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 ملخص البحث 
ــي  ــا بها قصــة  ــة عل ــَري الراهــب   مــص القصــص الي ــهيرة اــي الســيرة النبيي َبِحي

أاضــا الصــالة وأزلــي الســالم   وقــد ذلرهــا لليــر مــص لتــب الحــديث والســيرة والتــاريخ   وقــد 
قيــب بإعــداد هــحا البحــث عنهــا ي لبيــان  ويقتهــا   واليقــي، علــي مــدي  ــحتها   وجعلــب 

 ِن النقد التاريخي".  عنيانه "قصة َبِحيَري الراهب اي َمْيَدا
وقد تحدثب فيه عص القصة ليا وردت اـي لتـب الحـديث والسـيرة والتـاريخ   ثـ  قيـب 
ــي أن هــح  القصــة قصــة با لــة  ــي وردت بهــا ســندا ومتنــا   وهلصــب صل ــات الت ــد الروات بنق
ومنكرة   وال أساس لها مص الصحة   ول  تقع أ ال ي وذلك لألسباب التـي ذلرتهـا اـي ثناتـا 

 .هحا وباهلل التيايق    البحث  
ــة ــرَ حِ بَ : الكليــات اليفتا ي ــب - ــيمعة -الراهــب -ى ي ــي  ال ــية  -أب  -غيامــة -هــات  النب

 .سدرة -أوراق ال جرة
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Abstract 
Bahira the monk's story is one of the most famous stories in our 

prophet mohammed's (Allah's peace and prayers be upon HIM) prophetic 
stories that was mintioned in most history and biography books and I have  
written this research  that I named  

 "'Bihara the monk story in the historical critiqu (criticism), feild " to 
check its validity  . 

In this research I talked about the story as it was mintioned in the 
historic and biographies books and criticized the stories both for the texts 
and narrations and I have concluded (come to)that this story is completely 
indefinite, unreal story for the reasons that I have mintioned in my research   

Thus and Allah is the arbiter of Success   
And Allah’s blessings and peace be upon the Prophet mohammed 

 

Keywords    : Bahira _ monk _ silo (cell) _ Abu taleb _ cloud _ trees 
leaves_end (seal) of prophet hood _ Sidr tree (the Christ's thorn jujube) 

  



    

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ قصة َبِحيَري الرَّاِهب أمام منهج النقد التاريخي

- 551 - 
 

 املقدمة 
لييص   والصــالة والســالم علــ  أمــر، اليرســليص   ســيدنا محيــد االحيــد ر رب العــ

 وعل  آله و حبه   ومص اهتدى بهدته صل  ييم الديص .  
 وبعد 

اإن السيرة النبيية علي  ـا بها أاضـا الصـالة وأزلـي السـالم   قـد امتـدت صليهـا يـد 
  وجــا  ئ يي اــحقحييا ايهــا أمــيرا ليســب منهــا اــي مــوالت ــييه العــابليص بالــدَّساِ والتحريــ  

ي  ا ت ـييه  ـيرة نبينـا ي اـحدليا بـدليه  اـي هـحا ال ـحن   و ـاول ه   وأتبـاع  اليست رقين 
ي الراهـــب   وتعـــدد يـــرَ حِ بَ للقائــه بِ ـ  حليرة اـــي ســـيرته اليــ الييضـــيعاتمســتغليص بعـــ  

اإلسـالم لـي   زوجاته   وغزواته   وغيـر ذلـك ـ   تـي و ـا األمـر بح ـده  صلـي القـي  بـحن
األمـر الـحي داعنـي  الراهـب يَبِحيـَري مـص   نبينـارسالة سياوية   وإنيا هـي تعـالي  تلقاهـا 

تلـك القصـة الي ـهيرة اـي السـيرة  ـ" قصة َبِحيـَري الراهـبعص "صلي الويام بإعداد هحا البحث 
والســيرة  الحــديثهــا لتــب تالنبييــة علــي  ــا بها أاضــا الصــالة وأزلــي الســالم   والتــي ذلر 

َبِحيــَري "قصــة  جعلــب عنيانــهو مــدي  ــحتها   اليقــي، علــي و   لبيــان  ويقتهــا  ـ والتــاريخ
 .النقد التاريخي"  انِ دَ يْ الراهب اي مَ 

والسـيرة والتـاريخ   ايجـدتها  حـديثالقصة ليا وردت اي لتـب الوقد تحدثب فيه عص  
ي  ها  اـحلرت  األ ـداث التفا ـيا و مـص االهتالاـات اـي  ا لليـر  هَ نَ يْ بَ  ر  يَ     وردت ايها اي ثالثِ 

ْص ذَ  حا  ضــِا يَ م   خــص أو مضــيين لــا   ومل واليحــدثيصاَّ  ــيرة منهــا مــص اليــ رهيص لــ   رَ كَــ مــَ
   . يرة منها  

مــنهج اــي ذلــك  متبعــا ـ بصــيرها الــلالث ـنقــد هــح  القصــة عــص بعــد ذلــك ثــ  تحــدثب 
التـي وردت بهـا اـي اليصـادر   واالهتالاـات   رِ يَ الصـ    دَ د  عَ تَ   تخدمااليحدثيص والي رهيص  ومس

  وضـف  الرواتـات التـي وردت بهـا هـح  القصـة سـندا  هـااأل داث بينالتفا يا و الكليرة اي  
  .  وغير ذلك  ومتنا  

ث  تحدثب اي الخاتية عص أه  النتائج التي هرجب بهـا مـص هـحا البحـث اليتياضـع   
   فيه .  ب  قْ ااِ أن أكين قد و   اَ جَ وَ   زَّ الحي أسح  هللا عَ 

الحــديث اــي وقــد اعتيــدت اــ  هــحا البحــث علــ  مصــادر عديــدة مــص أمهــات الكتــب 
  وقد ذلرتها جييعا  ا  ثبب اليصادر واليراجع بآهر البحث ـ وقـد   السيرة والتاريخ والتراج و 
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رواة الـومعراـة أ ـيا  اليصادر ا  استقا  اليادة العليية الخا ة بالييضيع   هح   أاادتن   
 .    الحك  عليها بالصحة أو الضف    َّ ثَ   صْ ي ومِ القصة    ا هح وْ وَ الحيص رَ 

وأ ب أن أذلر هنا أنن  اقتصرت ا  الحيامي عل  ذلر اس  الي ل    واس  الكتـاب 
ر والتخفيــ    الــ  أذلــر رقــ  ال بعــة     ورقــ  الجــز    ورقــ  الصــفحة ي مــص بــاب االهتصــا

  ولعـدم وجـيد اائـدة مـص وتاريخها ي اكتفا  بحلرها ا  ثبب اليصادر واليراجع بآهر البحث  
ذلرهـــا اـــي الحيامـــي أســـفا الصـــفحات   ومنعـــا لتكـــرار معليمـــات اـــي الحيامـــي ميضـــعها 

 .األ لي قائية اليصادر واليراجع بآهر البحث  
اإني  أن    وأهيرا     تأرجي  وأن  البحث    هحا  اي  واقـب  قد  فيه  ين  ـكأكين  عيلي 

 . ار  وآخِ   هلل أوالا   دُ مْوالَ ﴾    أُنِيبُ     وَإِلَيْهِ  تَوَكَّلْتُ  عَلَيْهِ    بِاللَّهِ    إِالَّ     وَمَا تَوْفِيقِي  هالصا ليجه هللا الكري  ﴿
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ي الراهب
َ
حِري

َ
 ( 1) قصة ب

مص القصص الي هيرة اي السيرة النبيية علي  ا بها أاضا  قصة َبِحيَرى الراهب  
اقد ذلرها ابص    والتاريخ يالصالة وأزلي السالم   وقد ذلرها للير مص لتب السنة والسيرة  

سعد  (2)ه ام وابص  و (  3)   ميبة   أبي  والترمحي(  4)ابص  والبزار  (5)    وال بري   (6)      (7   )  
األ بهاني  (8) والخرائ ي مند   وابص  النيسابيري (9)   والحاك   نفي     (10)    وأبي    
  وابص    (3) والقاضي عياض   (2) والتييي اليلقب بقيام السنة     (1)  والبيهقي  (11) األ بهاني

 
الحي  حار عل  النابي وأنه      لان عل  ديص اليسيحل  أعلر علي ترجية له   ولكص ذلر ابص عساكر أنه   (1)
  بينها   لان تسكص قرية تقا  لها الكفرو      ةتياي قبا البعل  وأنه ى    رَ ْص   وردا  مص أرض ب    مص الروم  

الييم بدير بحيرى    و وبيص بصرى ستة أميا    البلقا  بقرية تقا  لها: ميفعة   وقيا   تعر،  : لان تسكص 
 . وذلر السهيلي   ومي  الديص ال امي   أنه َوَقعَ   338     71انظر : تاريخ دم ق   ج    .  ورا  زيزا 

يدِ   ِمصْ   َ ْبر ا  َلانَ   َبِحيَرى   َأنا   الزاْهِريا   ِسَيرِ   ِاي وأن   َتْيَيا َ   َيه   . نصرانيا  لان  بحنه  جزم  صسحاق  ابص  وأن    
َواسْ  الوي   عبد  لان بحيرا نصرانيا مص   : تاريخه  اي  قا   :   ي ه  اليسعيدي  قا   للير  ابص  وأن   . َسْرِج   

والظاهر مص سياق القصة أنه لان نصرانيا . وذلر ابص  جر أن اسيه جرجي  بكسر الجيييص . انظر : 
. ومي  الديص ال امي   سبا    146  ص    2الروض األن  اي مرح السيرة النبيية البص ه ام   ج  

بحيرا جزم الحهبي اي ترجية سعيد بص عوبة بحن ". وقد    1065الهدي والرماد اي سيرة هير الفباد  ص  
. ترجية سعيد بص عوبة   رق  الترجية 153  ص    2". ) انظر : ميزان االعتدا    ج  ل  يدرك اليبعث 

. ترجية سعيد بص   39  ص    3وأكد ذلك ابص  جر العسقالني ) انظر : لسان الييزان   ج    (.  3243
انظر : سبا الهدي والرماد اي سيرة )    مي  الديص ال اميونقله عنهيا    ( .142عوبة  رق  الترجية  
 اليصادر ال تكاد تتفق عل  مي  ب حنه( . وقد ذلر الدلتير/سعد الير في أن    1065هير الفباد   ص  

اسيه با ها متضاربة اي  ورابعة )سرج (     وثاللة )سرجي (   وأهرى )جرج (  ايرة )جرجي (      .
 .   488  ص  2  ج  نبييةالجامع الصحيح للسيرة الانظر : 

 . 322ـ  321  ص   1ج   النبيية السيرة )2(

 .  97ـ  96  ص   1 بقات الكبرى   جال (3)

 .  200ـ  199  ص  13  لتاب اليغازي   ج اليصن  (4)
 .  15ـ  14، ص   6، ج  الكبير ، أبواب المناقب ، باب ما جاء في نبوة النبي   الجامع (5)
 . 3096. رق  الحديث  97  ص  8ج  الزهار اليعرو، بيسند البزار   البحر (6)

 .  278ـ  277  ص  2تاريخ الرسا واليليك   ج (7)
 .  71  ص  هيات  الجنان (8)
 .  315ـ  314  ص  1الصحابة   ج معراة (9)

 الصحيحيص   لتاب تيريخ اليتقدميص مص األنبيا  واليرسليص   باب ذلر سيد اليرسليص   علي  اليستدَرك  (10)
 672  ص 2  ج  . 

 .170ـ  167  ص 1دالئا النبية   ج (11)
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والسهيلي(4)عساكر الجيزي (5)    وابص  األثير(6)   وابص  والكالعي(7)   ابص  (8)    وسبط    
تعقيب(9)الجيزي  وابص  الناس  ،    (10)الييني     سيد  والحهبي  (11)وابص  قي        (12)   وابص 
جياعةو     (13) الجيزية للير  (14)ابص  وابص  واليقريزي   (15)       ( 17) والسخاوي      (16)   

 .  (18)والسيي ي
وقد ذلرها بعضه  بإسهاب ي لابص ه ام   وال بري   و أبي نفي  األ بهاني   وابص  
عساكر   والسهيلي   وابص الجيزي   وابص سيد الناس   والحهبي اي تاريخ اإلسالم      

ايائد  ديلية     اي  الجيزية  قي   واليقريزي  وابص  والنهاتة    البداتة  اي  للير     وابص 
الوالسيي ي   وذلرها  األ بهاني      بع .  مند   وابص  ي  باهتصار  اليلقب  اآلهر  والتييي 

السنة     تعقيب  بقيام  وابص  والكالعي   الغابة    أسد  اي  األثير  وابص  والقاضي عياض   
وأمار  " .    الييني   وابص جياعة   وابص للير اي "الفصي  اي اهتصار سيرة الرسي 

 
 .  29ـ   24  ص  2دالئا النبية ومعراة أ يا   ا ب ال ريعة   ج  (1)
 . 46ـ  45لتاب دالئا النبية   ص   (2)

 .  309  ص  1ال فا بتعري   قيق اليص في   ج  )3(
 .339  ص 71جتاريخ دم ق    )4(
 .  145ـ  140  ص   2الروض األن  اي مرح السيرة النبيية البص ه ام   ج  )5(
 .  222ـ  218  ص  1الياا بح يا  اليص في   ج  )6(

 .  355  ص  1أسد الغابة اي معراة الصحابة   ج  (7)
 .  124ـ  123  ص  1واللالثة الخلفا    ج   االكتفا  بيا تضينه مص مغازي رسي  هللا   (8)
 .   77ـ  76  ص  3زمان اي تياريخ األعيان   ج مرآة ال (9)

 .  72  ص 1السليك اي  بقات العليا  واليليك   ج (10)
 .  157ـ  152  ص  1عيين األثر اي انين اليغازي وال يائا والسير   ج  )11(
 . 505ـ  502  ص  1  ج  تاريخ اإلسالم ووفيات الي اهير واألعالم )12(
 . 35ـ  22. و ايائد  ديلية   ص  77ـ  76  ص  1زاد اليعاد اي هدي هير الفباد   ج  )13(

 .  29  ص 1اليختصر الكبير اي سيرة الرسي    ج  (14)
 . 93  ص  . والفصي  اي اهتصار سيرة الرسي   266  ص   2البداتة والنهاتة   ج  )15(
 .   65ـ  64  ص  5واألميا  والحفدة واليتاع   ج صمتاع األسياع بيا للنبي مص األ يا   )16(

 . 9  ص   1التحفة الل يفة اي تاريخ اليدينة ال ريفة   ج  (17)
 .  213ـ  206  ص  1(   ج لفاتة ال الب اللبيب اي هصائص الحبيب  ) الخصائص الكبرى  )18(
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وانفرد    .  قليلةر  ي اي س       السخاوي و   وابص قي  الجيزية اي زاد اليعاد  ابص سعد    صليها  
 بعضه  عص غير  بحميا  ي لابص سعد   وابص مند  . 

 وقد وردت القصة اي الكتب السابقة بصير مختلفة   وذلك علي النحي التالي : 
 : الصورة األويل 

هشام ذلرها   نقال عص    (1) ابن  النبيية  السيرة  صسحاقاي  وذلرها    (2)ابص   ( 3) الطربي . 
  عص عبد    ابص صسحاق عص ابص  ييد   قا  :  دثنا سلية   قا  :  دثني محيد  "بسند   

أهبرنا أبي عبد هللا " بسند قا  فيه :    (5) والبيهقي.  (4) وأبو نعيم األصبهاني .    "هللا بص أبي بكر
بص تعقيب   قا  :  دثنا أ يد بص عبد الجبار    االحااظ   قا  :  دثنا أبي الفباس محيد  

 
 . 322ـ  319  ص  1ج  )1(

 ْبص   تسار  اْبص:  وقيا   بان     ْبص  تسار  ْبص  ِصْسَحاق  ْبص  ترج  له ابص الجيزي اقا  : "م َحيَّد  :ابن إسحاق    (2)
رأى  َعْبد  ْبص  الي لب  ْبص  مخرمة  بص  قي   ميل   اليديني    كيثان  .  ْبص   وسعيد  مالك   ْبص  أن   منا، 

 ْبص   َعِليا   ْبص  ومحيد  عفان   ْبص  ع ْلَيان  ْبص  وأبان  الصديق   بكر  أبي  ْبص  م َحيَّد   ْبص   القاس   وسيع  اليسيب 
ْ َيِص   َعْبد  ْبص  سلية  وأبا  الحسيص   ْ َيصِ   وَعْبد  الرَّ   والزهري    ع َير   اْبص  ميل   ونااعا  األعرج    هرمز  ْبص  الرَّ
 األئية  لبار  عنه  و دث.  األنبيا     وقصص   واليبتدأ  الناس  وأتام  واليغازي   بالسير  عاليا  َوَلانَ   .وغيره 
 سعد    ْبص  ومفبة   والحيادان   وإبراهي   جريج    وابص  الليري    وسفيان  األنصاري    َسِعيد   ْبص  كيحي 
 اْبص   ايه   َلانَ   َما  ج   عل   باليدينة  يزا   ال:  الزهري   َقا َ   .  وغيره     ّللاَّ   َعْبد   ْبص  ومريك  عيينة   ْبص وسفيان
: َقا َ   القزاز   أْهَبَرَنا  .  روايته  ِاي  وضعفه  ثقة    ِصْسَحاق  ْبص  م َحيَّد  َلانَ :  معيص    ْبص  َتْحَي   َوَقا َ   .ِصْسَحاق  
كا   َقدْ :  َقاَ     الخ يب   َأْهَبَرَنا     منها   ألسباب  العليا   مص  وا د  غير  ِصْسَحاق  اْبص  برواتات  اال تجاج  َعصِ   َأْمسا
 ْبص   م َحيَّد  َقا َ   .عنه ..  بيدايع   الي    الصدق  احما    ديله  اي  ويدل    القدر   ِصَل   وينسب  يت يع     َلانَ   أنه
 مص   سيع  عيص   دث  صذا  َوَلانَ   منه   الناس  أبعد  َوَلانَ   بالقدر  يرم   ِصْسَحاق  اْبص  َلانَ :  نيير  ْبص  ّللاَّ   َعْبد

  َوَقا َ   .  با لة  أ اديث   اليجهيليص  عص  تحدث  أنه  مص  أتي  وإنيا    دوق   الحديث   سص  اهي  اليعروايص
 َأْ َيد   ... َوَقا َ  حيح    عندي   ديله:  اليديني  اْبص  َوَقا َ   .ِصْسَحاق  اْبص  يته   أ دا  رأيب  َما:  عيينة  ْبص  سفيان

  ديله  تكتب  َأْ َيد  َوَلانَ .  لتبه  ِاي  فيضعها  الناس   لتب   فيحهح  الحديث  ت تهي  َلانَ   ِصْسَحاق  اْبص:   نبا    ْبص
. وقا  عنه   159ـ    157  ص    8واألم    ج  انظر : الينتظ  اي تاريخ اليليك    .السنص  ِاي  به  تحتج  وال

" التهحيب   ص   دوق يدل   ابص  جر :  تقريب  انظر :  والقدر".  بالت يع    ترجية رق    403  ورمي 
5725   . 

 .  278ـ  277  ص  2ج تاريخ الرسا واليليك    )3(
 . 168  ص  1دالئا النبية   ج  )4(
 .  26  ص  2دالئا النبية   ج  )5(



 

 ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ د.عبد الفتاح عبد العزيز رسالن

- 556 - 
 

نقال عص   (1) السهيلي . وذلرها  "بص صسحاق ا محيد  قا  :  دثنا يين  بص بكير   قا  : قا   
 (3)ابص الجيزي          بط  ـوس  .نقال عص داود بص الحسيص  (2)ابن اجلوزي ابص ه ام . وذلرها  

صس وذلرها  ـبدون   . س      (4) الكالعيناد  الناسـوابن  قيم               (6) والذهبي   (5) يد    وابن 
     (10) والسيوطي   (9) املقريزي ـ وذلرها    ابص صسحاقنقال عص    هيسته ـ    (8) وابن كثري   (7) اجلوزية

   . ابص صسحاقنقال عص البيهقي عص  
ـ هرج اي رلب مص قريش صل  ال ام تاجرا     أن أبا  الب ـ ع  الرسي     وخالصتها 

 َقِريب ا ِمْص َ ْيَمَعة   اليا نز  الرلب بصرى مص أرض ال ام      هرج معه رسي  هللا  و    
ونَ  ِبِه َقْبَا   َراِهب  ت َقا   َله  َبِحيَرى ـ وَلاَن صليه عل  مص َأْهِا الناْصَراِنياِة ـ َوَلان يا َلِلير ا َما َتي را

اْلَعام    َاَلياا َنَزل يا ِبِه  نع له   عاما    ْ    َ تا  َلاَن َذِلَك  ْ  َواَل َتْعِرض  َله  َذِلك   َاال ت َكلاي ه 
يَ  ّللااِ  كليرَا   ودعاه  صليه ي   وهي اي  يمعته  عليه َغَياَمة  ت ِظلاه      َوَذِلَك أنه َرأى َرس 

َبْيِص   َأَظلاْب  ِمْص  ِ يَص  اْلَغَياَمِة  صَل   َاَنَظَر  ِمْنه    َقِريب ا  َمَجَرة   ِظاا  ِاي  َاَنَزل يا  َأْقَبل يا  ث  ا  اْلَقْيِم . 
َرتْ  َجَرَة   َوَتَهصا يِ  ّللااِ   (11)ال ا َجَرِة َعَل  َرس  َاَلياا َرَأى    َ تا  اْسَتَظاا َتْحَتَها .     َأْغَصان  ال ا

 
 .  145ـ  140  ص   2الروض األن    ج  (1)
 .  218  ص  1الياا بح يا  اليص في   ج  (2)
 .  77ـ  76  ص  3مرآة الزمان اي تياريخ األعيان   ج  (3)
 .  124ـ  123  ص  1واللالثة الخلفا    ج   االكتفا  بيا تضينه مص مغازي رسي  هللا   (4)
 .   153ـ  152  ص  1ثر اي انين اليغازي وال يائا والسير   ج عيين األ  (5)
 . 505  ص   1تاريخ اإلسالم   ج  (6)
  . 30ـ  29ايائد  ديلية   ص   (7)

 .  266  ص   2البداتة والنهاتة   ج  )8(
 .  64  ص  5واليتاع   ج  والحفدة واألميا  األ يا  مص للنبي بيا األسياع صمتاع )9(
 .  209  ص  1الخصائص الكبرى   ج  )10(

(11)   
 
ت
َ
ر
َّ
ص
َ
ه
َ
"  ت  : منظير  ابص  قا   َوَأَماَله     :  َجَبَح     : َهْصر ا  َيْهِصر     ْيَ   ال َّ َهَصَر   . اْلَكْسر   :  ... اْلَهْصر 

ْ ِب لاْلغ ْصِص َوَنْحِيِ    ْيِ  الرَّ : َعْ    ال َّ ِباْلغ ْصِص ِصَذا َأَهْحَت ِبَرْأِسِه : َهَصْرت  اْلغ ْصَص وَ   اْلَجْيَهِري    ...َواْلَهْصر 
ِصَلْيكَ  اْلَحِديِث:    َاَحْمْلَته   َوِاي  َظْهَر   لا .  َرَكَع َهَصَر  ِصَذا  اأْلَْرضِ   َن  ِصَل   َثَنا    َأْي  اْلَهْصرِ      َوَأْ ا   َح   .  َتْحه  َأْن   :

ا َبَن  َمْسِجَد ق َباَ  َرَاَع َ َجر ا َثِقيال  َاَهَصَر   ِصَل  َبْ ِنِه َأْي . َوِاي    ِبَرْأِس ع يد  َاَتْلِنَيه  ِصَلْيَك َوَتْعِ َفه   اْلَحِديِث: َليَّ
باب الرا    اصا الها    مادة هصر      264اليجلد الخام    ص ". انظر : لسان العرب    َأَضاَاه  َوَأَماَله  

" الخ ني:  ذر  أبي  وقا   َرْت    .  مالبَتَهصَّ أي  ال جرة    صذا    أغصان  الغصص    تقي  : هصرت  وتدلب   
 .  109  ص  1جحبته صليك  ت  تييا". انظر : اإلمال  اليختصر اي مرح غريب السير   ج 
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  ْص َ ْيَمَعِتِه   ث  أرسا صَلْيِهْ  ادعاه  جييعا    اليا رأى َبِحيَرى رسيَ  هللا َذِلَك َبِحيَرى َنَزَ  مِ 
   جعا يلحظه لحظا  مديدا   وينظر صل  أميا  اي جسد  قد لان تجدها عند  مص  فته 
ق يا   سح  رسيَ  هللا      َوَتَفرا الَ َعام  ِمْص  اْلَقْيم   َاَرَغ  اي      اليا  ي  أميا  مص  اله  عص 

ي   ّللااِ تقظت ت ْخِبر      فيجدها َبِحيَرى ميااقة     ه   واي نيمه   َوَهْيَئِتِه َوأ م يرِِ    َاَجَعَا َرس 
ِمْص  ليا عند  مص  فته.   َمْيِضِعِه  َلِتَفْيِه ي َعَل   َبْيَص  َهاَتَ  الناب ياِة  َاَرَأى  َظْهرِِ   َنَظَر صَل   ث  ا 

َبِحيِ َفِتِه الاِتي ِعْنَد     َهَحا اْلغ اَلم  ِمْنك ؟ َقاَ  : اْبِني .    ث  قا   َرى لعيه أبي  الب : َما 
ْبص   اَقاَ  َله  َبِحيَرى : َما ه َي ِباْبِنك   َوَما َيْنَبِغي ِلَهَحا اْلغ اَلِم َأْن َتك يَن َأب ي   َ ياا . َقاَ  : َاِإناه  ا 

ْبَل  ِبِه . َقاَ : َ َدْقب   ااْرِجْع به صل  َبَلِدك  َأِهي . َقاَ  : َاَيا َاَعَا َأب ي   ؟ َقاَ  : َماَت َوأ ماه      
ِ َلِئْص َرَأْو   َوَعَرا يا ِمْنه  َما َعَرْاب ي ِلَيْبغ ناه  َمرًّا   َاِإناه  َلا  يَد ي َفَوّللَاا ِئص  البص    َواْ َحْر َعَلْيِه َيه 

 . َرَج ِبِه َعياه  َسِريع ا   َ تا  َأْقَدَمه  َمكاَة  َاخَ أهيك هحا َمْحن  َعِظي     َاَحْسِرْع ِبِه صَل  ِباَلِدِ  . 
ه ام  وأضاف والسهيلي  (1) ابص  ـ    (2) ـ  عنه  الناسنقال  سيد  للير  (3)وابص   ( 4)وابص 
َرْير ا  أن  الناس  روى  فييا زعييا "  قيلهـ  ابص صسحاق نقال عص   الجييعـ  (5)والسيي ي   َوَتياام ا ز 
ا   اي   َبِحيَري   رآ   ما  ملا    هللا  رسي   مص   رأوا   لانيا  ـ قد  الكتاب   أها  مص  نفر  ـ وه   َوَدِريس 
ه       (6)   احرادو    الب   أبي   عيه   مع   فيه  لان   الحي  السفر  ذلك     وَذكََّره   َبِحيَري   عنه   اَردَّ
وا   ِلَيا   أجيعيا  صن   و فته  وأنه    ذلر   مص  الكتاب   اي   تجدون   وما   هللا يا   ل    به   أراد    صليه   َتْخل ص 

وذلر .    عنه"  وانصرايا    اترلي   قا   بيا  و دقي   له   قا   ما  عرايا   ت   به   يز     ول 
 .   (7)أبي نفي  وابص الجيزي واليقريزي أنه  مص اليهيد

  

 
 
 .  322  ص   1السيرة النبيية   ج  )1(
 .   143  ص   2الروض األن    ج  )2(
 .   153ـ  152  ص  1عيين األثر اي انين اليغازي وال يائا والسير   ج  )3(
 .  72  ص   3البداتة والنهاتة   ج  )4(
 .  210  ص  1الخصائص الكبرى   ج  )5(
 أي أرادوا اغتياله .   )6(
    5. وإمتاع األسياع   ج   220  ص  1. والياا بح يا  اليص في  ج  170  ص    1دالئا النبية   ج  )7(

 . 64ص 
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 :الصورة الثانية 
حاق    ـبص أبي صس  (3)  عص يين   (2) بسند  عص ق َراد أبي نيح  (1) يبة ـ ابن أبي ش ذلرها  
بكر أبي  ميس   ا  (4) عص  أبي  عص  األمـعري  بص  ميس أبيه     ذكرها  و.    (1)األمـعري   أبي 

 
 .  200ـ  199  ص  13  لتاب اليغازي   ج  اليصن  )1(
اد   )2(

َ
ر
ُ
  أبي نيح   عبد الر يص بص غزوان الخزاعي     الصدوق اإلمام    الحااظ  ترج  له الحهبي اقا  : "   :  ق

الضَّ   : نزياباِ ويقا   بقراد    اليلقب  مياله   الحديث     بغداد ي    عليا   مص  لان  ينكر   ما   ثَ دَّ  َ .    وله 
 .    و بقته   ومفبة    ازموجرير بص     وعكرمة بص عيارويين  بص أبي صسحاق        األعرابي  عي، عص
بص  نبا عنه  ثَ دَّ  َ  معيص   أ يد  بص  سعد   ويحي   بص  الدوري  ... ومحيد  أبي اوالحارث     وعباس  بص 

:  وابص نيير  علي بص اليديني قا ...  أبي معاوية الضرير :  عنه مص القدما  ثَ دَّ  َ   و  وهلق للير   أسامة
ابص  وقا  .     لان عاقال مص الرجا  :    بص  نباا   أ يد وقا   .  سحب لي  به   :   تحي  بص معيص وقا   . ثقة
   عائ ة   عص عروة   عص الزهري    عص  الليث لروايته عص  ييتخالج اي القلب منه       لان تخ ئ:    بان

مات سنة سبع   . بال ام وبحيرا   قلب : له  ديث ال تحتيا اي قصة النبي    .   قصة اليياليك وضربه 
. وترج  له ابص  جر اقا  : "عبد الر يص  519ـ  518  ص  9أعالم النبال    ج انظر : سير ". ومائتيص 

َراد   بض  القا، وتخفي   بِاي    أبي نيح   اليعرو، بق  بص َغْزَوان   بيعجية مفتي ة وزاي مسكينة   الضَّ
  ترجية 290  له أاراد   مص التاسعة   مات سنة سبع وثيانيص". انظر : تقريب التهحيب   ص ثقةالرا    
 .  3977رق  

بيعي   )3(
َّ
يين  بص أبي صسحاق عيرو بص عبد    : ترج  له الحهبي اقا  : "  يونس بن أبي إسحاق الس

    لان أ د العليا  الصادقيص ...  أبي صسرائيا   وابص محدثها   الكياة هللا الهيداني السبيعي الكياي   محدث
 َ  . التابعيص  اي  غار  بص : عص   ثَ دَّ تعد  لعب   مالك  أن   بص  وأبي    ومجاهد وال عبي      وناجية 

ويحي  بص    وابص اليبارك   عيس  وعنه : ابنه   .وجياعة   ... أبي ميس  األمعري  ابني وأبي بكر   بردة
عبد   قا    .  وهلق للير   وهي مص بيب العل  والحفظ  اليدائنيوعلي بص محيد   ... ووليع   سعيد الق ان

به بحس:   الر يص بص مهدي به  :   النسائي . وقا   ال تحتج به   دوق :   أبي  ات  وقا   .ل  تكص  لي  
تياي سنة تسع وهيسيص   ...   ديله مض رب:   أ يد . وقا   لانب فيه غفلة:   تحي  الق ان . وقا   بحس
النبال    ج    ومائة انظر: سير أعالم  صسرائيا    27ـ    26  ص    7.  "أبي  اقا  :  ابص  جر  له  . وترج  

قليال  الكياي     َيِه    تقريب  دوق   انظر :  الصحيح".  اثنتيص وهيسيص علي  الخامسة   مات سنة    مص 
 . 7899  ترجية رق   542التهحيب   ص 

األشعري   (4) موسي  أبي  بن  بكر  "  :  أبو   : اقا   الحهبي  له  األمعري   ترج   ميس   أبي  بص  بكر  أبي 
أبي    دث عنه.    وجابر بص سيرة   وابص عباس   أبي هريرة    دث عص أبيه   وعصعال  ثقة    ... القاضي

الجيني الضبعي   عيران  جيرة  بص    وأبي  صسحاق   أر اة  و جاج  أبي  بص  .   وآهرون  ويين  
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أبي الفباس األعرج البغدادي   عص    بص سها  (4)الفضالالهيا عص    ي   (3) والبزار   (2) الرتمذي 
َراد  انوَ زْ عبد الر يص بص غَ    عص أبي بكر بص    يين  بص أبي صسحاق  عص    اليعرو، بق 

  ( 6)الدوري   الفباس بص محيدبسند  عص    (5) الطربي ذكرها  و  .  أبي ميس  األمعري   عص أبيه

 
ب  الكياة قضا  الحجاج وال  وعاش  أهيه   بردة عد  اي   أبي  أعالم  قليال    ديلهيا  سير  انظر:  الكتب. 

  مص اللاللة   مات   ثقة. وترج  له ابص  جر اقا  : " اسيه عيرو   أو عامر      5  ص  5النبال    ج
 7990  ترجية رق    551سنة ِسبا  وِمَئة    ولان َأَسصَّ مص أهيه أبي ب ردة". انظر : تقريب التهحيب   ص  

. 

الضاد    أبو موسي األشعري  (1) اليهيلة وت ديد  بفتح  ار    َلي  بص َ ضَّ "عبد هللا بص قي  بص س  : هي 
يص   اليعجية   أبي ميسي األمعري    حابيٌّ م هير     َأمََّر  عير  ث  عليان   وهي أَ د  الَحَكَيْيص بِصفِا

 .  3542  ترجية رق  260مات سنة هيسيص   وقيا : بعدها". انظر : ابص  جر   تقريب التهحيب   ص
 .  14  ص6  ج   أبياب اليناقب   باب ما جا  اي بد  نبية النبي الجامع الكبير    )2(
 .  3096. رق  الحديث  97  ص  8البحر الزهار اليعرو، بيسند البزار   ج  )3(

بن سهل   (4) ":    الفضل   : اقا   الحهبي  له  أبي  ترج   اللقة  البارع  الحااظ  صبراهي     بص  سها  بص  اضا 
و سيص    يزيد بص هارون  عص ثَ دَّ و َ ا .  ولد اي  دود الليانيص ومائة أو قبله   الفباس   األعرج البغدادي 

وأبي    وعبد اليهاب بص ع ا     العبديومحيد بص ب ر     وزيد بص الحباب   الزبيري   وأبي أ يد   الجعفي
قراد النضر ...   نيح  غيالن  وأبي  بص  أعيان  ويحي   مص  ولان  ينحصرون   ال  وهلق  محيد   بص  ويين  
سيى   ثَ دَّ  َ =   =   الحفاظ  الستة  األئية  ماجه عنه  عيرو     ابص  بص  أبي    البزاروأ يد   وابص 
 .  اي اللقات ابص  بان  دوق . وذلر :    ات ي  أب وقا .   ثقة:   النسائي قا       وعدة   ... والبغيي    عا  
". انظر: سير  ييم االثنيص للالث بقيص مص  فر سنة هي  وهيسيص ومائتيص ببغداد الفضا بص سها مات

: "الفضا بص سها بص صبراهي  األعرج     . وترج  له ابص  جر اقا   210  ص    12أعالم النبال    ج  
هراسان    مص  أ له  جاوز     دوق البغدادي    وقد  وهيسيص    سنة هي   مات  الحادتة ع رة    مص    

 .  5403  ترجية رق   382السبعيص ". انظر : تقريب التهحيب   ص 

 .  279ـ  278  ص  2الرسا واليليك   ج تاريخ  )5(

اإلمام الحااظ اللقة الناقد   أبي الفضا   عباس بص محيد الحهبي اقا  : "ترج  له  :    عباس الدوري  (6)
البغدادي   ميل  ث   الدوري  واقد    بص  اليصنفيص بني هام  بص  ات   األثبات  أ د  ولد سنة هي  .      

ومائة  الجعفي سيع . وثيانيص  علي  بص  ب ر    سيص  بص  عين اوجعفر     ومحيد  داود     بص  وأبا 
صبراهي  بص سعد...   ال يالسي   وتخرج به     تحي  بص معيص والزم       وهلقا لليرا وعفان   ويعقيب بص 

ومص الرواة    . النسائي عنه أرباب السنص األربعة   ووثقه  ثَ دَّ  َ .    وسحله عص الرجا   وهي اي مجلد لبير
زياد   وأبي عيانة   ابص  اعد عنه بص  بكر  بص     وأبي  الصفار   البختري وأبي جعفر  و يزة    وإسياعيا 
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أبي ميس   عص أبي    يين  ابص أبي صسحاق   عص    أبي نيح   عص     عص أبي بكر بص 
يين  بص   عص    ق َراد أبي نيح عص عباس بص محيد الدوري   عص    (1) واخلرائطيميس  .  

عص عباس بص محيد   (2) واحلاكم   عص أبي بكر بص أبي ميس    عص أبيه .    صسحاق أبي  
أبي نيحالدوري   عص   أبي ميس   يين  بص أبي صسحاق   عص    ق َراد  أبي بكر بص    عص 

  . أبيه  عص  السنة ذكرها  واألمعري   بقوام  امللقب  أهبرَنا   (3) التيمي   "  : فيه  قا    َأب ي  بسند 
ْبص    َأَنا   َواِلِدي   َأَنا  هللا  عبد  أبي  بص   اليهاب  عبد   َعْيرو   َتْعق يبَ   ْبص    وم َحيَّد    ِزَياد    ْبص  م َحيَّد  َأْ َيد 
وِري    م َحيَّد    ْبص    َعبَّاس    َثَنا  :   َقاالَ    َأِبي  َعصْ   ِصْسَحاقَ   َأِبي  اْبص   ي ين     َثَنا   َنيح    َأب ي  ق َراد    َثَنا  الد 
".  م يَس    َأِبي   َعصْ   م يَس   َأِبي  ْبصِ   َبْكرِ  عياض ذكرها  و  اأْلَْمَعِريِا .  باهتصار مديد    (4) القاضي 

عساكر ميس     ي أبعص    (5) وابن  بص  سلييان  :    (6) البيهقي ذكرها  و.  داوود  فيه  قا   بسند 
أهبرنا أبي القاس   لحة بص علي بص الصقر البغدادي   بها   قا  : أهبرنا أبي الحسيص  
أبي  الدوري . وأهبرنا  أ يد بص عليان بص تحي اآلدمي   قا  :  دثنا عباس بص محيد 
عبد هللا الحااظ   وأبي بكر أ يد بص الحسص القاضي  وأبي سعيد بص أبي عيرو ي قاليا :  

ق َراد أبي بص محيد  قا  :  دثنا ا ا أبي الفباس محيد بص تعقيب   قا  :  دثنا الفباس   دثن
  قا : أهبرنا يين  بص أبي صسحاق   عص أبي بكر بص أبي ميس   عص أبي ميس  .    نيح 
الناس .    أتضا   (7) السهيليذلرها  و  سيد  ابن  الفضا   (1) وذكرها  الترمحي بسند  عص  نقال عص 

 
". انظر: ياي اي  فر سنة ص دى وسبعيص ومائتيص... ت    وهلق وأبي الفباس األ     بص محيد الدهقاني

ابص  جر اقا  : "عباس بص محيد بص  ات  وترج  له    .  524ـ    522  ص    12ج  سير أعالم النبال     
َياَرزمي    ه  البغدادي    الفضا  أبي  ص دي ثقة  ااظ  األ ا    الدوري    سنة  مات  الحادتة ع رة    مص    

 .  3189  ترجية رق  237وسبعيص   وقد بلغ ثيانيا وثيانيص سنة". انظر : تقريب التهحيب   ص 

 .   72هيات  الجنان   ص  )1(
 اليستدرك عل  الصحيحيص   لتاب تيريخ اليتقدميص مص األنبيا  واليرسليص   باب ذلر سيد اليرسليص   )2(

  673  ص  2  ج  . 
 .  45لتاب دالئا النبية   ص   )3(
 .  309  ص  1ال فا بتعري   قيق اليص في   ج  )4(
 .  339  ص   71تاريخ دم ق   ج  )5(
 .  24  ص  2دالئا النبية   ج  )6(
   . 144  ص   2روض األن    ج ال )7(
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عص  ا نيح    أبي  بص غزوان  الر يص  عبد  البغدادي   عص  األعرج  الفباس  أبي  بص سها 
 ( 2) يين  بص أبي صسحاق  عص أبي بكر بص أبي ميس    عص أبي ميس  . وابص الجيزي 

بسند مختصر عص    (3) والذهبيبص أبي ميس    عص أبيه .  ا بسند مختصر عص أبي بكر  
ميس ق رَ  أبي  بص  بكر  أبي  صسحاق   عص  أبي  بص  يين   نيح   عص  أبي  أبي    اد    عص 

نقال عص أبي ميبة والترمحي   ( 5) والسيوطيبدون سند ونقدها .    (4) وابن قيم اجلوزية .    ميس 
   والحاك  وأبي نفي  والخرائ ي .

اي أمياخ مص        أن أبا  الب هرج صل  ال ام   وهرج معه رسي  هللا  ومضمونها
الراهب ي هب يا احَ  ه    اخرج صليه  الراهب   ولانيا  يا ِر الَ ل  قريش    اليا أمرايا عل  

لاين ر اله    جعا الراهب   قبا ذلك تيرون به اال تخرج صليه  وال يلتفب   وبينيا ه  َتح 
احهح   جا   هللايتخلله   ت   رسي   رب  وقا :      بيد  رسي   هحا  العالييص    سيد  هحا 

العالييص ي هحا يبعله هللا ر ية للعالييص . اقا  له أمياخ مص قريش : ما عليك ؟ قا  :  
صنك   يص أمرات  مص العوبة ي ل  تبق مجرة وال  جر صال َهرَّ ساجدا  ي وال تسجدون صال  

النبية أسفا مص   . ث  رجع اصنع   غ ضرو، لتفه ملا التفا ةلنبي   وإني أعراه بخات  
له   عاما    اليا أتاه  به لان هي اي رعيه اإلبا   اقا  الراهب : أرسليا صليه . احقبا  

يَّد  مص  وعليه غيامة تظله   اقا  الراهب : انظروا صليه ي   عليه غيامة تظلله . اليا دنا م ح 
ما  اي  ال جرة عليه   اقا  الراهب   القيم وجده  قد سبقيا صل  اي  ال جرة   اليا جل  

ابينيا هي قائ  عليه    وهي ينامده  أن ال يحهبيا    !  : انظروا صل  اي  ال جرة ما  عليه
االتفب اإذا هي بسبعة نفر قد  به صل  الروم ي اإن الروم لي رأو  ي عراي  بالصفة اقتلي     

يا : جئنا أن هحا النبي هارج اي    ااستقبله    اقا  : ما جا  بك  ؟ قال  أقبليا مص الروم 
صل    فب علنا  هبر      أ ْهِبْرَنا  وإنا  ناس   صليه  ب ِعَث  وقد  صال  اي  ريق  يبق  ال   ال هر    هحا 

قا  : أارأيت    . ريقك هحا . اقا  له  : ما هلفت  هلفك  أ دا  هي هير منك  ؟ قاليا : ال 

 
 .   153ـ  152  ص  1عيين األثر اي انين اليغازي وال يائا والسير   ج  )1(
 .  220  ص   1الياا بح يا  اليص في   ج   )2(
 .  503  ص   1تاريخ اإلسالم   ج  )3(
 .  30ـ  29ايائد  ديلية   ص   )4(
 .  207  ص  1  ج الخصائص الكبرى  )5(
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دَّ  ؟ قاليا : ال . فباتعي  وأقاميا معه أمرا  أراد هللا أن تقضيه   ها تست يع أ د مص الناس رَ 
  احتي أمياخ قريش اقا  : أن دل  باهلل أتك  َوِلي ه  ؟ قا  أبي  الب : أنا . ال  يز  الراهب  

 .     وزود  الراهب مص الكعك والزيب َردَّ   أبي  الب   وبعث معه أبي بكر بالال  ينامد   ت  
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 الصورة الثالثة  
بص الربيع بص سلييان   قا   (  1)" أهبرنا عيربسند  قا  :    األصبهانيابن منده  ذلرها  

ميس  بص    قا  :  دثنا    (3)  قا  :  دثنا عبد الغني بص سعيد  (2):  دثنا بكر بص سها
الصنعاني الر يص  ج ريجعص     (  4)عبد  .  (1)  عص ع ا   (5) ابص  ابص عباس  وعص      عص 

 
َيْيع  ل  أعلر علي ترجية  ييلة له   ولكص ذلر   :    عمر بن الربيع بن سليمان   (1) الصيداوي اي ابص ج 

. وقا  عنه : عير بص الربيع بص سلييان أبي  الب الخ اب   339ـ ص    1كتابه  معج  ال ييخ   ج  
وقا   .  196  ص    3هـ . وذلر  الحهبي اي ميزان االعتدا   ج  340  مات بيصر سنة    ضفي  الحديث

   ".صنه لحابعنه : "
سنة    (2) ولد  له  َسِييا   ترجية  علي  علرت  ولكني  ترجيته    علي  أعلر  ومات سنة  196ل   هـ   289هـ 

 وبال بع الي  هي .
هـ      409هـ ومات سنة  332ل  أعلر علي ترجيته   ولكني علرت علي ترجية َسِييا  له ولد سنة    (3)

 وبال بع الي  هي .
بن    (4) ى 

َ
وس
ُ
  م

ّ
انِي

َ
ع
 
ن
َّ
الص ن 

َ
م
 
ح
َّ
الر "عبد   : اقا   الجيزي  ابص  له  ترج   َأب ي  :  ْ َيص  الرَّ عبد  بص  م يَس  
ْنَعاِنيا   وضع عل  اْبص جريح َعص َع ا  بص اْبص َعبَّاس ي    م نكر الَحِديث:  َقاَ  اْبص عدي     م َحيَّد اللََّقِفيا الصَّ

  ترجية   147  ص  3". انظر : الضعفا  واليترولين   جم َقاِتا كتابا ِاي التَّْفِسير جيعه مص َلاَلم اْلَكْلِبيا وَ 
ْنَعاِنيا    . وترج  له ابص  بان اقا  : "3458رق    ْ َيص الصَّ روى  ميخ دجا  تضع الَحِديثم يَس  بص عبد الرَّ

ي لتَّْفِسير  بص َعبَّاس لتابا ِاي اعص ابص جريج َعص َع ا   اوضع عل      سعيد اللََّقِفيا  َعنه  عبد اْلَغِنيا بص  
َلْيَيان   َول  تحدث ِبِه    بص َعبَّاس  اوألزقه ِباْبص جريج َعص َع ا  َعص     جيعه مص َلاَلم اْلَكْلِبيا َوم َقاِتا بص س 

َعبَّاس  ا َسيعه   بص  َع ا   َع ا   اَواَل       َواَل  مص  سيع  جريج  سيع     بص  َع ا  اَوِإنََّيا  مص  جريج  بص 
َراَساِني َعص   الااْلخ  ْز   تبص َعبَّاس ِاي  ِبج  َمِبيها  ل  تسيع مص بص َعبَّاس    فسير أ راا  َراَساِني  اْلخ  َوَعَ ا  

ْيخ َواَل الناظر ِاي ِلَتابه    و َواَل َرَوا       َمْيئا   َواَتة َعص َهَحا ال َّ نظر : ". اِصالَّ عل  َسِبيا ااِلْعِتَبار ي  اَل تحا الرِا
 .  918  ترجية رق  242  ص  2  ج اليجرو يص مص اليحدثيص والضعفا  واليتروليص

ريج   (5)
ُ
عبد اليلك بص عبد العزيز بص جريج   اإلمام   العالمة   الحااظ : ترج  له الحهبي اقا  : "  ابن ج

التص الحرم   ميخ اليكي    ا ب  األميي    القرمي  اليليد  وأبي  هالد    دون    اني   ـأبي  مص  وأو  
هالد     بيكة العل  بص  أمية  رباح  عص  ثَ دَّ  َ      ميل   أبي  بص  وجَ  ع ا   وعص  دَ يَّ احكلر  مليكة    أبي   ابص 
عير   ابص  ميل   العل      ونااع  بحير  مص  يزيد   : عنه  ثَ دَّ  َ .    ولان  بص  والليث  واألوزاعي   ثير 
باإلجازة وباليناولة ويتيسع اي ذلك   ومص يروي الرواتة   ابص جريج : ولان  قلب  وغيره       والسفيانان  

    ألنه  يا عنه مناولة   وهح  األميا  يدهلها التصحي  ي  الزهري  ث  دها عليه الداها اي رواتاته عص
. وترج  له ابص  جر   335ـ    326  ص    6". انظر: سير أعالم النبال    ج   ومات سنة هيسيص ومائة
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  وهي       أن أبا بكر الصديق  حب النبي  عص ابص عباس    (3) الضحاك  عص    (2)مقاتا
اي   ال ام  يريدون  وه   ابص ع ريص سنة    السالم  عليه  والنبي  ثيان ع رة سنة    ابص 

 
    304  مص السادسة ". انظر : تقريب التهحيب   ص  لان ي َدلِا   وي ْرِسا   اقا  : "ثقة   اويه ااضا   و 

 . 4193ترجية رق  
  ثَ دَّ  َ     عليان اليكي   ولد اي هالاة      مياله  الحرم مفتي      ْ لَ سْ ع ا  بص أبي رباح أَ هي  :    عطاء  )1(

وعبد هللا    وابص الزبير   و كي  بص  زام   وابص عباس   وأبي هريرة   هانئ   وأم   وأم سلية   عائ ة عص
عيرو عير   بص  سعيد   ومعاوية وجابر      وابص  و  وعدة   وأبي   . الصحابة  النبي  مص  عص    أرسا 

بكر وعص عفان    أبي  بص  عباس   وعليان  بص  و ائفة والفضا  العل     أوعية  مص  ولان  و       ثَ دَّ  َ   
صسحاق     جبر=  =بصامجاهد   عنه الزبير   السبيعيوأبي  دينار   وأبي  بص     وقتادة   والزهري    وعيرو 

وع ا  بص   الحسص لي  اي اليرسالت مي  أضف  مص مرسالتقا  :   أ يد بص  نبا قا  عنه  وغيره   
أ د  ي أبي رباح تحهحان عص لا  اليسيب   ومرسالت  لانا  اليرسالت   ابص  أربع ع رة    مات.  أ ح  سنة 
ثقة   اويه . وقا  عنه ابص  جر : "  88ـ    79  ص    5سير أعالم النبال    ج    . انظر: الحهبي    ومائة

 .   4591  ترجية رق   331  مص اللاللة". انظر : تقريب التهحيب   ص  ااضا   لكنه للير اإلرسا 

 ص ياِ ضعفه البَ لبير اليفسريص   يروي عل   ترج  له الحهبي اقا  : مقاتا بص سلييان البلخي      :  مقاتل  )2(
ة .   وعد  والزهري     ومر بيا بص سعد     وابص سيريص   وع ا    وابص بريدة   والضحاك   مجاهد عص   

الصلب : وعنه بص  الرزاق   وبوية   سعد  مزيد    وعبد  بص  آهره  واليليد  وهلق  الجعد   علي    .  بص 
لحابا:    وليع  قا  هبيلان  أبي  نيفة وعص.    لان  رأتان  الي رق  مص  أتانا   :  . ومقاتا    هْ جَ  : قا  
.   هأجيعيا عل  ترلقلب :  .    ال مي  ألبتة مقاتا  :  البخاري  سنة ني  وهيسيص ومائة . قا  مقاتا مات

و    . وقا  عنه ابص  جر : "    202  ص    7انظر : سير أعالم النبال    ج   ِمَي بالتجسي  َلحَّب ي   وَهَجر    ور 
 .   6868  ترجية رق   476  مص الساتعة   مات سنة هيسيص ومئة". انظر : تقريب التهحيب   ص 

لان مص أوعية العل      التفسير    الهاللي    ا ب لضحاك بص مزا  : ترج  له الحهبي اقا  : ا  الضحاك  (3)
نفسه    دث عص اي  وهي  دوق  لحديله    باليجيد  ولي   عباس    الخدري    ابص  وابص    وأبي سعيد 

مالك   عير بص  جبير وأن   بص  وسعيد  و ائف و اوس   وع ا           . يلقتوبعضه   ة  ل    : ابص  قي  
أعل .    عباس و   ااهلل  سعيد:    عنه  ثَ دَّ  َ .  بص  الحك    ومقاتا   جييبر  بص  جناب     وعلي  وأبي 
سعيد    الكلبي بص  وآهرون  ونه ا  بص  نبا ه  قَ ثَّ وَ .       معيص   أ يد  بص  وقد   ويحي    . وغيرهيا    
سع ه  فَ عَّ َض  بص  يدل .    دي تحي   لان   : وروى   وقيا  سحلب م اش عص مفبة .   : قا   ها     : الضحاك   

عباس لقيب ال ابص   : اقا   ميسرة عص مفبة وروى .    ؟  بص  اليلك  يلق عبد  ل    : قا   ابص  الضحاك   
  . عندنا ضفي  الضحاك  : تحي  الق ان ا ق.  بالري احهح عنه التفسير سعيد بص جبير صنيا لقي   عباس
لي   أبي جناب : قلب  . سبع سنيص  ابص عباس    قا  : جاورت الضحاك اروى عص أبي جناب الكلبي وأما

ومائة . انظر : سير أعالم النبال    ج  اي سنة اثنتيص الضحاك وا د وااةنقا غير .  بقيي   واألو  أ ح
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اي ظلها   ومض  أبي بكر صل          ت  صذا نزليا منزال  فيه ِسْدَرة    قعد رسي   هللاتجارة  
ْدَرة ؟  الراهب ـ تقا  له : َبِحيَري ـ تسحله عص مي     اقا  له : َمْص الرجا الحي اي ظا السِا

َنِبيا   ما استظا اقا  له : ذاك محيد بص عبد هللا بص عبد الي لب . اقا  :   هحا وهللا 
اليقيص والتصديق   اليا    تحتها بعد عيس  بص مري  صال محيد أبي بكر  . ووقع اي قلب 

  .(1) ه"ن بِايَ  النبي  عليه السالم   اتبعه رضي هللا عن
ابن منده لحلك مص  ريق آهر ي قا  : "وأهبرنا أ يد بص محيد بص زياد      وذكرها 

قا  : أهبرنا    ق َراد  قا  :  دثنا  عباس بص محيد الدوري  ومحيد بص تعقيب  قاال :  دثنا  
     األمعري   عص أبي ميس  األمعري   عص أبي بكر بص أبي ميسيين  بص أبي صسحاق 

 . (2) مع أبي  الب صل  ال ام اي تجارة   الويه راهب   ث  ذلر الحديثهرج   أن النبي
  َواِلِدي  َأَنا  ع َيرَ   َأب ي  أْهبرَنا بسند قا  فيه : "  (3) التيمي امللقب بقوام السنة وذكرها كذلك  

ِبيعِ   ْبص    ع َير    َأَنا  َلْيَيانَ   ْبصِ   الرَّ   م يَس    َثَنا  الَلَقِفي    َسِعيد    ْبص    الغني  عبد  َثَنا   َسْها    ْبص    َبْكر    َثَنا   س 
َرْيج    اْبصِ   َعصِ   الَصْنَعاِني    الر يص   عبد  بص   .  َعْنه    ّللاَّ    َرِضيَ   َعَباس    اْبصِ   َعصِ   َعَ ا     َعصْ   ج 
اكِ   َعصِ   م َقاِتا    َوَعصْ  حَّ ". احلرها   ولكنه ذلر أن أبا بكر   َعْنه    ّللاَّ    َعبَّاس  َرِضيَ   اْبصِ   َعصِ   الضَّ
    اْبص" وابن  .  (5) ابص عساكر. وذلرها لحلك  (4) َسَنة "  ِعْ ِريصَ   اْبص        َوالنَِّبي    َعْ ر    لان 
اي   السيوطي  ونقلها.    (8) وابن مجاعةالترمحي .    اي روايته عص  (7) وابن سيد الناس     (6) األثري

 
  مص الخامسة   مات بعد    دوق  للير اإلرسا . وترج  له ابص  جر اقا  : "  600ـ     599  ص    4

 .   2978  ترجية رق   221اليائة". انظر : تقريب التهحيب   ص 
 .  314  ص  1معراة الصحابة   ج  )1(
 .  315اليصدر السابق   ص  )2(
 .   45لتاب دالئا النبية   ص   )3(
 .  46اليصدر السابق   ص  )4(
 .  339  ص   71تاريخ دم ق   ج  )5(

 .  355  ص  1أسد الغابة اي معراة الصحابة   ج  (6)
 . 154  ص  1عيين األثر اي انين اليغازي وال يائا والسير   ج  )7(

 .  30ـ  29  ص  1اليختصر الكبير اي سيرة الرسي    ج  (8)
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الكبرى  ابص    (1)الخصائص  عص  ضفي   بسند  مند   ابص  "وأهرج   : قائال  ي  مند   ابص  عص 
   وذلرها .    عباس"

األصبهاني  وذكرها نعيم  وانقلعب ال جرة مص أ لها  بقيله : "وانفرد عص غير     (2) أبو 
  يص اارقها رسي  هللا".  
مع أبي  الب صلي    تحدث عص هروج رسي  هللا    (3)أن ابص سعد  وجدير بالذكر

 ص :  ي ال ام   وروي اي ذلك روايت
قا : سيعب أبي تحدث    (5)    دثنا معتير بص سلييان  (4) اشدَ "هالد بص هِ   عص  األويل

ِمْجَلز أبي  عبد هللا (1) عص  مات  ليا   : قا   هالد     َمكَّ  أبا  الب    أو  الي لب  عبد  أن  ي 
 

 . 213  ص  1ج  (1)
 168  ص  1دالئا النبية   ج  (2)

 .  171ـ  170  ص   1ج ال بقات الكبرى    )3(
(4)   

َ
ْوق  هالد بص هداش بص عجالن اإِلَمام  الَحاِاظ   ترج  له الحهبي اقا  :":    اشخالد بن خِد د    َأب ي    الصَّ
َث َعصْ .    الَبْصِري  َنِزْيا  َبْغَدادَ    َمْياَله ْ      الَهْيَلِ  الي َهلَِّبي    َوَأِبي َعَياَنَة     َماِلِك بِص َأَن   َوَمْهِديِا بِص َمْيي ْين    َ دَّ

اِد بِص َزْيد   َوَبكَّاِر بِص َعْبِد الَعِزْيِز بِص َأِبي َبْكَرَة   َث َعْنه     .َفة  َوَ ائِ    َوَ يَّ   َوَأْ َيد  بص    م ْسِل   ِاي َ ِحْيِحهِ    َ دَّ
ْرَعةَ  ْنَيا  َأِبي َهْيَلَيَة َوَأب ي ز  َزاَذ َوَوَلد    م َحيَّد  بص  َهاِلد  َوَهْلق  ِسَياه      َوَأب ي َبْكر  بص  َأِبي الد  رَّ .   َوع ْلَيان  بص  ه 

ْوق  ه َي    : َوَغْير      َقاَ  َأب ي َ اِت    اِجي  .    َ د  َأْبَلغ  َما َنَقي يا َعَلْيِه َأنَّه  َيْنَفِرد    : ق ْلب  .    ِفْيِه َضْف    : َوَقاَ  َزَكِريَّا السَّ
ة  ي  َوَهَحا اَل َيد    َعَل  ِلْيِنِه     ِبَحَ اِدْيَث َعْص َ يَّاِد بِص َزْيد    َياَدى  .    َاِإنَّه  اَلَزَمه  م دَّ اآلِهَرِة َسَنَة َثاَلث  َماَت ِاي ج 

. وترج  له ابص 1699. ترجية رق     499  ص    8". انظر : سير أعالم النبال    ج  َوِعْ ِرْيَص َوماَئَتْيصِ 
 جر اقا  : "هالد بص ِهَداش   بكسر اليعجية وتخفي  الدا  وآهر  معجية   أبي الهيل  اليهلَّبي   مياله  

 127  مات سنة أربع وع ريص". انظر : تقريب التهحيب   ص    مص العامرة   دوق تخ ئ    البصري    
 .   1623  ترجية رق  

  بص سلييان بص  رهان اإلمام الحااظ القدوة   معتير  ترج  له الحهبي اقا  : ":    معتمر بن سليمان   (5)
لنزوله التييي البصري   وهي مص ميالي بني مرة   ونسب صل  تي     بص اإلمام أبي اليعتير   اأبي محيد  

أبيه  .    ايه  هي وأبي  وهلق   ...بص دينار  ا وعيرو     و ييد   وأييب   اليعتير  ومنصير بص   دث عص 
عنه .   كلير   اليبارك : دث  الرزاق    ابص  تحي    واأل يعي   والقعنبي   وعبد  بص  بص    ويحي    وميس  

   : ابص سعد قا و ..  .  ثقة  دوق    : أبي  ات  ثقة . وقا    : ابص معيص قا وهلق عظي  .    ... صسياعيا
". انظر : سير أعالم النبال    ج سنة سبع وثيانيص ومائة بالبصرة   ولد سنة سب ومائة ومات  كان ثقة

ال  َفْيا      477  ص    8 َلقَّب  ي   " ". انظر :    ثقة. وترج  له ابص  جر وقا  عنه :  التاسعة    مص لبار 
 . 6785  ترجية رق   471تقريب التهحيب   ص 
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ع   عل  محيد عليه السالم   قا : اكان ال تساار سفرا صال لان معه فيه   وإنه تيجه 
اقا  : صن فيك  رجال  الحا . اقا  : صن اينا مص    انز  منزال   احتا  فيه راهبنحي ال ام  

تقري الضي    ويفك األسير   ويفعا اليعرو، ـ أو نحيا مص هحا ـ ث  قا  : صن فيك  رجال  
 الحا. ث  قا  : أيص  أبي هحا الغالم ؟ قا  : هحنحا ولي ه ـ أو قيا : هحا ولي ه ـ قا : ا تفظ 

د   وإني أه اه  عليه . قا : ما أنب    بهحا الغالم وال تحهب به صلي ال ام ي صن اليهيد   سَّ
 .  (2)تقي  ذلك   ولكص هللا تقيله . َاَردَّ "

محيد بص عير    دثني محيد بص  ا الراهب : أهبرنا  يرَ حِ قا  ايها : "هبر بَ   والثانية
 ( 4)بص صسياعيا بص أبي  بيبة عص داود بص الحصيص  (3)بص جعفر وإبراهي ا  الح وعبد هللا  

 
ز   )1(

َ
ل
 
مِج ولان    أبو  دوسيا    السا ييد  اسيه ال ق بص    "أبي مجلز   : اقا   ابص سعد  له  ترج   وله   ثقة  : 

". انظر : ال بقات الكبرى   ج   ـ   9أ اديث   تيااي اي هالاة عير بص عبد العزيز قبا وااة الحسص البصريا
َييد بص ميبة السدوسي   قدم هراسان   215ص   . وترج  له ابص  بان البستي اقا  : "اسيه ال ق بص   

الحسص بقليا". انظر: م اهير وأقام بها مدة مع قتيبة بص مسل    ومات بالكياة سنة ع ر ومائة قبا  
"  661  ترجية رق     147عليا  األمصار   ص   ابص  جر اي ترجيته :  روى عص أبي ميس  . وقا  

األمعري والحسص بص علي ومعاوية وعيران بص  صيص وابص عباس واليغيرة بص مفبة و فصة وأم سلية 
بص اقا     .  وغيره ...    وعا   األ ي   وعنه قتادة وأن  بص سيريص وأبي التياح وسلييان التييي...    وأن 
وقا  أبي زرعة وابص .  ولان تحب عليا       تابعي ثقةبصري  :  وقا  العجلي  .  وله أ اديث    لان ثقة:  سعد  
 171  ص    11". انظر : تهحيب التهحيب   ج  هي ثقة عند جييعه   :بص عبد البراوقا   ...    ثقة:  هراش  

 .  293  ترجية 
 .  170  ص  1ج كبرى   ابص سعد   ال بقات ال )2(

ِصْبَراِهي   ْبص  ِصْسَياِعيَا ْبِص َأِبي َ ِبيَبَة : ترج  له الحهبي اقا  : "  إبراهيم بن إمساعيل بن أبي حبيبة   (3)
اأَلْمَهِلي   ِصْسَياِعياَ   اأَلْنَصاِري   َأب ي  اْلَيَدِني    َمْياله     َعص.       ْبِص     َيْرِوي  َد  َعْبِد    اْلح َصْيصِ َداو  ْبِص   ِ َوَعْبِد ّللاَّ   
ْ َيِص ْبِص َثاِبب   َوَلاَن َ يَّام ا َقيَّام ا ِمَص .      َوِإْسَحاق  اْلَفَرِوي      َواْلَقْعَنِبي    ِصْسَياِعيا  ْبص  َأِبي أ َوْي    َوَعْنه  .    الرَّ

 م ْنَكر  اْلَحِديثِ :    َقاَ  اْلب َخاِري  ...    اَت َسَنَة َهْي   َوِستِايَص َوِماَئة  َومَ ...      َلِكنَّه  َواِهي اْلَحِديِث ِعْنَده  ْ   اْلَعاِبِديصَ 
اَرق ْ ِني  .    َضِفي    : َوَغْير      َوَقاَ  النََّساِئي  .   وك   : َوَقاَ  الدَّ .   299  ص    4. انظر : تاريخ اإلسالم   ج  "َمْتر 

أبي   مياله     األْمَهلي   األنصاري   أبي  بيبة  بص  صسياعيا  ابص  صبراهي    "  : اقا   ابص  جر  له  و"ترج  
 .  146  ترجية رق   27  مص السابعة ". انظر : تقريب التهحيب   ص  ضفي صسياعيا اليدنيا   

مياله     أبي سلييان األميي     الفويه     داود بص الحصيص  اقا  : " : ترج  له الحهبي    داود بن احلصي   )4(
ابص صسحاق  :  دث عنه   . وأبي سفيان ميل  ابص أبي أ يد واألعرج  وعكرمة   دث عص أبيه.    اليدني    
م لقا .  بص معيصتحي    وثقه .  وعدة وإبراهي  بص أبي  بيبة    بص أبي للير    ومحيد بص جعفر ومالك    
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  هرج به أبي  الب صل  ال ام اي العير    اثنت  ع رة سنة  ليا بلغ رسي  هللا  قاليا :  
النبي   اقا  ألبي  الب اي  بحيرا   بالراهب  للتجارة   ونزليا  ايها  قا       التي هرج  ما 

الروايتيص   (2) ل ابن قيم اجلوزية ق وقد ن   .(1) وأمر  أن تحتفظ به   ارد  أبي  الب معه صلي مكة"
 .   وسيحتي ذلك  ا يعص ابص سعد ونقدهالسابقتيص 
 
 
 

 نقد القصة : 
بالنظر صلي الصير اللالث التي وردت بها القصة   ورواتها   وما ذلر  ابص سعد    
 يتحكد لي أن القصة ضفيفة وبا لة   وال أساس لها مص الصحة ي وذلك لألسباب اآلتية :  

اي    أوال الرواتات  بيص  الكبير  واالهتال،  القصة    بها  وردت  التي  الصيرة  د  تعدا ـ 
ويجع القصة  يب ا  الرواة  تفا يلها    التفق  لانب  حيحة  لي  صذ  ي  غير  حيحة  لها 

 والي رهين علي مضيينها   ول  تحدث بينه  اهتال، لبير . 
ذلر  يمعة َبِحيَري الراهب   والغيامة التي لانب تظا    فالصورة األويل للقصة تضمنت

َرْت أغصان ها علي الرسي     الرسي    َتَظاا َ تا  اسْ   مص بيص القيم   وال جرة التي َتَهصا
عص أميا  مص  اله ي اي تقظته   واي نيمه   َوَهْيَئِتِه   َبِحيَري للرسي   وس ا      َتْحَتَها  

دون َوْ    لهحا    وهات  النبية الحي رآ  َبِحيَري اي ميضعه مص جس  الرسي   َوأ م يرِِ     
الخات    وتححير  لعيه أبي  الب مص أن تيسه اليهيد بسي    و لبه منه أن يرجع به    

 ورجيع عيه أبي  الب به صلي مكة .  

 
ما روى    : ابص اليديني . وقا   لنا نتقي  ديله   : ابص عيينة   وقا   لي  به بحسوغير  :   النسائي وقا 
وقا  عكرمة عص زرعة   منكر    وقا ياِ لَ  :أبي   . أن   : أبي  ات  ص  لترك  ديله  مالكا ليال  عنه    .   روى 
داود وقا  عص : أبي  وقا  عكرمة أ اديله  يرى  .  ابص  بان مناكير   اي  الترمحي وتكل .    الخروجكان 
النبال    ج   فظه "ثقة صال اي   106  ص    6". انظر : سير أعالم  . وترج  له ابص  جر اقا  عنه : 

ِمَي برأي الخيارج   مص السادسة". انظر : تقريب التهحيب   ص   .  1779  ترجية رق   138عكرمة   ور 
 .  171  ص  1ج ابص سعد   ال بقات الكبرى    )1(
 .  25ـ  24ايائد  ديلية   ص   )2(
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الثانية للقصة تضمنت أميا  أهري ل  تتضينها الصيرة األولي ي منها أنه     والصورة 
ي وال تسجدون     ساجدا  للرسي    يص أمرايا مص العوبة ي ل  تبق مجرة وال  جر صال َهرَّ 

ي وأنه  صال لَنِبيا    وَوْ   هات  النبية الحي رآ  َبِحيَري أسفا مص غ ضرو، لت  الرسي  
لانب    ملا التفا ة ـ وهي ما هلب منه الصيرة األولي للقصة ـ وايها أتضا أن الرسي   

ال جرة   اليا جل     عليه غيامة تظلله   اليا دنا مص القيم وجده  قد سبقيا صل  اي 
َماَ  َاْي   ال جرة عليه   وايها لحلك قصة السبعة نفر الحيص  أقبليا مص الروم   و ياره  

 مع َبِحيَري الراهب   وهي ما هلب منه أتضا الصيرة األولي للقصة .  
للقصة الثالثة  الصورة  روايات  تتضينها    وتضمنت  ل   أميا   ـ  مند   ابص  رواها  والتي  ـ 

َلَتْيصي ملا  الصيرتيص ا  أبا بكر الصديق  ألوَّ النبي   أن  وهي ابص ثيان ع رة      حب 
  سنة   والنبي عليه السالم ابص ع ريص سنة   وأنهيا نزال منزال  فيه ِسْدَرة    اقعد رسي   هللا

   اي ظلها   ومض  أبي بكر صل  َبِحيَري تسحله عص مي    اقا  له َبِحيَري : َمْص الرجا
ْدَرة ؟ اقا  له : ذاك محيد بص عبد هللا بص عبد الي لب . اقا  : هحا وهللا  الحي اي ظا السِا 

   َنِبيا   ما استظا تحتها بعد عيس  بص مري  صال محيد . 
  لي  ايهيا ميئ ميا تضينته   أضف إيل ذلك أن الروايتي اللتي ذكرهما ابن سعد للقصة

اس   ايها  ي ْحَكر  ل   منهيا  األولي  الرواتة  صن  با  ي  للقصة  السابقة  اللالث  الصير  رواتات 
 "َبِحيَري" ي وإنيا ذ ِكَر ايها لفظ "راهب" بالتنكير   وبدون تسييته .  

بيص   الكبير  واالهتال،  القصة    بها  وردت  التي  للصيرة  د  التعدا هحا  اإن  وبالتالي 
لي رهيص اي تفا يلها   تجعا النف  غير م يئنة لحدوثها مص األساس ي ويجعلني أري ا

 ـ مع ما سيحتي مص أسباب أهري ـ أنها قصة با لة وال أساس لها مص الصحة . 
الحيص ذلروا الصيرة األولي للقصة ـ    ثانيا لابص ه ام   وال بري    ـ أن الي رهيص 

نقليها عص ابص  ير اي البداتة والنهاتة   وغيره  ـ  والسهيلي   وابص سيد الناس   وابص لل 
صسحاق باأللفاظ والفبارات التي بدأ بها ابص صسحاق القصة ولررها مرارا أثنا  ذلرها   وهي  

" و  "يزعيين"  و  "زعييا"  األ ي   يغ يزعيين"     فييا  عبارات  عليا   تسييه  ميا  وهي 
اب  ا يئنان  وعدم  الرواتة    وتد  علي ضف   صسحاق  تيريضية    ـ    ـ ص  عنه  نقلها  وَمْص 

 لصحتها . 
ِوَيب بها الصيرة اللانية ـ أن    ثالثا مص القصة ـ والتي ذلرها ابص أبي    الرواتات التي ر 

ميبة والترمحي والبزار وغيره    والتي ايها قي  َبِحيَري : صنك   يص أمرات  مص العوبة ي  
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ص َهرَّ ساجدا  ي وال تسجدون  يَّد  مص  ل  تبق مجرة وال  جر صال  لنبي . وأنه ليا دنا م ح  ال 
ـ  صلخ   ... ال جرة عليه  ما  اي   اليا جل   ال جرة    صل  اي   قد سبقيا  القيم وجده  

اللاللة ولحلك   الصيرة  بها  ِوَيب  ر  التي  اللانية  ـ    الرواتة  األ بهاني  مند   ابص  ذلرها  التي 
أبا بكر  والتي ايها   النبي   أن  ع رة سنة   والنبي عليه    وهي ابص ثيان       حب 

ِسْدَرة      ال ام اي تجارة   وأنه  نزليا منزال  فيه  السالم ابص ع ريص سنة   وه  يريدون 
قا  ألبي بكر : هحا    اي ظلها   وأن َبِحيَري الراهب ليا رأي الرسي       اقعد رسي   هللا

روية عص أبي نيح عبد  للها م  وهللا َنِبيا   ما استظا تحتها بعد عيس  بص مري  صال محيد ـ 
َراد   عص يين  بص أبي صسحاق   عص   بق  اليعرو،  َغْزَوان  بص  بكر بص أبي  الر يص  أبي 

وهح  الرواتات اي سندها لالم   واي    األمعري .   أبي ميس      عص أبيه األمعري    ميس 
 النف  منه ميئ   واي متنها نكارة . 

َرادعبد الر يص بص غزوان  ي اإن فيه    فأما من حيث السند    وقد وثَّقه    اليعرو، بق 
ي ْنَكر     ما  له  بحنه  بعضه   وو فه  بالصدوق    وو في   العليا   ابص  عنه   وقا بع  

له  ديث ال تحتيا لان تخ ئ . وقا  عنه الحهبي بعد أن ذلر آرا  العليا  فيه :  :    بان 
. واي السند لحلك  (1) . وقد سبق ذلر ذلك لله اي ترجيته بال ام وبحيرا اي قصة النبي 

السبيعي صسحاق  أبي  بص  وهي  يين   عنه       قا   وقد  الصادقيصي  العليا    ات  ي  أبمص 
لانب  :  تحي  الق ان  وقا لي  به بحس .   :   النسائي وقا ال تحتج به .     دوق :   عنه

  . غفلة  اإلمامفيه  عنه  مض رب :   أ يد وقا   اي  .     ديله  لله  ذلك  ذلر  سبق  وقد 
 وهحا تعني أن السند لي   حيحا تياما .  . (2)ترجيته

ـ   ـ عص ابص مند   السيي ي  اللاللة وقد نقا  ِوَيب بها الصيرة  ر  التي  اللانية    الرواتة 
  قائال : "أهرج ابص مند  بسند ضفي  عص ابص عباس : أن أبا بكر الصديق  حب النبي 

  وذلر القصة   وهحا ي لد ما ذلرته مص قبا ي وأن   (3) ثيان ع رة سنة ... "    وهي ابص
 سندها ضفي  .   

 
 . 394ترجيته  فحة  انظر (1)
 . 394ترجيته  فحة  انظر (2)

 . 213  ص1السيي ي: الخصائص الكبرى  ج )3(
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الجيزية قي   ابص  "  (1) وتحدث   : اقا   الحديث  هحا  عبد    أتضا عص  ق َراد  وأما  ديث 
وقد روا  عص  ـ    اقا  الفباس بص محيد الدوري    غزوان الحي ساقه الترمحي   الر يص بص 
  وسيع هحا الحديث    مخليق  تحدث به غير ق َراد أبي نيح    لي  اي الدنيا   ـ   عبد الر يص 

ألنه مص الغرائب  ي  : وإنيا سيعا  مص ق َراد    . قا    أ يد بص  نبا ويحي  بص معيص مص ق َراد 
التي تفرد   أبي بكر بص أبي ميس  عص  واألاراد  بروايتها عص يين  بص أبي صسحاق عص 

: عبد الر يص بص غزوان أبي   هللا محيد بص عليان تقي    وسيعب الحااظ أبا عبد  .  أبيه 
:    وقا  الحااظ أبي عبد هللا .    ولان تحفظ وله مناكير      دث عنه أ يد والكبار    نيح ق َراد  

ين  بص أبي صسحاق عص أبي بكر بص أبي ميس  اي سفر ه عص ي ديل       ه  الَ مَ   ر  كَ نْ أَ :    قلب
ال ام    النبي   صل   أبي  الب  با ا   قصة بحيراو وهي مراهق مع  أنه  يد  عل   وميا    
وأبي     : وبال  ل  تكص هلق بعد    قا   .  وبعث معه أبي بكر بالال     أبي  الب       دَّ رَ : اَ   قيله

يتخالج القلب منه لروايته عص الليث عص       : لان تخ ئ   وقا  ابص  بان .    بكر لان  بيا  
اليياليك بص  .    الزهري عص عروة عص عائ ة قصة  الر يص  الحاك   ديث عبد  وقد روى 

مسليا  صذا    اإني  ولي  ليا قا     .  : هي عل  مرط مسل     وقا   غزوان هحا اي اليستدرك
ي اإن اللقة     ويكين لا ما روا  عل  مر ه ا تج بلقة ل  يلزمه أن تصحح جييع ما روا  

اإذا       ويكين الحديث مص  ديله معليال  علة م ثرة فيه مانعة مص  حته       هِ يَ قد تغلط وَ 
  ."     وهللا أعل   ي ل  تكص الحديث اليعلي  عل  مر ه  ا تج بحديث مص  ديث غير معلي 

 وهحا ي لد ما ذهبب صليه مص أن السند لي   حيحا تياما   وال ت يئص النف  صليه . 
وَمْيا        (2)   افيه نكارة ي وهي ِذْلر  أبي بكر  وبال   اي القصة  من حيث املت وأما  

لان  غيرا   وبالال   اإن أبا بكر  اي وجيد الغيامة التي تظله ي    َاْيِ  ال جرة عليه  

 
 .  35ـ  32ايائد  ديلية   ص   (1)

الفضا بص والترمحي عص    .مند    وابص أبي ميبة اي روايته عص ق َراد أبي نيح    ذلرهيا اي القصة  ابص  )2(
  عص أبي   عص يين  بص أبي صسحاق   عص عبد الر يص بص غزوان    سها أبي الفباس األعرج البغدادي 

عص    الفضا بص سها أبي الفباس األعرج البغدادي  والبزار عص  .      عص أبيه  بكر بص أبي ميس  األمعري 
  عص أبيه .      عص أبي بكر بص أبي ميس  األمعري   عص يين  بص أبي صسحاق   لر يص بص غزوان  عبد ا

    عص عباس بص محيد الدوري والخرائ ي    .أبي نيح ق َراد    عص    الفباس بص محيد  وال بري اي روايته عص  
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  ِلَد بعد   وما محن أبي بكر وهي أ غر ِسنًّا ِمْص م َحيَّد  ـ صن لان ميجيدا أ ال  ل  تكص و 
ر   َتَهص  وينفي  ال جرة  ظا  يلغي  الغيامة  وجيد  أن  عص  اضال  ؟  بالال   معه  يرسا  ـ  تي 

عليه   الجيزية      .  أغصانها  قي   وابص   والحهبي     الناس    سيد  ابص   ذلك  َبيََّص  وقد 
 اي اليتص نكارة .  والسيي ي    وذلروا أن 

  ِبالال    َوِهَي ِصْرَسا   َأِبي َبْكر  َمَع النَِّبيِا    ي  ِاي َمْتِنِه َنَكاَرة  : "  (1)ابص  َسيِاِد الناسقا   اَ 
َأَسص  ِمْص َأِبي َبْكر  ِبَحْزَيَد ِمْص      َاِإنَّ النَِّبيَّ      َوَلْيَ  َوَأب ي َبْكر  ِ يَنِئح  َلْ  َيْبل ِغ اْلَعْ َر ِسِنيصَ 

ِللنَِّبيِا    َعاَمْيصِ  َوَلاَنْب        ال ََّبِري َجِرير   ْبص   م َحيَّد   َجْعَفر   َأب ي  َقاَله   َما  َعَل   َأْعَيام   ِتْسَعة  
ونَ   َوَغْير     ا َاِإنَّ      َأِو اْثَنا َعَ َر َعَل  َما َقاَله  آَهر  َيْنَتِقْا أَلِبي َبْكر  ِصالَّ َبْعَد  ِبالال َل ْ   َوَأْتض   

وعندما ع حِاَب ِاي ّللاَِّ َعَل      اإنه لان لبني  ل  الجيحييص    ي   َذِلَك ِبَحْكَلَر ِمْص ثالثيص عاما
ير  َوَهَبر    ِبَحِلَك مَ    َرْ َية  َله  َواْسِتْنَقاذ ا َله  ِمْص َأْيِديِهْ  ي   اإِلْساَلِم اْمَتَرا   َأب ي َبْكر    ".  ْ ه 

الحهبي   "  (2) وقا   ... وهي  ديث  :  بص غزوان  الر يص  عبد  واسيه  ق َراد    به  تفرد 
منكر جدا  ي وأيص لان أبي بكر؟ لان ابَص ع ر سنيص   اإنه أ غر مص رسي  هللا بسنتيص  
ونص    وأيص لان بال   اي هحا اليقب ؟ اإن أبا بكر ل  ت تر  صال بعد اليبعث   ول  تكص  

ِلَد بعد ي وأتضا    غيامة تظله ي لي  يتصير أن تييا َاْي   ال جرة ؟ ألن  اإذا لان عليه  و 
نز  تحتها  التي  ال جرة  َاْيَ   تعدم  الغيامة  بقي    ظا  َقط   أبا  الب  َذكََّر  النبيَّ  َنَر  ول     

الراهب   وال تحاكرته قريش    وال َ َكْته  أولئك األمياخ   مع تيار هييه  ودواعيه  عل   
ِ  ٌّ مص الن ب يَِّة        هر بينه  أتََّيا امتهار   ولبقي عند  الي وقع المت كاتة ملا ذلك    

وليا َأْنَكَر َمِجيَ  الَيْ ِي صليه أوال بغار  را  وأت   هدتجة هائفا  عل  عقله ... وأتضا الي 
َفِر صل    ِمَص السَّ ه أن ت َيكِاَنه   أثر هحا الخي، اي أبي  الب وَردَّ     لي  لانب ت يب نفس 

 .  (3") واي الحديث ألفاظ منكرة ت به ألفاظ ال رقية  ؟ تجة  ال ام لخد

 
  وابص     والحاك   .  عص أبيه   عص أبي بكر بص أبي ميس      عص يين  بص أبي صسحاق   نيح    أبيعص ق َراد  

 عساكر   والبيهقي   والسهيلي   وابص سيد الناس .  
 .  155  ص  1عيين األثر   ج  )1(
 .  503  ص 1  جتاريخ اإلسالم  )2(
 .  504ـ  503  ص 1الحهبي: تاريخ اإلسالم   ج  )3(
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  وهي    ووقع اي لتاب الترمحي وغير  أنه بعث معه بالال  : "  (1)وقا  ابص  َقيِاِ  الَجْيِزيَّة
  وإن لان   ال  تكص مع عيه      اإن بالال  صذ ذاك لعله ل  تكص ميجيدا   ي  مص الغلط الياضح 

وال مع أبي بكر . وذلر البزار اي مسند  هحا الحديث   ول  تقا : وأرسـا معه َعي ه  بالال  ي  
اي هح  اآلثار أن هروجه صل  ال ام مع عيه وقا  ابص الوي  أتضا : "...    قا  : رجال  ".

ي اإنه    اليقب ل  تكص ميجيدا  ومعليم أن بالال  ذلك       أبي  الب لان وله اثنتا ع رة سنة
فيكين        وله ثالث وستين سنة أو نحيها    ع ريص مص الهجرة اي هالاة عير    مات سنة 

يق  ينئح مص العير ع ر داِ   ويكين للصِا   مع عيه بسبع سنيص  بعد سفر النبي       ميلد  
؟!    بعد ذلك بسبع سنيص   دَ لِ و    صْ مَ     مع النبياِ   يصَ نِ ِس   ر   ْ عَ      ر  يْ ع    صْ مَ   ث  عَ بْ اكي  يَ       سنيص 

الي   مص  البَ حَ هحا  "  .(2) "صياِ ا    : قا   ابص  ث   ذلر  اي  وقد  صل     صسحاق  هروجه  قصة  السيرة 
اخرج به اقا  : ...    ي   ال ام مع عيه أبي  الب  وذلر أن الحي رجع به صل  مكة عيه 
ول  يحلر ابص صسحاق   .  عيه أبي  الب سريعا   ت  أقدمه مكة  يص ارغ مص تجارته بال ام 

 .(3)" أن أبا بكر أرسا معه بالال    ...
مروية عص  ذلرها ابص مند  ـ  ـ وأن الرواتة األولي مص الصيرة اللاللة ـ والتي    رابعا

  عص ميس  ر بص سها   عص عبد الغني بص سعيدبص الربيع ابص سلييان  عص بك  (4)عير
ريج وعص مقاتا      ا    عص ابص عباس.   عص ع   بص عبد الر يص الصنعاني  عص ابص ج 

عبد    (5) ابص ج ريج. وهي رواتة سندها ضفي  ي افي السند  عص الضحاك   عص ابص عباس

 
 . 77ـ  76  ص   1زاد اليعاد   ج  )1(
. وقد ذلر ابص الوي  أمرا آهر يتعلق بهحا الييضيع ونقد  ي اقا : "قا  أبي   26ـ  25ايائد  ديلية   ص   )2(

مع عيه اي تجارة  صل  ال ام سنة ثالث ع رة مص الفيا   ارآ  بحيرا   عير بص عبد البر: هرج النبي  
  ارآ  نس ير الراهب  . وهرج صل  ال ام اي تجارة لخدتجة بنب هييلد بيي اقا : ا تفظيا به اإنه ن الراهب

... ولحن أبا عير ر يه هللا ليا عل  أن    وع ريص  وقد أظلته غيامة ي اقا  : هحا نبي . وذلك سنة هي 
محا    قا  : صن قصة صظال  الغيامة له لان اي هروجه صل  ال ام اليرة اللانية اي تجارة هدتجة وله  ذلك

هي  وع رون سنة   وأن الراهب الحي اجتيعيا به لان نس يرا    وهحا هال، الحديث األو    وهي َوْه   
اللانية   وإنيا لان مع ميسرة غالم هدتجة  ليا قا    اليرة  ل  تكص معه  اي هح   أبا  الب  أتضا  ي اإن 

لبر  االستيعاب اي معراة وانظر لحلك: ابص عبد ا  .27ـ  26ص      : ايائد  ديلية   محيد بص سعد". انظر
 . افيها ما نقله عنه ابص الويِا  .  139األ حاب ج  ص

 .  32ـ  29ايائد  ديلية   ص   )3(
 . 397ترجيته  فحة  انظر (4)
 . 398ترجيته  فحة  انظر (5)
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جريج   بص  العزيز  عبد  بص  السند  اليلك  واي  وي ْرِسا ".  ي َدلِا    "كان  ابص  جر:  عنه  قا   ي 
لكنه للير اإلرسا ".  ي قا  عنه ابص  جر : "ثقة اويه ااضا      بص أبي رباح  (1)ع ا أتضا  

وع ا   مرسالت الحسص  : لي  اي اليرسالت مي  أضف  مص  أ يد بص  نبا و"قا  عنه
رباح أبي  أ د  ي بص  لا  عص  تحهحان  وفيه  لانا  البلخي  (2) مقاتا".  سـلييان  وهي   بص    

ي   الحديث  لحابا :    وليع عنه   قا ضفي  ومتروك  وقا  عنهلان  أتانا مص    :  نيفة  يأب . 
هبيلان رأتان  و  ومقاتا     هْ جَ :    الي رق  ألبتة مقاتا :   البخاري  قا .  مي   وقا     ال   .

ترل:    الحهبي عل   أتضا    ه أجيعيا  السند  واي  مزا    (3)لضحاكا.  وقد       الهاللي بص 
  وقيا : لان يدل .    عندنا ضفي  الضحاك :    تحي  الق ان  ا  قو .    د يتحي  بص سع ه  فَ عَّ َض 
  . 

مروية عص محيد بص عير   عص  ـ وأن الرواتة اللانية التي ذلرها ابص سعد      خامسا
محيد بص  الح  وعبد هللا بص جعفر وإبراهي  بص صسياعيا بص أبي  بيبة   عص داود بص  

بص صسياعيا بص أبي   (4)  وهي رواتة سندها ضفي  أتضا ي افي السند صبراهي   الحصيص 
قا    بيبة اقد  ي  ضفي   وهي        : الحهبي  اْلَحِديثِ عنه  و   َواِهي  اْلب َخاِري  .  م ْنَكر  :    َقاَ  
النََّساِئي  .    اْلَحِديثِ  اَرق ْ ِني  .    َضِفي    : َوَغْير      َوَقاَ   الدَّ وك   : َوَقاَ   :  َمْتر  ابص  جر  ". وقا  
لنا    وهي ضفي  أتضا ي قا  عنه ابص عيينة :  (  5) داود بص الحصيص. وفيه أتضا    ضفي 

وقا    نتقي  ديله اليديني  .  رَ :   ابص  عصوَ ما  وقا    ر  كَ نْ م   عكرمةَ  ى  زرعة      .  ياِ لَ  :أبي  ص 
أن :   أبي  ات   وقا  لَ وَ رَ  كا  الِ مَ  ليال  عنه    .  ه  يل  دِ  َ   كَ رِ ت  ى  داود وقا   أ اديله :   أبي 
 . اي  فظه الترمحي وتكل .   لان يرى الخروج:  ابص  بان مناكير   وقا  عكرمة  عص 

الكبير بيص الرواتات اي عير   ـ    سادسا عند  دوث هح  القصة يبعث    االهتال، 
 علي ال ك ايها أتضا   ويلبب أنها قصة غير  حيحة .  

 
 . 398ترجيته  فحة  انظر (1)
 . 398ترجيته  فحة  انظر (2)
 . 398ترجيته  فحة  انظر (3)
 . 401ترجيته  فحة  انظر (4)
 . 401ترجيته  فحة  انظر (5)
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لان    . وذلر بعضها أنه    (1)وقتها لان تسع سنيص  اقد ذلر بعضها أن عير   
اْثَنَتْي ع َرة سنة    بحن ذلك  دث ليا بلغ    (3). وانفرد ابص جياعة(2) "َسَنة    َعْ َرةَ   ِثْنَتيْ   اْبصَ 

ـ أن    (5) ابص سيد الناس  ـ ونقله عنه  (4) . وذلر أبي عير بص عبد البر  ومهريص َوع َرة َأتَّام 
اْلِفيِا  ذلك  دث   ِمْص  َعْ َرَة  َثالث  أن عير   َسَنَة  منه  تفه   ثالث      وهيما  لان  وقتها 

  صلي ال ام وله ثالث ع رة سنة".  "هرج مع عيه  أنه    (6) ع رة سنة . وذلر اليسعيدي
وبالتالي الي لانب .  سنة   ع ريص لان    بحنه قيا: صن عير     (7) وانفرد سبط ابص الجيزي 

الكبير بيص الي رهيص اي عير    القصة  ويوية ووقعب بالفعا ي ليا وجدنا هحا االهتال، 
   . وقب  دوثها ي األمر الحي ي لد عدم  دوثها 

ـ االهتال، الكبير بيص الرواتات اي و   مكا هات  النبية الحي رآ  َبِحيَري    سابعا
  يبعث علي ال ك اي القصة      ومكان وجيد  اي ظهر     الراهب اي ظهر الرسي   

 ويلبب أنها غير  حيحة ول  تحدث أ ال .  

 
ج    (1) األن     الروض  العليا    .  146  ص    2السهيلي    اي  بقات  السليك  الييني    تعقيب  وابص 

  ص    1. وابص سيد الناس   عيين األثر اي انين اليغازي وال يائا والسير   ج   72  ص 1واليليك   ج 
 .  29  ص  1. وابص جياعة   اليختصر الكبير اي سيرة الرسي    ج 152

. وسبط ابص الجيزي     218  ص    1  الياا بح يا  اليص في   جوابص الحيزي      .  نفسهالسهيلي      (2)
األعيان  ج   تياريخ  الزمان اي  اليغازي   77  ص    3مرآة  انين  اي  األثر  الناس   عيين  وابص سيد   .

ج   والسير    الرسي    ص  .  152  ص    1وال يائا  سيرة  اهتصار  اي  الفصي   للير    .    81وابص 
 .  9  ص  1والسخاوي   التحفة الل يفة اي تاريخ اليدينة ال ريفة   ج 

 .  29  ص 1اليختصر الكبير اي سيرة الرسي    ج  (3)
 .  139  ص  1االستيعاب اي معراة األ حاب   ج  (4)
 . 152  ص  1عيين األثر اي انين اليغازي وال يائا والسير   ج  (5)
 .   281مروج الحهب ومعادن الجيهر   الجز  اللاني   ص  (6)
 .  77  ص  3مرآة الزمان اي تياريخ األعيان   ج  (7)
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أنه   ذلر  مص  اينه   ي  الخات   مكا  اي  الرواة  اهتل   التفا ة اقد  مص    ملا  أسفا 
  ملا. ومنه  مص ذلر أنه (2)متيس ا ِزرِا الَحَجَلةِ  ملا. ومنه  مص ذلر أنه (1)غضرو، لتفه

 .  (3)اليحج   أثر
منها األو ا، اللالثة السابقة      ي ثيانية أو ا، لخات  النبية    (4)السهيليوقد ذلر  

َلانَ  أنه   : هي  غيرها  أهري  ْكَبةِ      اْلَحَياَمةِ   َلَبْيَضةِ   وهيسة  و   اْلَعْنزِ   وَلر  ْيعِ        (5)َلاْلج 
و (  6)َناِمَزة  ولِبْضَعة ْلَعةِ    َوَذِلكَ   لالسا بيص    ي  الكبير  االهتال،  قدر  ييضح  هحا  ـ  ِلن ت ياِ  

   وي لد عدم  حة هح  القصة مص أساسها .الي رهيص اي مكله   

 
  6والترمحي   الجامع الكبير   ج  .  200  ص    13ابص أبي ميبة   اليصن    لتاب اليغازي   ج    (1)
. والحاك    اليستدرك علي الصحيحيص   ج   278  ص   2  ج  واليليك    . وال بري   تاريخ الرسا  14ص
  ص    2والبيهقي   دالئا النبية   ج    .  339  ص  71. وابص عساكر   تاريخ دم ق   ج  673  ص    2
    ص  1. والحهبي   تاريخ اإلسالم   ج  218   ص 1. وابص الجيزي   الياا بح يا  اليص في   ج  24
    1ـ وابص سيد الناس   عيين األثر   ج    206  ص    1ـ  والسيي ي   الخصائص الكبرى   ج    502
 .  154ص 

 . 169  ص 1أبي نفي    دالئا النبية   ج (2)
َ
 وزر احل
َ
 ج
َ
َوِزراَها الاِحي   السرير   َواِ َدة  اْلِحَجاِ    ة  لَ جَ هي  َ  ةل
ا  ِاي ع ْرَوِتَها . انظر: السهيلي   الروض األن    ج   .   144  ص  2َيْده 

رِ  .    142  ص    2. والسهيلي   الروض األن    ج  321  ص  1ابص ه ام   السيرة النبيية   ج  (3)
َ
وَأث

مِ 
َ
ج
 
مِح
 
اْلَقاِبَضِة َعَل  اللاْحِ  َ تا  َتك يَن َناِتئ ا   َوِاي اْلَخَبِر َأناه  َلاَن َ ْيَله  ِ ياَلن  َتْعِني : لَحَثَر اْلِيْحَجَيِة    ال

يد  . انظر : السهيلي   اليصدر السابق   ص   .  144ِايَها َمَعَرات  س 
   . 144  ص   2الروض األن    ج  (4)
عِ   (5)

 
م
ُ
ج
 
ال
َ
ْيِع اْلَك ا     الاِتي َتْجَتِيع  ِبَها َدم  اْلِحَجاَمِة ِعْنَد اْلَيصا    ي اآْلَلةِ هوَ    َتْعِني : َلاْلِيْحَجَيِة    ك   اَل َلج 

   ِ اأْلَوا َلَيْعَن   َتِبيا  ي  َوَمْعَنا    اْلق  َقاَله   اْلَك ا  ْيع   صناه  ج  ْيِع  اْلج  ِاي  ِقيَا  َوَقْد   . ْيِع  اْلج  َلَحَثِر  َأْعَل   .    َأْي  َوّللَاا  
 .   144  ص  2انظر: الروض األن    ج 

ْدِريا   (6) ِئَا َعْص َهاَتِ  الناب ياِة َاَقاَ  : ِبْضَعة  َناِمَزة  َهَكَحا    ذلر السهيلي أنها رواتة َعْص َأِبي َسِعيد  اْلخ  َوَقْد س 
ْبَهاِم َأْو د ونَ  بااَبِة ِاي ِمْفَصِا اإلِْ   . نفسه اْلِيْفَصِا . انظر : الروض األن    َوَوَضَع َ َرَ، السا
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َبِحيَري  لله ي لد أن هح  القصة غير  ويوية   و   اهحو  أنها لي لانب  ويوية ورأي 
ي    ي ليا اهتل  الرواة  اي و   مكله   وتحديد مكانه اي ظهر الرسي     هاتَ  النبية

 .  األمر الحي ي لد أن القصة للها مختلقة وال أساس لها مص الصحة 
وجدير بالحلر أن ِمَص الي رهيص َمْص ل  يحلر ميئا ألبتة عص هات  النبية ي ول  ت ِ ر  

النبية اي  (1)صليه ال مص قريب وال مص بعيد الراهب رأي هات   َبِحيَري  َذَكَر أن  . ومنه  مص 
 .(2)ول  يحلر ميئا عص مكله وو فه ظهر  

وعرايا عص رسي   َبِحيَري  اهتال، الي رهيص لحلك اي النفر الحيص جا وا صلي  ـ    ثامنا
  وعدده    وها لانيا ثالثة ؟ أم سبعة ؟ أم تسعة ؟ وها لانيا مص  َبِحيَري  ما عراه  هللا 

اليهيد ؟ أم مص الروم )النصاري( ؟ أم مص أها الكتاب عييما ؟ تجعا ال ك قييا اي  حة 
 هح  القصة .  
احرادوا أن تغتالي    وعرايا  فته      رأو     رجاال مص اليهيدأن    (3) أبي نفي   اقد ذلر

َرْيد  وَتيَّام وَدِبي    وه  مص أها الكتاب   لانيا قد َهي يا وأجيعيا أن تغتالي    احهبيا   وه  ز 
هي  صل  َبِحيَري احاكرو  ذلك   وه  تظنين أن َبِحيَرا سيتابعه  عل  رأيه    انهاه  أمد الن

 اترلي  .    
اليهيد أتضا ابص عساكر نقال عص ابص ه ام .    (5) . والسهيلي(4)وذلر قصة ه ال  

 .(3) . واليقريزي (2). وسبط ابص الجيزي (1) وابص الجيزي 
 

ـ   314  ص    1. وابص مند    معراة الصحابة  ج  97ـ  96  ص  1لابص سعد   ال بقات الكبرى  ج  (1)
315  . 

الياا     انظر :  وابص الجيزي اي ص دي روايتيه    277  ص    2لال بري   تاريخ الرسا واليليك   ج    (2)
واللالثة   . والكالعي   االكتفا  بيا تضينه مص مغازي رسي  هللا    218  ص    1بح يا  اليص في   ج  

  ص    3. وسبط ابص الجيزي   مرآة الزمان اي تياريخ األعيان   ج    124ـ    123  ص    1الخلفا    ج  
. وابص سيد الناس اي روايته عص ابص صسحاق . انظر : عيين األثر اي انين اليغازي وال يائا    77ـ   76

  ص    1روايته عص ابص صسحاق   انظر : تاريخ اإلسالم   ج  . والحهبي اي    154  ص    1ج  والسير    
. واليقريزي   صمتاع األسياع بيا للنبي مص األ يا   267  ص  2وابص للير   البداتة والنهاتة  ج  .  504

انظر : . والسيي ي نقال عص البيهقي عص ابص صسحاق    65ـ  64  ص    5واألميا  والحفدة واليتاع   ج 
  .213ـ 206  ص 1الخصائص الكبرىي ج

 .  169  ص 1دالئا النبية   ج (3)
 . 339  ص 71تاريخ دم ق   ج (4)
 .  142  ص   2الروض األن    ج  (5)
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ابص ه ام اللالثة  أمر ه ال   للير  (5) والبيهقي  (4)وذلر  نقال عص    (6)وابص  ثالثته   ـ 
والسيي ي ـ  صسحاق  صنه   (  7)ابص   : وقاليا  البيهقي    عص  الكتابنقال  أها  وذلروا   مص    

ول  يحلرا    نقال عص ابص صسحاق    ي (9)وابص سيد الناس (8) أسيا ه  . وذلره  لحلك الكالعي
 .   نفر مص أها الكتاب أسيا ه    وال عدده    با قاال : 

اي    (14) البيهقي  و   (13)الحاك و      (12)  والخرائ ي  ( 11) ال بري   و   (10)الترمحيوذلره   
و  األ      الناسرواتة  سيد  وو فيه     (15)ابص  الترمحي    عص  الروم    نقال  مص  بحنه  

   .  وجعليا عدده  سبعة
  وو فيه     (19)  والسيي ي  (18) البيهقي  و   (17)  والبزار(  16) وذلره  ابص أبي ميبة

 .  وجعليا عدده  تسعة     بحنه  مص الروم

 
 .   218  ص  1الياا بح يا  اليص في   ج  (1)
 .  77  ص  3مرآة الزمان اي تياريخ األعيان   ج  (2)
 .  65  ص  5صمتاع األسياع بيا للنبي مص األ يا  واألميا  والحفدة واليتاع .   ج  (3)

 . 322  ص   1ج  سيرة النبيية  ال )4(
 .24  ص 2  ج دالئا النبية )5(
 . 267   2  جالبداتة والنهاتة  )6(
 .  208  ص  1ج   الخصائص الكبرى  )7(

 .  124  ص  1  ج   واللالثة الخلفا  االكتفا  بيا تضينه مص مغازي رسي  هللا   (8)
 . 153  ص  1  ج  عيين األثر اي انين اليغازي وال يائا والسير (9)

 .   14  ص 6الجامع الكبير   ج (10)
 .   277  ص  2تاريخ الرسا واليليك   ج  (11)
 .  72  ص  هيات  الجنان (12)

  باب ذلر سيد     لتاب تيريخ اليتقدميص مص األنبيا  واليرسليص  اليستدرك عل  الصحيحيص     الحاك   )13(
 . 673  ص2  ج    اليرسليص

 .24  ص 2  ج دالئا النبية )14(
 . 153  ص  1  ج  والسيرعيين األثر اي انين اليغازي وال يائا  (15)
 .   200  ص  13اليصن    لتاب اليغازي   ج  (16)
 . 3096. رق  الحديث  97  ص   8البحر الزهار اليعرو، بيسند البزار   ج (17)

 .24  ص2   ج دالئا النبية )18(
 .  208  ص  1ج   الخصائص الكبرى  )19(
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وهكحا اهتل  الي رهين لليرا اي أمر ه ال  النفر وعدده  وأسيائه  ي األمر الحي  
ي صذ لي ها مختلقة وال أساس لها مص الصحةيبعث علي ال ك اي القصة برمتها  وي لد أن
 .  ي تفا يلها وأ داثها قدر الكبير ا كانب القصة  ويوية ي ما اهتل  الرواة بهحا ال

َبِحيَري  ـ انفرد أبي نفي  األ بهاني ب   تاسعا حميا  ل  ت ارله ايها غير  ي منها أن 
ومنها ما    : تنام عيناي وال ينام قلبي .  عص نيمه   اقا  رسي  هللا    سح  رسي  هللا  

  ث  قا     وأن َبِحيَري جعا ينظر صل  الحيرة اي عينيه    ذلر  عص الحيرة اي عينيه  
يا : ما رأيناها اارقته  ــلقيمه : أهبروني عص هح  الحيرة ي تحتي وتحهب   أو ال تفارقه ؟ قال

ي األمر الحي يلبب أن      عص أبي نفي  ما يتعلق بحيرة عينيه(1) يي يـ قط . وقد نقا الس
 بلغ مبلغا لبيرا . اليضع واالهتالق اي هح  القصة 

  العيري   اي لتابه "مرويات   ضيا    بص   أهت  بيا ذلر  األستاذ الدلتير/أكرم ـ    وأخريا
"عالقة  ( 2) األهبارييص"  ورواتات  اليحدثيص  قياعد  بيص  النبيية  السيرة عنيان   اإلسالم  تحب 
.  الراهب    َبِحيَرى   مص  تعلا     النبي  صن  اليست رقين   "تقي   : الراهب" ي  يث قا     بَبِحيَرى 
اإن  وقعب  أنها   جدال    ااترضنا   ولي  الحديلي     النقد   أمام  تلبب   ال   َبِحيَرى   وقصة    اللقا    ي 
  قصة   دثب  ولي.  سنة    ع رة  اثنتا    النبيا   وعير  الساعتيص    أو  الساعة  تعدو  ال  بينهيا
 يتحيا   وماذا.  ب النها    ي لد   ي ميا  لها   دى  نجد  ال  لكننا   قريش    اي  جدال    ألثارت  اللقا 
  مص  ساعة  قريش  بحضير  به  اجتيع  وقد  ؟   َبِحيَرى   عص  عير   مص  ع رة  اللانية  اي   بي

 زمان ؟". 
 هذا وباهلل التوفيق 

 وصلِّ اللهم وبارِك علي سيدنا حممد 

 وسَلِّم تسليما كثريا وعلي آله وأصحابه  

 
  

 
 . 211  ص1  ج الخصائص الكبرى  )1(

 .   60ص  (2)
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 اخلامتة 
 وبعد 

القصة الي هيرة اي السيرة النبييـة علـي ي تلك   "قصة َبِحيَري الراهب"اهحا بحث عص  
هـا لتـب الحـديث والسـيرة والتـاريخ   ولقـد ت ا بها أاضا الصالة وأزلي السالم   والتـي ذلر 

ــي  ــه صل ــر مــص أن القصــة هلصــب في وردت اــي اليصــادر بــلالث  ــير مختلفــة ي بينهــا للي
لها مـص الصـحة   با لة ومنكرة   وال أساس االهتال، اي التفا يا واأل داث   وأنها قصة 

 :  ول  تقع أ ال ي وذلك لألسباب التالية
د الصــير التــي وردت بهــا القصــة   واالهــتال، الكبيــر بــيص الرواتــات اــي  ـأوال  تعــدا

ويجعلهـــا غيـــر  ـــحيحة ي صذ لـــي لانـــب  ـــحيحة التفـــق الـــرواة  القصـــة تفا ـــيلها   يب ـــا
 والي رهين علي مضيينها   ول  تحدث بينه  اهتال، لبير .

ـ    ثانيا  للقصة  األولي  الصيرة  ذلروا  الحيص  الي رهين  وال بري    ـ  ه ام    لابص 
ابص  نقليها عص  والسهيلي   وابص سيد الناس   وابص للير اي البداتة والنهاتة   وغيره  ـ  

وهي عبارات "زعييا" و "يزعيين"    ي بها ابص صسحاق    ذلرها صسحاق باأللفاظ والفبارات التي  
تد  علي ضف    ي  يغ تيريضية     يغ تسييها عليا  األ ي وهي       يزعيين"   فييا و "

 الرواتة   وعدم ا يئنان ابص صسحاق ـ وَمْص نقلها عنه ـ لصحتها . 
بها  ـ    ثاللا  ِوَيب  ر  التي  اللانيةالرواتات  أبي    الصيرة  ابص  ذلرها  والتي  ـ  القصة  مص 

ميبة والترمحي والبزار وغيره    والتي ايها قي  َبِحيَري : صنك   يص أمرات  مص العوبة ي  
ليا جل    . وأنه  لنبي  صال  َهرَّ ساجدا  ي وال تسجدون  تبق مجرة وال  جر صال  مع   ل  

ِوَيب بها  ولحلك    ما  اي  ال جرة عليه ... صلخ ـالقيم تحب ال جرة   الرواتة اللانية التي ر 
   حب النبي   أن أبا بكر  التي ذلرها ابص مند  األ بهاني ـ والتي ايها    الصيرة اللاللة

    يريدون السالم ابص ع ريص سنة   وه     وهي ابص ثيان ع رة سنة   والنبي عليه 
اي ظلها   وأن َبِحيَري      رسي   هللاال ام اي تجارة   وأنه  نزليا منزال  فيه ِسْدَرة    اقعد  

للها مروية عص أبي    ـ  ... صلخقا  ألبي بكر : هحا وهللا َنِبيا    الراهب ليا رأي الرسي   
َراد   عص يين  بص أبي صسحاق   عص  ا نيح عبد الر يص   أبي بكر بص َغْزَوان اليعرو، بق 

لرواتات اي  حة سندها  وهح  ا  األمعري .   أبي ميس     عص أبيه األمعري    بص أبي ميس  ا
 كالم   واي متنها نكارة ي وقد بينب ذلك بالتفصيا اي ثناتا البحث . 
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أتضا  سندها ضفي      ذلرها ابص مند   الرواتة األولي مص الصيرة اللاللة التي  ـ    رابعا
  .  اإلرسا للير  ي وهي    بص أبي رباح وفيه ع ا     .  "ولان ي َدلِا   وي ْرِسا  ي    ابص ج ريجي افيه  
لضحاك بص  ا وفيه    .ولحاب    ي وهي ضفي  ومتروك الحديث  مقاتا بص سـلييان البلخيوفيه  
   .ي وهي ضفي    الهاللي  مزا  

التي ذلرها ابص سعد      هامسا اللانية  الرواتة  سندها ضفي  أتضا ي افي السند  ـ 
داود بص  وفيه  ومتروك . ومنكر الحديث وهي ضفي   ي  بص أبي  بيبة ابص صسياعيا  صبراهي   
 .  وهي ضفي  أتضا   ي  الحصيص
يبعث      عند  دوث هح  القصة   ـ االهتال، الكبير بيص الرواتات اي عير   ا  دسسا

الي لانب القصة  ويوية ووقعب    علي ال ك ايها أتضا   ويلبب أنها قصة غير  حيحة . 
وقب  دوثها ي األمر   بالفعا ي ليا وجدنا هحا االهتال، الكبير بيص الي رهيص اي عير   

 الحي ي لد عدم  دوثها .  
ـ االهتال، الكبير بيص الرواتات اي و   مكا هات  النبية الحي رآ  َبِحيَري    سابعا

  وعدم ذلر البع  منه  ل يئ    ومكان وجيد  اي ظهر     الراهب اي ظهر الرسي   
مختلقة   وال أساس لها مص الصحة عنه ألبتة ي يبعث علي ال ك اي القصة   ويلبب أنها 

 .   أ الل  تحدث يجعلنا ن يئص صلي أنها و   
ايا عص رسي   رَ وعَ َبِحيَري  اهتال، الي رهيص لحلك اي النفر الحيص جا وا صلي  ـ    ثامنا

  وعدده    وها لانيا ثالثة ؟ أم سبعة ؟ أم تسعة ؟ وها لانيا مص  َبِحيَري  ه اَ رَ ما عَ  هللا 
اليهيد ؟ أم مص الروم )النصاري( ؟ أم مص أها الكتاب عييما ؟ تجعا ال ك قييا اي  حة 

   .  ي أنها غير  ويوية ول  تحدث أ ال ويجعلنا ن يئص صل   هح  القصة  
 ي هرجـب بـه مـص نتـائج إن  أرجي أن أكـين قـد واقـب اـي هـحا البحـث ومـا  ا  أخرياو
  االكيـا  ر و ـد   يئ ي  التيايـق اـ  مـبنانجـالحيـد والينـة   وإن    ِلََفَِِّ   ب  قْ ااِ قد و    ك  اإن أَ 

 .( 1) ﴾  أُنِيبُ   وَإِلَيْهِ   تَوَكَّلْتُ  عَلَيْهِ   بِاللَّهِ  إِلَّا  تَوْفِيقِى وَمَا ﴿.والخ ح والنسيان مص  فات الب ر
  

 
   .  88آيه رقم  ، هود سورة (  1)
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 (1) واملراجعاملصادر 
 : أوال ـ املصادر 
 هـ (   630عل  بص محيد الجزرى ) ت  عز الديص أبي الحسص  ابص األثير : 

.    ، لبنان  ، بيروتالكتب العلمية  دار  طبعة  " أسد الغابة فى معرفة الصحابة " .    ـ1
له  قدم   . الموجود  عبد  أحمد  عادل  والشيخ   ، معوض  محمد  علي  الشيخ   : وتعليق  تحقيق 
وقرظه " األستاذ الدكتور/محمد عبد المنعم البري ، واألستاذ الدكتور/عبد الفتاح أبو سنة ،  

 . الجزء األول والدكتور/جمعة طاهر النجار.  
الخالق العتيكي البزار ) ت  الحااظ اإلمام أبي بكر أ يد بص عيرو بص عبد  البزار :  

 هـ (   292
م ، مكتبة  1996هـ/ 1416ـ "البحر الزخار المعروف بمسند البزار". الطبعة األولى 2

العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية . تحقيق : الدكتور محفوظ  
 الرحمن زين الدين . الجزء الثامن.

 هـ(458)ت حسيص البيهقي:  أبي بكر أ يد بص ال البيهقي : 
األولى،  3 الطبعة  الشريعة".  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  "دالئل  هـ/  1408ـ 
للتراث 11988 الريان  ودار  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  وخرج م،  أصوله،  وثق   .

 الجزء األول والثاني .   أحاديثه، وعلق عليه: الدكتور عبد المعطي قلعجي.
 هـ ( 279) ت   ة الترمحيمحيد بص عيس  بص سير اإلمام الحااظ  الترمحى :  

األولى  4 الطبعة  الكبير".  "الجامع  وخرج  1996ـ  حققه   . اإلسالمي  الغرب  دار   ، م 
 أحاديثه وعلق عليه : الدكتور بشار عواد معروف . 

 تالفضـــا   اليلقـــب بقـــيام الســـنة ): صســـياعيا بـــص محيـــد بـــص األ ـــبهاني   ييـــالت
 هـ(535

:  تحقيق هـ . الناشر: دار طيبة، الرياض. 1409الطبعة األولىـ "كتاب دالئل النبوة". 5
 الحداد   محمد محمد

 هـ (  597ابص الجيزي : أبي الفرج عبد الر يص بص علي ) ت 

 
( رتبت المصـادر أبجديا حسـب االسم المشهور للمؤلف ، وبدون اعتباٍر للملحقات ) أبو ، وابن ، وأم ( ،  1)

 و رتبت المراجع أبجديا حسب االسم الحقيقي للمؤلف .  
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العلمية  ر  الناش ه ،  1406الطبعة األولى  ".  الضعفاء والمتروكون "ـ  6 الكتب  دار   : ،  
   .  عبد هللا القاضي : تحقيق .  بيروت 

م ، دار الكتــب 1992هـــ/ 1412"المنتظم في تاريخ الملوك واألمــم". الطبعــة األولــي ـ  7
، لبنــان. دراســة وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ، ومصــطفي عبــد القــادر  العلميــة ، بيــروت

 عطا. راجعه وصححه: نعيم زرزور 
بأح8 "الوفا  .  ـ  تاريخ  بدون   ، بالرياض  السعدية  المؤسسة  مطبعة  المصطفي".  وال 

 صححه ونسقه وعلق عليه: محمد زهري النجار. الجزء األول .   
الكناني )  عز الديص عبد العزيز بص محيد بص صبراهي  ابص جياعة :     ت ابص جياعة 

 هـ(767
: دار    الناشر ،    م 1993األولى    الطبعة".    "المختصر الكبير في سيرة الرسول  ـ  9
 . الجزء األول .   : سامي مكي العاني  المحقق.   عمان ، البشير 

الحاك    هللا  عبد  بص  محيد  هللا  عبد  أبي  الحااظ  اإلمام   : النيسابيري  الحاك  
 هـ( 405النيسابيري )ت 

م ، دار الكتــــب 2002هـــــ/ 1422الصــــحيحين". الطبعــــة الثانيــــة ـ "المســــتدرك علــــى 10
العلميــة ، بيــروت ، لبنــان . دراســة وتحقيــق : مصــطفى عبــد القــادر عطــا . منشــورات : محمــد 

 علي بيضون . الجزء الثاني .
ابص  بان البستي : الحااظ أبي  ات  محيد بص  بان بـص أ يـد التييـي الببسـتي ) ت 

 هـ (354
ــعفاء والمتـــروكينالمجـــروحين مـــ "ـ 11 ــدثين والضـ ـــ1396الطبعـــة: األولـــى ". ن المحـ ،  هـ
 .: محمود إبراهيم زايد  ، حلب . تحقيق    دار الوعي  الناشر:

ــي ـ 12 ــار". الطبعــــــــــة األولــــــــ ــاء األقطــــــــ ــار وأعــــــــــالم فق ــــــــ ــاء األمصــــــــ ــاهير علمــــــــ "مشــــــــ
ـــ/1411 ــه ووثقـــه وعلـــق 1991هـ ــع . المنصـــورة . حققـ ــة والنشـــر والتوزيـ ــاء للطباعـ م . دار الوفـ
 يه : مرزوق علي إبراهيم .عل

 هـ (   852ابص  جر : الحااظ أ يد بص علي بص  جر العسقالني ) ت 
م . 1907هـــ /  1325" اإلصــابة فــى تمييــز الصــحابة ". طبعــة المطبعــة الشــر ية  ـ13

 الجزء الثالث .



 

 ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ د.عبد الفتاح عبد العزيز رسالن

- 584 - 
 

م. مؤسســة الرســالة . بيــروت 1996هـــ/1416الطبعــة األولــي  ". ب الت ــبيبقريــ " تـ 14
 . بعناية عادل مرشد.

ــبيب ـ15 ــبيب الت ـ ــى  " ت ـ ــة األولـ ـــ 1326".الطبعـ ــرهـ ــادي عشـ ــزء الحـ ــر:  . الجـ . الناشـ
 .مطبعة دائرة المعارف النظامية، ال ند  

الميزان".  16 "لسان  الثانيةـ  األعلمي  م  1971هـ/1390  الطبعة  مؤسسة  منشورات   ،
 .  المحقق: دائرة المعرف النظامية طبوعات ، بيروت ، لبنان . للم

 هـ( 327الخرائ ي : أبي بكر محيد بص جعفر بص سها السامري الخرائ ي )ت 
م ، دار البشائر للطباعة والنشر.  2001هـ/1421ـ "هواتف الجنان". الطبعة األولى17

 تحقيق: إبراهيم صالح  
 هـ( 604)ت  بكرمحيد بص مسعيد الخ نيأبي ذر م صعب بص أبي الخ ني : أبي ذر 

األولي  18 الطبعة  السير".  غريب  شرح  في  المختصر  اإلمالء  "كتاب  ـ 
م ، دار الشير ، عمان ، األردن . تحقيق الدكتور/عبد الكريم خليفة . الجزء 1991هـ/1412
 األول . 

 هـ ( 748الحهبي : مي  الديص محيد بص أ يد بص عليان بص قاتياز ) ت 
 2003هـــ /  1424خ اإلسالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم" ، الطبعــة األولــي ـ "تاري19

 .ر/بشار عواد معروف. الجزء األولم ، دار الغرب اإلسالمي . تحقيق : الدكتـو 
   م . الناشر : دار الحديث ، القاهرة .2006هـ/1427ـ "سير أعالم النبالء". طبعة 20
"ميزان االعتدال في نقــد الرجــال" ، الناشــر: دار المعرفــة للطباعــة والنشــر ، بيــروت   ـ21

 ، لبنان . تحقيق : علي محمد البجاوي .
  : الحيزي  ابص  هللا  سبط  عبد  بص  ِقْزأ وغلي  بص  ييس   اليظفر  أبي  الديص  مي  

 هـ(  654)ت
  الناشر.    م   2013  /هـ    1434  الطبعة األولىـ " مرآة الزمان في تواريخ األعيان".  22

دمشق   العالمية،  الرسالة  دار  وتعليق.    سوريا  ،:  بركات  :  تحقيق  الجزء    محمد   . وآخرين 
 الثالث .   

 تمحيد بص عبد الر يص بص محيد بص أبي بكـر السـخاوي )السخاوي : مي  الديص  
 هـ(902
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23" الشريفةـ  المدينة  تاريخ  في  اللطيفة  األ ".  التحفة  .    م1993هـ/1414ولى  الطبعة 
 . الجزء األول .   لبنان، ، بيروت ة  الكتب العلميدار  :    الناشر

 هـ (   230ابص سعد : محيد بص سعد بص منيع الزهري   لاتب الياقدي ) ت  
الثانية  24 الطبعة  الكبرى".  "الطبقات  ،  1997هـ/1418ـ  العلمية  الكتب  دار   . م 

 در عطا . الجزء األول .  بيروت ، لبنان . دراسة وتحقيق : محمد عبد القا
 هـ ( 581) ت بص أ يد السهيلي  هللا    الر يص بص عبد  السهيل  : عبد

هـ/  1421الطبعة األولى " الروض األنف فى شرح السيرة النبوية البن هشام ".  ـ25
: عمر عبد   المحقق . الجزء الثاني .   ، بيروت   الناشر: دار إحياء التراث العربي.  م 2000
 .  السالميالسالم  

    اليعيري الربعي   محيد بص محيد بص محيد بص أ يداتح الديص  ابص سيد الناس :  
 هـ( 734 ت)

  . 1414/1993الطبعة األولى  ".  عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير"ـ  26
 . الجزء األول .   تعليق: إبراهيم محمد رمضان.    بيروت ، الناشر: دار القلم 
  هـ( 911الر يص بص أب  بكر )ت    جال  الديص عبدالحااظ  السيي   :  

مطبعة دار    الخصائص الكبرى )كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب("."ـ  27
 الجزء األول . الكتب الحديثة ، بدون تاريخ . تحقيق : الدكتور محمد خليل هراس . 

 (  هـ 942 ) ت محيد بص ييس  الصالحي ال امي  مي  الديص ال امي : 
م    1993هـ /  1414الطبعة األولى، ـ "سبل ال دي والرشاد في سيرة خير العباد". 28

  ، الموجود  عبد  أحمد  الشيخ/عادل  وتعليق:  تحقيق   . لبنان  بيروت،  العلمية  الكتب  دار   .
 . علي محمد معوض/والشيخ

اإلمام الحااظ أبي بكر عبد هللا بـص محيـد بـص صبـراهي  بـص أبـي مـيبة ابص أبي ميبة :  
 هـ(  235)ت  

م ، مكتبــة الرشــيد ناشــرون ، الريــاض 2004هـــ/1425الطبعــة األولــى ـ "المصــنف". 29
ــد .  ــد هللا آل حميـ ــن عبـ ــعد بـ ــيخ الدكتور/سـ ــيلة الشـ ــديم : فضـ ــعودية . تقـ ــة السـ ــة العربيـ ، المملكـ

 الجزء الثالث عشر .عة ، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان .  تحقيق : حمد بن عبد هللا الجم
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ع الغسـاني الصـيداوي  َييـْ الصيداوي : محيد بص أ يد بص عبد الر يص بص تحي  بص ج 
الناشــر: . بيــروت ،دار اإليمــان هـــ ، 1405الطبعة األولــى  "معجم الشيوخ".    ـ30هـ(  402  ت)

   .عمر عبد السالم تدمري  /المحقق: د.    طرابلس  ،مؤسسة الرسالة
 هـ ( 310ال برى : أبي جعفر محيد بص جرير ) ت  

الثانية    ـ31 الطبعة  والملوك".  الرسل  مصر.  م 1982"تاريخ  المعارف  دار  تحقيق:  ، 
 . محمد أبو الفضل إبراهيم

 هـ(463) ت  القر بي  النيرى بب محيد هللا    ييس  بص عبدأبي عير  البر:  ابص عبد
دار الكتــب  . م 1995هـــ/1415الطبعــة األولــي"االستيعاب فى معرفة األصــحاب".    ـ32
 .  ، بيروت  العلمية

 تأبـي القاسـ  علـي بـص الحسـص بـص هبـة هللا اليعـرو، بـابص عسـاكر )ابص عسـاكر : 
 هـ(571

  م1995  / هـ    1415  الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعـ "تاريخ دمشق".  33
 . بن غرامة العمروي ا: عمرو  المحقق . 

 هـ( 544عياض : القاضي أبي الفضا عياض بص ميسي اليحصبي )ت  
ـ " الشـــفا بتعريـــ  حقـــوق المصـــطفي". مـــبيال بالحاشـــية المســـماة "مزيـــل الخفـــاء عـــن 34

م . الجــزء األول 1988هـــ/1409ألفاظ الشفاء". الناشر : دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 
  .  

ت  ) الزرعي  محيد بص أبي بكر بص أييب بص سعد مي  الديص  ة :  ـ  الجيزيياِ ابص قَ 
  هـ(751

م ،    1994/ هـ1415الطبعة السابعة والعشرون المعاد فى هدى خير العباد". "زاد  ـ 35
  : عليه  وعلق  أحاديثه  وخرج  نصوصه  حقق   . الرسالة  ومؤسسة   ، اإلسالمية  المنار  مكتبة 

 . الجزء األول .    شعيب األرنؤوط ، وعبد القادر األرنؤوط
ديث الغزالة والضب  ـ "فوائد حديثية وفيه فوائد في الكالم على حديث الغمامة وح 36
: أبو عبيدة    المحقق.    الناشر: دار ابن الجوزي .    م   1995/هـ  1416الطبعة األولى  ".  وغيره

 .  وأبو معاذ إياد بن عبداللطي  القيسي  ،مش ور بن حسن آل سلمان  
 هـ ( 774الدم ق  ) ت    بص للير  صسياعيا بص عيرعياد الديص  ابص للير :  



    

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ قصة َبِحيَري الرَّاِهب أمام منهج النقد التاريخي
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 . ، دار الريــان للتــراثم  1988هـــ /  1408" البدايــة والن ايــة ". الطبعــة األولــى  ـ37
دقـــق أصـــوله وحققـــه : د/أحمـــد أبـــو ملحـــم ، و د/علـــي نجيـــب عطـــوي ، واألســـتاذ/فؤاد الســـيد ، 

 واألستاذ/م دي ناصر الدين.
هـ ، مؤسســة علــوم 1402". الطبعة الثالثة  ـ "الفصول في اختصار سيرة الرسول 38

قرآن بدمشق ، ومكتبة دار التــراث المدينــة المنــورة . تحقيــق وتعليــق : محمــد العيــد الخطــراوي ال
 ، ومحيي الدين مستو .

 هـ( 634 تسلييان بص ميس  بص سال  بص  سان الكالعي الحييري ) الكالعي : 
األولى    الطبعة".  والثالثة الخلفاء  االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا    ـ "39
   الجزء األول ..   بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية .  هـ1420

 هـ ( 346اليسعيدي : أبي الحسص علي بص الحسيص بص علي ) ت 
م ، دار الفكــر 1973هـــ/1293"مروج البهب ومعادن الجوهـر" ، الطبعـة الخامسة   ـ40

 . تحقيـق : محمد محي الدين عبد الحميد .
   ( 845 م)  اليقريزي  عل   بص أ يداليقريزي : تقي الديص  

الطبعة األولى    والمتاع".  والحفدة  واألموال  األحوال   من  للنبي  بما  األسماع  إمتاع"  ـ41
.    العلمية   الكتب  دار  ، م  1999هـ/  1420 لبنان   ، بيروت    الحميد  عبد   محمد:    تحقيق ، 

 الجزء الخامس .   النميسي .
أبي عبد هللا محيد بص صسحاق بص تحي بص مند  األ بهاني  ابص مند  األ بهاني :  

 هـ( 395)ت 
الصحابة".  42 معرفة   " األولى  ـ  جامعة 2005هـ/  1426الطبعة  مطبوعات   ، م 

اإلمارات العربية المتحدة . الجزء األول . حققه وقدم له وعلق عليه : الدكتور/عامر حسن  
 صبري . 

 جيا  الديص محيد بص مكرم األاريقي اليصري ) ت ( ابص منظير : 
م ، دار صادر ، بيروت ، لبنان  1994هـ /  1414  الثالثةـ "لسان العرب". الطبعة  43

 . ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
 هـ (   430الحااظ الكبير أبي نفي  األ بهاني ) ت أبي نفي  األ بهاني : 

  



 

 ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ د.عبد الفتاح عبد العزيز رسالن
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النبوة".  44 "دالئل  الثانية،  ـ  .  1986هـ/  1406الطبعة  بيروت   ، النفائس  دار   ، م 
 الجزء األول . حققه : الدكتور/محمد رواس قلعجي ، و عبد البر عباس . 

 هـ ( 218اليلك بص ه ام الحييرى ) ت   ابص ه ام : عبد
الجيـــل ، بيــــروت . الناشــــر : دار هــــ .  1411 األولـــييرة النبويـــة ". الطبعــــة ـ"الســـ  ـ45

 المحقق : طه عبد الرؤوف سعد .
ْندي الييني ) ابص تعقيب الييني :     تأبي عبد هللا محيد بص ييس  بص تعقيب الج 

 هـ(732
: مكتبة اإلرشاد   دار النشر .    الطبعة الثانية". السلوك في طبقات العلماء والملوك ـ "46

 . الجزء األول .   الحسين األكوع الحوالي : محمد بن علي بن    تحقيق.  م1995 ، صنعاء   ،
 : ثانيا ـ املراجع

 أكرم ضيا  العيري )د(
ـ "مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات األخباريين". الناشر: مجمع  47

   الملك ف د لطباعة المصحف الشري  بالمدينة المنورة .
 سعد الير في )د(

م ، الناشــر : 2009هـــ/1430" ، الطبعــة األولــي النبويــةالجــامع الصــحيح للســيرة ـ "48
 مكتبة ابن كثير ، الكويت . الجزء الثاني .  


