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 أبو عمر الباحث .قناة مكافح الشبهات 
 أخالق الرسول الكريم حول الروافض والشيعة النصارى أكاذيب نسف

 بيت سويلم اليهودي بتحريق النبي شبهة أمر 

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله 

 وبعد:    

 حول رمحة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

 سويلمحّرق بيت عندكم تقول أنه  سّيةكيف تقولون عن نبيكم أنه رسوُل الرمحة وكتب القالوا 

 !!؟عىل من فيهاليهودي 

   قال بن هشام يف السّية النبويةا اإلمامواستدلوا بام رواه:  

َثهُ }  ْن َحدَّ َثنِي الِثَقُة َعمَّ ِهيَم ْبِن َعبْدِ  َحدَّ مْحَِن َعْن إْسَحاَق ْبِن إْبَرا ِد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد الرَّ  ، َعْن ُُمَمَّ

 ْبِن َحاِرَثة
ِ
 َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجِدِه، اَّللَّ

ِ
، َأنَّ َناًسا ِمْن امْلُنَافِِقنَي  َقاَل: َبَلَغ َرُسوَل اَّللَّ

 َصىلَّ  َبيِْت ُسَوْيلِم  ََيَْتِمُعوَن يِف 
ِ
اْليَُهوِدِي، َوَكاَن َبيُْتُه ِعنْد جاسوم ، يشّبطون النَّاَس َعْن َرُسوِل اَّللَّ

 يِف َنَفر  اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يِف غَ 
ِ
ْزَوِة َتبُوَك، َفبََعَث إَليِْهْم النَّبِيُّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َطْلَحَة ْبَن ُعَبيِْد اَّللَّ

اُك ْبُن َخلِيَفَة ِمنْ  َبيَْت ُسَوْيلِم  ِمْن َأْصَحابِِه، َوَأَمَرُه َأْن ُُيَِرَق َعَليِْهْم  حَّ  ، َفَفَعَل َطْلَحُة. َفاْقتََحَم الضَّ

ْت ِرْجُلهُ  َظْهِر اْلَبيِْت   (1).{، َواْقَتَحَم َأْصَحاُبُه، َفَأْفَلُتوا  ، َفاْنَكََسَ

 وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
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 ضعيفة جدا:  الرواية  أوال: 

 .وجهالةً  اً انقطاعال تقوم هبا احلُجة ألن يف سندها هذه الرواية ال تصح و

 وهي:مخس  رشوطحتى تنطبق عليه واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثًا صحيحا 

 اتصال السند. -1

 عدالة الرواة. -2

 ضبط الرواة. -3

 انتفاء الشذوذ. -4

 انتفاء العلة. -5

 ا احْلَِديُث الّصِحيُح: :أبو عمرو بن الصالح اإلمام قال َفُهَو احْلَِديُث امْلُْسنَُد اّلِذي َيتِّصُل  َأمَّ

 (2)إِْسنَاُدُه بِنَْقِل اْلَعْدِل الّضابِِط َعِن اْلَعْدِل الّضابِِط إََِل ُمنَْتَهاُه ، َواَل َيُكوُن َشاّذًا ، َوال ُمَعّلاًل.

 علل الرواية:

 الثقة بن هشام قال: حدثنيا :العلة األوَل. 

 ه ؟خبَ  َق هل نعرفه لنصدّ  فمن هو هذا الثقة ؟

هذا شيخه املجهول ق ، ولو تنازلنا وقلنا أن ابن هشام وثّ ال نقبلها عني وحال هذه جهالة كال 

 .فشيخ هذا املجهول أيضا جمهول 
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  أبو عمرو بن الصالح اإلمامقال: 

 (3).ْقُبوَلة  ِعنَْد اْْلاََمِهّيِ َوِرَواَيُتُه َغّْيُ مَ  ، امْلَْجُهوُل اْلَعَداَلِة ِمْن َحيُْث الظَّاِهُر َواْلَباطُِن ََجِيًعا

  اْبُن َكثِّي   اإلمامقال: 

 (4)ال َيْقَبُل ِرَواَيَتُه َأَحٌد َعلِْمنَاُه. فهذا ممنُسِمَي َوََلْ ُتْعَرْف َعيْنُُه من ، َأْو َفَأّما امْلُْبَهُم الَِّذي ََلْ ُيَسمَّ  

 مْحَنِ ْبِن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد الرّ  دِ ُُمَمّ  :العلة الثانية. 

  بن حجر العسقالينا اإلمامقال: 

 (5).طلحة بن عبد الرمحن: صدوق خيطيء ُممد بن

 حققني للرواية::  تضعيف املثانيا 

بالتنبيه عىل ضعف هذه الرواية بسبب العلل املذكورة  النبوية قام عدد من ُمققي كتب السّية

 أعاله

 عبد القادر السّقاف قال الشيخ علوي  : 

 ضعيف. - حادثة إحراق بيت سويلم اليهودي عىل املنافقني

 (6) رواها ابن هشام يف )السّية( بإسناد فيه جمهوالن. 

 قال الدكتور أكرم ضياء العمري: 
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 (7)، فهو ضعيف.رواه بن هشام بإسناد منقطع 

 وقال مؤلفو موسوعة نرضة النعيم: 

 (8) بإسناد منقطع.رواه بن هشام يف السّية 

 إسناد آخر للرواية: 

  بن أيب عاصما اإلمامقال:   

، َعنْ  ِد ْبِن احْلَُصنْيِ مْحَِن، َعْن ُُمَمَّ ُد ْبُن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد الرَّ ، نا ُُمَمَّ
َثنَا َيْعُقوُب ْبُن مُحَيْد  َأبِيِه، َعْن  َحدَّ

، َأنَّ ُعَوْيَم ْبَن  ُ َعنُْه َقاَل أِلَْصَحابِِه َيْوَم ُبِعُثوا إََِل امْلُنَافِِقنَي يِف َبيِْت َُمُْموِد ْبِن َلبِيد  َساِعَدَة، َرِِضَ اَّللَّ

 :  َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ »ُسَوْيَلم 
ِ
 (9).َومِمَّا َأْسنَدَ « َأطِيُعويِن َوَأْحِرُقوُهْم بِالنَّاِر َكاَم َأْمَرُكْم َرُسوُل اَّللَّ

 علل الرواية:

يعقوب بن ُممد بن كاسب.: وَلالعلة األ 

  بن حجر العسقاليناإلمام اقال: 

 (11).يعقوب بن محيد بن كاسب: صدوق ربام وهم

  الذهبي اإلمام وقال: 

 (11).يعقوب بن محيد بن كاسب: تفّرد بأشياء وله مناكّي
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 ُممد بن طلحة بن عبد الرمحن.: العلة الثانية 

 هت ترَجتُ وقد تقدم

 ُُمَمّ  :العلة الثالثة.  ِد ْبِن احْلَُصنْيِ

 .توثيق ابن حبان عتمدونواملحققون من علامء احلديث ال يه إال ابن حبان فقط قْ َل يوثِ 

  بن حجر العسقاليناإلمام اقال: 

 نين يتبأَل إن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان عىل العدالة أليه بن حبان من وهذا الذي ذهب إ

 (12).جرحه مذهب عجيب واْلمهور عىل خالفه

 األلباين الشيخ قال: 

 (13).اخلامسة: عدم االعتامد عىل توثيق بن حبانالقاعدة 

 السنة الصحيحة تنفي القصة:: ثالثا 

 ه وسلم أصحابه عن التحريق بالنار.لقد هنى النبي صىل اهلل علي

  البخارياإلمام روى فقد: 

ُ َعنُْه َحّرَق َقْوًما َفَبَلَغ اْبَن َعبّ َعْن ِعْكِرَمَة َأنَّ َعلِ    ُهْم أِلَنَّ النّبَِي َلْو ُكنُْت َأنَا ََلْ ُأَحِرقْ اس  َفَقاَل يًّا َرِِضَ اَّللَّ

ُ َصىّل    َم َقاَل ال َعَليِْه َوَسلّ  اَّللَّ
ِ
 (14).ُتَعِذُبوا بَِعَذاِب اَّلّل

 !بل لقد غضب النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا علم أن بعض أصحابه أحرق النمل 
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 يف سننه داودأبو  اإلمام فقد روى:  

مْحَِن ْبنِ    َعْن َعْبِد الرَّ
ِ
 َعْن َأبِيِه َقاَل ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

ِ
صىل اهلل عليه وسلم ِِف َسَفر  َفاْنَطَلَق -َعْبِد اَّللَّ

َرُة َفَجَعَلْت َتفْ  َيْنَا مُحََّرًة َمَعَها َفْرَخاِن َفَأَخْذَنا َفْرَخيَْها َفَجاَءِت احْلُمَّ صىل  ُرُش َفَجاَء النَّبِيُّ حِلَاَجتِِه َفَرأ

وا َوَلَدَها إَِليَْها  ؟ َمْن َفَجَع َهِذِه بَِوَلِدَها» ه وسلم َفَقاَل اهلل علي ْقنَاَها «. ُردُّ َوَرَأى َقْرَيَة َنْمل  َقْد َحرَّ

َق َهِذِه » َفَقاَل   (15)«.إِنَُّه الَ َينَْبِغى َأْن ُيَعِذَب بِالنَّاِر إاِلَّ َربُّ النَّاِر » ُقْلنَا َنْحُن. َقاَل «. َمْن َحرَّ

 .عىل هنر الرمحة وينبوع احلنان فداه أيب وأمي صىل اهلل عليه وسلم كْ وبارِ  مْ لِ َس وَ  مهللا ِل َص فَ 

 !!يف قلب هذا الرسول الكريم  جعلها اهلل ما هذه الرمحة العجيبة التي

 حتى النمل كان له نصيب من رمحته !! 

 هذا الرحيمُ  مُ هّ تَّ الرشيفتني يُ من بني ثنايا شفتيه ناعمة متدفقة التي تنساب فهل بعد هذه الرمحة 

 هبذه التهم الفارغة ؟ الـَحنُونُ  الرفيُق الرءوف  الشفوُق 

 قليل من العقل واإلنصاف يا سادة

 ؟ يا قوم ألم تنظروا إَل ما يف كتبكم :اً رابع 

جعل أو وُيرقوهنا بالنارخذوهنا ويأَل هذه املدينة فيحاربوهنا إهم ردّ أو :آمر يقول الرب هانذا} 

 22-34إرمياء  خربة بال ساكن{مدن هيوذا 

 كتاهبم يقول أن رهبم أمر بحرق مدينة كاملة !!

صىل اهلل عليه وسلم ويتهمونه باإلرهاب بحديث ساقط اإلسناد والرأفة الرمحة  نبيَّ ثم هياَجون 

كقول الرب .ترضمون املدينة بالنارنكم أخذكم املدينة أويكون عند } .ةِ نَّ السُّ  صحيِح ل الف  خم ومتن  

 8-8{ يشوع أوصيتكم.انظروا.قد تفعلون



 [7....]املصاحف عثامن يغِّي  أن قبل رواية شبهة - مكافـح الشبهات

 

http://www.youtube.com/antishubohat                                   http://antishubohat.wordpress.com   

ة التي جاهدين حرص األعداد اهلائلفيها وسوف يكون عىل قريبا إن شاء اهلل أبحاث كثّية نحاول 

 املزعوم. هلتم حرقها بأمر من هذا اإل

 مراجع البحـث:

 . يرِ مُ دْ بّيوت ، ت: عمر عبد السالم تَ  -ط دار الكتاب العريب،  157ص 4السّية النبوية البن هشام ج  (1) 

 . سوريا ، ت: نور الدين عنرت -لبنان ودار الفكر  -، ط دار الفكر املعارص  11علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص  (2) 

 . سوريا ، ت: نور الدين عنرت -لبنان ودار الفكر  -، ط دار الفكر املعارص  111علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص  (3) 

 . بّيوت - ، ط دار الكتب العلمية، تأليف أمحد شاكر  92بن كثّي صاالباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث لإلمام   (4) 

 بّيوت ، ت: عادل مرشد . -، ط الرسالة  421تقريب التهذيب لإلمام بن حجر العسقالين ، ص  (5) 

 الرياض . -، ط دار اهلجرة  274، ص 273السّقاف صختريج أحاديث وآثار كتاب يف ظالل القرآن للشيخ علوي   (6) 

 ، ط مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية . 619السّية النبوية يف ضوء املصادر األصلية للدكتور أكرم ضياء العمري ص  (7) 

 عبد الرمحن بن ُممد بن َملُّوح .  ، ط دار الوسيلة جدة ، إرشاف صالح بن عبد اهلل بن محيد ، 389ص 1موسوعة نرضة النعيم ج  (8) 

 الرياض ، ت: د. باسم فيصل أمحد اْلوابرة . –ط دار الراية  4ص 4اآلحاد واملثاين لإلمام ابن أيب عاصم ج  (9) 

 بّيوت ، ت: عادل مرشد . -، ط مؤسسة الرسالة  537تقريب التهذيب لإلمام بن حجر العسقالين ص (11)

 لبنان ، ت: زكريا عمّيات . -، دار الكتب العلمية بّيوت  41ص 2تذكرة احلفاظ  لإلمام الذهبي ج (11)

 ط مكتب املطبوعات اإلسالمية دار البشائر اإلسالمية بّيوت . 218ص 1لسان امليزان لإلمام بن حجر العسقالين ج (12)

 الرياض . –، ط دار الراية  21الدين األلباين صنارص ُممد متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة للشيخ  (13)

 بّيوت . -، ط دار بن كثّي  3117ح 743صحيح البُخاري لإلمام ُممد بن إسامعيل الُبخاري ص( 14)

 .الشيخ شعيب األرناءوط ، ط دار الرسالة العاملية ، ت:  319ص 4سنن أيب داود لإلمام أيب داود السجستاين ج (15)

 تمت بحمد اهلل
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 أبو عمر الباحث كتبه
 غفر اهلل له ولوالديه


