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بسم اهلل افرمحن افرحقم
احلؿد هلل وافلةاة وافسةام ظذ رشول اهلل

أمو بعد:

صوهدت فؼو ًء فعبدافوهوب افطريري وشؾامن افعودة ،يف ـةا ٍم هلم ظن برـي
ؾؼد
ُ
افبؼوع افتي صذ ؾقفو افـبي ،وافتزك هبو! وؿبل ذـر ـةامفم أؿول:
ٌ
مبورك ،وجعل اهلل تعوػ يف ؿوفه وؾعؾه وذاته افزـي،
كعم :كعتؼد أن افـبي
ُ
وافعؾم افـوؾع افذي ّ
وافعؿل
دل ظؾقه،
وأظظم برـوت افـبي افتوحقد افذي جوء به،
ُ
افلوفح افذي أرصد افـوس إفقه ،ثم برـي ذاته ممو ال خيوفف ؾقه أحدٌ من افعؾامء ،وؿد
صح بذفك ؽر خز ظن افـبي ،ومن ذفك مو ثبً يف "صحقح مسؾم" ظن أيب
ّ
ٍ
بؼدح ؾقه موء ؾغسل يديه ووجفه ؾقه ومٍ ؾقه ثم ؿول اذبو
موشى :دظو رشول اهلل
مـه وأؾرؽو ظذ وجوهؽام وكحورـام وأبؼا ؾلخذا افؼدح ؾػعةا مو أمرمهو به رشول
اهلل ؾـودهتام أم شؾؿي من وراء افسس أؾضةا ألمؽام ممو يف إكوئؽام ؾلؾضةا هلو مـه ضوئػي
.
وظـد افبخوري ظن شعد بنن أيب وؿنوص ؿنول  :تشنؽقً بؿؽني صنؽواي صنديدة
ؾجوءين افـبي يعودين ،ؾؼؾً :ينو كبني اهلل إين أتنرك منوالً وإين مل أتنرك إال ابـني واحندة
ؾنلو

بلؾلني منوأ وأتنرك افلؾنٌ ،ؾؼنول ،»ٓ« :ؾؼؾنً :ؾنلو

افـلف؟ ؿول ،»ٓ« :ؿؾً :ؾلو

بوفـلنف وأتنرك

بوفلؾٌ واترك هلو افلؾلنغ؟ ؿنول« :افثؾثث وافثؾثث

ـثر» ،ثم وضع يده ظذ جبفته ثم مسح يده ظذ وجفي وبطـي ،ثم ؿول« :افؾفم اصف
زفً أجد برده ظذ ـبدي ؾقام خيول إأ حتى افسوظي.
شعدا وأمتم فه هجرته» ،ؾام ُ
وظـده ظن ادسور بن خمرمي يف ؿلني ظنروة بنن مسنعود وؿوفنه « :واهلل مثا تثـخم
رشول اهلل كخامة إٓ وؿعت يف ّ
ـف رجل مـفم ؾدفك هبا وجفه وجؾده .» ..
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وظن أكس بن موفك يف ؿلي أم شؾقم وأخذهو من ظرق افـبي وصعره وجعؾته يف
ؿورورة ثم مجعته يف شك ،ؾؼول« :ما تصـعغ؟ يثا أم شثؾقم» ؾؼوفنً :ينو رشنول اهلل
كرجو برـته فلبقوكـو ،ؿول« :أصبت» متػق ظؾقه.
وظن أكس بن موفك « :ـان رشول اهلل إذا صذ افغداة جاء خثدم ادديـثة بثيكقتفم
ؾقفا اداء ،ؾام يمتى بنكاء إٓ ؽؿس يده ؾقفا ،ؾربام جاءوه يف افغداة افباردة ،ؾقغؿس يثده
ؾقفا» رواه مسؾم.
ثاجرة ُ ،
باهل ِ
وظن أيب جحقػي ؿول« :خرج ظؾقـا رشول اهللَ 
أ
ؾتوضثل
ؾثل ِ ََ َبوضثوء
افـاس ُ
يلخذون مثن َؾ ْضثل َو ُضثو ه َ ،ؾ َقت ََؿ أحثحون بثه  -ويف
وكحن باف َب ْط َحاء  ،ؾج َعل ُ
متحث بثه  ،ومثن
رواية :
ُ
افـاس ي ْبت َِد ُر َ
ون ذفك َ
ؾرأيت َ
وء َ ،من أصاب مـه صقئا أ
افو ُض َ
ِ
ب مـه َأخذ من َب َؾ ِل َي ِد صاحبه» رواه افبخوري ومسؾم .
ُيص ْ
اْلؿر َة َؾرماها  ،ثثم أتَثى مـ ِْز َف ِ
ِ
ثه
وظن أكس بن موفك ؿول« :أتَى افـبي مـَى َ ،ؾ َلتَى َْ ْ َ َ َ
َ
األيؿن  ،ثم األَ َي ِ
رس  ،ثثم جعثل
ِِ
وأصار إػ جاكبِ ِه
بِؿـّى  ،وك ََح َر  ،ثم ؿال فِؾحال ِأق ُ :خ ْذ ،
َ
افـاس» متػق ظؾقه.
ُيعطقِه َ
ٍ
وصنعر
ؾؽل هذه األحاديث :حتؼق برـي ذات افـبي وما اكػصل مـفثا منن ظنرق
جوئز ،وؿد اكتفنى ذفنك،
وكحوه ،وـل ذفك ضؾب ًو فزـة افذات ومو اكػلل ظـفو ،وهذا ٌ
ومل يبق من ذفك رء يلح به افتزك من ظرق وصعر وكحوه.
ويبؼى افؽالم ظام بارش افـبي من:
[ ]1افذوات.
[ ]2وافبؼوع.
هل تـتؼل ؾقه افزـي؟ وهل جيوز ضؾى افزـي مـفو؟
أما افثثثثثذوات؛ ؾعذ كوظغ:
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افـوع األول :مو مسه من افذوات تعبد ًا ،ـوحلجر األشود ،وافرـن افقامين ،ؾنن هنذا
ُيستؾم تلشق ًا بوفـبي ،وافزـي يف اتبوع افـبي يف ذفك ـام هنو متنواتر ظنن ظؿنر بنن
اخلطوب ؿوفه« :أما واهلل؛ إين ألظؾم أكك حجر ٓ ترض وٓ تـػث  ،وفثوٓ أين رأيثت
افـبي  اشتؾؿك؛ ما اشتؾؿتك».
وافزـي يف اشتةامه بام أخز افـبي من ؾضل ،وأن ذفك حيً خطويو ابنن ددم وكحنو
مر به.
ذفك ،ومل يلبً ذفك يف افرـن افقامين ؾةا يبؼى إال جمرد افتلد بوالشتةام دن ّ
وافـوع افثاين :مؼتـقوت افـبي اخلاصة :ومو يؽلر مـه اشتعامفه ،ومةامسنته ،ـلوبنه
وظلوه ودكقته ،ؾوشتخدامفو ومةامستفو واالشتشػوء هبو ،رجوء افزـي ؾقفو ٓ ،بلس به،
دو ورد يف افلحقح ظن أيب بردة ؿول :أخرجت إفقـا ظا شثة  -ريض اهلل ظـفثا  -ـحثاء
مؾبدا وؿافت :يف هذا كزع روح افـبي.
وظن أشامء بـنً أيب بؽنر افلنديق رهلل اهلل ظنـفام أخنو أخرجنً جبني ضقوفسني
وؿوفً :هذه ـوكً ظـد ظوئشي حتنى ؿبضنً ،ؾؾنام ؿبضنً ؿبضنتفو ،وـنون افـبني
يؾبسفو ؾـحن كغسؾفو فؾؿرىض يستشػي هبو.
وروى افبخوري ظن أيب حوزم ظن شفل بن شعد ؿول :أؿبل افـبي ... حتى
جؾس يف شؼقػي بـي شوظدة وأصحوبه ثم ؿول« :اشؼـا يا شفل» ،ؾلخرجً هلم هذا
افؼدح ؾلشؼقتفم ؾقه ،ؿول :ؾلخرج فـو شفل ذفك افؼدح ؾؼبـو مـه ،ؿول :ثم اشتوهبه
ظؿر بن ظبد افعزيز ؾوهبه فه.
وروى ابن شعد ظبدافرمحن بن حمؿد بن ظبداهلل ؿول :أوىص ظؿر بن ظبدافعزيز
ظـد ادوت ؾدظو بشعر من صعر افـبي وأطػور من أطػوره وؿول« :إذا مً ؾخذوا
افشعر واألطػور ثم اجعؾوه يف ـػـي ؾػعؾوا ذفك».
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يبق مثن هثذا ـؾثه
وكحو ذفك من أخبور :وـل ذفك من افتزك ادؼوع ،و َ
ّ
وـل من ادظى من ذفك

ء،

ء ؾبغر دفقل ّبغ ،وإكام هي من أـاذيب أـؾة ادال بافباضثل،

وفو ـون من ذفك مو ثبً بؼوؤه إػ افقوم فتداظً اهلؿم إػ كؼؾه واإلخبنور بنه يف ـتنى
افعؾامء من ؿبل ،ـام كؼؾوا خز افؼدح افذي ظـد شفل بن شعد ،وأكس بن موفك ،وج ّبني
افطقوفسي افتي ظـد ظوئشي رهلل اهلل ظـفو ،أمو مو يذـر يف ترـقنو وؽرهنو منن بؼنوء رء
وزور ال جيوز االظتامد ظؾقه ديـنو ،وال
من أثور جسد افـبي ومؼتـقوته ؾؽل ذفك ـذب
ٌ
افوثوق به تورخي ًو.
ومسفو ،وؿد جوء ظن ظبداهلل بن ظؿر وؽره
ومن ذفك أيض ًو مو جوء يف رموكي ادـزّ ،
من افلحوبي ؾقام ورهو ابن شعد ( )254 /1ظن إبراهقم بن ظبد افرمحن بن ٍ
ظبد
افؼوري ،أكه كظر إػ ابن ظؿر وضع يده ظذ مؼعد افـبي من ادـز ،ثم وضعفو ظذ
وجفه.
ثم روى ظن يزيد بن ظبداهلل بن ؿسقط ؿول« :رأيت كاشا من أصحاب افـبي إذا
خال ادحجد أخذوا برماكة ادـز افصؾعاء افتي تع افؼز بؿقامـفم ثم اشتؼبؾوا افؼبؾة
يدظون».
وهذا ادـز زال من ظفد ؿديم ،ؿول صقخ اإلشةام ابن تقؿقي يف "اؿتضوء افكاط
ادستؼقم" (ص« :)368ؾلما افقوم ؾؼد احسق ادـز وما بؼقت افرماكة ،وإكام بؼي من
ادـز خشبة صغرة ؾؼد زال ما ُرخص ؾقه ،ألن األثر ادـؼول ظن ابن ظؿر وؽره إكام هو
افتؿح بؿؼعده».
وأما افبثثثؼثثاع ،ؾعذ رضبغ:
افرضب األول :مو وؿف ؾقفو ،أو جؾس ،أو كومّ ،
ؾؽل ذفك ال جيوز ؿلدهو ،وال
افتزك هبو ،وال تعوهدهو بلي كوع من أكواع افعبودة ظـدهو.
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ومن هذا افـوع مو ـون يتعوهده ابن ظؿر بوفتلد وادشوهبي واالتبوع ،و يؽن يصع
يف تؾك ادواضن ،ـام روى افبقفؼي يف "افؽزى" (ح )10301ظن كوؾع :ؿول :رأيً
ابن ظؿر إذا ذهى إػ ؿبور افشفداء ظذ كوؿته ردهو هؽذا وهؽذا ،ؾؼقل فه يف ذفك
ؾؼول« :إين رأيت رشول اهلل يف هذا افطريق ظذ كاؿته .ؾؼؾت :فعل خػي يؼ ظذ
خػه».
وروى ابن بطي يف "اإلبوكي" ( )262/1ظن أيب جمؾز :ؿول :ؿؾً البن ظؿر :إن اهلل
ز أؾضل من افتؿر ،ؾؼول« :إن أصحايب شؾؽوا ضريؼا ،ؾلكا
ظز وجل ؿد أوشع ،واف ر
أحب أن أشؾؽه».
ويف "اؿتضوء افكاط ادستؼقم" ( )143 /2ظن اإلموم أمحد أن ابن ظؿر ـون يتتبع
مواضع شر افـبي وؾعؾه ،حتى إكه رئي يلى يف موضع ادوء ،ؾسئل ظن ذفك:
ؾؼول :رأيً رشول اهلل يلى هوهـو موء.
ؾؿجرد ؾعل ما ؾعؾه افـبي يف تؾك افبؼاع ٓ ،بلس به ،إٓ أن ُيتخذ متعبد ًا
ومحجد ًا ،ؾفذا افذي مل يؽن ابن ظؿر يػعؾه ،وال أحدٌ من أصحوب افـبي ـام تومهه
افطريري! وهو افذي اصتد كؽر ظؿر بن اخلطوب فه ،ؾقام رواه ابن أيب صقبي وابن شعد
وابن وضوح بنشـود صحقح إػ كوؾع أن ظؿر بن اخلطوب أمر بؼطع افشجرة افتي
بويع حتتفو افـبي  ألن افـوس ـوكوا يؼلدوخو فؾلةاة ظـدهو  ،ؾخوف ظؾقفم افػتـي.
وذفك ألخم أحدثوا ظبودة يف مؽون مل يتعبد افـبي هلل ؾقه بلةاة ،وإكام جؾس ؾقه،
ؾؼول ابن ظؿر ووافده ظؿر بن اخلطوب يف هذا افرضب متػق ؽر مػسق ،وهذا ممو
وهم يف إدراـه افطريري وصـوه يف افزفل :شؾامن افعودة!
وضؾى افزـي من تؾك افبؼوع ،وافتؿسح هبو ،ؾقفو حموذير ظدة ،ومـفو:
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[ ]1أن هذا افـوع من افتزك مل يؽن يف ظفده ،ومل يـؼل ؾقه رء كؼ ً
ةا ملدؿ ًو ،ال
بنشـود صحقح وال حسن وال ضعقف ،وإذا مل يـؼل مع تواؾر افدواظي ظذ كؼؾه ظؾم
أكه مل يؽن يف زموكه.
[ ]2أن برـي ذوات األكبقوء ال تتعدى إػ األمؽـي األرضقي ،وإال فزم أن تؽون ـل
أرض وضئفو ،أو جؾس ظؾقفو ،أو ضريق مر هبو ،تطؾى برـتفو ،ويتزك هبو ،وهذا الزم
بوضل ؿطع ًو ،ؾوكتػى ادؾزوم.
[ ]3أن األمؽـي األرضقي ال تؽون مبورـي إال بدوام افطوظي ؾقفو ،وهي شبى
إظطوء اهلل افزـي ،حتى ادسوجد ؾنخو مبورـي فذفك ،إال أن برـتفو ال تدوم مع زوال
افطوظوت ظـفو.
[ ]4أن افتزك بوآلثور ادؽوكقي وشقؾي إػ مو هو أظظم من تؼديسفو ،واالظتؼود ؾقفو
وهذا حمذور.
[ ]5أن تعظقم افرشول ،وافتامس برـته وحترهيو إكام يؽون افقوم بن :برـي االتبوع،
وافعؿل بسـته .
وأما افرضب افثاين من افبؼاع :ؾفي افبؼوع افتي صذ ؾقفو افـبي ،ومـه مو روى
افبخوري ظن موشى بن ظؼبي ؿول« :رأيت شا بن ظبداهلل يتحرى أماـن من افطريق
ؾقصع ؾقفا وحيدث أن أباه ـان يصع ؾقفا وأكه رأى افـبي صذ اهلل ظؾقه و شؾم يصع
يف تؾك األمؽـة ،وحدثـي كاؾ ظن ابن ظؿر أكه ـان يصع يف تؾك األمؽـة ،وشلفت
شادا ؾال أظؾؿه إٓ واؾق كاؾع ًا يف األمؽـة ـؾفا إٓ أهنام اختؾػا يف محجد بؼ
افروحاء».
وتلمل ؾعل ابن ظؿر إكام هو (ظن افصالة) ال ظن تؾك افشجرة افتي ؿطعفو ظؿر
بن اخلطوب ألن افـبي اشتظل هبو ،ومل يؽن ابن ظؿر وال شومل وال كوؾع وال
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ظؿر بن ظبدافعزيز يذهبون فتؾك افشجرة ،ويلؾون ظـدهو حتى يزظم افطريري أخم
خموفػون دو روي ظن ظؿر بن اخلطوب يف ذفك.
وصةاة ابن ظؿر يف ادواضن افتي صذ ؾقفو افـبي ـل ذفك من بوب ضؾى برـي
االتبوع ومواؾؼي افعؿل ال من بوب تتبع األثر وضؾى برـي افبؼعي ،ؾؾم يثبت من افبؼاع
ؾقفا برـة تزيد ظذ ؽرها إٓ ادحاجد افثالث ومحجد ؿباء ،وما ظدا ذفك ؾافزـة إكام
هي يف آتباع ،وؾعل مو ؾعؾه رشول اهلل ،ـوفلةاة يف وادي ذي احلؾقػي افذي أمره
اهلل تعوػ أن يلع ؾقه ،وادشعر احلرام ،وداخل افؽعبي ،وكحو ذفك ،ر
وـل بؼعي ثبت أن
افـبي صذ ؾقفو ال بلس من اتبوظه يف ذفك وافلةاة ؾقفو ـام صذ ؾقفو افـبي وفقس
ذفك تزـ ًو بوفبؼعي ـام طـه افطريري وافعودة ،وإكام هو تزـ ًو بوالتبوع وافتلد
بوفـبي ،وال جيوز أن ُحيدث يف ذفك ظبود ٌة أخرى من صةاة وذـر أو ُيتؿسح بوفسبي
أو احلقطون وكحوه.
ؾنن حلل من افـوس رء من ذفك ؾفو ادـؽر افذي خى ظـه ظؿر بن اخلطوب،
بعؾم ورؤيي من أصحوب افـبي ؾؽون إمجوظ ًو ،دو ؾقه من ؾتح بوب افػتـي ظذ افـوس،
ـام روى ابن أيب صقبي وشعقد بن مـلور وابن وضوح وؽرهم بنشـود صحقح ظن
معرور بن شويد األشدي ؿول  :خرجً مع أمر ادممـغ ظؿر بن اخلطوب من مؽي إػ
ادديـي  ،ؾؾام أصبحـو صذ بـو افغداة ثم رأى افـوس يذهبون مذهب ًو ؿول :أين يذهى
همالء؟ ؿقل :يو أمر ادممـغ مسجدٌ صذ ؾقه رشول اهلل وهم يلتون يصؾون ؾقه،
ــوئس
ؾؼول« :إكام هؾك من ـون ؿبؾؽم بؿلل هذا ،يتبعون دثور أكبقوئفم ؾقتخذوخو
َ
ِ
وبقعو ،من أدرـته افلةاة يف هذا ادسجد ؾؾ ِّ
ؾؾقؿض وال يتعؿدهو».
قلل ومن ال
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توشع مستـؽر،
ؾتلمل هم ذهبوا إػ مؽون صذ ؾقه رشول اهلل فقصؾوا ؾقه ،وهذا ّ
دو ؾقه من مػورؿي حمل إػ حمل ضؾب ًو يف برـي افبؼعي ،وال برـي ؾقفو زائدة ظذ ؽرهو ،وفو
مر هبو ظؿر فلذ ؾقفو ،ؾلكؽر ظؿر هذا افتوشع وادبوفغي.
ّ
ومن جـس صـقع ظؿر مو كؼل شـدي اخلواتقؿي ؿول :شلفـو أبو ظبد اهلل –اإلموم
أمحد بن حـبل -ظن افرجل يليت ِ
هذه ادشوهد ،ويذهى إفقفو :ترى ذفك؟ ؿول :أمو ظذ
حديٌ ابن أم مؽتوم أكه شلل افـبي :أن يلع يف بقته حتى يتخذ ذفك ملذ ،وظذ
مو ـون يػعؾه ابن ظؿر رهلل اهلل ظـفام ،يتتبع مواضع افـبي وأثره :ؾؾقس بذفك بلس
أن يليت افرجل ادشوهد ،إال أن افـوس ؿد أؾرضوا يف هذا جدًّ ا وأـلروا ؾقه ،كؼل ذفك
صقخ اإلشةام يف "اؿتضوء افكاط ادستؼقم" (.)271 /2
مراده ادشوهد افتي صذ ؾقفو افـبي ،ؾلؿر اإلموم أمحد ذفك بام جوء يف حديٌ ابن
أم مؽتوم ،وظتبون ،ثم أكؽر اإلموم أمحد افتوشع واإلؾراط ،وهو مو خوف مـه ظؿر بن
اخلطوب ظذ ادسؾؿغ مـه.
ؿول ابن وضوح يف "افبدع" (ص« :)91وـون موفك بن أكس وؽره من ظؾامء
ادديـي يؽرهون إتقون تؾك ادسوجد وتؾك اآلثور فؾـبي  بودديـي ،مو ظدا ؿبوء وأحد ًا».
وؿول ابن وضوح :وشؿعتفم يذـرون أن شػقون افلوري دخل مسجد بقً ادؼدس
ؾلذ ؾقه ومل يتّبع تؾك اآلثور وال افلةاة ؾقفو ،وـذفك ؾعل ؽره ممن ُيؼتدى به  ،وؿدم
وـقع أيض ًو ؾؾم َيعدُ ؾعل شػقون .
ؿول ابن وضوح رمحه اهلل « :ؾعؾقؽم بوإلتبوع ألئؿي اهلدى ادعروؾغ ،ؾؼد ؿول بعض
من مه :ـم من ٍ
أمر هو افقوم معروف ظـد ـلر من افـوس ـون مـؽر ًا ظـد من مه،
ومتؼرب إفقه بام يبعده ظـه ،وـل بدظي ظؾقفو زيـي
ومتحبى إفقه بام يغضبه ظؾقه،
ٌ
وهبجي».
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مر هبا افـبي وآثاره،
ؾتبغ مما تؼدم أن افطريري خؾط بغ ظؿوم افبؼاع افتي ّ
وافبؼاع افتي صذ ؾقفا ،واضؾق افؼول بجواز تتبع دثور افـبي ، وخؾط هو وصوحبه
بغ مو حلل ظـد صجرة احلديبقي ،وادوضن افذي ـون يلع ؾقه افـبي ،وفؽل ٍ
أثر
دالفته ومعـوه ،وحؽؿه ،ومو أكؽره ظؿر بن اخلطوب من افلةاة ظـد صجرة احلديبقي
مر
مـؽر ال جيوز مطؾؼ ًو ،ومل يؼل أحد من أصحوب افـبي بجواز افلةاة يف ـل موؿع ّ
به افـبي ،أو جؾس ؾقه ،أو كوم ،وكحو ذفك.
وأمو افرضب افلوين :ؾوألصل إبوحي افلةاة ؾقام ثبً أن افـبي صذ ؾقه ،إال أن
خيشى ظذ افـوس يف افػتـي وافتوشع ؾ ُقـؽر ،ومن ذفك إكؽور ظؿر بن اخلطوب ظذ من
ـون يؼلد ادؽون افذي صذ ؾقه افـبي ،ـام تؼدم.
مر هبا افـبي:
وظذ ذفك يؽون ٓبن ظؿر ضريؼتان يف ادواضن افتي ّ
إحدامها :أن يؽون مر هبو من ؽر صةاة ،ؾقؿر هبو ابن ظؿر ،ويلـع ؾقفو ـام صـع
افـبي دزيد حى افتلد ،وؾعل مو ؾعؾه افرشول ،وفقس يف ذفك ـؾه ضؾى برـي
افبؼعي واألثر.
وافثاكقة :مو صذ ؾقه افـبي :ؾؽون ابن ظؿر يلع ؾقفو ـام صذ افـبي ،اؿتدا ًء
وتلشق ًو بوفلةاة ،وفقس ضؾب ًو يف برـي افبؼعي ،وتتبع ًو ألثر افـبي.
وهذا افـوع من افتلد اكػرد به ابن ظؿر فشدة اتبوظه فؾـبي ،وحموـوته جلؿقع
أظامفه ،ؿول ابن رجى يف "ؾتح افبوري" (« :)428/3وؿد ـون ابن ظؿر مشفورا بتتبع
دثور افـبي ،ومن ذفك صةاته يف ادواضع افتي ـون يلع ؾقفو .وهي ظذ كوظغ:
أحدمهو :مو ـون افـبي يؼلده فؾلةاة ؾقه ،ـؿسجد ؿبوء.
وافلوين :مو صذ ؾقه افـبي اتػوؿو إلدراك افلةاة فه ظـده ،ؾفذا هو افذي اختص
ابن ظؿر بنتبوظه».
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ومل يؽن أصحوب افـبي يػعؾون ملل ؾعؾه هذا ،ؿول صقخ اإلشةام يف "اؿتضوء
افكاط ادستؼقم" (« :)274 /2وألن مو ؾعؾه ابن ظؿر مل يواؾؼه ظؾقه أحد من
افلحوبي ،ؾؾم يـؼل ظن اخلؾػوء افراصدين وال ؽرهم ،من ادفوجرين واألكلور ،أكه
ـون يتحرى ؿلد األمؽـي افتي كزهلو افـبي.»
ؾصل
إذا تبغ مو تؼدم ،ؾنن افطريري ؿد ؿول« :اظتؼاد برـي افـبي كظ ّن أن مؽاك ًا صذ
ؾقه افـبي ؾقه برـة ومقزة ،وفذفك بودر ظتبون إػ افسمال ،ممو يدل ظذ أن هذا معـى
ٍ
ؾوش ظـد افلحوبي ،وأجوبه افـبي ،وهـو يرتػع افـظر ويرتػع اخلةاف! أجوبه افـبي
وؿول :أرين أين تريد أن أصع؟ إال وهو يزـي ضؾبه ورأيه ويم ّمن ظؾقه».
ؾاظسض ظؾقه مؼدم افزكامج :أن هذا ربام يف حال حقاته ٓ ،بعد مماته!
ؾلضوف افعودة ؿوفه« :مو هو ذط يف حول احلقوة! ألن افلحوبي ـوكوا يتزـون
بشعر افـبي ،يتزـون بؿةابس افـبي ،يتزـون بوألصقوء افتي دستفو يد افـبي،
ملل رموكي ادـز ،يتزـون بآثور افـبي ،وطؾً ظـد أم شؾؿي أو ؽرهو واألواين افتي
ـوكً .»...
ؾؼوضعه افطريري بؼوفه« :األموـن  ..األموـن ،ابن ظؿر يلع دو دخل افؽعبي
يلع حقٌ صذ رشول اهلل.»
ؾوظسض ظؾقه ادؼدم بلـقع ظؿر يف افشجرة!
ؾؼول« :هذه ظؾقفو ظةامي اشتػفم ـبرة ،أكو يؼقـي أن هذا احلديٌ ال يلح ،ال
يلح إشـود ًا ؾفو من مـؼطع ألكه من روايي كوؾع ظن ظؿر ،وكوؾع مل يدرك ظؿر ،وفو
ـون من ؾوق كوؾع يذـر فذـره كوؾع ،افـؼطي األهم :أن هذا اخلز ؾقه أن ظؿر يؼول:
«إكام أهؾك من ـان ؿبؾؽم أهنم ـاكوا يتتبعون آثار أكبقا فم» ،إذا هذا أمر يستى ظؾقه
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هةاك أمي ،ضقى معؼول أمر يستى ظؾقه هةاك األمي ،ال يوجد ظؾقه ديي حمؽؿي ،وال
يوجد ؾقه حديٌ صحقح ،وإكام يوجد ؾؼط يف أثر موؿوف مـؼطع! ضقى ـم ؾقه
حديٌ يف إشبول افلقوب؟ وـم ؾقه من حديٌ يف إظػوء افؾحقي؟ وـم ؾقه حديٌ يف
خلول افػطرة ،بقـام هذا األمر افذي ؾقه هةاك األمي ال يوجد ؾقه إال هذا اخلز؟ ثم هل
يعؼل أن أمرا يؼوفه ظؿر هبذه افشدة ،خيوفػه ؾقه ابـه ظبداهلل بن ظؿر ،وحػقده شومل بن
ظبداهلل بن ظؿر ،وشبطه ظؿر بن ظبدافعزيز ،ومواله كوؾع ،ـل همالء خيوفػون ظؿر،
إذا دل ظؿر ال يواؾؼون ظذ هذا األمر ،ؾفل يعؼل يؽون هذا أمر ظؿر؟».
وهذ ا افؽةام فقس بجديد افطرح ،ؾؼد شبؼه بـلر أملول هذه افشبه مجوظي ،وهي
بعقـفو صبه أمحد زيـي دحةان وافرمع وـلر من ادتلوؾي افغةاة ادتلخرين! واشتدفوا
بؿلل مو ذـره افطريري بػعل ابن ظؿر ،وشومل وكوؾع ،وظؿر بن ظبدافعزيز،
وبحديٌ ظتبون.
ويل م هذا احلوار ظدة تـبقفات:
افتـبقه األول :ؿول افطريري« :مؽاك ًا صذ ؾقه افـبي ؾقه برـة ومقزة ،وفذفك بودر
ظتبون إػ افسمال ،ممو يدل ظذ أن هذا معـى ٍ
ؾوش ظـد افلحوبي ،وأجوبه افـبي ،وهـو
يرتػع افـظر ويرتػع اخلةاف! أجوبه افـبي وؿول :أرين أين تريد أن أصع؟ إال وهو
يزـي ضؾبه ورأيه ويم ّمن ظؾقه».
ؾقؼول :هذا ٌ
ٌ
باضل ،وٓ دفقل ظذ مزية افبؼاع افتي صذ ؾقفا افـبي ظذ
ؿول
ؽرها ،وؿد صذ افـبي يف بقوت ٍ
كػر ـثر من افصحابة ـبقوت أزواجه ،وبقت مؾقؽة
جدة أكس ،وبقت ابن أم مؽتوم ،وبقت ظتبان ،ومواضن ظدة ذـرها ابن ص ّبة يف تاريخ
ادديـة ،و يؼل أحدٌ من أصحاب افـبي أن تؾك افبؼاع هلا مزية ظذ ؽرها ،و ُيـؼل
ظـفم أهنم ـاكوا يتتبعوهنا فؾصالة ؾقفا وضؾب برـة افبؼعة.
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ومطؾوب ظتبون جوء ظـدمو ؿول :أكو رجل رضير افبك .ؾلل يو رشول اهلل يف بقتي
مؽوكو أختذه ملذ أو مسجد ًا دن يؽن ألن افبؼعي تؽون ؾقفو افزـي ،وإكام رؽى يف
مؽون حيى أن يلع ؾقه تلشق ًو بوفـبي ،وبوبه بوب ؿول اهلل تعوػ﴿ :و أ ِ
اَّت ُذوا ِم ْن َم َؼا ِم
َ
ِ
قم ُم َص ًذ﴾ [افبؼرة ]125 :ؾقلع ادسؾم خؾف مؼوم إبراهقم اؿتدا ًء وتلشق ًو
إِ ْب َراه َ
بوفـبي وال يعتؼد مو يعتؼده افطريري! أن تؾك افبؼعي بعقـفو ؾقفو من افزـي مو فقس
يف ؽرهو من افبؼوع ،ؾؿجرد صةاة افـبي يف بؼعي ال يزيدهو ؾضقؾي ظذ ؽرهو من
ٍ
ؾوش بغ افلحوبي ال شؾف فه ؾقه من
ومعـى
افبؼوع ،ؾدظوى افطريري أن هذا ؾفم
ً
أصحوب افـبي وال من أئؿي افدين ،ومل يتخذهو ؽر أصحوهبو ملؾقوت هلم ،حتى
يـودي افطريري بوفلةاة ؾقفو ،واظتؼود مزيد افزـي ؾقفو.
وؿد أخرج حديٌ ظتبون افبخوري ومسؾم وأصحوب افسـن ومل يسجم أحدٌ مـفم
بام يدل ظذ مزيد برـي افبؼعي ،وال اظتؼود ذفك ،وإكام اشتدفوا به ظذ صةاة افتطوع يف
افبقوت ،وصةاة افـوؾؾي مجوظي وكحو ذفك.
ؾؿن أين فؾطريري هذا افػفم؟
ؿول صقخ اإلشةام ابن تقؿقي يف "جمؿوع افػتووى" (« :)468-467 /17وذفك
أن ادتوبعي أن يػعل ملل مو ؾعل ظذ افوجه افذي ؾعل ألجل أكه ؾعل .ؾنذا ؿلد
افلةاة وافعبودة يف مؽون معغ ـون ؿلد افلةاة وافعبودة يف ذفك ادؽون متوبعي فه
وأمو إذا مل يؼلد تؾك افبؼعي ؾنن ؿلدهو يؽون خموفػي ال متوبعي فه ،ملول األول دو ؿلد
افوؿوف وافذـر وافدظوء بعرؾي ومزدفػي وبغ اجلؿرتغ ـون ؿلد تؾك افبؼوع متوبعي فه
وـذفك دو ضوف وصذ خؾف ادؼوم رـعتغ ـون ؾعل ذفك متوبعي فه وـذفك دو صعد
ظذ افلػو وادروة فؾذـر وافدظوء ـون ؿلد ذفك متوبعي فه وؿد ـون شؾؿي بن األـوع
يتحرى افلةاة ظـد األشطواكي ؿول ألين رأيً رشول اهلل يتحرى افلةاة ظـدهو ؾؾام
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رده يؼلد تؾك افبؼعي ألجل افلةاة ـون ذفك افؼلد فؾلةاة متوبعي وـذفك دو أراد
ظتبون بن موفك أن يبـي مسجدا دو ظؿي ؾلرشل إػ رشول اهلل ؿول فه إين أحى أن
تلتقـي تلع يف مـزأ ؾوختذه ملذ ،ويف روايي ؾؼول :تعول ؾحط أ مسجدا ،ؾلتى
افـبي ومن صوء من أصحوبه ،ويف روايي :ؾغدا ظع رشول اهلل وأبو بؽر افلديق
حغ ارتػع افـفور ؾوشتلذن رشول اهلل ،ؾلذكً فه ،ؾؾم جيؾس حتى دخل افبقً ؾؼول:
«أين حتب أن أصع من بقتك؟» ؾلذت فه إػ كوحقي من افبقً ؾؼوم رشول اهلل ؾؼؿـو
وراءه ؾلذ رـعتغ ثم شؾم .احلديٌ.
ؾنكه ؿلد أن يبـي مسجدا وأحى أن يؽون أول من يلع ؾقه افـبي وأن يبـقه يف
ادوضع افذي صذ ؾقه ؾودؼلود ـون بـوء ادسجد وأراد أن يلع افـبي يف ادؽون
افذي يبـقه ؾؽوكً افلةاة مؼلودة ألجل ادسجد مل يؽن بـوء ادسجد مؼلودا ألجل
ـوكه صذ ؾقه اتػوؿو وهذا ادؽون مؽون ؿلد افـبي افلةاة ؾقه فقؽون مسجدا ؾلور
ؿلد افلةاة ؾقه متوبعي فه بخةاف مو اتػق أكه صذ ؾقه بغر ؿلد».
افتـبقه افثاين :يف ؿول افعودة« :مو هو ذط يف حول احلقوة! ألن افلحوبي ـوكوا
يتزـون بشعر افـبي ،يتزـون بؿةابس افـبي ،يتزـون بوألصقوء افتي دستفو يد
افـبي ،ملل رموكي ادـز ،يتزـون بآثور افـبي ،وطؾً ظـد أم شؾؿي!! أو ؽرهو
واألواين افتي ـوكً.»...
ؾقؼول :شبق اجلواب ظن هذا أن هذه األصقوء ادذـورة ـؾفو من افـوع اجلوئز افتزك
يبق ر ٌء من ذفك
به من ذات افـبي أو مو المس جسده من مؼتـقوته اخلوصي ،ومل َ
افقوم.
افتـبقه افثافث :ر ّد افطريري حديٌ كوؾع ظن ظؿر يف ؿطع افشجرة بعؾتغ
إشـوديي ومتـقي:
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أما افعؾة اإلشـادية:
ؾبوكؼطوع إشـوده ،ألن كوؾع مل يدرك ظؿر بن اخلطوب ،وهو صحقح إػ كوؾع،
وكوؾع من افبقً اف ُعؿري ،ومل يعرف ظـه افتدفقس ،وال افروايي ظن افضعػوء ،وملل
هذا ادرشل حمؾه حمل االتلول.
وؿد احتٍ به ؽر واحد من افعؾامء ـعقسى بن يوكس -مػتي أهل ضرشوس -وابن
وضوح وصقخ اإلشةام ابن تقؿقي وافشوضبي يف دخرين.
ّ
وؿول ابن ظبدافز يف "االشتذـور" (« :)360 /2وؿد ـره موفك وؽره من أهل
افعؾم ضؾى موضع افشجرة افتي بويع حتتفو بقعي افرضوان وذفك واهلل أظؾم خموفػي دو
شؾؽه افقفود وافـلورى يف ملل ذفك».
أما افعؾة ادتـقة:
ؾؿن جفتغ ظـد افطريري وهم ؾقفام ومه ًو بقـ ًو:
اْلفة األوػ :زظم أن ظؿر بن اخلطوب ؿول« :إكام أهؾك من ـان ؿبؾؽم أهنم
ٌ
خؾط ّبغ،
ـاكوا يتتبعون آثار أكبقا فم» يف أثر كوؾع افسوبق! ظـد ؿلد افشجرة ،وهذا
وظؿر إكام ؿول ذفك يف ادوضن افذي ذهى افؼوم يلؾون ؾقه ألن افـبي صذ ؾقه
ـام تؼدم يف روايي ادعرور بن شويد ،وصدق ظؿر ،حتى فو ؿوفه يف صجرة افبقعي ،وهذا
ٍ
ٍ
من ؾؼه ظؿر يف كظوئر ظدة ،ؾنن ـون ظؿر ؿول هذا يف ( ٍ
طاهر) ؾؼد ؿوهلو
مـؽر
ؾعل
ؿبؾه افـبي يف ( ٍ
ٍ
صادق) خق ظذ أمته أن يتجووزا ؾقه إػ مو هو أصد،
ؿول مؼو ٍع
ؾؾام ؿول افلحوبي :يو حمؿد يو شقدكو وابن شقدكو ،وخركو وابن خركو ،ومو ؿوفوا إال
حؼو! ومع ذفك ؿول رشول اهلل« :يا أهيا افـاس ظؾقؽم بتؼواـم ٓ ،يحتفويـؽم
افشقطان ،أكا حمؿد بن ظبد اهلل ظبد اهلل ورشوفه ،واهلل ما أحب أن ترؾعوين ؾوق مـزفتي
افتي أكزفـي اهلل» ،وؿول ٓ« :تطروين ،ـام أضرت افـصارى ابن مريم ،ؾنكام أكا ظبده،
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ؾؼوفوا ظبد اهلل ،ورشوفه» ،وشلفه افلحوبي ظن رء من ديـفم ؾؼول هلم افـبي:
«ذروين ما ترـتؽم ،ؾنكام أهؾك من ـان ؿبؾؽم ـثرة شماهلم ،واختالؾفم ظذ أكبقا فم،
ما هنقتؽم ظـه ؾاكتفوا ،وما أمرتؽم به ؾلتوا مـه ما اشتطعتم» ،ؾوهلةاك يف األمي بػعل مو
مل يلذن اهلل تعوػ به أصد وأصد ،ؾةا ؽرابي أن يؼول ظؿر ملل هذا افؼول.
ثم من ؿول فك يو ضريري أن افـبي مل يبغ هذا ـام ّبغ أمر افؾبوس وافؾحقي؟
ؾؼد ثبً يف "افلحقح" ظن ظوئشي رهلل اهلل ظـفو :أن أم شؾؿي رهلل اهلل ظـفو
ذـرت فرشول اهلل ــقسي رأهتو بلرض بوحلبشي ومو ؾقفو من افلور .ؾؼول« :أوفئك
إذا مات ؾقفم افرجل افصاف  -أو افعبد افصاف  -بـوا ظذ ؿزه محجدا ،وصوروا ؾقه
تؾك افصور ،أوفئك رشار اخلؾق ظـد اهلل يوم افؼقامة».
و"هلام" ظـفو :ؿوفً :دو كزل برشول اهلل ضػق يطرح مخقلي فه ظذ وجفه ،ؾنذا
ـشػفو ظن وجفه ،ؾؼول  -وهو ـذفك « :-فعـة اهلل ظذ افقفود وافـصارى ،اَّتذوا
ؿبور أكبقا فم محاجد» حيذر مو صـعوا ،فوال ذفك أبرز ؿزه ،ؽر أكه خق أن يتخذ
مسجدا ،أخرجوه.
ودسؾم ظن جـدب بن ظبد اهلل ؿول :شؿعً افـبي ؿبل موته بخؿس وهو يؼول:
« إين أبرأ إػ اهلل أن يؽون يل مـؽم خؾقل؛ ؾنن اهلل ؿد اَّتذين خؾقال ،ـام اَّتذ إبراهقم
خؾقال ،وفو ــت متخذا من أمتي خؾقالَّٓ ،تذت أبا بؽر خؾقال ،أٓ وإن من ـان
ؿبؾؽم ـاكوا يتخذون ؿبور أكبقا فم وصاحلقفم محاجد ،أٓ ؾال تتخذوا افؼبور محاجد،
ؾنين أهناـم ظن ذفك».
أٓ يؽػي هذا دٓفة ظذ أمهقة هذا األمر وخطورته ،وأن تتب بؼاع افصاحلغ أحقاء
وأموات ًا فؾتعبد ؾقفا من أشباب افؾعـة وهالك األمم افحابؼة بافؾعـة وافعذاب.
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ف دو
واْلفة افثاكقة :زظؿه بلن ؾعل ظؿر هذا يف إكؽوره افلةاة ظـد افشجرة! خمو َف ٌ
ٌ
خؾط ّبغ ،ؾةا تعورض بغ
ثبً ظن ابن ظؿر وشومل وكوؾع وظؿر بن ظبدافعزيز! وهذا
صـقع ابن ظؿر وشومل وكوؾع وظؿر بن ظبدافعزيز ومو أكؽره ظؿر ظـد افشجرة،
ؾلوفئك افؼوم افذين أكؽر ظؾقفم ظؿر صـقعفم :إكام ـون ألخم اختذوا جمؾس ًو جؾس ؾقه
ّ
وملذ ،وهذا مل حيلل ؿط من ابن ظؿر وال شومل وال كوؾع ،ؾفم إكام
افـبي متعبد ًا
ـوكوا يلؾون يف ادواضن افتي (صذ) ؾقفو افـبي ،ـام شبق بقوكه.
وأمو مو جوء ظن ظؿر بن ظبدافعزيز ؾفو بوب دخر ،ؾقام ثبً أكه من ذات افـبي
ـشعره ،أو من مؼتـقوته ـوفزدة وافؼضقى ،وهذا جوئز ـام تؼدم ،وال يعورض مو جوء
ظن ظؿر بن اخلطوب.
تم ادراد بوختلور ،وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو حمؿد ،وظذ دفه وصحبه أمجعغ.
وـتى
بدر بن ظع بن ضامي افعتقبي
اجلؿعي  21رمضون 1438هن

