املتواتر من األماكن يف مؤلفات السرية النبوية
وميكن إمجال امللحوظات واألخطاء اليت وقع فيها معايل الدكتور يف هذا املبحث على النحو التايل:
أ-إن مما يؤخذذ علذى معذايل الذدكتور يف قولذ :أومل:و املتذوااأل مذن األمذاكن املذؤلورت يف مؤل ذات الةذ ت النبويذ و أ ذ:

ذأل

األماكن يف مكان وا د ،هو مكان مولده صلى هللا علي :وسلم ،ومل يتعألض ملكان آخذأل مذع أ ذ :صذألق لهولذ :واألمذاكنو
واذأل كريذ ا مذذن األمذذاكن املتذوااألت يف كتذذل الةذ ت كالكعبذ املمذألف  ،ولإذذأل يمذذوا ،ومهذذاا إلذألاهيم ،وال ذ ا واملذذألوت ،وعألفذذات،
ومىن ،ومودل  ،كلها أماكن متوااألت ذكألت يف كتل الة النبوي وهلا اترخيها احلافل.
فهذد اذذأل معذذايل الذدكتور ذكذذأل ذلذ كلذ :وأمهلذذ ،:وأدهذذد ةذذ-:يف هذذا املبحذذث -يف إلبذذات مكذان املولذذد والذذوعم ذذ:
متوااأل مع أن صنيع :يدل دوما على أن مكان املولد ليس من األماكن املتوااألت قطعذا ،أل ذ :هذل عذن الكتذل الذيت ذكألهذا
أهنذذا يكذذب أرلع ذ أق ذوال يف يديذذد مكذذان وملداذذ :صذذلى هللا عليذذ :وسذذلم ،وا ذ

دليذذل قطعذذب عل ذى عذذدا الت ذوااأل ،ف ذ ن

التذوااأل يف أمذذأل مل يهبذذل فيذذ :اعذذدد األق ذوال ،فذذنحن مذري مل يفذذد أقذوامل متعذذددت يف يديذذد موقذذع الكعب ذ أو املهذذاا أو ال ذ ا
واملذذألوت أو لإذذأل يمذذوا ،والةذذبل يف ذل ذ أهنذذا مت ذوااألت عنذذد النذذال ،أمذذا مولذذد النذذر صذذلى هللا عليذذ :وسذذلم فهذذد ذكذذأل عل ذذاء
الة ت أرلع أقوال يف يديده وليس لينها األديح ،فهذا دليل على عدا اوااأله.
لذذل هنذذا مذذن خيذذالر الذذدكتور يف قولذذ :ويذذألل أن مذذا ردحذذ :الذذدكتور لذذيس ل ذذحيح ومل دليذذل عليذذ ،:مريذذل المذذي

ذذد

اجلاسأل وهو متخ ص يف هذا اجملال ،وكذل المي عبذد هللا العيايذب ،وسذيؤك ذكذأل أقواهل ذا ،فذدعول التذوااأل مل ميكذن
قبوهلا من معايل الدكتور حبال.
ب-إن ذكذذأل عل ذذاء الة ذ ت لهمذذاكن هذذو ابذذع حل ذوادة الة ذ ت النبوي ذ ولذذيس أصذذال  ،وأمذذا عن ذوان املبحذذث ك ذذا ذكذذأله
معايل الدكتور فيو ب صال ذل  ،وهذا ليس ل حيح.
ج -لهذد ايذت ل مذذا سذطأله معذذايل الذدكتور يف هذذذه املةذؤل  1املذودوت علذذى مطالطذات ع ليذ غذ مهبولذ  ،اةذتطألب مذذن
مريل معالي :هو أستاذ منهج البحث العل ب يف كلي المأليع جبامع أا الهألل ،أذكألها ك ا يلب:
املغالطة األول :ذكألها معايل الدكتور لهول ::إن املؤرخني هلم منهجان:
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األول :اطل الليل ،وهو الذي يذكأل مجيع ما يذاهده مذن غذأل ،يذو ،وقذد أيذار إ هذذا لهولذ::و إذ إن مذن وظذا ر
املؤرخ أن يألصد كل ما يهال عن املكان واحلدة ،ل أل النظأل عن صحت ،:أو عدا صحت:و.9
الرياين :يكون أكريأل دق  ،فيةهط من املعتبار ما مل امهد ل :المذواهد ،لذني يف النهايذ الذألادح ،وقذد أيذار إ هذذا
لهولذذ::و ومذذنهم مذذن يكذذون أكريذذأل دقذ  ،فيةذذهط مذذن املعتبذذار مذذا مل امذذهد لذذ :الم ذواهد ،أو الوقذذا ع ودن ذي لذذدء ،ومذذن
عذألض هلذذا يألاذذد عليهذا فيوي هذذا ،ويبطلهذذا مذن اعتبذذاره ،لذذني يف النهايذ الذألادح مذذن الذ األقذوالو ،2قذذال:و ومذذن هذذذه
املدوانت ذكأل:
كتاب:و املستيعاب يف أمساء األصحابو ذكأل هل الن عبد الرب ،قال :قال الول  :ل ت ل :أمذ :صذلى هللا عليذ:
وسذذلم أ ا التم ذأليش يف يذذعل أ طالذذل عنذذد اجل ذذألت الوسذذطى ،وولذذد صذذلى هللا عليذذ :وسذذلم ك ذ يف الذذدار الذذيت كا ذذت
ادعى حمل د لن يوسر أخب احلجاج...و.4
فإذا رجعنا إىل كتاب ابن عبد الرب رضي هللا عنه سنجد ما يلي:
 -1أن الذن عبذذد الذذرب يف هذذذه املةذذؤل ولذذذات-وهذذب مولذذده صذذلى هللا عليذذ :وسذذلم -مل يتعذذألض إ هذذد أي روايذ  ،لذذل
ذكأل الألوا ت وسكت عنها ،فهو يف هذه املةؤل ولذات ليس من أصحاب املنهج الرياين ،وإمنا ذكأل معايل الذدكتور أ ذ:
مذذن أصذذحاب املذذنهج الريذذاين ،ذكذذأل لعذذده ذذص ال ذول ليريبذذت لذذ :مكذذان املولذذد وهذذذا إيهذذاا للهذذارن ن هذذذا الهذذول هذذو
ال حيح ،وهذه الطأليه خمال لهما العل ي  ،وخاصذ إذا عل ذت أن الذن عبذد الذرب ذكذأل قذومل م يذا يف مولذده صذلى هللا
علي :وسلم ،ومل يألدح ييإا ،وسؤلني هذه لعد قليل.
-9اراكبت معايل الذدكتور أمذألا خمال ذا لهما ذ العل يذ -ولعلذ :مذن غذ ق ذد -فهذد ع ذد إ هذل الذن عبذد الذرب لهذول
ال ذول و ذذذ منذذ :آخذذأل عمذذأل كل ذذات وهذذب:و وذل ذ يذذوا امللنذذني مللنذذيت عمذذألت ليل ذ خلذذت مذذن يذذهأل رم ذذانو ،5وقذذد
ذذذفها معذذايل الذذدكتور ،ألهنذذا هذذالر م ذألاده ،إذ لذذا سذذيهع معذذايل الذذدكتور لذذني أم ذألين أ

مهذذا مذذأل ،ف مذذا أن ردذذح هذذذا

الهول-هو صنيع :هنا -فعلي :اكون وملدت امل ط ى صلى هللا علي :وسلم يف يهأل رم ان ،ومعايل الدكتور لعلذ :ممذن مل
يهول لذا الهول ،ألن يهألت يذوا املولذد ا ذوه يذهألت مكذان املولذد ألا ذل كريذ ت ،وقذد ردذح معذايل الذدكتور قذول املألقأليذوي
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يف اتريذ الذذوملدت وهذذو املمذذهور ،وسذذيؤك قأليبذذا ،وإمذذا أن يذذألد هذذذا الهذذول ليةذذلم لذذ :اتريذ وملدت امل ذذط ى صذذلى هللا عليذذ:
وسلم يف الرياين عمأل من رليع األول وهو املهم عند من حيت لون وملولد ،ف ي ح إلبذات مكذان املولذد لذذا الهذول ،ألن
من يريبت أن اتريذ الذوملدت هذو الريذاين عمذأل مذن رليذع األول لذن يأللذى لذذا الهذول ،وهذذا الذألد هلذذا الهذول دليذل علذى أ ذ:
لذيس تذواأل ك ذذا يذدعب معذذايل الذذدكتور ،ومذن املعلذذوا أن يذذألدح أن وملداذذ :صذلى هللا عليذذ :وسذذلم يف الريذاين عمذذأل مذذن رليذذع
األول هم مجذع كريذ  ،فذؤين املتذوااأل واملخذال ون أكريأليذ ل مذع العلذم أ ذ :مل ميكذن اجل ذع لذني مكذان املذي د واتريذ املذي د يف
الريذذاين عمذذأل مذذن رليذذع األول ،ولكذذن الذذذي ميكذذن مع ذ :اجل ذذع لذذني مكذذان الذذوملدت واتري ذ املذذي د ،هذذو الهذذول ن مولذذده
المألير كان يف يهأل رم ان ،وهذا ما يألده األكريألي  ،فليت معايل الدكتور يتنب :هلذا امللحظ املهم.
وعلي :فيبهى الهول اآلخأل الذي ذكأله الن عبد الرب ر  :هللا وهو :أ  :صلى هللا علي :وسلم ولد يف يعل لذ هايذم

1

ويكون هو الألادح ،ولهما ف ن معايل الدكتور مل يذكأل األديح :هنذا صذألحيا لذل ي هذم مذن موق ذ :مذن كتذاب املسذتيعاب
وأ  :ممن يعت د الألادح ،وسيؤك األديح :هلذا الهول صألحيا.7
املغالطة الثانية :إرو معايل الدكتور ملن يهألأ هذا املبحث ،فهو عدما ردح قذول الذن عبذد الذرب يف أن النذر صذلى هللا
علي ذذ :وس ذذلم ول ذذد يف ال ذذدار ال ذذيت ا ذذدعى حمل ذذد ل ذذن يوس ذذر-ك ذذا ي ه ذذم م ذذن ص ذذنيع ،:د ذذاء يف يليل ذذ :لكت ذذاب وال ذذألوض
األ ذذر...و للةذذهيلب وت 581ه ذ ذذو وذكذذأل أن وملداذذ :يف الذذدار الذذيت كا ذذت حمل ذذد لذذن يوسذذر قذذول لذذعير ،وذلذ ألن
الةذذهيلب ذكذذأل الهذذول ل ذذيط الت ذأليل ،يذذث يهذذول :فهذذد ذكذذأل:و أن النذذر صذذلى هللا عليذذ :وسذذلم ولذذد ولمذذعل ،وقيذذل:
ولذذدار الذذيت عنذذد ال ذ ا ،وكا ذذت لعذذد حمل ذذد لذذن يوسذذر أخذذب احلجذذاج ،لنتهذذا يليذذدت مةذذجدا ذذني جذذت...و صذذدر
ديريذذ :عذذن مكذذان وملدت الألسذذول صذذلى هللا عليذذ :وسذذلم ولهذذول ال ذألادح ،ك ذذا هذذب عذذادت املل ذذني ،لذذىن ولهذذول اآلخذذأل
املألدوق ،وهو أ  :وولد ولدار اليت عند ال او ف ن أعهبها لهول::و وقيلو وهب للت أليل ،والت عيرو.8
فالهذذارن سذذيحتار هذذل الذذدار الذذيت ذكألهذذا الذذن عبذذد الذذرب ،غ ذ الذذيت ذكألهذذا الةذذهيلبل فيكذذون حل ذذد لذذن يوس ذر داران،
إ ذذدامها ول ذ ذ ا واألخ ذذألل ك ذذان آخ ذذألل أا ه ذذب دار وا ذذدل أن

ذذد ل ذذن يوس ذذر يخ ذذان خمتل ذذان ،أن أن مع ذذايل

الدكتور ل :أكريأل من األديح ،أن أ  :يذكأل األديح كل صذا ل كتذاب فهذط ومل يذذكأل رأيذ ،:مذع أ ذ :سيت ذح ف ذا ك أ ذ:
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يألدح أن مولده صلى هللا عليذ :وسذلم هذو مكذان مكتبذ مكذ املكألمذ اآلن ويذدافع عنذ :لهذوه ،مذع أن النذاظأل يف الكتذالني
يألل لولوق أهن ا مل يألدحان ،صألا

قومل ،لل يذكألان األقوال فهط.

مع أن الهول الذي قذواه هذو مولذده ولمذعل مذن غذ يديذد ألي دار ولمذعل ،فذالهوملن لذيس فيه ذا مذا يأليذد معذايل
الدكتور من يديد املكان وملوقع املعألو .
ولذذو قيذذل :إن الذذوملدت غالبذذا اكذذون يف ليذذت الوالذذد ،لهيذذل :هذذذا ا ت ذذال ،وهنذذا ا ت ذذاملت أخذذألل وديهذ  ،منهذذا :أن
املألأت امل عند الوملدت أو قبلها لهليذل اذذهل إ ليذت أمهذا أو ع تهذا أو خالتهذا ذ اعينهذا علذى الذوملدت ،وهذذا أمذأل
معول ل :من قدمي.
وعلي :ف ن األمأل إذا اطأله إلي :امل ت ال لطل ل :املستدملل ،فعاد األمأل إ ودوب املستدملل ذا مل يعذارض ريلذ،:
واألديح أ د امل ت املت لط دليل يكم يف إلبات اله ي  ،وهذا أمأل مألدود عل يا.
املغالطة الثالثة :الدعول لط دليل ،وهب يف هذا ال ل كري ت ،ولكن سؤذكأل ما خيص هذه ال هألت ،وهب:
-1أن الةذذهيلب ر ذذ :هللا إذا قذذألن الهذذول :لهيذذل فهذذذا يذذدل علذذى ا ذذعير الهذذول ،إذ يهذذول معذذايل الذذدكتور:و لذذىن
ولهول اآلخأل املألدوق ،وهو أ  :ولد ولدار اليت عند ال ا ،ف ن أعهبها لهول ::وقيل وهب للت أليل ،وال عيرو.2
وهذا اهول من :على الةهيلب ،فاعت اد وقيذلو لت ذعير الهذول لذيس مذن مذنهج أصذحاب الةذ  ،وقذد علذم اةذاهلهم
يف املذألو ت أصذ فكيذر يذدقهون هذذا التذدقيش ،لذل هذذا املذذنهج هذو لذبعل احملذدلني ،وقذد قذألأت مهدمذ الةذهيلب لعلذذب
أظ أل لذا التن يص فلم أ ده ،فلعل هذا الت أليش من معايل الدكتور ،ولكن لهسر مل حيال  :ال واب في ا قألر.
ك ا أين اتبعت هذا يف كتاب الةهيلب ،إذ قلت :لعل معايل الدكتور اتبع هذا يف الكتذاب فودذد أن هذذا هذو مذنهج
الةذذهيلب ،إذ الذذدكتور معل ذذوا قذذدره يف البحذذث العل ذذب ،ولكذذن لهسذذر قذذد ودذذدت الة ذذهيلب ي ذذدر ق ذذومل خمتل ذذا فيذذ:
ولهيلو يهول وهو أقألب لل واب يث قذال :ووقذال يف أمهذات لذ عبذد منذا وأان صذ ي فؤمهذا :لنذت عبذد هللا لذن
سعد العم ت لن مذ ج ،إمل أقلها ،فيةتحيل أن يكون يف ع أل هايم من هذو الذن لذ :ل ذلب :ولكذن هكذذا رواه الربقذب
عذذن الذذن همذذاا ،ك ذذا قلنذذا ،ورواه غذ ه لنذذت عبذذد هللا مذذن سذذعد العمذ ت وهذذب روايذ الطةذذاين وقذذد قيذذل فيذذ :عا ذذذ هللا وهذذو
أقألب إ ال وابو.13
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فا ظأل كير قذال الةذهيلب :قيذل ،عهذل قولذ :فهذال وهذو أقذألب لل ذواب ،ولكذن لعذل هذذا ممذا فذات معذايل الذدكتور
وأ ببت ل ت ظأله إ هذه ال ا دت ،لت حح املعلوم .
-9ذكذذأل معذذايل الذذدكتور أن الذذن عبذذد الذذرب والةذذهيلب وال ذذاحلب ذكذذألوا الهذذول ال ذألادح يف هذذذه املةذذؤل ولكنذذ :مل يذذذكأل
مةذتندهم يف اذذألديحهم ،مذع أهنذذم مل ي ذذأل وا للدذيح قذذول مذذن األقذوال ،فذ ن كذذان معذايل الذذدكتور يذذألل أهنذم ردحذوا قذذومل،
فليذكأل املةتند على ذل اللديح من كتبهم ،إذ ما هل :عنهم ليس في :أي األديح لهول دون اآلخأل.
وقذذد رادعذذت هذذذه الكتذذل ،ومل أدذذد أ ذذدا مذذن أصذذحالا ردذذح قذذومل مذذن األقذوال ،لذل يذذذكألوهنا ويتجاويوهنذذا إ غ هذذا
لل مل يهت ون لا ،وما وددا :هو األديح ال احلب ر  :هللا يف كتالذ :أ ذ :ولذد كذ مل يف غ هذا ،وأمذا املذواطن الذيت كذ
فلذذم يذذألدح منهذذا يذذيإا ،11وإن كذذان معذذايل الذذدكتور هذذو املذذألدح فليذذذكأل مةذذتنده ودليلذذ ،:فذذالعلم ل ذ دليذذل غ ذ مهبذذول،
وي يل اآلخألين أقوامل مل يهولوها غ مهبول.
-2م ذذا ذك ذذأله ع ذذن املهألي ذذوي ر ذذ :هللا مل ي ذذذكأل ل ذذ :دل ذذي علذ ذى األديح ذذ :م ذذع أن املهألي ذذوي مت ذذؤخأل د ذذدا فه ذذد ا ذذويف س ذذن
(845هذ ذذ) وقذذول املهأليذذوي يتعذذارض مذذع هذذل الذذن عبذذد الذذرب الذذذي هلذذ :معذذايل الذذدكتور سذذالها ،ألن اتريذ الذذوملدت واملكذذان
متعارلان ،ومعايل الدكتور يهول لك الهولني ،وقد فاا :أن الهول لك الهولني مجع لني املتناق ات ،وقد اهدا ليا .:
-4أما دعذول معذايل الذدكتور أن ال ذاحلب قذدا الهذول الذألادح لمذبء مذن الت ذيل فهذذه دعذول عألي ذ مل يودذد هلذا
أي دليل وغاي ما ذكأله ال احلب أ  :ذكأل البيت ،ذكأل من وع :ومن ايلاه ،فؤين الت يل يف اللديحل
مع أ  :ردح صألا

أ  :ولد صلى هللا علي :وسلم ك فهط ،ومل يألدح ييإا آخأل ،وهذا كتال :مطبذو ،،فل ادعذ :مذن

أراد التوليش والتريبت.
-5وأما املنهج الذي ذكأله عن الدكتور عبد هللا الأل يلب لهول::و إن من التدقيش ما يكذون خألودذا عذن مذنهج التذدقيش
والت حذذيص ،وذل ذ

ين ذذا يك ذذون التذذدقيش م ذري  ،ااباعذذا ل

ت ذذاملت ال ذذعي  ،وإسذذهاطا ل

الريالت وألدل واملنهج ،إن األخذ ومل ت ذاملت ال ذعي اهذاه لطذ لذدليل ،وإن احلكذم ل

ت ذذاملت الألادح ذ  ،أو

ت ذاملت ال ذعي يف مهالذل

امل ت املت الألادح  ،أو األدل الألادح عدول عن منهج التحهيش والتريبت ،ولو لدا ظاهأل األمأل أ  :ادقيشو.19

 11ا ظأل :سبل اهلدل والألياد يف س ت خ العباد (.)228/1
 19ا ظأل :األماكن املؤلورت املتوااألت يف مك املكألم عألض ويليل (.)29

فليس ل :ع ق ولوعنا ،ألن الدكتور الأل يلب ي لض ودذود ا ت ذاملت رادحذ وأخذألل مألدو ذ  ،أمذا مةذؤل حبرينذا
أع مكذان مولذد النذر صذلى هللا عليذ :وسذلم فلذيس فيهذا قذول رادذح وآخذأل مألدذوق البتذ  ،اللهذم إمل إن قلنذا إن ال ذاحلب
ردح إن مولده عند رغبذ معذايل الذدكتور ،فذ يتودذ :هذذا املذنهج إ مةذؤلتنا ،ألن امل ت ذاملت متةذاوي  ،وعلذى معذايل
الدكتور أن يبحث على منهج آخأل يبحث اللديح لني امل ت املت املتةاوي .

