
 حاطب حقيقة اترخيية حول شخصية الصحايب اجلليل ثعلبة بن

 عبدهللا بن شايع بن شفلوت

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 .احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

جهالء، وظلمة دمهاء، ال تعرف ديناً وال تنكر منكراً حىت مّن  قد كان الناس يف جاهلية
حممد صلى هللا عليه وسلم على هذه األمة فبلغ الرسالة وأدى  وجل برسالةهللا عّز 

الغمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال  األمانة ونصح األمة وكشف
الظلمات اىل النور ومن الضالل إىل اهلدى ومن عبادة العباد إىل  هالك فأخرج الناس من
رجاال نصروه وعزروه ووقروه وحفظوا عنه هذا الدين هللا له  عبادة رب العباد وهيأ

هللا هبم الدين عن طريق الرجال الثقاة العدول عن مثلهم  ونقلوه لألمة كما هو فحفظ
هذه االمة احملمدية كما قال ابن املبارك: لوال االسناد  فجعل هللا االسناد من خصائص
أربعة عشر ألف حديث وقال كذلك عندما سئل عن  لقال يف الدين من شاء ما شاء

 . وضعته الزاندقة قال: تعيش له اجلهابذة

وأهله  ومنذ بزوغ مشس االسالم والصراع قائم بني احلق وأهل من املؤمنني وبني الباطل
الناس  من املشركني، فأهل الباطل يسعون إىل تشويه مسعة الدين وإىل إخفاء حقائقه عن

 وسلم، وقاموا ابختالق االكاذيب فعمدوا إىل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه

الكتاب  واحلكاايت املصنوعة عليهم ليتوصلوا بذلك إىل إبطال هذا الدين وردِّّ ما أتى به
لوالهم ملا  والسنة ألن هؤالء الصحابة هم الذين عرفنا الدين عن طريقهم ولوال هللا مث

واختلقت  بهعرفنا ما هو الدين، ومن هؤالء الصحابة الذين أثريت حوهلم بعض الش
 .عليهم األكاذيب الصحايب اجلليل ثعلبة بن حاطب رضي هللا عنه

ترتدد كثرياً على ألسنة اخلطباء والوعاظ وذكرها كثري من املفسرين وهذه  وهذه القصة
يلي: أخرج ابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ والعسكري يف األمثال  القصة هي كما
وأبو نعيم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أيب  مندة والبارودي والطرباين وابن
قال جاء ثعلبة بن حاطب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  أمامة الباهلي

هللا أن يرزقين مااًل قال: وحيك اي ثعلبة قليل تؤدي شكره خرٌي لك من   ايرسول هللا ادعو
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 مااًل قال: وحيك اي ثعلبة أما بحب أن قال ايرسول هللا ادعو هللا أن يرزقين كثري ال تطيقه
مثلي فلو شئت أن يسري ريب هذه اجلبال معي ذهباً لسارت فقال: ايرسول هللا  تكون

أن يرزقين مااًل، فوهللا الذي بعثك ابحلق إن آاتين هللا مااًل ألعطني كل ذي حق  ادعو هللا
 يقه قال ايرسول هللا ادعوقال: وحيك اي ثعلبة قليل تطيق شكره خرٌي من كثرٍي ال تط حقه

الدود حىت  هللا تعاىل فقال رسول هللا: اللهم ارزقه مااًل قال: فاختذ غنماً فنمت كما تنمو
هللا عليه  ضاقت هبا املدينة فتنحى هبا فكان يشهد الصالة ابلنهار مع رسول هللا صلى

الصالة ال  شهدوسلم وال يشهدها ابلليل، مث منت كما تنمو الدود فتنحى هبا، فكان ال ي
الدود فضاق  ابلليل وال ابلنهار، إال من مجعة إىل مجعة مع رسول هللا، مث منت كما تنمو

عليه وسلم  هبا مكانه فتنحى هبا فكان ال يشهد مجعة وال جنازة مع رسول هللا صلى هللا
وسلم فسأل  فجعل يتلقى الركبان ويسأهلم عن االخبار وفقده رسول هللا صلى هللا عليه

رسول هللا ويح  ه: فأخربوه أنه اشرتى غنماً وأن املدينة ضاقت به وأخربوه خربه، فقالعن
أيخذ  ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب، مث قال إن هللا تعاىل أمر رسوله أن

 (الصدقات وأنزل )خذ من أمواهلم صدقًة,,, اآلية

من بين سلمة  عليه وسلم رجلني رجال من جهينة ورجالً  فبعث رسول هللا صلى هللا
اإلبل والغنم كيف أيخذاهنا، ووجوهها وأمرمها أن  أيخذان الصدقات وكتب هلما اسنان
بين سليم فخرجا فمرا بثعلبة فسأاله الصدقة فقال  ميرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من

هذه إال جزية انطلقا حىت تفرغا مث مرا إيّل فانطلقا  أرايين كتابكما فنظر فيه فقال: ما
خبيار إبله فقاال: إمنا عليك دون هذا فقال ما كنت  هبما السلمي فاستقبلهما ومسع

فقبل فلما مرا بثعلبة قال أرايين كتابكما فنظر فيه فقال ما  أتقرب إىل هللا إال خبري مايل
أرى رأيي فانطلقا حىت قدما املدينة فلما رآمها رسول هللا صلى  هذه إال جزية انطلقا حىت

قبل أن يكلمهما ويح ثعلبة بن حاطب ودعا للسلمي ابلربكة وأنزل  قالهللا عليه وسلم 
 . 75هللا لئن آاتان من فضله لنصدقن,,,, اآلية( سورة التوبة آية:  هللا )ومنهم من عاهد

ثعلبة فأتى ثعلبة فقال وحيك اي ثعلبة أنزل هللا فيك كذا وكذا,, قال  فسمع بعض أقارب
ايرسول هللا هذه صدقة مايل فقال رسول هللا: إن هللا  رسول هللا فقال: فقدم ثعلبة على

أقبل منك فجعل يبكي وحيثي على رأسه فقال رسول هللا هذا عملك  قد منعين أن
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 .فلم يقبل منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت مضى بنفسك أمرتك فلم تطعين

من األنصار فقال: بكر اقبل مين صدقيت فقد عرفت منزليت  مث أتى أاببكر فقال: اي أاب
صلى هللا عليه وسلم فأقبلها، فلم يقبلها أبوبكر، مث ويل عمر  ابوبكر مل يقبلها رسول هللا

اي ااب حفص اي أمري املؤمنني اقبل مين صدقيت قال ويثقل عليه  :بن اخلطاب فأاته فقال
ل هللا وال وأزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فقال عمر مل يقبلها رسو  ابملهاجرين واألنصار

أان, فأىب ان يقبلها مث ويل عثمان فسأله ان يقبل صدقته فقال مل يقبلها  أبوبكر فأقبلها
 .وال أبوبكر وال عمر فأقبلها أان فلم يقبلها رسول هللا

الذين يلمزون املطّوعني من املؤمنني يف ) فهلك يف خالفة عثمان وفيه نزلت
( وذكره 1اية أيب أمامة الباهلي وابن عباس )رو  الصدقات,,,,( اآلية, أورده الشوكاين من

من املفسرين ومل ينبه عليها إال القليل منهم فهذه  ابن كثري وابن اجلوزي وابن جرير وكثري
 .ضعيفة السند ومنكرة املنت القصة املزعومة على صحايب جليل

ان ساق السند وكلهم  وأما ضعف السند فلما يلي: ابختصار قال ابن حزم بعد *
 :( أي رواة احلديث وتروى بثالث رواايت2اء )ضعف

 .أمامة الباهلي وهذا ضعيف جدا عن أيب 1

ابلعوفيني وهم ضعفاء كما هو  عن ابن عباس وهو اسناد ساقط ابملّرة، ألنه مسلسل 2
 .معروف عن أئمة احلديث

وابجلملة فرواايت القصة كلها معّلة وهي رواايت ال  عن احلسن وهو ضعيف جداً  3
 . (3القصة إال وهنا على وهن )تزيد 

 :وأما بطالن متنها فلما يلي *

هللا لئن آاتان من فضله لنصدقنَّ,,,  قال ابن حزم قال هللا تعاىل: )ومنهم من عاهد
صفٌة أوردها هللا يعرفها كل من فعل ذلك  قال وهذه أيضا 76اآلية(، سورة التوبة: آية 

بها معروف بعينه على أنه قد روينا أثراً صاح من نفسه وليس فيها نص وال دليل على ان
 .وهذا ابطل ال يصح وفيه أهنا نزلت يف ثعلبة بن حاطب

بقبض زكوات  مث قال بعد أن ساق حديث القصة بسند وهذا ابطل بالشك ألن هللا أمر
العرب دينان،  أموال املسلمني وأمر عليه الصالة والسالم عند موته أال يبقى يف جزيرة
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زكاته والبد  ة من أن يكون مسلماً ففرض على أيب بكر وعمر وعثمان قبضفال خيلو ثعلب
االثر بذلك  وال فسحة يف ذلك وإن كان كافراً ففرض أال يقّر يف جزيرة العرب فسقط

 . (2بالشك )

املسانيد أو السنن  وكذلك مما يدل على بطالهنا عدم ورودها يف كتب الصحاح أو
وأي شأن  وحيث إن احلادثة أصبحت مشتهرة عميمة كما تقول القصة: وهو ذات شأن

إلينا  ألهنا تتعلق حبكم شرعي وهو حكم مانعي الزكاة فلو كانت القصة وقعت لنقلت
 ( ، وهذه القصة فيها نسف ملبدأ عظيم من4نقاًل صحيحاً وقد نقل ما هو دوهنا )

 . (5جبار مانعي الزكاة على دفعها حىت لو أدى ذلك إىل حرهبم )مبادئ اإلسالم وهو إ

الآللئ  وقد وقع يف يدي كتاب ألحد املشايخ الفضالء والعلماء النبالء وهوكتاب بعنوان
وهو   واجلواهر يف جوامع اخلطب واملواعظ لفضيلة الشيخ حممد بن عبدهللا بن معيذر

عن  حبه عفا هللا عنه عّرض يف خطبة لهكتاب جيد يف اببه ومفيد يف موضوعه غري ان صا
 مظاهر النفاق ابلصحايب اجلليل ثعلبة بن حاطب فقال: أتملوا عباد هللا متعظني رجال

وقال   363يقال له ثعلبة بن حاطب أظهر االسالم وقال بلسانه ماليس يف قلبه,,, ص:
ثعلبة  يف نفس اخلطبة ,, فذلك الكاذب األثيم قد جر الشقوة على نفسه يقصد كذلك
فعله قوله ونقض عهده، وابء بغضب من هللا ورسوله وحقت عليه كلمة  مبخالفة
 .364ص: ,,العذاب

شك ان  وقد سبق بيان احلق الواضح يف هذه القصة املزعومة قبح هللا من وضعها وال
املعصوم  أعمال البشر ال ختلو من النقص واخلطأ بل هذه صفة مالزمة لبين البشر غري

انتقاصاً  ه وسلم وليس إقدامي على نقد كتاب ألحد املشايخ الفضالءصلى هللا علي
يف هذا أنه من  لقدره ومنزلته أو أن الناقد أرفع قدراً وعلماً من هذا املنتقد ولكن عذري

 .بيان احلق ومن النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

إنه ويل  ينا الباطل ابطاًل ويرزقنا اجتنابههللا أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن ير  أسأل
 .ذلك والقادر عليه

 :اهلوامش

 .2/492فتح القدير، للشوكاين  1
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 .13/153احمللى،  2

لسليم اهلاليل،  الشهاب الثاقب يف الذب عن الصحايب اجلليل/ ثعلبة بن حاطب، 3
 .بتصرف 14 11ص

 .118احلمش ص ثعلبة بن حاطب، الصحايب املفرتى عليه، عداب 4

 .103ص: (احملكم املتني يف اختصار القول املبني ملشهور حسن سلمان )بتصرف 5

 .لالستزادة يراجع قصص ال تثبت ليوسف العتيق *

 

 حاطب، مها من بين أمية بن زيد من أهل بدر، وليسا من ثعلبة واحلارث ابنا

 ( هناية األرب ).وهللا أعلم -املنافقني 

 

حزيران  10الوارد فيه ... املفرتى عليه وخترج اخلرب - رضي هللا عنه -ثعلبة بن حاطب
أن ثعلبة بن حاطب  -عنه رضي هللا-... أما نص اخلرب فعن أيب أمامة 2008)يونيو( 

استشهد يوم أحد  - رضي هللا عنه -االادعاء أبن ثعلبة بن حاطب البدري -:3.... 
 ... مردود

33035www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= - 

50k - صفحات مشاهبة -خمبأة  نسخة 

الشيخ حممد · والدعاة  بطالن قصة ثعلبة بن حاطبمحمد بن موسى الشريف. العلماء
يق. بطالن أرسلها لصد · التفسري· حسان احملاضرة املختارة تصنيف : القرآن وعلومه 

 ... قصة ثعلبة بن حاطب

7http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...lesson_id=

298 -k 24 -  صفحات مشاهبة -نسخة خمبأة 

الشهاب الثاقب يف  3حاطب نحقيقة اترخيية حول شخصية الصحايب اجلليل ثعلبة ب
 4بتصرف.  14 11الذب عن الصحايب اجلليل/ ثعلبة بن حاطب، لسليم اهلاليل، ص

 ... .118ثعلبة بن حاطب، الصحايب املفرتى عليه، عداب اجلمش ص

.htm2/is5jaz/may/2000www.suhuf.net.sa/ -k 24 - نسخة خمبأة 

 صفحات مشاهبة -
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عمرو بن  ثعلبة بن حاطب_موقع عن سيدان حممد ر سول اللههو ثعلبة بن حاطب بن
 عوف بن مالك األنصاري األوسي. ... من القصص املشهورة قصة الصحايب اجلليل

 ... ثعلبة بن حاطب رضي هللا عنه مع رسول هللا )صلى هللا عليه

1311&sub_id=11....2http://www.rasoulallah.net/subject - 

38k -  صفحات مشاهبة -نسخة خمبأة 

... صحة  2007مارس( ) آذار 9واحات صحارى -صحة قصة ثعلبه بن حاطب 
 .املكررة ن حاطب احملذوفات واملواضيعقصة ثعلبه ب

wahat.sahara.com/showthread.php?t=32289 - 65k - 

 مشاهبة صفحات -نسخة خمبأة 

عاهد هللا  شبكة املشكاة اإلسالمية: هل ثعلبة بن حاطب صحايب؟قال تعاىل )ومنهم من
 صحايب؟ لئن آاتان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني( هل ثعلبة هذا

10901&artid=10http://www.meshkat.net/new/contents.... 

- 25k -  صفحات مشاهبة -نسخة خمبأة 

احلرةثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف بن  ويكيبيداي، املوسوعة -ثعلبة بن حاطب 
بينه  -وسلم صلى هللا عليه-الرسول  صاري األوسي هو صحايب جليل، آخىمالك األن

 ... .وبني معقب بن احلمراء. شهد غزوة بدر

ar.wikipedia.org/wiki/ 22 -ثعلبة_بن_حاطبk -  نسخة خمبأة- 
 مشاهبة صفحات

والسالم  ثعلبة بن حاطب املفرتى عليهبسم هللا والصالة -مركز الفتوى  -إسالم ويب 
التوبة  سول هللا أما بعد ،هل قصة ثعلبة بن حاطب اليت ذكرهتا اآلية من سورةعلى ر 

 ... .)ومنهم من عاهد هللا لئن آاتان من فضله

/S...Option=Fatw/Fatwa2http://www.islamweb.net/ver

aId -k 49 -  صفحات مشاهبة -نسخة خمبأة 

آب  19الدفاع عن السنة شبكة -شبهة حول الصحايب ثعلبة بن حاطب "منقول" 
موسوعة الرد  "... شبهة حول الصحايب ثعلبة بن حاطب "منقول 2006)أغسطس( 
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 .على شبهات الرافضة

54767sunnah.net/forum/showthread.php?t=-www.d - 

55k - صفحات مشاهبة -خمبأة  نسخة 

أاير )مايو(  6ابلنفاق ... خطباء املساجد واهتامهم الصحايب اجلليل ثعلبة بن حاطب
 متحمسا يف موضوع (... كان خطيب اجلمعة )ككثري من خطباء املساجد 2007

 .خيرج زك الزكاة ، وبني كيف هتاون أصحاب الثروات بشأهنا رغم الوعيد ملن مل

muntada.islamtoday.net/t24192.html - 98k -  نسخة خمبأة- 
 مشاهبة صفحات

 

وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد هللا له  :قال اإلمام أبو عبد هللا القرطيب رمحه هللا تعاىل
أبو عمر ـ يعين ابن عبد الرب ـ ولعل  غري صحيح، قال ورسوله ابإلميان، فما روي عنه

فيه اآلية غري صحيح، وهللا أعلم.  قول من قال يف ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت
نبتل بن احلارث وجد بن قيس  وقال الضحاك: إن اآلية نزلت يف رجال من املنافقني

؛ إال أن قوله )فأعقبهم فيهم ومعتب بن قشري. قال القرطيب: وهذا أشبه بنزول اآلية
قبل، إال أن يكون املعىن: زادهم  نفاقاً( يدل على أن الذي عاهد هللا مل يكن منافقاً من

 يوم يلقونه(.أ.هـ نفاقاً ثبتوا عليه إىل املمات، وهو قوله تعاىل )إىل
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