( مجمع ال وائد )  ،طبعة دار الكتاح العربأ  ( ،وإسناد حسن
).
ول ع م لم يكن كعبا ً المخصنوب منن قَبِن َل عمنر بعندم التحنديث والـصنب تـند قنال الحناتي العراقنأ تنأ
كتابا ( البـــاعث ع ى الخيب ) ( ب  ( : ) 126وكان تميم  -الدار  -است نا مرات  ،ت م ي ن لنا
 ،وأ ار إلى م لع  ) ....ثم كر الروايات تأ لع  ،ثم قال  ( :وه ا يدل ع ى أنا ليس آلحاد الرعية
أن يـب إال بإ ن من ولأ أمــور المس مين إن كان يع م من يص ل لع كالخ اء الرا دين وعمر بن
عبد الع ي  ،وإن كان متولأ أمور المس مين ال يع م مـن يص ل لع تيكون لع بنإ ن منن أقامنا لن لع
من الحكام والع ماء ) .
( )3رقم ( ، )7753طبعة المكتح اإلسيمأ  ،ط1406 ، 2هـ .
(. )649/5( )4
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العمدري  ،فإيده قددد امتيدل
أي زب ان لق ه دلام ألًدل الدنص النزدلي أو األمدر ن
فعلب ّ
و لقف عن القصص والت ير  ،حتب أرًعه معاولة .
وممددا اجدددر

درم هنددا قزددل اخيتقددال لنقطددة أ ددر هددل َّ
أن عمددر بددن الخطدداب د ددان ممددن

افيس بقصص وملاع عب ومدا اا ّدد
قطعًا َّ
أن يهيه ان للسزب الم لر ذي ًا خ للطعن واليل في صدق عب .
( )1
ولد ا قال ابن الجل ي  ( :وقد ان عمر بدن الخطداب اسدتدعي مدن عدب الملعظدة )

.

بده مدن التدلراة و تدب بندي

در يل األ در ممدا يددل
ا

المد ّكرلن )
الم ّكرلن من أهدل اليام في تابه ( النق َّ
صاص و ن
و رم ضمن أبيان ن
وقد تبعم في رًمة عب مددن ( الالية )  -وهي رًمة ،لللدة  -مدا يادن فدي صددد
( )2

.

التدليل عليه :

 يف ي معنا قرلباً ا تماث عمر لكعب في ما علم نه مما قرأم قزدل اإل دالم عدن ذادة مد ددنلرة فا،ر .
 -يف ي

لل ،لب عمر من عب يعته في التلراة .

بل وًديا َّ
ولخلفه  ،ف ي :
أن عمر ان اطلب من عب أن اقصص عليه ّ
 ( الالية )(َّ )3أن عمر بن الخطاب  ،قال  :اا عب حدثنا عن المل  ،قدال  :ادا أميدر
المددؤمنين  :غصددن ييددر اليددلـ يددد ل فد ددي ًددل الرًددل  ،فتف د ددل خددل ة بعددرق
اج به رًل خديد الج ب  ،فف

 -وًدام د لل فددي ( الاليددة )

( )4

ما أ

 ،وأبقب ما أبقب .

عددن اايددب بددن عزددد الددرحمن بددن حا،ددب عددن أبيدده قددال :
 ،فجام عمر فجلس في ياحيدة القدلم ،

ااد
ًلسنا لب عب األحبار في المسجد وهل ّ
فنددادام  ،فقددال  :ولاددل اددا عددب ّلفنددا  ،قددال  :وال د ي ي سددي بيدددم َّن النددار لتقددرب يددلم
القيامة لها فير وخهيه  ،حتب ا أدييم وقربم فر

فرة  ،فما له ه مدن يزدي وخ

وصديه وخدهيد  :اللهد خ
صديه وخ خهيد خ ًيا لر زتيه اقطاً  ،حتب اقلل ل يزي
ّ
ّ

( )1انير ( الـصاب والم كيرين ) البن الجو
الصبا  ،ط 1403 ، 1هـ .
( )2المصدر الساب ( ب . ) 278

( ب  ، )194طبعة المكتنح اإلسنيمأ  ،تحـين د .محمند

(. )365/5( )3
(. )371/5( )4
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أكل ددل اليددلم خ ي سددي  ،ولددل د د ددان لددل اددابن الخطدداب عمددل ددبعين يزي دًا لظننددم أن خ
نجل  ،قال عمر  :وه َّن األمر ليديد .

 -وفدي ( الاليددة )

( )1

صدداص والمد ّكرلن )
 ،و ( النق َّ

( )2

 ،و ( الدددر المنيددلر ) للسدديل،ي

( )3

وعاام خبن المبارـ وأحمدد فدي تابيهمدا ( الاهدد )  ،وابدن أبدي خديبة  ،وعزدد بدن حميدد ،

وابن المن ر ،وابن أبي حا في ا يره عن عب قال  :نم عندد عمدر  ،فقدال لدي :
ددتاب ه عددالب  ،وحعمددة

ادا عددب ّلفنددا  ،قددال  :قلددم :اددا أم يدر المددؤمنين ألدديس فدديع
ر ددلل ه  ق د ددال  :بلددب ! ولكددن ّلفنددا يد ددا عددب  ،قددال  :قلددم  :اددا أميددر المددؤمنين

اعمل عمل رًل لل وافيم يلم القيامة بعمل بعين يزيًا خ درلم عملل مما در  ،قدال
 :فف،رق عمر مليًا ث أفداق  ،فقدال  :ديدا يد د ددا عد ب  ،قدال  :قلدم  :يد ددا أميدر المدؤمنين
لدل فدتح مدن ًهدن قدددر منخدر ثدلر بالميدرق  ،ورًدل بددالم رب ل لدي دماغده حتدب اسدديل

ملياً  ،ث أفاق  ،فقال  :ديا اا عب  ،ق د ددال  :قلدم  :ادا أميدر
حرها  ،فف،رق عمر ّ
من ّ
المؤمنين َّن ًهن لتافر يلم القيامة فدرة مدا يبقدب ملدل مق ّدرب  ،وخ يزدي مر دل خ َّدر

ًاثي دًا علددب ر زتيدده  ،حتددب َّن ب د ار ي  ليلدده ليخد َّدر ًاثي دًا  ،ولقددلل  :ي سددي ي سددي خ
ملي داً  ،قددال  :قلددم  :اددا أميددر المددؤمنين
أ ددفلل اليددلم خ ي سددي  ،ق د ددال  :فددف،رق عمددر ّ
أولسددت جدددون ه د ا فددي تدداب ه عددالب قددال  :قددال عمددر  :يددر قلددم  :اقددلل ه
عددالب فددي ه د م ا اددة   :يددلم ددف ي ددل ي ددس جددادل عددن ي سددها و ددلّفب ددل ي ددس مددا

عملم وه خ اظلملن 

( )4

 ،قال  :فسعم عمر .

وفي روااة  :فبعب عمر فاختد بعاؤم .

 وفي ( الالية )يية اإل،الة .

( )5

قصه عب لعمر من قصة الهامة مع ليمان  ، فلتنظر هنداـ
ما ّ

وأما ما قاله معاولة في حقه  ( :وان نا  -مع لل  -لنزلل عليه الك ب ) .
فظاهر معنب المه أي يختزر عليه وقلث بعض ما اخزريا عنه بخال

ما اخزريدا بده

.
(. )369-368/5( )1
( ( )2ب . ) 195-194
( ، )251/4( )3طبعة دار الكتح الع مية  ،ط1411 ، 1هـ .
( )4سور النحل  ،اآلية . 111
(. )391/5( )5
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 :أراد معاولدة أيدده اخطددا فيمددا اخزددر بدده  ،ول د

يرد أيه ان ّ ابًا .
 و ر الااف ابن حجر( )3عن بعضه من غير سدميته َّأن الضدمير فدي قللده ( لنزلدل
عليه ) اعلد للد ( الكتداب ) خ ل د ( عدب )  ،وايمدا اقدع فدي تدابه الكد ب لكددليه ب ّددللم

وحرفلم .
ّ
( )4
 وقددال بيدداض  :اصددح عددلدم  -أي الضددمير  -علددب الكتدداب  ،ولصددح عددلدم علددبكعددب وع لددب حدييدده  ،وان ل د اقصددد الك د ب ولتعمدددم
التعمددد بددل هددل اإل بددار عددن اليدديم بخددال

بالك ب .

 -وقدال ابددن الجدل ي

( )5

خ ايددترط فددي مسددمب الك د ب

مددا هددل عليدده  ،ولدديس فيدده ج درلح لكعددب

أن بعدض الد ي اخزدر بدده عدب عددن أهدل الكتدداب اعددلن
 :المعنددب َّ

ك بًا خ أيه يتعمد الك ب  ،واخ فقد ان عب من أ يار األحبار .
 وقال ابن يير في مقصد معاولة  : أي فيما ينقله  ،خ أيه يتعمد لل -قال ابن حجر في ( اإلصابة )

( )7

به أيه يقع  ،خ أيه هل اع ب .

ن ل قع  ،أو وقعم ال

لد ددب ًد ددنس األ بد ددار

الالحقددة اللقددلث التددي ي د رها عددب يقددال عددن تددب بنددي

ار يل  ،وأن ليس مقصلدم باقي أًنا
ما

.

ّ :أوله بعضه َّ
بفن مرادم بالك ب عدم وقلث ما اخزدر

قلد ددم  :اد هند ددا الاد دداف فا د دددة قييد دددم لقصد ددد معاول د دة المنصد ددر
المسددتقزلية  ،أو المالح د  ،واألحدددا

( )6

ر.

مدا اا ّدد

 قال السخاوي في ( األًلبة المرضية )عن أهل الكتاب اعلن في ي سه

( )1

عنده  ،ومدع لدل فدال يلاقده عمدد الكد ب

 :وه ا معنام َّ
أن بعض ال ي اخزدر بده عدب

باً  ،خ أيه يتعمد الك ب  ،حاخام من لل .

( )1كر بنحو الحاتي تأ ( ال ت ) (. )334/13
( )2كر الحاتي تأ ( ال ت ) ( ، )335/13ولم أي ر با تأ ( الثـات ) البن حبان .
( )3المصدر الساب .
( )4المصدر الساب .
( )5المصدر الساب .
( ( )6البداية والنهاية ) البن كثير ( ، )35/1تحـي د .عبد هللا التركأ  ،دار هجر بمصر  ،ط. 1418، 1
(. )650/5( )7
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 -والعالمة األلبدايي فدي تابده ( مختصدر صدايح اإلمدام البخداري )

( )2

د ددر ادم دالم

معاولة في الااخية الم اإلمام ابن الجل ي ا يف ال ر مما يددل علدب ملافقتده و قرلدرم

لكالم ابن الجل ي .

قلم  :وبعد ا تعراض بعض لًيهدا

أهدل العلد لمقللدة الصداابي الجليدل معاولدة ، 

والتي دّلم علب يصافه  ،ومعرفته لمنالة عب الازدر  ...أقدلل لهد  :هنيئدًا لد ّبك عدن مدا
ايددين ه د د ا التددابعي الكزيددر  ،وأقددلل له د د لل  :مددن ط ر صدداحب المقللددة أعنددي معاولددة
ذ يع بما قر أعينك .
مر معندا ايقطداث عدب عدن التادديش واإل بدار بفم ددر عمدر  ...ثد مدن الد ي أرًعده
فقد َّ

لسابه عهدم غير معاولة ما هل منصلص في الروااة .

اعزددر عدن معنددلن قصددم  ،وهددل عددين مدا قالدده أهدل العلد  ،فمددا
اً فعدل معاولددة أبلدغ مددا ّ
كددان لمعاولددة أن نيرًددع اب داً للتاددديش واإل بددار ولدادده أديددب خددل فددي بدده  ،وب د لل قطعنددا

اليل باليقين  ،والامد هلل .

وأما ما رم ،ل  ، ،مدن  :خدي اإل دالم ابدن يميدة  ،والاداف المدؤرخ ابدن ييدر عليهمدا
رحمة ه  ،ومن في فلكهما فهل الم متين وًيه وخخل  ،و صيالً و لًيهاً لمدا أًمدالم -

ولاد
في يظري  -حلل ما اخزر ّ
ول د ّ ر بدده عددب األحبددار  ،فلًددد لددل علددب ثالثددة
ولخزددر بدده  ،ولقددص بدده  ،ولددلع بدده  ،ن
أقسددام  ،علم داً َّ
أن لددل التتبددع دداص بععددب الازددر  ،وخ ينصددر لددب عمددلم ًددنس األ بددار
به عب الازر أ

في التتبع واخ تقرام لمدا يرولده ،

اإل ار يلية وان نوًد ار باط بينهما .
القسم األول  :ما اخزر به ملافقة لما في ديننا اإل دالمي صدرلااً منده أو ضدمناً  ،أو خدهادة

مددن غيدرم  ،فه د ا خخددل أيدده مددن بقااددا الادده المزيددل فددي التددلراة  ،وغيرهددا ،

ومن أميلة لل :
 -مدداروام النسددا ي فددي ( عمددل اليددلم والليلددة )

( )3

 ،والطز اريددي فددي ( المعج د لكزيددر )

وأ رًه بإ نادم الاداف ابدن حجدر فدي ( األمدالي الالزيدة )

( )2

( )1

،

 ،عدن عدب األحبدار قددال

سئل السخاو عننا منن األحادينث النبوينة ) ،
( ، )285/1( )1واسم الكتاح كاميً ( األجوبة المرحية تيما ُ
تحـي د .محمد إسحاق محمد  ،دار الراية بالرياض  ،ط1418 ، 1هـ .
( ، )328/4( )2طبعة مكتبة المعارد بالرياض  ،ط 1ال رعية 1422 ،هـ .
( ( )3ب  ، )200تحـي د .تاروق حماد  ،مؤسسة الرسالة  ،ط1407 ، 3هـ .
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 :ددان داود  ا ايصددر م ددن صددال ه قددال  ( :اللهد د أصددلح لددي دين ددي الد د ي ًعلت دده
عصمة أمري  ،وأصلح لي دييداي التدي ًعلدم فيهد ددا معاخدي  ،وأصدلح لدي ذ ر دي التدي
ًعلم ليها معادي  ،الله يي أعل برضاـ من خطل  ،وبع لـ من يقمتل  ،وأعدل
بدل منل  ،خ مايع لما أعطيم  ،وخ معطي لما منعم  ،وخ ين ع ا الجد منل الجد ) .
قال عب  :وأ زريي صهيب َّ 
أن النزدي  ددان ينصدر بهد ا الددعام مدن صدال ه
 .أهد .
قال ابن حجر عقبه  :ه ا حديش حسن .
 -ورو أبل بعر الدينلري في ( المجالسة وًلاهر العل )

( )3

 ،عدن دييان بدن عييندة قدال

الم َّنال َّ
أن الظلد اخ َّدرب الدداار  .فقدال ابدن
 :قال عب األحبار  :يي أًد في تاب ه ن
ببا  :أيا أنوًدك نه في القرذن قلل ه بارـ و عالب  فتلل بيل ه اولة بمدا ظلمدلا
. )4 (
ورد فدي تداب ياهدة السدامعين فدي رواادة الصداابة عدن التدابعين خبدن حجدر روااددا

ظهر ملافقة عب لر لل ه  في
التلراة

( )5

.

 -وفددي ( الاليددة ) ألبددي ياددي

( )6

ر الساعة المجابة يلم الجمعة بناماً علب ما فدي

وغي درم  ،عددن ابددن عمددر قددال  :ددال رًددل عنددد عمددر ه د م

ا اة  لمدا يضدجم ًلدلده بددلناه ًلدلدًا غيرهدا ليد وقلا العد اب 
عمر  :أعدها علدي  -وثد َّ عدب  -فقدال  :ادا أميدر المدؤمنين أمدا َّن عنددي سدير هد م
ّ
( )7

 ،قدال  :فقددال

(. )38/8( )1
( ( )2ب  ، )32-31تحـي عواد الخ ند  ،مؤسسنة الرينان ببينروت  ،ط1416 ، 1هنـ  ،وكننت قند تك منت
عــن ه األمالأ ووق ت ع ى نسختها الخطية ونُ رت قبل أن يصل المطبور لمكتبات مدينة الندمام
تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ مـالنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة باسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم
( أحواء ع ى مخطنوط األمنالأ الح بينة ل حناتي ابنن حجنر ) نُ نر بم حن التنراث ينوم كنان يصندر عنن
جريد المدينة  ،العدد ( ، )12117محرم 1417هـ .
( ، )223/5( )3تحـي م هور آل س مان  ،دار ابن ح م  ،ط 1419 ، 1هـ .
( )4سور النمل  ،آية . 52
( ( )5ب . ) 84-81
( ، )375-374/5( )6اد السيوطأ تأ ( الدر المنثور ) ( )311/2وع ا البن مردويا .
( )7سور النساء  ،اآلية . 56
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ا ادة  ،ق أر هدا قزددل اإل دالم  ،قددال :فقدال  :ها هددا ادا عدب  ،فددإن ًئدم بهددا مدا ددمعم

من ر لل ه  صدَّقناـ  ،واخ ل ينظر فيهدا  ،فقدال  :يدي ق أر هدا قزدل اإل دالم  :لمدا

يضددجم ًلددلده بد ّددلناه ًلددلدًا غيرهددا فددي السدداعة اللاحدددة عي درلن وما ددة م درة  .فقددال
عمر  :هع ا معتها من ر لل ه . 

القسم الثاني  :ما اخزر به مما ل يرد فيه الخزر فدي خدرعنا  ،و دان ممدا درد بده  ،وهدل مدن
ًنس أ بار المالح  ،و سير ا اا

،واألملر المستقزلية  ،فه ا من ًدنس

يصدًا خدربياً  ،أو
اإل ار يليا التدي خ نص ّددق وخ نكد ّ ب مادامدم خ خدالف ّ
مجمعددا عليهددا  ،وهد ا القس د أ بددارم ييدرة مزيلثددة ممددا ا نددي
قاعدددة خددربية
ً
عدن

در أميلدة لده  ،ولديعل َّ
أن الكييدر مدن غ ار دب وعجا دب هد ا القسد التدي

رو عن عب األحبار  ،والتي قد استنكرها العقل يما هدي ممدن ألاقهدا بده

وقللهددا علددب لسددايه الهلكددب مددن الددرواة  ،أو الددزالم فيهددا مددن ا
ّ ،
التي ينقل عنها أليها قد د لها غلر زير و طف يير .

الكتددب

وقددد أفدداد هزددي ّ ّ ّ العصددر العالمددة عزددد الددرحمن المعلم دي اليمددايي  -رحمدده ه  -فددي
ّ
( )1
كتابه ( األيلار الكاخ ة )  ،أيه ليس ل ما ينسب لب عب األحبار في الكتدب بيابدم عنده
َّ
فإن الك ابين من بعدم يسزلا ليه أخيام ييرة ل اقلها .

القسم الثالث  :ما اخزر به مما اصادم يصًا خربيًا  ،وهل قليل  ،ومع لدل فدالال ه فدي حقده

أ ن اقددال عدددم علمدده بددالنص اليددرعي  ،أو هللدده عندده  ،أو الددزالم فيدده مددن
الرواة عنه  ،ومن أميلة لل :

 مددا أ رًدده ابددن عسدداكر فددي ( ارلخدده )ابن حجر رحمه ه في ( اإلصابة )

( )3

( )2

مددن ،رلدده ابددن أبددي ييمددة  ،و درم الادداف

حيش قدال  :وأ درج ابدن أبدي ييمدة بسدند حسدن

 ،عدن قتدادة قدال  :بلددغ ح ا دة َّ
أن ابداً اقددلل َّ :ن السددمام ددور علدب نقطدب الرحددب .

فقال :

ب عب َّ ،ن ه اقدلل َّ  :ن ه نامسل السملا

واألرض أن اوخ 

( ( )1ب . ) 99
(. )172/50( )2
(. )650/5( )3
( )4سور تاطر  ،آية . 41
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وبميلدده ًددام عددن ابددن مسددعلد غيددر أيدده اد فددي ذ درم فقددال  ( :و ددب بهددا واخً أن

دددور ) أوردم السيل ،ددي فددي ( الدددر المنيددلر )

()1

وع داام لسددعيد بددن منصددلر  ،وعزددد بددن

حميد  ،وابن ًرلر  ،وابن المن ر .
ومعنددب قددلل ح ا ددة وابددن مسددعلد ( د ب عددب ) أي  ( :أ طددف عددب ) مددا فددي
ل ة الاجا لين

( )2

.

 -رو اللا طي في ( فضا ل الزيم المقد

)

( )3

و ابدن الجدل ي فدي (فضدا ل القدد )

( )4

 ،و ر أوله ل من  :خي اإل الم ابن يمية في ( اقتضدام الصدراط المسدتقي لمخال دة
أصااب الجادي )

( )5

 ،وابدن القدي فدي ( المندار المنيدر فدي الصدايح والضداير )

( )6

،

عن عب قال َّ :ن ه قال للصخرة  ( :أيم عرخي األديب منل ار عم لدب السدمام ،
ومنل بسطم األرض  ،ومن اتل ًعلم ل مام ع ب اطلع في رؤو

الجبال ).

وقد مع بد لل عدروة بدن الابيدر فقدال  :دباان ه  ،اقددلل ه عدالب   :و دع ر ديه
السملا

واألرض 

( )7

 ،و كلن الصخرة عرخه األديب !.

وله ا قال اإلمام ابن القي  :ل حديش في الصخرة فهل ب نم تر .
وايه مما خ خل فيه عظدي اليهدلد للصدخرة( )1لكليهدا قزلدته  ،و َّ
أن ابدًا  -غ ددر ه لده

 ممددن بق ددي معدده يددلث مددن ه د ا التعظددي حتددب بعدددما أ ددل  ،ودليلددي فددي لددل مددا روام اإلمددام(. )479/5( )1
( )2انير ( لسان العرح ) البن منيور ( ، )39/13طبعـة دار صادر ببيروت  ،ط 2000 ، 1م  ،وأ كر يـينا ً
نب ع ى أنها لتة ل حجا يين تأ كتابا ( ال ت ) ولكن ماح عنأ الموحع .
أنَّ الحاتي ابن حجر َّ
( )3تننأ عنند مواحننع مطننوالً انيننر ( ب  ، )71 ، 70 ، 69تحـينن د .محمنند ينننهم محمنند عنن ح  ،دار
المعارد بالـاهر 1423 ،هـ .
(( )4ب  ، )146-145تحـي د .جبرائيل الجبور  ،من ورات دار األتاق ببيروت  ،ط1400، 2هـ .
( ، )348/2( )5تحـي ن د .ناصننر العـننل  ،دار العاصننمة  ،ط1416 ، 6هننـ  ،وعننند أنَّ مننا قالننا كعننح كننان
بححننر عبنند الم ننع بننن مننروان وعننرو بننن ال بيننر  ،وه ن ا مننا لننم ي ن كر الواسنطأ وابننن الجننو تننأ
روايتهما .
وقد قال نيد اإلسنيم عـنح لنع ( : )349/2وقند صننَّد طائ نة منن النناس مصنن ات تنأ تحنائل بينت
المـدس  ،ومير من البـار التأ بال ام  ،و كروا تيها من اآلثار المنـولة عن أهل الكتاح وعمن أخن
عنهم ما ال يحل ل مس مين أن يبنوا ع يا دينهم  .وأمثنل منن ينـنل عننا ت نع اإلسنرائي يات كعنح األحبنار
.إلى آخر ما قالا رحما هللا .
( ( )6ب  ،)73-72تحـي العيمة المع مأ  ،وتخريج منصور السمار  ،دار العاصمـة  ،ط1419، 2هـ .
( )7سور البـر  ،آية . 255
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أحمد في ( المسند )
)

( )4

( )2

والل

له  ،وأبل عزيد في ( األملال )

 ،و درم الاداف ابدن ييدر فدي ( الزداادة والنهاادة )

( )5

( )3

 ،وابن يجلله في ( األمدلال

 ،وقدال عدن

دناد أحمدد أيده ًيدد ،

عددن عزيددد بددن ذدم أيدده قددال  :ددمعم عمددر بددن الخطدداب  اق ددلل لكعددب  -عن د ددد فددتح بيددم
المقددد
القددد

 : -أيددن ددر أن أص دّلي فقددال  :ن أ د

عنددي صددليم لددف الصددخرة  ،فكايددم

لهددا بددين يدددال  ،فقددال عمددر  : ضدداهيم اليهلداددة  ،خ  ،ولكددن أصددلي حيددش ص دّلب

ر ددلل ه  ، فتقدددم لددب القزلددة فصدّلب  ،ث د ًددام فبسددر ردامم  ،فكددنس الكنا ددة فددي ردا دده ،
و نس النا

.

ومعنب قلل عمر لكعب ( ضاهيم اليهلداة ) أي خابهتها وعارضتها .
وا ا

ريا زرة عمر بالرًال وي سيا ه  ،فإن ا تيار ه لكعب  -وهل لي دة المسدلمين

اعن ده  ،أو ايدل فدي
فلمدا أخددار عليده بمدا علمدم  ،لد ّ
 فيها من التقدير لكعب أامدا قددير ّ ،المه مع ما عر مدن خددة عمدر فدي الاده  ،بددل ارعدب حده الرًدل وأيده دان حزد اًر زيد اًر
من أحبار اليهلد قد أ ل علب زر وقدد بقدي فدي معتقددم عظدي الصدخرة  ،فمدا اد خ أن قدال

( )1وبمناسبة كر الصخر ومدى حخامتها أحببت أن أ كر عن الحناتي السنخاو تيمنا سنطر تنأ كتابنا
الـييم ( الجواهر والدرر تأ ترجمة يد اإلسنيم ابنن حجنر ) ( ، )177/1تحـين إبنراهيم بناجس  ،دار
ابن ح م  ،ط1419 ،1هـ  -تيما كر عنن نيخا ابنن حجنر تنأ رح تنا ل نبيد الح بينة عنن عنيء الندين
البسطامأ أنــا ســ ل الـاحأ مس الدين ابن الدير  :هل رأيت ال يد تـأ الدين ابن تيمية ؟  ،تـال :
نعم  ،ق ت  :كيد كانت ص تا ؟ تـال  :هل رأيت قبية الصنخر ؟ ق نت  :نعنم  .قنال  :كنان كـبينة الصنخر
ُم َئ كتبا ً لها لسان ينط .
(. )38/1( )2
( ( )3ب  ، ) 182تحـي محمد خ يل هراس  ،طبعة إدار إحياء التراث اإلسيمأ بدولة قطر .
ورأيت المحـ لدى ترجمتا لكعح تنأ الحا نية يـنول بمنا ي نبا كنيم الندكتور ال مني م حينث قنال ... ( :
وكنان عمننر يحسنن اليننن بننا  ،ولكنن بعننض المننؤرخين ي نككون تننأ نواينا ويتهمونننا بن ن لنا يننداً تننأ
المؤامر التأ انتهت بمـتل عمر ) أهـ كيما  .ق ت  :سبحان هللا ليت عر من هم ( بعض المؤرخين
) ال ين ي ككون تأ نوايا كعح  ...وما و نهم حتى نرى و ن كيمهم  ،وتح ي هم ب ن عمر كان يحسن
الين با تح يل بارد لجؤوا إلينا خروجنا ً مـــنـن موق نا الحـيـنأ الن يندتع اتهنامهم و ن يكَهم تنأ كعنح
جم نة وت صنييً  ،و تنن ي الً نـننول هنل كنان وحند الن يحسنن الينن والبـيـنـة ممننن حولنا منن الصننحابة
والترو  ...عموما ً ما نحن تأ صدد يرد ع يا وع نى كنل منن يندور تنأ
يتهمونا ؟ !! ق ييً من العـل
ي
يئا ً.
ت ع ه ا الكيم ال ال يعدو كونا كا ً ال يتنأ عن الح
(. )390/1( )4
(. )662/9( )5
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له  ( :ضاهيم اليهلداة ) التي فيها ميابهة ال رد المسل بخصدلة فدي داايدة أ در  ،ولد اقدل
ل دده ما ا يد رادة عب سدرلب لل المعتقد اليهلدي ام غطام
قدم عب في اإل الم .
وأر مع لل َّ
أن هد ا الندلث مدن عظدي

المه  ،فإيه  اعل ر ددلخ

عدب للصدخرة والد ي قدد اعدلن ال وايمادب مدع

عاقب األاام والليالي خ اعني روايته ل اـ المنكر مدن القدلل فدي خدفن عظدي الصدخرة أعندي (
ن ه قال للصخرة :أيم عرخي األديب )  ،وعليه نامل لل الروايدة عنه علب :
أ  -عدددم صدداتها عددن عددب  ،أي َّ
أن هندداـ مددن قد ّدلل اب داً مددا ل د اقلدده صلص داً ا
علمنا َّ
أن الزالم ممن دويه من الرواة يير عنه

( )1

.

ب  -أو َّ
أن مددا روام ممددا ايطلددب عليدده مددن أكا يددب بنددي

د ار يل ممددا ل د ايددعر بدده ولد د د

يتعمدددم  ،مددع علمنددا المسددزه بخزر دده و وقدده بصددايح تددب القددلم مددن با،لدده  ،ولكددن
،زيعة النقص البيرلة فبب الكمال في ل خيم  ،فكير وقد وافده لل بقاادا عظدي
ام من الل لل الروااة التي رواهدا أوغدديرها
الصخرة في قلبه بعا للمعتقد اليهلدي ل ً
مما في تزه .

الجانب الثالث  :لماذا أكثر كعب من النقل عن التوراة ؟

يددروي الادداف الزيهقددي  -با تصددار  -فددي ( دخ ددل النزددلة )

الد د هزي ف ددي ( ددير أع ددالم الن ددزالم )

( )3

( )2

 ،ورو بإ ددهاب الادداف

 ،أي دده عن ددد ف ددتح مدين ددة س ددتر

( )4

ف ددي عه ددد عم ددر ب ددن

الخطاب  ،عير علب تاب قدا اعتقد أيده يسدخة مدن التدلراة األصدلية قزدل ارل هدا  ،وأن هد ا

الكتاب وقع في يد عب .

( )1وهو ال ييهر معنا هنا حيث أردد اإلمام ابن الجو بعد روايتا ألثر كعح من طري إبراهيم بن
أعنين  ،عننن ردين بنن عطيننة  ،عننن عبند هللا بننن ب ننر الحمصنأ  ،عننن كعننح األحبنار قننول أبننأ حنناتم
الرا تأ إبراهيم بن أعين  ،وال يـول تيا  ( :هو منكر الحديث لم يرو عن عبد هللا بنن ب نر ) ،
ولم أجد من كيم أبأ حاتم تأ كتاح ( الجرم والتعديل ) موحع ال اهد (  ..لم يرو عن عبند هللا بنن
ب ر ) ،وك لع تأ ترجمة إبراهيم من كتح الرجال  ،وهللا أع م .
(. )391/1( )2
(. )494-493/3( )3
( )4بالحننم  ،ثننم السننكون  ،وتننت التنناء األخننرى  ،وراء  ،أعيننم مدينننة بخو سننتان اليننوم كمننا قننال ينناقوت
الحمو  ،ويـصد ب لع تأ منا بها قبر البراء بن مالع األنصنار  ،وبهنا أول سنور وحنع بعند الطوتنان .
انير ( معجم الب دان ) لياقوت الحمو ( ،)35-34/2تـحـيـ تريد الجند  ،دار الكتنح الع مينة  ،ط، 1
 1410هـ  ،ق ت  :وخو ستان إق يم بخراسان تأ دولة إيران اليوم .
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قال همام  :وحدثني بسطام بن مسل  ،حدثنا معاولة بن قرة  ،أيه

اكروا لل الكتدداب

لمدا احتنضدر  ،ق ددال  :أخ
فمر به خهر بدن حلخدب  ،فقدال علدب الخزيدر دقطت
َّ ،
َّن ابدًا َّ
ًل أأ منه علدب أمايدة فقدال رً ،دل  :أيدا  ،فددفع ليده لدل الكتداب  ،وقدال  :ار دب البادديرة ،
ر ،
داب فيده علد  ، ،ولمدل
فإ ا بل م معان ا و ا  ،فاق فه  ،فخرج من عندد عدب  ،فقدال  :ت ،
فعلم ما أمر ني به قال  :فما أريدم ق ددال  :لد أر
كعب خ أنفّر ن
ط به  ،فف ب ابًا  ،وقال  :ن
،
ؤدي أمايدة
خيئاً  ،فعل به  ،فل يال يناخدم  ،ولطلب ليه حتب ردَّم عليه  ،فقال  :أخ مدن ني ّ

فلمدا أ ددب لدل المعدان  ،هدب ليق فده  ،فداي رج لده البادر ،
ًل  :أيا  .فر ب د ينة َّ ،
قال ر ،
حتب أر األرض فق فه  ،وأ ام  ،فف زرم  ،فقال عب  :يها التلراة ما أيالها ه علدب مل دب
ديم أن نيتَّكددل علددب مددا فيهددا  ،ولكددن قلل دلا  :خ لدده خ ه ،
مددا نغّيددر وخ نبد ّددلم  ،ولكددن يد ن
ولّقنلها مل اك .

دهر
قال ال هزي  :هع ا روام ابن أبي ييمة في ( ارلخده ) عدن هدبدة  ،عدن َّ
همدام  ،وخ ،
ل يلاه اباً .
دال علددب َّ
أن يددل النسددخة مددا نغّيددر وخ نبد ّددلم ،
ثد قددال معلقداً  :وهد ا القددلل مددن عددب ا
و َّ
أن ماعداها بخال لل .
فمن ال ي استال أن يلرد اليلم من التلراة خديئًا علدب وًده اخحتجداج معتقددًا أيهدا التدلراة

المنالة

ال وه  .أهد

المه رحمه ه .

فإ ا علمنا َّ
أن فتح ( ستر ) ان نة عيرلن للهجدرة  ،وعلدب فددرض وقدلث لدل النسدخة
مددن التددلراة فددي يددد عددب بعددد ددنتين مددن لددل  ،وأ د د يا بددالقلل األخددهر بلفا دده ددنة اثنتددين

وثالثددين للهج درة  ،ولدديس مددا بعدددها  ،فيعددلن علددب أقددل قدددير َّ
ااددد
أن اب دًا ددان ّ

عددن لددل

النسخة من التلراة ما اقارب عير نين  ،والعل عند ه وا ناد العل ليه أ ل .

شبهة ضلوع كعب في مقتل عمر بن الخطاب :

ا كددف فضدديلة الددد تلر علددب روااددة م د ددن اللهددا بد َّ
دش خددعل ه بددل
رها :

ويصها ما
ا هامه الصدرلح في حه عب الازر ّ ،
كددان عم در بددن الخطدداب اطددل فددي السددلق  ،فلقيدده أبددل لؤلددؤة غددالم

الشننننبه الم ننننل
ل نننن األحبنننن
فن و ن ه ف ن
ح عثنننننننل مقتنننننننل
الب ق 

الم يرة بن خابة  ،فقدال  :ادا أميدر المدؤمنين  ،أعدديي علدب الم يدرة  ،ف َّ
دإن
علي ارًداً ييد اًر  ،فقدال عمدر  :و د
َّ

ارًدل قدال  :درهمدان دل يدلم ،
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حددداد  ،قدال عمددر  :فمددا

راًل يي اًر علدب مدا صدنع مدن األعمدال  ،وقدد بل ندي أيدل قدلل :

أن أصنع رحب طادن بدالرلح ل علدم  ،قدال  :يعد  ،قدال عمدر :

فاعمددل لددي رحددب  ،قددال  :لددئن ددلمم ألعملد َّدن لددل رحددب يتاددد

بهددا مددن

بالميددرق والم ددرب  ،ث د ايصددر ع ددنه  .فقددال عمددر  :لقددد لعددديي العزددد

ا ن  ،ث ايصر عمر لب مناله .
فلما ان ال د ًامم عب األحبار  ،فقال له  :ادا أميدر المدؤمنين  ،اعهدد فإيدل ميدم فدي
ليال  ،قال عمر  :ومدا يددرلل قدال عدب  :أًدد فدي تداب التدلراة  ،قدال عمدر  :أ جدد

ثال

عمر بن الخطاب فدي التدلراة قدال عدب  :اللهد خ  ،ولكندي أًدد حليتدل وصد تل  ،وأيدل قدد
ف ندي أًلددل  ،فلمدا ددان ال دد ًددامم عدب  ،فقددال  :بقدي يلمددان  ،فلمدا ددان مدن غددد ال دد ًددامم
كعددب  ،فقددال  :مضددب يلمددان وبقددي يددلم  ،فلمددا أصددبح عمددر ددرج لددب الصددالة  ،فددد ل أبددل
لؤلؤة في النا

 ،وبيدم نجر له أر ان  ،يصابه فدي و دطه  ،فضدرب عمدر دم ضدربا

حد َّ
دداهن اددم ددر ه وهددي التددي قتلتدده  ،و،عددن اثنددي عيددر رً دالً مددا
مسة

( )1

مددنه

ددبعة وًددرع

.

 فقد أر الد تلر من الل هد م الروايد ددة التعداون السدري بدين ال در واليهدلد فدي مدؤامرةقتددل الخلي ددة حيددش اقددلل

( )2

 :ومددن هنددا ايددم الم دؤامرة مازل ددة و د درلة لددب أقصددب

الادود  ،ومع لل فل ا ل المؤر لن المسدلملن ادالف اليهدلد م ددع ال در ،واخدتراكه

ام مع عمر بن الخطداب أو مدع غيدرم ،
في المؤامرة  ،فقد ان عب األحبار يتاد
لً
أو علب األقل ي اع بعض اإلخاعا عن أًدل عمدر  ،وقدرب يهايتده  ،وعمدا ،العده فدي
التلراة  ،والتلارل  -باعمه  -وما لب لل من اعا

.

 ولتسددامل فيقددلل  :ومددادام َّأن ابداً ّادعددب بددفن حليددة عمددر وص د ته ملًددلدة فددي التددلراة،
وأيه يمل في يلم حددم له عب  ،أقلل مادام أن اباً اعل بص ة عمر  ،وأيه ميدم

خ ماالة في اليلم  ،بل الساعة التي حدها له عدب  ،فلمدا ا لد اعدن فدي ارثده مدا ينزدا
عن حلية وص ة من ذمر عليه  ،بل حلية وص ة من يقتله
( )1سي تأ تخريج الـصة .
( )2تجد كيما ه ا وما بعد تأ الص حات التالية من كتابا . 24 ، 23 ،21 :
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 -ث وضع الد تلر ؤاخً  ،فقال  ... :فما ا يدعل اباً لب يبام عمر به ا النبف

ث أًاب فقال  :الجلاب علب لل هل  ،فإيده يندال بد لل بدين المسدلمين م ددر اًا عظيمداً
 ،فإن يي ًار منه يرون بعد لل َّ
أن ل ار ه فيها عل ل خيم  ،وأيه صادق فدي دل مدا اخزدر
به  ،فال يتردد امعه لاظة في صداقه بما يلحب ليه .

 ثد لالدم همده الصدرلاة لكعدب الازدر التدابعي المسدل فزددأ بقللده  :و عدب هد ا أفداضعلينددا ثددروة مددن األ بددار اإل د ار يلية التددي خ يدددري حقيقتهددا  ،وخرلددب َّ
أن فيهددا خدديئًا هددل
ك ب ماض ألن التلراة بفيدينا وليس فيها ما أيبف لل الرًل عنه .

This file was downloaded from QuranicThought.com

كعب األحبار  ،هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؟

183

مناقشة الشبهة :

أ  -قلله عن أ بار عب ( خ يدري حقيقتها ) ينقصه ما زه عرضه من يقدل الصداابة لهدا
رياه  ،وأهل العل بعده

 ،ث التابعين  :قد در عنها من

ال هزي وغيرم.

ب  -وقللده ( وخ رلدب َّ
أن لدل الكد ب هدل م ددن
أن فيهددا خديئاً هدل د ب مادض ) هددل ألًدل ّ
ا الكت ددب اإل د د ار يلية ول دديس لكع ددب أي ي ددد فيه ددا م ددا يقلن ددام ع ددن أه ددل العلد د اليقد د ددا
ال ار ددخين فددي العل د

 ....الاقيقددة ددان دليددل الددد تلر مددن يددلث ذ ددر ًديددد  ،وهددل قللدده

مباخ درة ( ألن التددلراة بفيدددينا ولدديس فيهددا مددا أيبددف لددل الرًددل عندده )  ،فقددد ًعددل الددد تلر
التلراة المعاصرة هي الييصل  ،و فيها ل يد لها طف أو ارلدر  ،وألًدل عددم وًدلد مدا
رم عب فيما يقله من التلراة التدي بدين يداده مدن حليدة وصد ة ال داروق ومل ده بعدد ثدال

ا دتدل الد د د تلر علددب د ب النسددخة التدي لددد

عدب وصدددق التدي بفيدددينا  ....وهد ا لدديس

بدقيه .

مع أينا لل وافقنا علب ما يقله خ تدللنا مدن يقلده َّ
أن رواادة عدب التدي

لعمر بمل ه بعد ثال

رهدا فدي بالغده

ل يزم عن عدب أصدالً ن ّداخً لمدا قالدده الدد تلر مدن عددم وًلدهدا فدي

يص ددلص ددلراة اليد دلم !! فلد د بع ددد ل ددل المجا فد ددة با هام دده ف ددي الض ددللث ف ددي مقت ددل ال دداروق ،
و ضددخي األمددر بددفن اليهلداددة العالميددة ا اددد

مددع مجددل

ال ددر ب د لل  ،ولدديس مددن ،ددرق

اخ دتدخل العلمدي الصدايح أن يسددتدل بمدا هدل ماد َّدر فدي خدرلعتنا خ يعلد بقاادا الاده فيدده

خ تال،ه بالتارلر المد ل الج ّ  ،بل لدينا ،رق علمية صاياة أ ر .
ن ا هددام عددب بتهمددة التددذمر والضددللث فددي مقتددل ال دداروق متدددرج مددن الظددن لددب اليقددين
دون أي دليدل حيدش قدال ( يزددو أن األمدر علدب دال
قدد لا،ف مع هؤخم علب قتل عمر ) ..

لدل  ،وأن الرًدل  -أقصدد ابداً -

و رر فقال ( اللاقع يؤ دد َّ
أن ابداً لداده علد أكيدد بمدا نيددبَّر للخلي دة  ،وقدد د َّ مدا نبدف بده
في اللاظة التي أ زر بها عن يهااة ه ا الخلي ة ) .
وه م ا تنبا،ا

خ دليل عليها  ،امعن أن نقض من وًهين :

الوجه األول  :ا تقرام وًمع الروااا

التي يتكل فيها عدب األحبدار عدن قدرب حض ددلر أًدل

عمر بن الخطاب . 
وقد وًد ها بعد صني ها قع ام مسة عناولن هي :
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أو ال  :ما جاء عن كعب فيي ميوع عمير فيي ثيالي وه فانيه فيي كيل يوذ منهيا و يذك ره
بقرب أجله
وهي الروااة التي

رها الد تلر ا ي ة ال ر .

خ بل د قرلددب ًددداً مددن ل د الروااددة التددي داقها الددد تلر  :الطزددري فددي (
فقدد رواهددا مطد ّدل ً
( )2
( )1
خبة في ( ارل المدينة ) .
ارل األم والمللـ )  ،وبنالم مختص اًر ابن ّ

ومدار اإل ناد عندهما علب  :عزد العالا بن عمران بن عزد العالدا بدن عمدر بددن عزدد

الرحمن بن عل

الاهري القرخي المعرو

بابن أبي ثابم .

ه م ماصلة ا مه ويسبه الصاياة .
قددال فيدده الادداف
فاختد غلطه .

مددا فددي ( التقرلددب )

( )3

 :متددروـ  ،احترقددم تبدده فاد ّدد

مددن ح ظدده

قلم  :وغلطه حاصل معنا هنا  ،فقد ا تلف فيه في اإل ناد والمتن :

أما اإل ناد  :فمرة يروي عن عزد ه بدن ًع در عدن أبيده عدن المسدلر بدن مخرمدة وهدي
روااة الطزري .

ومرة يروي عن عزد ه بن ل د بن أ ل عن أبيه عن ًدم  ،وهد ددي روااة ابن خبة .

وأم ددا الم ددتن  :فتج ددد رواا ددة الطز ددري مطلل ددة م ص ددلة م ددا خ ج دددم ف ددي روايد ددة اب ددن خ ددبة

المختصدرة مددع ددف ير و قدددا فددي روااددة ابددن خددبة لمددن فمددل  ،ومددع ا تصددار روايتدده خ أيدده
أفاد بفن لل حد

بعد قدوم عمر من ذ ر حجة حجها  ،وه ا ما خ جددم فدي رواادة الطزدري

المطللة .
و يف ي ياق ذ ر في المتن يؤ د لر وغلر عزد العالا بن أبي ثابم .
و يف ي

لل في مباش ذ ر روااة لكعب يناقض ما هل هنا .

أضف لب َّ
أن ابنه ال ي يروي عنده مدا فدي الطزدري وهدل ( دليمان ) لد اعرفده الاداف
الماي ما يقله عنه الاللعي في ( يصب الرااة )

( )4

.

( ، )193-190/4( )1تحـي محمد أبو ال حل إبراهيم  ،بيروت .
( ، )891/3( )2تحـي تهيم توت .
(. ) 4142( )3
وصنورتها دار إحيناء التنراث العنـربأ ببينروت  ،ط، 3
( ،)325/1( )4طبعة إدار المج س الع مأ بالهنند ،
ي
1407هـ .
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ًهلده ابدن القطدان
 ،فإن دان هدل فقدد ّ

َّ
أن في روااة ابن خبه ( عزد ه بن لد بن أ دل ) مدتكل فيده وهنداـ مدن وثقده

ايظر ( ه يب الته يب )

( )2

.

وبناماً علب ما زه يجد ه م الروااة والتي ا كدف عليهدا الدد تلر ضداي ة ًدداً  ،خ صدلح
لال تي ددهاد ب ددفي ح ددال م ددن األحد دلال  ،م ددع مالحظ ددة َّ
أن مقت ددل ال دداروق عل ددب ي ددد أب ددي لؤل ددؤة

المجل ي ثابتة من ،رق ومصادر أ ر .

ثانفا  :ما جاء عن كعب في الكتفاء بتبلفغ عمر أنه م ت في ثالي
ا
( )4
( )3
رو ابن أبي الدييا في ( در المدل )  ،و ( الماتضدرلن )  ،وعنده ابدن عسداكر
في ( ارل دميه )

( )5

 ،من ،رله ل بن ًنادة  ،يا ليمان بن عزد العالدا بدن أبدي ثابدم

القرخي ،يا أبدي  ،عدن عزدد ه بدن ًع در  ،عدن أبيده  ،عدن المسدلر بدن مخرمدة  ،قدال  :قدال
كعب لعمر  :اا أمير المؤمنين اعهد فإيل ميم في ثالثدة أادام  ،فقدال عمدر  :ه يدل لتجدد
عمري في التلراة ( وفي روااة  :ه يل جدد عمدر بدن الخطداب فدي التدلراة ) قدال  :اللهد
دس أًدالً وخ وًعداً  ،فلمدا مضدب ثالثدة ،
خ  ،ولكن أًد ص تل وحليتل  ،قال  :وعمر خ اا ّ
،عنه أبل لؤلؤة  ......لب ذ ر الخزر .
وا ناد ه م الروااة سابقتها من وًلد ليمان وأبيه وقد عرفنا حالهما ذي اً .

أضف لب أن هنا في المتن ل ي ر ردد عب علب عمر الل لل األاام .

مما اعا اضطراب المتن  ،وعليه فالروااة ضاي ة ًداً .
ثال اثا  :ما جاء عن كعيب فيي شيبفه عمير الفيارود بلوي مليوس بنيي وإيرا ل وهشيارة
قرب أجله

( ، ) 393-392/3( )1تحـي مكتح التحـي بدار إحياء التراث العربأ  ،وإ راد محمند المرع نـأ  ،ط1
1416 ،هـ .
(. )222/5( )2
(( )3ب  ، )22تحـي م هور آل س مان  ،مكتبة ال رقان بعجمان  ،ط1423 ، 1هـ .
(( )4ب  ، )54تحـي محمد خير رمحان  ،دار ابن ح م  ،ط 1417 ، 1هـ .
(. )408/44( )5
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رو ابن عد في ( الطبقا
في ( ارل دميه )

( )3

له من ،رله حمداد بددن دلمة  ،يدا يل دف بدن دعد  ،عدن عزدد ه

بن ًزير  ،عن خداد بن أو
عمدر  ،وا ا

ريدا ع مدر

)

( )1

 ،وابدن خدبة فدي ( دارل المديندة )

( )2

 ،وابدن عسداكر

 ،عن عب قال  :ان في بني

د ار يل ملدل ا

ريدا

ريدام

ريدام  ،و دان لدب ًنبده يزدي يدلحب ليده  ،فدفوحب ه لدب النزدي أن

اقلل له  :اعهد عهدـ  ،واكتب وصديتل  ،فإيدل ميدم لدب ثالثدة أادام  ،فدف زرم النزدي  بد لل
 ،فلما ان اليلم اليالش وقع بين الجدر وبين السرلر  ،ث ًدام لدب ربده فقدال  :اللهد ن ندم
نم  ،فاديي فدي
عل أيي نم أعدل في الاعد  ،وا ا ا تل م األملر ا بعم هلاـ و نمن و ن
عمري حتب اعزر  ،لدي و ربل أمتي  ،ففوحب ه لب النزي أيه قد قال ا و ا  ،وقدد صددق
،عدن عمدر
وقد د ه في عمرم مس عيرة نة  ،ف ي لل ما اعزر  ،لده و ربدل أمتده  ،فلمدا ن

قينده ه  ،فدف زر بد لل عمدر  ،فقدال  :اللهد ا بضدني ليدل
قال عب  :لئن دفل عمدر ربده ليب ّ

غير عاًا وخ مللم .
قلم :

ناد ه ا األثر ضاير .

فيه عزد ه بن ًزير بن حيدة اليق دي
وابددن أبددي حددا فددي ( الجددرع والتعددديل )
حبان

( )6

عاد ه في لثيه المجاهيدل

( )5

درم دل مدن البخداري فدي ( التدارل الكزيدر )
 ،و ددعتا عندده  ،وًددر

درم فددي ( اليقددا

( )4

،

) خبددن

ن عزد ه ه ا ل ي ر عنه من الرواة غير يل دف

بن عد الم لر هنا  ،فهددل ًا في عداد المجاهيل .
وعلب فرض صاته فهل بعيد عن مادل الندااث  ،فلديس فيده بدال

عدب لعمدر أيده ميدم

في ثالثة أاام  ،و تبعه في ل يلم منها  ،بل وليس فيما قاله عب هنا ددان في حضرة عمدر
من األصل  ،وه أعل .

بل

( ملالظة ) قلل عب في ذ رم  ( :لئن فل عمر ربه ليبقينه ه ) قدد ثزدم عندده لدل

القس عند عزد الر اق الصنعايي في ( المصنف ) و ( الت سير ) وغيرم  ،و يف ي .

( ، )269/3( )1تحـي محمد عبد الـادر عطا  ،دار الكتح الع مية  ،ط 1410 ، 1هـ .
(. )908/3( )2
(. )420/44( )3
( ، )61/5( )4دار الكتح الع مية ببيروت تصويراً عن الطبعة الهندية .
( ، )27/5( )5دار ال كر تصويراً عن الطبعة الهندية تأ طبعتها األولى لسنة  1373هـ .
( ، )19/5( )6دار الكتح الثـاتية تصويراً عن الطبعة الهندية تأ طبعتها األولى لسنة 1393هـ .
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ابعا  :ما جاء عن كعب بلفظ الَق َسم بلنه ل نسلخ ذو الحجة وتى خل عمر الجنة
ر ا
رو ابن عد في ( الطبقا )( ، )1والخطيب في ( الدرواة عدن مالدل )( ، )2والددارقطني

فددي ( غ ار ددب مالددل )

( )3

مددن ،رلدده مالددل بددن أيددس عددن عزددد ه بددن دينددار عددن ددعد الجدداري

مددللب عمددر بددن الخطدداب َّ
أن عمددر بددن الخطدداب دعددا أم ليددلم بنددم علددي بددن أبددي ،الددب ،
و ايدم اتدده  ،فلًدددها بعددي  ،فق ددال  :مددا يبعيدل فقالددم  :اددا أميددر المددؤمنين ه د ا اليهددلدي
عني عب األحبار  ،اقلل يل علب باب من أبلاب ًهدن  ،فقدال عمدر  :مدا خدام ه  ،وه

يي ألرًل أن اعلن ربي لقني عيدًا  .ث أر ل لب عب فدعام  ،فلما ًام عب قال  :ادا
أميددر المددؤمنين خ عجددل علددي  ،وال د ي ي سددي بيدددم خ ينسددل و الاجددة حتددب ددد ل الجنددة .
ّ
فقال عمر  :أي خيم ه ا مرة في الجنة ومدرة فدي الندار  ،فقدال  :يد ددا أميدر المدؤمنين والد ي
ي سي بيدم يا لنجدـ في تاب ه علب باب من أبدلاب ًهدن مندع الندا

مم ل يااللا اقتاملن فيها لب يلم القيامة .
ّ
قلم  :في نادم عد الجاري  ،قد ا تلف في ا مه وا

عمر أم ابن عمر .

و لصدل الادداف ابدن حجددر

( )4

ومدن قزلدده ابددن حبدان

( )5

أن اقعدلا فيهدا فدإ ا

أبيه ويسبه  ،وهل هدل مدللب

لددب أيده  :ددعد بددن يلفددل الجدداري

مللب عمر بن الخطاب  ،وهل عامله علب الجار وهل احل المدينة المنلرة .
و عد ه ا

في ( اليقا

رم البخاري

) عاد ه .

( )6

وابن أبي حا

وقال فيه الاسيني  :مجهلل

( )8

.

( )7

من غير ًرع وخ عديل  ،و رم ابن حبان

ورد عليه الااف بفيه  :معرو
ّ
قلم  :قلل الااف أيه معرو أ رًه ب لل من ًهالة العين ولكن بقيم ًهالة حاله .
( )9

.

(. )253/3( )1
( )2كر عنا الحاتي ابن حجر تأ ( تعجيل المن عة ب وائند رجنال األئمنة األربعنة ) ( ، )578/1تحـين د.
إكرام هللا إمداد الح  ،دار الب ائر االسيمية  ،ط 1416 ، 1هـ .
( )3كر الحاتي كما تأ المصدر الساب (  ، )579/1و كر قول الدارقطنأ  :ه ا صحي عن مالع .
( )4المصدر الساب .
( )5تأ ( الثـات ) (. )297/4
( )6تأ ( التاريد الكبير ) (. )66/4
( )7تأ ( الجرم والتعديل ) (. )96/4
( )8كما تأ ( تعجيل المن عة ) (. )577/1
( )9المصدر الساب (. )578/1
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وعلب فرض صاة القصة فهي ارًة عن مال النااث ما خ اخ ب .

خامسا  :ما جاء عن كعب نقالا عن التوراة في قتل عمر شه ا على العموذ من غ ر
ا
ح موع

رو ابن عد في ( الطبقا

( الاليددة )

( )3

)

( )1

 ،وابن خبة في ( دارل المديندة )( ،)2وأبدل يادي فدي

 ،واب ددن عس دداكر ف ددي ( ددارل دميدده )

( )4

متقاربة َّ
أن ابًا قال لعمر  :أًدـ في التلراة
فقال عمر  :و َّأيب لي باليهادة وأيا في ًالرة العرب !

 -والل د د ل دده  -م ددن  ،ددرق  ،وأل دداظ

ا  ،وأًدـ

ا  ،وأًدـ نقتدل خدهيداً  ،قدال :

َّ
كلين
وعند ابن خبَّة  :د ل عب علب عمر بعد ما ،عن فقال   :الاه من ربل فال

من الممترلن  ، قد أيبف ل أيل خهيد  ،فقلم  :من أين لي باليهادة وأيا في ًالرة العرب
ويزلمة عب يما ا تنبطها مما في التلراة ما بينتها الروااة األولب.

و،لب دًا لال تصددار فددإيي ظ ددر بددفربع ،ددرق هنددا لهددا خ خلددل مددن لددين ولكددن عضددد

بعضها بعضًا .
ممددا اجعددل الروااددا

المندرًددة اددم ه د ا العن دلان مددن أميددل مددا ًددام

الروااددة بدده عددن

كعب  ،وهل الال ه به  ،فهي في حقيقدة األمدر نبيدر ياّفهدا لل داروق عمدر  ، فدي وقدم قدد
أنثر عن عمر ما هدل معدرو ،لبده لليدهادة( )5وهددل فدي مديندة ر دلل ه  ولد يداد عندد
دماعه لكعددب غ ددير ا ددتبعاد ه د م الي ددهادة ألن بالمقيددا

البيددري ال دلاقعي مددن أيددن ف ي دده

اليدهادة وهددل فدي ًالدرة العدرب بددل وفددي مديندة ر ددلل ه  و مدع لددل دان يتمنددب فددي
ق اررة ي سه اليهادة وان ان في ًالرة العرب ألن لل ليس علب ه ببعيدد ا قضدب لده بتلدل

اليهادة  ،وقد قضب له بها  ،فكان ما َّ
منب . 

(. )259-258/3( )1
(. )917/3( )2
(. )13/6( )3
(. )403/44( )4
( )5كـولا  ( :ال هم ار قننأ نهاد تنأ سنبي ع  ،واجعنل منوتأ تنأ ب ند رسنولع ) روا البخــــنـار تنأ (
صحيحا ) تأ كتاح تحائل المدينة انير ( ال ت ) (  ، )100/4اد تأ آخر كيً من  :ابن سعد تأ
( الطبـات ) ( )331/3بإسناد حسن  ،وابن بة تأ ( تاريد المديننة ) (  ) 872/3بإسنناد صنحي أننا
قينل لننا  :وأنَّنى يكننون لنع ؟ قننال  :ين تأ بننا هللا إ ا ناء  .وانيننر ( محنض الصننواح تنأ تحننائل أميننر
المؤمنين عمر بن الخطاح ) البن المبرد الحنب أ ( 791/3مع الحوا أ) .
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( )1

قللدهَّ :ن

مددن حددديش أيددس بددن

( )2

مالل َّ 
اثزدم أنحدد ،
أن النزي  صعد أنحداً وأبا بعر وعمر وعيمان  ،فرًدف بهد  ،فقدال  ( :ن
وصديه  ،وخهيدان ) .
فإيما عليل يزي
ّ
وثمة ًلايب أ ر في قضية ا تيهاد عمر واإلي ار به قزل وقلعه  ،منها :

رم بقرب أًدل عمدر ال داروق  مدع أيده مدا علمندا لد

 - 1ل اعن عب فردًا وحيدًا في
خرصداً  -حاخدام  -بدل بمدا يقلده و ّأدام فهمده وا دتنبطه بمدا
اف به ا مدن عندد ي سده ّ
في لل النسخة من التلراة التي ايم بين يداه  ...أقلل ل اعن فردًا فدي لدل بدل
كايددم هندداـ رهاصددا واخددا ار ورؤ كل د بهددا الددبعض حددلل قددرب حض ددلر أًددل
ال دداروق عمددر

ددام بهددا حناً د دره ويقلتهددا لنددا المصددادر فجمعتهددا وهددي علددب

قسمين :

القسم األول  :ما َّ
كلم به الفارود عمر عن قرب وضور أجله :
فقد رو ابن خبة

( )3

وغيرم عن أ امة بن لد قال  :قال عمر  علدب المنزدر  :يده وقدع

في ي سي أيي هالل في عامي ه ا يي رأيم في النلم داعًا يقريي ثال
 ،فا تعزر أ مام بنم عميس  ،فقالم  :ه ا رًل من العج اطعنل .
ورو ابددن خددبة

( )4

مددن ،رلدده ابددن عددل

يقد ار حدلل ددر ي

 ،عددن مامددد قددال  :حدددر عمددر  عددن معددة

وأ بعده رًدل  ،فلمددا يدال ًعددل الرًدل يرمقدده  ،فلضدعلا لده ،هددلرم فبدا

فف يتدده وهدل م د علر ،

فف ب المام ففصاب منه  ،ثد رقدد  ،ثد أ يتده الياييدة وهدل مد علر  ،فدف ب المدام ففصداب منده ،
ثد أ يتده الياليدة و دان مد عل ًار فدف ب المدام ففصداب منده  ،فصدلب  ،فقدال  :اللهد اًعلهدا حقدًا ،

ليتبعندده  ،فقددال  :اددا أميددر
الله د اًعلهددا حق دًا  ،اللهدد اًعلهددا حق دًا  .فلمددا أصددبح دعددا الرًددل
ّ
المؤمنين ما خيم رأيتل فعلته الليلة  ،فقال  :ما هل فف زرم  .قال  :رأيم داعًا يقريدي ثدال

(. )404/44( )1
( ( )2ال ت ) (. )22/7
(. )891-890/3( )3
(. )888/3( )4
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يق ار

 ،وايه يقتلني أعجمي  ،فا هب فإن رًعم وأيا حي فافعل

ا  ،قدال فجدام

ا وافعل

وقد أنصيب عمر . 

القسم الثاني  :ما كلم به اآلخرون عن قرب ولول أجل الفارود عمر :
والروااا

فيها عنه علب ضربين :

الضرب األول  :مدا ًدام

فيده الرواادة عدن خددة قدرب أًلده مدن غيدر اديدد للدامن  ،فقدد

اعددلن األًددل مددن عامدده ال د ي في دده  ،أو خددهرم  ،أو فددي أاددام قليلددة  ،أو
ربمدا بعد اعا

والروااا

معدودة .

هي :

أ  -رو ابددن خددبة ف ددي ( ددارل المدين ددة )
عسدداكر فددي ( ددارل دميدده )

ًل َّاد

( )4

( )3

( )1

 ،و ابددن ددعد ف ددي ( الطبق دا

)

( )2

 ،واب ددن

عددن أبددي مل ددب األخددعري قددال  :أريددم ددفيي أ د

ييرة  ،فاضمالم حتب بقيم ًادة واحدة  ،فسلكتها حتب ايتهيم لب ًزدل ،

فددإ ا ر ددلل ه  فلقدده  ،لددب ًنبدده أبددل بعددر  ،وا ا هددل يددلما لددب عمددر أن عددال ،

فقلم ّيدا هلل و ّايدا ليده راًعدلن  ،مدا

وه أميدر المدؤمنين  ،فقلدم أخ كتدب بهد ا لدب

عمر فقال  :ماكنم أليعي له ي سه .

ب  -ورو ابدن خددبة

( )5

 ،وابددن دعد

( )6

 ،وابددن عسدداكر

( )7

 ،والل د خبدن خددبة عددن ًزيددر

حجهدا َّ ،
فإيدا للقدل
بن مطع قال  :حججنا مع عمر بن الخطاب  ذ ر حجة ّ
ًبددال مددن ًبددال عرفددة قددال رًددل اا لي ددة اددا لي ددة  ،فقددال رًددل مددن أ د خددنؤة مددن
علدب

لهدب  :وه خ اقدف عمدر  هد ا الملقدف بعدد العدام  -و دايلا قلمداً ااي دلن  -قد ددال :
ويظر

ليه فعرفته ززته وأدَّبتده  ،فزيندا هدل يرمدي الجمدار

ًدام

حصداة ف صدد

(. )877/3( )1
(. )253/3( )2
(. )406/44( )3
الجنواد جمننع ِجننا يد  :وهننأ معيننم الطرين  ،وأصننل هن الك مننة مننن جن ِد ِد  .انيننر ( النهايننة تننأ مريننح
()4
ِ
الحديث واألثر ) البن األثير ( ، )313/1تحـي محمود محمد الطناحأ  ،المكتبة الع مية ببيروت .
(. )876-875/3( )5
(. )254/3( )6
(. )397/44( )7
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فيده عرقداً  ،فقددال رًددل  :أنخددعر ورب الكابددة  ،خ وه خ اقددف عمددر بعددد ه د ا العددام
أبدًا  ،قال  :فنظر فإ ا هل َّ
اللهزي ال ي قال بعرفة ما قال .
ج  -ورو ابن خبة( )1وغيرم َّ
مر يلمًا علب للة بنم حعدي السدلمية  ،وهدي
أن عمر َّ 
في المسجد  ،فل ق ليه  ،فقال  :ما لل اا للة قالدم  :يد اًر ادا أميدر المدؤمنين ،
و أر الاددان فددي وًههددا  ،فقالددم  :اددا أميددر المددؤمنين أريددم فددي النددلم ددفن داعداً يقددرـ
ثددال يقد ار  ،فقددال :فمددا ّأولتدده اددا للددة قالددم ّ :أولتدده َّ
ال مددن العجد اطعنددل
أن رً د ً

ثال

،عنا

 ،فقدال  :و َّأيب لعمر اـ

د  -ورو ابددن خددبة

( )2

 ،وابددن عسدداكر

( )3

.

 ،والل د خبددن خز ددة َّ
أن عيينددة بددن حصددن أراد

دي ف َّ
دإن لدي لدب أميدر المدؤمنين
اًر  ،فلما ا تقلم به ر ابه قال ألصداابه  :أرفقدلا عل َّ
حاًددة  ،فف ددام  ،فقددال  :اددا أميددر المددؤمنين  ،يددي أر ه د م األعدداً قددد يددر بزلدددـ
فاحتر

منه  ،قال  :يه د قدد اعتصدملا باإل دالم  ،قدال  :أمدا وه لكدفيي أيظدر لدب

،عددن
أحمدر أ رق مدنه قددد ًدال فددي هد م  ،ويخددس بفصدبعه فددي بطدن عمددر  ، فلمدا ن
عمر  قال  :ما فعل عيينة قداللا هدل بالجبداب  ،قدال َّ :ن بالجبداب ل أراداً  ،وه مدا
أ طف بفصبعه الملضع ال ي ،عنني فيه الكلب .

الضرب الثاني  :ما ًام
فقددد رو ابددن عس داكر

( )4

فيه الروااة بتاديد قرب أًله بيال

 ،و درم ابددن المزددرد فددي تابدده ( ماددض الص دلاب فددي فضددا ل

أمير المدؤمنين عمدر بدن الخطداب )
عمر قزل أن اقتل بيال

.

فقالم :

()5

عدن عا يدة رضدي ه عنهدا قالدم  :بعدم الج ّدن علدب

(. ) 890/3( )1
( ) 890/3( )2من مير سند  ،ولم ينبا المحـ إن كان وجد هك ا تأ األصل المخطوط .
( )407/44( )3بإسناد .
(. )399/44( )4
(. )800/3( )5
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أبعييييييييي قت ييييل بالم نيييية أ

حيييييييت

جيييهللا ي خ يييرا مييين أم ييير و اركيييت
فمين يسيأ أو ركيب جنياوي نعامية

قضييي ت أميييورا ثيييم عييياـع بعييي هييييييا
فمييا كنييت أخشييى أن كييون وفا يييييه

ليييه األره هتيييهللا العضييياة بلإيييود
يييي ي فييييي ذاس األـيييييم الممييييهللاد
يسييييب

ماإييييَّع بيييياألم
ل يييي رس َ
بوا يييي فيييييييييي أكمامهييييا لييييم فتيييي

بكفي إبنتي أخضير العي ن مطيرد

السدابقة  ،ومسدايرة للطرلقدة التدي ا هد د بهدا الدد تلر عدب األحبدار

 -2بنامًا علب الروااا
كان عليه أخَّ اقتصر فيما عمه علب االف اليهلد مدع ال در لقتدل عمدر ال داروق

بل ان عليه أن اضير االف العرب معه و َّ
دلعا فدي لددل بدل عليده
أن له ض ً
أن يتددرـ مددا ددزه ولقددلل بتاددالف الجددن مددع األيددس لقتددل عمددر  ،فهددل اقددلل د د لل

أحد دد

ب ددل أاعق ددل ل ددل م ددن األص ددل ف ددإن ددان الجد دلاب ب ددالن ي ف ددال وً دده حينئد د

بتخصيص عب الازر بتلل التهمة الينيعة .

 - 3وللمتفمل أن يتسامل  :أاعقل َّ
أن ما فهمه فضديلة الدد تلر وا دتنبطه مدن لدل الرواادة
علددب هددد

ومرمددب عددب مددن ا اقدده السددري مددع الطددر ا

ددر علددب مقتددل عمددر

ال اروق أقلل أاعقل أن اعدلن غ دل عنده الخلي دة الابقدري الملهد والنهاادة فدي ال ار دة

عمر ال اروق  ،وهل ال ي اكتل و ان الضاية  -ن صح التعزيدر  -لد لل اخ داق
السري الماعلم !! اصة بعد علمده وهدل يندا ث المدل َّ
أن قتلده دان علدب يدد رًدل

كددافر هددل أبددل لؤلددؤة المجل ددي  ،و لددل بعددد مدددة اسدديرة مددن ا د ير عددب لدده بفي دده
يمل بعد ثالثة أاام  ،فال يربر بعد ه ا له بين األحدا

أكان ال اروق به م الس اًة وال لة  -حاخام !! -

واللقا ع !!!

أن األمددر ددان أكزددر مددن ه د ا  ،و َّ
أم َّ
أن عددب الازددر ددان قددد ًدداو القنط درة عندددم وعنددد

الصاابة أًمعه لنزله ومتاية داايته .

وأ دتميح القددارئ أن اقد أر معددي مدا قالدده عمددر ال دداروق خدع اًر عندددما أر

بعد ،عنه

( )1

:

ابداً مقددزالً عليدده

( )1انير  ( :تاريد الطبر ) ( ( ، )193-192/4كر الموت ) البن أبأ الدنيا (ب  ( ،)22تاريد المديننة
) البن عساكر (. )408/44
) البن بة ( ( ، )891/3تاريد دم
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أن القييول مييا قيال لييي كعييب
ولشي َّ
ولكيين وييذار الييذنب ت عييه الذنيييييب

فلددل ددان لددد ال دداروق أديددب خددل فددي عددب ولددل (  ) %1ألبدددل خددعرم لددل وال د ي فيدده

منقبة التصديه والتسلي بما قاله عب له بالقبض عليه والتاقيه معه .
ولنساب ميل لل علب الااضرلن من الصاابة .

علمًا َّ
أن اليعر ال ي مّيل به عمر هنا مدرج فدي ذ در الرواادة التدي ا كدف عليهدا الدد تلر
 ،و لل لد ل من أ رًها من أصااب المصن ا  ،والتي أثزتنا خدددة ضع ها ابقاً  ،ومدع
لل ل ي ر الد تلر لل األبيا

أليها ببس ددا،ة دفع ما أرادم من ا هام عب .

وبالمقابل نيقل لنا ما يدل علب منالدة عمدر ال داروق عندد عدب األحبدار  ،و هللده عنددما
عل بطعن عمر :
فقددد ثزددم بإ ددناد صددايح عنددد عزددد الددر اق الصددنعايي فددي تابيدده ( الت سددير )

المصددنف )

( )2

روااة ابن ببا

مددن روااددة ددعيد بددن المسدديب  ،وًددام عنددد ابددن خددبة
 ،وابن عد

( )5

( )3

( )1

 ،وابددن عسدداكر

،و(

( )4

مددن

من روااة ابن أبي مليعة  ،وهل في ( ياهدة السدامعين ) خبدن

( )6
،ع ددن عم ددر ً ددام ع ددب فجع ددل يبع ددي بالب دداب  ،ولق ددلل  :وه ل ددل َّ
أن أميدددر
لم ددا ن
حج ددر ّ :
المؤمنين ناقس علب ه أن يؤ ّ رم أل ّ رم .

وفددي روااددة  :والد د ي أيددال التددلراة علددب مل ددب  ،وأيددال اإليجيددل علددب بيسددب  ،وأيددال

ال رقان علب مامد ن دعا أمير المؤمنين ليبقيه ه له م األمة حتب افمر فيه بدفمرم ولقضدي

فيه بقضا ه لير َّ
فعنه .
فقددال النددا

 :ددباان ه  ،قددد قددال ه   :فددإ ا ًددام أًله د خ اسددتف رون دداعة وخ

معمدر وخ يدنقص مدن عمدرم
اعمدر مدن ّ
استقدملن  ، فقدال عب  :أوليس قد قال   :ومدا ّ
خ في تاب . )1(
( )7

( ، )137/2( )1تحـي د  .مصط ى مس م  ،مكتبة الر د بالرياض  ،ط 1410 ،1هـ .
( ، )224/11( )2تحـي حبيح الرحمن األعيمأ  ،المكتح اإلسيمأ  ،ط 1403 ، 2هـ .
(. )910 ، 909 ، 908 /3( )3
(. )421 ، 420/44( )4
(. )275 ، 270-269/3( )5
( ( )6ب  94مع الحا ية ) .
( )7سور األعراد  ،اآلية . 34 :
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دي ابدًا  ،ف نددعي  ،فقد ددال  :مدا
فسمع ب لل ابن ببا فدفبلغ عمدر  ،فقدال عمدر  :ادث ل َّ
قلل  ،قال  :أقلل ا و ا .

فقال عمر  :خ وه خ أدعل ( وفدي رواادة ً :ا وه خ أ دفله  .وفدي رواادة  :خ أقسد
عني وقتي ) ولكن ولدل لعمدر مدن الندار ن لد يرحمده ربده  .وفدي رواادة  :ولدل
علب أن يؤ ر ّ
لي وألمي ن ل ا ر ه لي .

وه م الروااة  -في يظري  -جعلنا أمام أحد أمرلن :

عضدد قللندا بضدعف الروااددة التدي ا ّكدف عليهدا الدد تلر والتدي أثزتنددا
 مدا أن يقدلل أيهدا ّضع ها اليديد نداً ابقًا  ،فنالدد هندا بفيهدا منكدرة المدتن  ،أليده لديس مد ددن المعقدلل أن ااد ّ ر
،ن ي سده
كابًا عمر من المل بعد ثال  ،ولف يه في ل يلم منها للت ير والتا ير  ،وقد و ّ

دام علددب مددا فددي التددلراة مددن مددل عمددر خددهيدًا  ،ث د اف يدده  -مددا فددي ه د م الروااددة  -ه د ا
بند ّ
ال هلل والبعام بل ولقس بال َّ
أن عمدر لل أقس علب ه أن يدؤ ر أًلده أل ّ درم  ،فهدالَّ در

لده هد ا القسد عندددما حد ّ رم  ،فد َّ
دإن فدي لددل نداقض بددين الدروايتين خ امعددن ًمعده علددب فددرض
صاتهما ندًا  ،فكير وقد ثزم ضعف حداهما ضع ًا خديدًا  ،فليس بعد لل أي ناقض .
 أو يقددلل َّ :ن ددزب هددلل عددب وبعا دده و درم للقسد ددان بسددزب عدددم صد ّدلرم لقتددلعمر به م الطرلقة البيعة الملصلفة في رًمته والتدي ا ندي

رهدا هنددا  ،فيعدلن لديس هنداـ

خ وافت ارضدًا بصدداة الروااددة التددي ا كددف عليهددا الددد تلر ،ويدددفع بد لل
ندداقض بددين الددروايتين ند ّدا ً
ضللعا في قتل عمر.
همة الد تلر لكعب بفن له
ً

و ع هذا :

أر ببسا،ة أن القرامة الصاياة اخ دتنبا،ية التدي دان علدب الدد تلر أن اق أرهدا للرواادة
التي بنب عليها ما بنب هع ا :

َّ
أن ما أبل ه عب لعمر عن قرب أًله بنامًا علب ا تنبا،ه لمدا فدي التدلراة  ،دان مجدرد

هللددة القا دل ألًددل َّ
لر فددي التددلراة  ،فلمددا
أن هد ا لدديس مد ًا
بدال عددن قددرب أًلدده  ،ولدديس فيدده ّ
اامن لل مع مقتل ال اروق علب يدد المجل دي دان لدل بقددر مدن ه  ليقضدي أمد ًار دان

خً .
م عل ً

( )1سور تاطر ،اآلية . 11 :
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دلام أكددان ما ّددثاً أو

فقيه دًا أو مؤر ددا مددن السددلف أو الخلددف  ،ممددا اعددا فرداددة وخ د و ومخال ددة مددا هددب ليدده
الدد تلر  ،و َّ
أن قللده  ( :ومدع لدل فلد ا دل المؤر دلن المسدلملن ادالف اليهدلد مدع ال ددر ،
واختراكه في المؤامرة ) ليس من الصاة في خيم .
أمدا لداام الدد تلر لكعدب وا دت رابه لعددم وًدلد صد ة وحليدة مدن دذمر علدب قتددل عمدر
بل وص ة وحلية قا له في التلراة  ،فهل مردود من وًهين :
 َّن ميددل ه د ا ملًددلد فددي ددنة يزينددا  ، فقددد قدددم قلل د دده مددا ا يددد َّأن عمددر وعيمددان مددن
اليددهدام  ،وفددي رًمددة عيمددان  جددد اصدديل أكيددر مددن النزددي  حددلل الزلددل الت دي
صديبه  ،و د لل فدي قللده عدن قتدل ددبطه الاسدين  ، وغيدر لدل  ،فلد يجدد بعدد لددل
منه  ما ايير لب ص ة وحلية المتذمرلن علديه  ،أو صد ة وحليدة قدا ليه  ،ولد يد ر

أح ،دد  ،ممددن اعتددد بده مددن أهددل العلد ل اامداً أو ا ددت راباً فددي لددل  ،ثد َّن فددي يددف لددل
مخال ة لنلاميس الكلن التي وضعها ه باايه و عالب .

 َّن صداحب اليددفن والمعندي فددي ملضدلعنا هنددا أخ وهدل عمددر ال داروق  ل د اطد أر عليددهلددل اإلل داام أو اخ ددت راب وهددل مددن هددل مددن اليقظددة وال طنددة والدددهام مددا أفصددانا مددن
قزل.
كددان اللاًددب قدددا حسددان الظددن له د ا التددابعي الكزيددر  ،فكيددر وهددل لمددة ًمدداث علددب
لثيقه  ،ومتاية داايته .

ولعلي أ ت ه م الردود بفن أقلل ل ضيلة الدد تلر َّ :ن مدا اعتزر ده ممدا ًدام فدي الرواادة

دش ددهام اليددل حللدده قددد اعتزرهددا ممددن قدددمل مددن
التددي ر هددا دلدديالً علددب ا هددام عددب وبد ّ
علما نا بيارة في حه الخلي ة عمر من أ يه عب األحبار .
فقدد بد ّدلب القاضدي مامددد بدن اايددب بدن أبددي بعدر األيدلسددي فدي تابد دده ( التمهيدد والزيددان
فددي مقت ددل الي ددهيد عيم ددان ب ددن ع ددان )( )1بابد داً با د د  ( :ددر بي ددارة ع ددب األحب ددار عم ددر 

باليهادة )  ،ث

مطللة هنا .
ر اته الروااة التي يقل ميلها فضيلة الد تلر غير أيها َّ

َّن من اقلل  -وأعني به بطزيعة الاال عب الازر  ( : -يلدلمني أحزد ددار بندي

د ار يل

أيددي د لددم فددي أمددة فد َّدرقه ه عددالب أوخً  ،ث د ًمعه د فددفد له الجنددة ًميع داً  ،ث د ددال قللدده
(( )1ب  ، )143بتحـي د .كرم ح مأ ترحات  ،دار األتاق العربية  ،ط1423 ، 1هـ .
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عالب   :ث أورثنا الكتداب الد ين اصدط ينا مدن بباديدا  حتدب بلدغ ً ندا


()2()1

عددن يدد لليها

.
وي أعلم

الكا ب ، :ارق مامد عللث العملدي

مسؤول اليؤون العلمفة والتوجفه بالجمعفة
الخ رية لتحففظ القرآن الكريم بالمنطقة
الشرقفة

المصدر :مجلة مر ا بال ود ار ا

المدينة المنلرة

–العدد الساد

( )1سور تاطر  ،اآليتين . 33 ، 32 :
( ( )2تاريد دم
تأ ت سير .
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