


 

 

 

 مقدمة
منزلًة عظيمًة يف نفوس املسلمني، فهي مصدر التشريع الثاين، وهي   النَّبويَّةالسنَّة حتتلُّ 

ِ ل وَسلَّمصلَّى هللُا عَليِه كالم رسول هللا  هللا تعاىل مصدِر التشريِع األوَّل، والشارح  مالكاملبنيِِ
َ لِلِناِس ما نُزَِِل إِلَيِهم َوَلَعلَُّهم يَ تَ َفكَّروَن﴾  :له أيًضا كما قال تعاىل ﴿َوأَنزَلنا إِلَيَك الذِِكَر لِتُ َبنيِِ

 .لسنَّةإال اب على الوجه احلق[، وال يكتمل فهم اإلسالم بل ال يصحُّ فهمه ٤٤: ]النحل
لسهاِم املشكِِكني واملغرضني قدميا وحديثا، لتهوينها  غرضا اوهذا األمر هو ما جعله

 وإضعاف هيبتها يف النفوس.
هام القدمية احلديثة اليت  األُمويَّة الدَّوَلة ادِِعاء أنَّ  املوجَّهة إىل السنَّة النبوية ومن تلك السِِ
 ؛األحاديث النبوية ت بعضعوضاستغلَّت منصبها و  أشرفت على تدوين احلديث النبوي

 وتقرِِبشيعة آل البيت،  يقصِ وتُ ، ى نظامهااملشروعية الدينية عل يضفتا و م سلطاهنتدعل
واإلمام  ،رِضَي هللُا َعنه؛ كالصَّحايب اجلليل أيب ُهريرة املعاونني هلم يف ذلك العلماء املوالني هلم

م الزهري الذي أشرف على عملية تدوين  الزهري رمحه هللا يف وضع األحاديث؛ حيث اُّتُِّ
، وإجاَزُّتم أبحاديث وضعوها، فقد جاءه رجل منهم أَُميَّةمبجاملة بين  السنَّةجانب كبري من 

 :قال له "؟"أحدِِث هبذا عنك اي أاب بكر: يقال له إبراهيُم بن الوليد وعرض عليه كتااب وقال
صرف الناس  بغيةَ  ؛وأنه وضع حديث ال تشد الرحال "دِِثُكموه غريي!إي لعمري، فمن حي"

على -عن احلج أثناء صراع عبد امللك مع ابن الزبري! حىت أن الزهري اعرتف بذلك فقال 
 ."مراء أكرهوان على كتابة أحاديثإن هؤالء األ" :-حد زعمهم

ا كتاابته مرجعً   الذي تعدُّ  ،(يهرز جولد )املستشرق اليهودي : وقد أسس هلذه الشبهة
لبحث العلمي ر به كثري من الذين ُُيدعون ابثَّ ا للمستشرقني يف العصر احلديث، وتَ هام  

 فجر اإلسالم سلسلة كأمحد أمني صاحب  ؛ة عند هؤالء املستشرقنيواملوضوعية املتوّهَّ 
 .، وغريّهاالسنَّةأضواء على  كتاببو رية صاحب  أ، وحممود وضحى اإلسالم وظهر



ه تِ رعَ كانت هذه الورقة للكشف عن عوار هذه الشبهة، وإثبات حفظ هللا لدينه وشِ ف
 اليت بيَّنها نبيُّه عليه الصَّالة والسالم.

 :متهيد
من  السنَّة اثبت، وهو أنَّ  قبل أن جنيب عن هذه الشبهات ال بد أن ننطلق من أصل  

 ﴿ِإاِن ََنُن نَ زَّلَنا الذِِكَر َوِإاِن َلُه حَلاِفظوَن﴾ :هللا حبفظه كما يف قوله تعاىلل كفَّ الذِِكر الذي ت
كما قال تعاىل ﴿َوأَنزَلنا إِلَيَك الذِِكَر   السنَّةو  يشمل الكتاب الذكر، حيث إن [٩: ]احلجر

َ لِلِناِس ما نُزَِِل إِلَيِهم َوَلَعلَُّهم يَ تَ َفكَّروَن﴾  .[٤٤: ]النحل لِتُ َبنيِِ
عند  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّم هرسولإليه تعاىل وإىل  هللا تعاىل أمر ابلردِِ  أنَّ : هذا يؤكدو 

فضال عن هذا ، إىل سنته هو الردُّ : بعد وفاته صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمإىل الرسول  زاع، والردُّ النِِ 
 .صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّمعشرات اآلايت اليت تمر بطاعة الرسول 

ومن احملال أن حييلنا هللا تعاىل على أصل يعلم زواله أو حتريفه ابلكلية كما يزعم 
 ،اسة وامللوكالكتب اليت أبيدينا قد تثرت أبهواء السَّ  املغرضون، فإهنم يزعمون أن أصحَّ 

 ؟!فكيف مبا دوهنا من الكتب ،هلم ملةً ا وجماواة نفاقً عها الرُّ ووضَ 
يعا ال تشر -اليت هي مبنزلة القرآن  النَّبويَّةالسنَّة ي إىل إلغاء اعتبار إن هذا املسلك يؤدِِ 

صة نة جململه، وخمصِِ فهي مبيِِ  ،(1)"كما يف احلديث "أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه  -تشريفا
 . يف كتب أصول الفقهما هو مبنيَّ  ىلابلتشريع، ع دة ملطلقه، وتستقلُّ ، ومقيِِ هلعامِ 

 نْي رئيسيَّ  سؤالنيسنطرح  ، ويف سبيل ذلكُّتافت هذه الشبهةننطلق اآلن يف كشف ول
 :، وّهاموضوعية هذه الدعوى وُّتافتها انعدام لِِي لناتُ و  قد هذا البحث،تَنِظم لنا عِ 
ذب على النفاق حىت أيمروا العلماء ابلكو  هبذا السوء أَُميَّةهل كان بنو  •

 !؟وَسلَّمصلَّى هللاُ عَليِه النَّيب 

                                                      
(، وغريّها من حديث املقدام بن معد يكرب وأيب ُهريرة ٤٦٠٤(، وأبو َداُوَد برقم )٢٦٦٤رواه الرتمذي برقم ) (1)

 (.15٠٤صحيح أيب داود )يف  وغريّها، وقال الرتمذي: حديث حسن غريب، وصححه االلباين



هبذا  مرِضَي هللُا َعنه وفيهم بعض الصحابة- هل كان العلماء حينها •
تدارك المر بعد زوال يُ ملاذا مل و  ؟منهم حد  أ ا دون إنكارِ مجيع  الضعف حىت يطاوعوهم 

 ؟إن حصل أَُميَّةحكم بين 
 ولنبدأ ابجلانب األول: اجلانبني هذين يف القول لوقد آن األوان لتفصي

 :يف ميزان العدل أَُميَّةبنو 
وتضخيم السلبيات وإغفال  والتحريف هائل من التشويه ِلَكم ِ  أَُميَّةبين  ض اتريخُ عرَّ تَ 

اسيني، يف زمن خصومهم العبُكتب أغلب التاريخ   طبيعي لكون تاج  اإلجيابيات، وهذا نِ 
 تقلو نأبخبار كثرية تُ ب األدب والتواريخ وامتألت كت -كما يقولون-والتاريخ يكتبه املنتصر 

 .أَُميَّةساّهت يف رسم صورة ذهنية غري حقيقية عن طبيعة دولة بين  ،دون حتقيق
س هذه ابل ناحبثنبدأ ولكن دعنا   لننتقل بعد إىل ملوكها الذين  الدَّوَلةتنقيب عن مؤسِِ
 خلفوه.

 :الُمويَّة الدَّوَلةس مؤس ِ  حال
 ،جليل صحايبي ، وهو رِضَي هللُا َعنه ُسفَيانبن أيب  ُمعاِويَةهو  األُمويَّة الدَّوَلةمؤسس 

ة م قبل فتح مكهم، أسلَ املؤمنني وأمريُ  ، وخالُ وأحد َكتَ َبة الوحي للنيب صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّم
النَّيب دعا له ، و التفاقوحسن إسالمه اب ،(1)مكةىل فتح إوقت عمرة القضاء وأخفى إسالمه 

 .(2)ُمعاِويَة الكتاب واحلساب وقه العذاب"اللهم علم ": فقال وَسلَّمصلَّى هللاُ عَليِه 
 ومن التابعني ابنُ  ،كابن عباس وجرير والنعمان بن بشري؛  روى عنه كثري من الصحابة

 .روة بن الزبري وابن سريين وغريهماملسيب وع
وا عليه، مشهورا ته واجتمعُ ه رعيَّ ياسة حتبُّ السِِ   جيدَ ا قواي   يف دنياه حاكمً وكان عاقاًل 

لوك املسلمني ن مُ كن مِ "فلم يَ  :شيخ االسالم رمحه هللا عنه ابحللم والكرم والرأي واحلزم، يقول
 أايم أيب بكر ن بعده أما إذا نسبت أايمه إيله إيل أايم مَ إذا نسبت أايمُ  ُمعاِويَةمن  خري   ك  ملِ 

                                                      
 .(1٢٠ /3) للذهيب سري أعالم النبالء :، ينظريف زمن إسالمه خالف وقيل أسلم عام الفتح (1)
(، وصححه بشواهده األلباين يف السلسلة الصحيحة 17٢٠٢أمحد من حديث العرابض بن سارية ) اإلمام رواه (2)
(3٢٢7.) 



ه وهلذا والَّ  ؛ابتفاق أهل العلم ن حسن إسالمهمم ُمعاِويَة"و  :وقال أيضا "وعمر ظهر التفاضل
ملا مات أخوه يزيد  ُسفَيانأخيه يزيد بن أيب  موضعَ  -رِضَي هللُا َعنه-عمر بن اخلطاب 

الناس، وكان أحد األمراء الذين بعثهم أبو بكر  من خيارِ  ُسفَيانابلشام، وكان يزيد بن أيب 
، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، مع أيب ُسفَيانيزيد بن أيب : وعمر لفتح الشام

بن اخلطاب   عمرُ وىلَّ  ُسفَيانعبيدة بن اجلراح، وخالد بن الوليد، فلما تويف يزيد بن أيب 
 يف الوالية، وال  ايب ن حيُ هو ممَّ  الئم، وليسَ  خذه يف هللا لومةُ مل يكن تَ  مكانه، وعمرُ  ُمعاِويَةَ 
قبل اإلسالم،  ُسفَيانأابه، بل كان من أعظم الناس عداوة ألبيه أيب  ُسفَيانن حيب أاب كان ممَّ 

حىت إنه ملا جاء به العباس يوم فتح مكة كان عمر حريصا على قتله، حىت جرى بينه وبني 
ليس هلا  ُمعاِويَةفتولية عمر البنه  ،ُسفَيانالعباس نوع من املخاشنة بسبب بغض عمر أليب 

 .(1)"رهلإلمارة ملا أمَّ سبب دنيوي، ولوال استحقاقه 
 ،ةرَّ سِ وك على األَ ا ابمللُ قادُّتَ  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمه الرسول شبَّ  حبرية   ل محلة  أوَّ  وقد قادَ 

يف سبيل هللا يركبون  زاةً غُ  وا عليَّ ضُ رِ من أميت عُ  انس  " :اا مرفوعً رِضَي هللُا َعنهحرام  فعن أمِِ 
 ت بالدوامتدَّ  ،وكةيت الشَّ وِ وقَ  صل االجتماعُ يه حَ وبتولِِ  (2)"ةرَّ سِ األَ ا على ج هذا البحر ملوكً بَ ث َ 

  .وأصحابه ملا ذكره أحد إال خبري اليت جرت بينه وبني عليِ   ولوال الفتنةُ  ،ا وغرابً املسلمني شرقً 
 :مارِضَي هللاُ َعنه موقفه من عليِ  

 كما ذكر ذلك  ،عليه َعنه رِضَي هللاُ يف فضل علي  يشكُّ  رِضَي هللُا َعنه ُمعاِويَةمل يكن 
أاب مسلم اخلوالين ومجاعة معه دخلوا  أنَّ : د من غري وجهرَ "وقد وَ : حيث يقول ابن كثريعنه 

مين   ألعلم أنه خري  وهللا إيِنِ : ثله؟ فقالأم أنت مِ  انازع علي  هل تُ : فقالوا له ُمعاِويَةعلى 
: عن جرير بن عبد احلميد عن مغرية قال اكثري أيضً   ل ابنُ قَ ، ون َ (3)"مينِِ  ابألمرِ  وأفضل، وأحقُّ 
: اتلته؟ فقاليه وقد قَ بكِ أتَ : هي، فقالت له امرأتُ بكِ يَ  جعلَ  ُمعاِويَةإىل  عليِ   قتلِ  "ملا جاء خبُ 

 .(4)"والعلمِ  والفقهِ  ال تدرين ما فقد الناس من الفضلِ  إنكِ  وحيكِ 

                                                      
 .(1/٢٩7خمتصر منهاج السنَّة ) (1)
 (.1٩1٢( ومسلم )٢788)، أخرجه البخاري متفق عليه (2)
 (.8/13٢)البداية والنهاية البن كثري  (3)
 .(8/133)املصدر نفسه  (4)



رمحه هللا  القرطيب يقول، ماَعنهرِضَي هللُا  لعليِ   ُمعاِويَة صحيح سبُّ  ومل يثبت بسند  
موصوفًا به من العقل  ُمعاِويَةما كان لِ  ؛هه وسبِِ عنِ ح بلَ أن يصرِِ  ُمعاِويَة"يبعد على : تعاىل

ما فيها  ، وأصحُّ ال يصحُّ  روى عنه من ذلك فأكثره كذب  والدين، واحللم وكرم األخالق، وما يُ 
، وإمنا وهذا ليس بتصريح ابلسبِِ  (راب؟ تُ أابَ  ما مينعك أن تسبَّ ): اصأيب وقَّ  عد بنِ ه لسَ قولُ 

ما عنده من ذلك، أو من نقيضه، كما قد ظهر من  امتناعه ليستخرجَ  عن سببِ  هو سؤال  
 .(1)وعرف احلق ملستحقه" سكت وأذعن، ُمعاِويَةجوابه، وملا مسع ذلك 

عن عامر بن سعد بن  ابب فضائل علييف ما رواه مسلم يف صحيحه  وهو يشري إىل
ما منعك أن تُسبَّ أاب : سعدًا فقال ُسفَيانبن أيب  ُمعاِويَة"أمر : أيب وقاص، عن أبيه قال

، فلن أُسِبُه، ألن صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمأِما ما ذكرت ثالاًث قاهلنَّ له رسول هللا : تراب؟ فقال
يقول  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمعت رسول هللا تكون يل واحدة منهنَّ أحبُّ إيلَّ من مُحر النَّعم، مس

اي رسول هللا، خلَّْفتين مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول : له وخِلفه يف مغازيه فقال له عليِ 
أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبِوة ": صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمهللا 

 ،"ألُْعطنيَّ الراية رجاًل حيبُّ هللا ورسوله وحيبُّه هللا ورسوله": ومسعته يقول يوم خيب ،"بعدي
فُأيت به أْرَمد فبصق يف َعْينه ودفع الراية إليه، ففتح هللا  "يل علياً  ادع": فتطاولنا هلا فقال: قال

َوِنَساَءاَن َوِنَساءَُكْم َوأَنْ ُفَسَنا }فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َندُْع أَبْ َناَءاَن َوأَبْ َناءَُكْم : عليه، وملِا نزلت هذه اآلية
ا وفاطمة وحسنً  اعلي   صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّم، دعا رسول هللا [٦1َوأَنْ ُفَسُكْم{ ]آل عمران: 

 .(2)"هؤالء أهلي اللهم": فقال ،اوُحسينً 
 وإمنا أرادأمر سعدًا بسبِِ علِي،  ُمعاِويَةهذا احلديث ال يفيد أن : وجوابه أن يُقال

 ُمعاِويَةَ ، ومل نعلم أن ذلكعن  سعدُ  فكشف لهعلِي،  عن املانع من سبِِ  أن يستفسرَ  ُمعاِويَةُ 
سعد، ولو   لرأيِ  هو تصويب   ُمعاِويَةَ  ه، وسكوتُ بَ منه وال عاق َ  غضبَ  سعد   عندما مسع ردَّ 

 نع كما يِدعي الشيعة ومن اتبعهم، ملا سكتَ   عليِ   على سبِِ  ب الناسَ ظاملًا جيُ  ُمعاِويَةُ كان 
مر بسِبه وال رضي أنه مل أي ه، ولكن مل حيدث من ذلك شيء ، فُعلمه على سبِِ جبَ وألَ  سعد  

 . بذلك
                                                      

 ( . ٢7٩ – ٢78/  ٦)  للقرطيباملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (1)
 .(37٢٤برقم ) (83 /٦سنن الرتمذي ) (2)



هذا، ليس فيه تصريح أبنه أمر  ُمعاِويَةقول ": شارًحا هذا احلديث رمحه هللا قال النووي
هل امتنعت تورعًا أو : ، كأنه يقولله من السبِِ  ه، وإمنا سأله عن السبب املانعسعدًا بسبِِ 

وإن كان  ،حمسن   ، فأنت مصيب  خوفًا أو غري ذلك. فإن كان تورعًا وإجالاًل له عن السبِِ 
 معهم، وعجزَ  ولعل سعدًا قد كان يف طائفة يسِبون، فلم يسبَّ . غري ذلك، فله جواب آخر

 وأنكر عليهم، فسأله هذا السؤال. عن اإلنكار
ه يف رأيه واجتهاده، وُتظهر ئَ طِِ ما منعك أن تُ : معناه وحيتمل توياًل آخر أنَّ : قالوا

 .(1)خطأ"نا واجتهادان وأنه أَ للناس حسن رأيِ 
عي األمر لنفسه قبل حتكيم احلكمني يدَّ  ُمعاِويَة"ومل يكن  :وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا

بعد حكم احلكمني، وكان غري واحد من عى ذلك ا ادَّ بل إمنَّ  ،ى أبمري املؤمننيوال يتسمَّ 
له وال صهره وهو أوىل ا وليس لك سابقته وال فضعلي   قاتلُ تُ  ؟مل َذا: يقول له ُمعاِويَة عسكرِ 

هم أن عسكر علي فيه لظنِِ  ُمعاِويَةلكن قاتلوا مع  ،بذلك ُمعاِويَة؟ فيعرتف هلم ابألمر منك
ائل الصَّ  لون دفعا لصياهلم وقتالُ قاتَ وأهنم يُ  ،ظلمة يعتدون عليهم كما اعتدوا على عثمان

 .(2)جائز"
رِضَي هللاُ وقد روى مسلم يف صحيحه وأمحد وغريّها من حديث أيب سعيد اخلدري 

فيقتلها  ق بينهما مارقة  مرُ تني فتَ رقَ تفرتق أميت فِ " :قال صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمأن رسول هللا  َعنه
أقرب  ىولكن األخر  ،معها حقِ  ُمعاِويَةأن طائفة  ىوهو يدل عل ،"أوىل الطائفتني ابحلق

 . للحق
أهل البدع  ةِ عامَّ  فيه مدخلُ  والطعنِ  ُمعاِويَة لكون سبِِ  -نسبيا-يف هذا  ناوإمنا أطل

 .اا واملستشرقني وأذانهبم حديثً من الروافض واملعتزلة قدميً  َنراف سواءً واال
 :املغرية بن شعبة قائال ىأوص ُمعاِويَةاليت تقول أن  الرواايتِ َوممَّا سبق يتبني لنا كذب 

أصحاب علي وأن تضطهد  عثمان وأن تسبَّ محة لِ الرَّ  ا وأن تطلبَ علي   مل يف أن تسبَّ ال ُّتُ "

                                                      
 (.15/175مسلم ) النووي علىشرح  (1)
 .(1/٢٩8)خمتصر منهاج السنَّة  (2)



وهي الرواية اليت يذكرها  "اب عثمان وأن تقرهبم وتسمع إليهممن أحاديثهم وأن متدح أصح
 !لألحاديث أَُميَّةبين  ضعَ وَ مستدال هبا علي دعواه  (جولد زيهر)

م على يته، والرتحُّ "ال حُتِجم عن شتم عليِِ وذرِِ : إن أصل العبارة كما رواها الطبي
عثمان واالستغفار له، والعيِب على أصحاب عليِِ واإلقصاء هلم، وترِك االستماع منهم، 

 ."واإلدانء إليهم واالستماِع منهم وإطراِء شيعِة عثمان،
إلثبات  -ري من املغرورينكما يتصور كث-ف هذا املستشرق املوضوعي فانظر كيف حرِ 

له إىل لفظ "وتضطهد من أحاديثهم" فإن كلمة من "واإلقصاء هلم" وبدَّ : مزاعمه لفظ
 .(1)هلا يف أصل النص، إلثبات مزاعمه أحاديثهم، ال وجود

 .الرواية ابطلة، فإن مدار اخلب علي أيب خمنف وهو شيعي كذابهذا فضال عن كون 
" وقال ابن عدي قال فيه أبو حامت "مرتوك احلديث" وقال الدارقطين "إخباري ضعيف

 ؟!(2)ه املسائل العظيمةمثل هذ ىستدل مبثل هذا الرجل عل"شيعي حمرتق"، فكيف ي
 :ُمعاِويَةبعد  أَُميَّةحال ملوك بين 

، وَنن ال نقول إهنا كانت ا كان عليه معاويةأن حاهلم كان أقل ممَّ  يكاد ُيتلف اثنان ال
 :شيئان أَُميَّةوأعظم ما نقمه الناس على بين ، خالفة راشدة، بل هناك أخطاء وظلم

 . رضي هللا عنهمهم يف عليِ  تكلُّ : أحدّها
وقعت من بعض والُّتم،  تخري الصالة عن وقتها، إضافة إىل املظامل اليت : والثاين

 .اج وعبيد هللا بن زايد، وغريهمجَّ كاحل
ها، مع العلم أبن سلطان التأويل يف مثل هذه الفنت ابحلفاظ قرُّ رها وال نُ نكِ نُ  أيًضا وَنن

 .ومتاسكها ومنع الفنت فيها، حاضر الدَّوَلةعلى 
يف اجلملة مجعوا خالل اخلري  ةمويَّ األُ خلفاء الدَّولة ومع وجود هذه اإلشكاالت إال أن 

هذه الشهادة من ابن حزم رمحه هللا إليك و ونصروا اإلسالم وفتحوا البلدان وكسروا الصلبان، 

                                                      
 .(٢٠٤ص) للسباعي السنَّة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي يف سرد هذه الشبهة وكشفها كتاب نظر:ي (1)
 .يب خمنف يف اتريخ الطبي للدكتور حيىي اليحىيأنظر: مروايت ي (2)



يف األندلس وبدأ عصر ملوك  األُمويَّة الدَّوَلةبعد انقضاء آخر معاقل  اليت نطق هبا بيانه
إىل األندلس وملكها هو  ُمعاِويَةعبد الرمحن بن  -أَُميَّةمن بين -: "فسار منهم الطوائف فقال

ثالمثائة سنة، فلم يك يف دول اإلسالم أنبل منها وال أكثر  أَُميَّةوبنوه، وقامت هبا دولة بين 
 .(1)"أهل الشرك وال أمجع خلالل اخلري نصرا على

بوضع  مهمُّتَّ ا من خصومهم ال يُعرف أحد   األُمويَّة الدَّوَلةفإن ومهما يكن من أمر 
روى من األكاذيب ، وأكثر ما يُ صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّماألحاديث والكذب على رسول هللا 

وال غرابة وال عجب من واملبالغات مأخوذ من املستشرقني احلاقدين على اإلسالم واترُيه، 
، وحوَّلت  عقر دايرهماإلسالم ؛ إذ كانت هي السبب يف دخول الدَّوَلةحقدهم على هذه 

 .إسالمية مماليكإىل  الرومانية الشرقية والغربية الدَّوَلة من مماليك كثريًا
  قة، واملوجودة يف بعضِ واايت الشيعية امللفَّ على الرِِ  هؤالء املستشرقني وغالُب اعتمادِ 

 .كتب التاريخ
دلُّنا على عكس ما الِرِواايت تفإن  ،لو أردان التنقيب يف الِرِواايتيف حقيقة األمر و 
  لإلجابة عن السؤال الثاين.وهذا ينقلنا ، وضع األحاديثالتضييق على العلماء و  منادَّعوه 

 :أَُميَّةحال العلماء زمن بين 
ثنا فيما سبق عن حال امللوك يف العصر األموي، وننتقل اآل ن للبحث والتنقيب عن حتدَّ

 حال علماءها.
وأن  ،األموي سائًدا يف اجملتمعمظهرًا كان   حرية االنتقاد واإلنكارأن  واايتالرِِ وتشهد 

كان إمنا   وأن االستبداد عند األمويني العلماء مل ينفكُّوا عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
وقد وردت " :تفسريهكما يقول رشيد رضا يف   ،ليس إال مصروفا للحفاظ على سلطاهنم

استنكروه من أعمال بين أخبار صحيحة تدل على وجود اإلنكار من الصحابة والتابعني ِلَما 
 .(2)"أَُميَّة

                                                      
 (.1٤٦ /٢)رسائل ابن حزم  (1)
(2)  (٢/٢٠٤). 



 :علماء الصحابة يف العصر الموي  
فأما عن الصَّحابة فحاشاهم أن يرتكوا النهي عن املنكر وإنكاره خوفًا أو جماملًة، 

صورة  ناهي تعطيف ،اليت نُقلت عنهم يف ذلك العصرخبار الصحيحة الِرِواايت واأل ولنتأمَّل
 .أَُميَّةام بين مقاربة لطبيعة تعامل العلماء مع حكَّ 

" مث روى عن نبمِ  ى بغريِ ابب اخلروج إىل املصلَّ " :ال البخاري رمحه هللا يف صحيحهق
ُيرج يوم الفطر واألضحى إىل  صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّمكان رسول هللا ": أيب سعيد اخلدري، قال

جلوس على  شيء يبدأ به الصالة، مث ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناسُ  املصلى، فأولُ 
أمر : قطعه، أو أيمر بشيء: وأيمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا ظهم ويوصيهمعِ صفوفهم فيَ 

وهو -روان ت مع مَ رجْ فلم يزل الناس على ذلك حىت خَ ": قال أبو سعيد ،"به، مث ينصرف
ت، فإذا مروان لْ بن الصَّ  ثريُ بناه كَ  ر، فلما أتينا املصلى إذا منب  يف أضحى أو فط -أمري املدينة

ين، فارتفع، فخطب قبل الصالة، فقلت ذَ بَ ذت بثوبه، فجَ بَ ي، فجَ بل أن يصلِِ يه قَ رتقِ ريد أن يَ يُ 
ما أعلم وهللا خري مما ال أعلم، : قد ذهب ما تعلم، فقلت: مت وهللا، فقال أاب سعيدغريَّ : له

وعند مسلم  ،(1)"بعد الصالة، فجعلتها قبل الصالة الناس مل يكونوا جيلسون لناإن : فقال
 .(2)"الصالة قبل اخلطبة ومد هبا صوته: فقام إليه رجل فقال"

 همعلَ فِ انتقد و  رجل  وكيف قام  إنكار املنكر مسة  ظاهرة  يف ذلك العصر، ل كيف أنفتأمَّ 
 ؟! فعل مروان على كل هذا سعيد وردَّ  أيب ل فعلَ مع أن مروان صنعه بتأويل، وتمَّ 

مع ابن عمر حني أصابه  كنتُ :  روى البخاري من حديث سعيد بن جبري، قال -
 ىن، فبلغعتها وذلك مبُ زَ لت، فن َ زَ كاب، فن َ ه ابلرِِ قت قدمُ قدمه، فلزَ  صِ مح يف أخُ الرُّ  سنانُ 

« أنت أصبتين»: ابن عمرابك، فقال صَ ن أَ علم مَ لو نَ : اجوده، فقال احلجَّ احلجاج فجعل يعُ 
م ومل الح احلرَ لت السِِ دخَ مل فيه، وأَ مل يكن حيُ  الح يف يوم  السِِ  محلتَ »: وكيف؟ قال: قال

 .(3)«يكن السالح يدخل احلرم

                                                      
 (.٩5٦)البخاري  أخرجه (1)
 (.78)مسلم  أخرجه (2)
 (.٩٦٦)البخاري  أخرجه (3)



عن  روى مسلم ، فأَُميَّةجالسا من بين  بَ طَ ومن ذلك إنكار الصحابة على من خَ 
 -على الكوفة ُمعاِويَةوايل -احلكم الرمحن بن أم  املسجد وعبدأنه دخل : كعب بن عجرة

}َوِإَذا رََأْوا ِتَارًَة  :وقال هللا تعاىل ،بيث ُيطب قاعًدا"انظروا إىل هذا اخل: ُيطب قاعًدا، فقال
َها َوتَ رَُكوَك قَاِئًما{ ]اجلمعة:   .(1)"[11َأْو هَلًْوا انْ َفضُّوا إِلَي ْ

ا يديه يف ملا َرآه على املنب رافعً إنكار عمارة بن رويبة على بشر بن مروان روى مسلم و 
ما يزيد على  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمح هللا هاتني اليدين لقد رأيت رسول هللا وقال "قبَّ  ،الدعاء

 .(2)"شري أبصبعه السبابةويُ ه هكذا ديْ أن يقول بيَ 
على مروان يف  رِضَي هللُا َعنهإنكار أيب ُهريرة  ما يف الصحيحني من ومن ذلك

: "دخلت مع أيب هريرة يف دار مروان، فرأى فيها تصاوير، فقال: التصوير، فعن أيب زرعة قال
ومن أظلم ممن ذهب ُيلق : قال هللا تعاىل" :يقول صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّممسعت رسول هللا 

 .(3)"خلًقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية
 بخاري عن عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبين جديوروى ال

ابملدينة ومعنا مروان،  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمالنَّيب "كنُت جالسًا مع أيب هريرة يف مسجد : قال
، "هالك أميت على يدي غلمة من قريش": مسعت الصادق املصدوق يقول: قال أبو هريرة

"لو شئت أن أقول بين فالن، وبين فالن : فقال أبو هريرة "غلمة سفهاء": ويف رواية
 ، ويف ذلك(5)رِضَي هللُا َعنه ُمعاِويَة، وكان ذلك كما قال احلافظ يف الفتح يف زمن (4)لفعلت"
 .أَُميَّةببعض أمراء بين  تعريض  

يضع هلم األحاديث  من أيب هريرة رضي هللا عنه أن يصرِِح مبثل هذا مث هو رتصوَّ فهل يُ 
 ؟!ومناقبهم البيت وهو من روى أحاديث فضائلهما يف شيعة علي وأهل رهً ا أو كُ ونفاقً  جماملةً 

                                                      
 (.3٩)مسلم  أخرجه (1)
 (.53)مسلم  أخرجه (2)
 (.1٠1)مسلم  وأخرجه (،5٩53)البخاري  أخرجه (3)
 (.3٦٠5) البخاري أخرجه (4)
 .(٩ /13فتح الباري البن حجر )ينظر:  (5)



كة، وهو احلديث دندن به كثري من املبتدعة واملشكِِ الذي يُ  الوعاءينوأما حديث 
"حفظت من رسول هللا : قال رضي هللا عنهعن أيب هريرة  صحيحهالبخاري يف الذي رواه 

 .(1)طع هذا البلعوم"ته قُ ثَ ه، وأما اآلخر فلو بث َ تُ ث ْ ث َ فب َ  فأما أحدّها: وعاءين صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّم
ذلك  أنيدَّعوا ، و قوا به ابطلهمطائفة من املبتدعة، ليزوِِ  ه كلُّ ذتْ هذا احلديث اتَّ ف
 !!الذي كتمه أبو هريرة من العلم املكتوم الباطل

البيت، وأنه مما  يف آلمامة اإل ظمى حصرُ ريتهم العُ فِ به على  تاستدلَّ نجد الشيعة ف
به الصوفية على   هريرة، ويستدلُّ حابة كأيب ه الصَّ مَ وكتَ  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمالنَّيب أوصى به 

هبا األولياء دون عوام الناس املكلفني ابلشريعة، ويستدل به الطاعنون يف  اليت ُيتصُّ احلقيقة 
 .ة ومن أخذ عنهم من املستشرقنيكأيب ريَّ   ؛ضياعها وزاعموا ورواُّتا السنَّة

 :واجلواب عن ذلك
سلطان،  ن يكتم العلم ألجل الناس ولو كانوا أهلَ ليس ممَّ  رِضَي هللُا َعنهأاب هريرة  أنَّ  -

وفسَّر هو بنفسه ذلك  ،صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمالنَّيب فقد كان من أكثر الناس رواية عن 
"يقولون : رضي هللا عنهقال ه حرص على نشر العلم وخوف من هللا من كتمانه، أبنَّ  ؛اإلكثار

ثل ثون مِ ار ال حيدِِ نصَ رين واألَ هاجِ ما للمُ : املوعد، ويقولون احلديث، وهللاُ  ركثِ إن أاب هريرة يُ 
ابألسواق، وإن إخويت من األنصار  فق شغلهم الصَّ خويت من املهاجرين كان يَ إِ  يثه، وإنَّ أحادِ 

 على ملءِ  صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّمهللا  م رسولَ لزَ ا أَ ينً سكِ مِ  أمواهلم، وكنت امرأً  شغلهم عملُ كان يَ 
 وهللا لوال آيتان يف كتابِ ": إىل أن قال "ون ...نسَ ي حني يَ عِ غيبون، وأَ ر حني يَ حضُ بطين، فأَ 

الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا ِمَن اْلبَ يَِِناِت َواهْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّنَّاُه  }ِإنَّ : ثتكم شيئا أبداهللا ما حدَّ 
ِعُنوَن ) ( ِإالَّ الَِّذيَن اَتبُوا َوَأْصَلُحوا 15٩لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم اَّللَُّ َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّ

 .(2)"[1٦٠، 15٩ َعَلْيِهْم َوَأاَن الت َّوَّاُب الرَِّحيُم{ ]البقرة: َوبَ ي َُّنوا َفُأولَِئَك أَُتوبُ 
 ؟!تم شيئا تتعلق به مصلحة املسلمنيفكيف يستقيم مع هذا أن يك

 طع هذا البلعوم"له على ذلك اخلوف كما يدل عليه قوله "لقُ محََ : فإن قيل
                                                      

 (.1٢٠)البخاري  أخرجه (1)
 .(٢٤٩٢( ومسلم )٢35٠البخاري ) أخرجه (2)



ِعبادي ال جيوز ولو كان احلامل عليه  تم العلم الذي ينبين عليه عمل  أن كَ : فاجلواب
كر مشهور يف أحاديث قد سبق ذ  أَُميَّةإنكار أيب هريرة على بين  أنَّ : اخلوف، وقد رأينا

كإنكاره على مروان يف التصوير، مما ينفي ُّتمة   ؛يف أمور يتعلق هبا عملوكلُّها  ،بعضها
يتعلق ابلتصوير،  علم   السلطان من بثِِ  ألن من ال متنعه سطوةُ  ؛رِضَي هللُا َعنهاخلوف عنه 

يتعلق أبصول العقيدة، كما يزعمه  علم   بثِِ  عن سطوة السلطان متنعهأن  هل يُعقل من مثله
 الشيعة من كتم أمر اإلمامة، واملتصوفة من كتم أمر احلقيقة.

مغايرًا ويكون ، للوعاء الذي تركه من العلم هترُك بثِِ عليه حُيَْمل  فال بد إذن من سبب  
 : نه غري واحد من أئمة اإلسالم، وهو ما بيَّ توعَّد هللا على كتمانه للعلم الذي

يعىن أهنا كانت أحاديث أشراط : "قال املهلب، وأبو الزاند: قال ابن بطال رمحه هللا
من فساد الدين، وتغيري األحوال، والتضييع  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمالساعة، وما َعرَّف به 

أغيلمة  يين على يديكون فساد هذا الد": صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمحلقوق هللا تعاىل، كقوله 
هم، فخشي على لو شئت أن أمسيهم أبمسائ: ، وكان أبو هريرة يقول(1)"سفهاء من قريش
 نفسه، فلم ُيَصرِِح.

. ولو  على نفسه يف التصريح أن يُ َعرِِضمن أمر مبعروف إذا خاف  وكذلك ينبغي لكلِِ 
لوال آيتان ": ألنه قال ؛حلالل واحلرام ما َوِسَعُه تركهاكانت األحاديث اليت مل حيدث هبا من ا

ى ِمْن }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا ِمَن اْلبَ يَِِناِت َواهْلُدَ : يف كتاب هللا ما حدثتكم"، مث يتلو
ِعُنوَن ) ( ِإالَّ الَِّذيَن اَتبُوا 15٩بَ ْعِد َما بَ ي َّنَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم اَّللَُّ َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّ

 .(2)"[1٦٠، 15٩َوَأْصَلُحوا َوبَ ي َُّنوا َفُأولَِئَك أَُتوُب َعَلْيِهْم َوَأاَن الت َّوَّاُب الرَِّحيُم{ ]البقرة: 
أن ما كتمه أبو ُهريرة ليس من : فابن بطال يستنتج من قول املهلب وأيب الزاند

أحاديث احلالل واحلرام، بل من أحاديث الفنت وأشراط الساعة ما قد يكون يف عدم اإلخبار 
طون يف تنزيلها هذه األحاديث يتخبَّ  كثريًا من النَّاس حني تبلغه أمثالألن   ؛اا ووعيً هبا فقهً 

 .أعظم من شرِِ كتمانه ا حدث من ذلك شر  لرمبَ و على واقعهم، 

                                                      
 سبق ترجيه. (1)
 .(1/1٩5البن بطال ) يشرح صحيح البخار  (2)



 :"ولقائل أن يقول :وقال ابن اجلوزي رمحه هللا
 ؟"بلغوا عين": وقد قال صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّمكيف استجاز كتم احلديث عن رسول هللا 

 ؟ما إذا ذُِكَر قُِتَل راويه صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّموكيف يقول رسول هللا 
من يروي عن رسول هللا  وكيف يستجيز املسلمون من الصحابة األخيار والتابعني قتلَ 

 ؟صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّم
؛ فإنه ال جيوز كتماهنا وقد كان أبو ذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعةأن ه: فاجلواب

ا }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلنَ ": م " وهي قوله" لوال آية يف كتاب هللا ما حدثتك: هريرة يقول
كتم شيئا من الشريعة بعد به أن يَ  ظنُّ فكيف يُ  ،[15٩{ ]البقرة: ...ِمَن اْلبَ يَِِناِت َواهْلَُدى

ليبلغ ": وقد كان يقول هلم !؟أن يبلغ عنه صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمهذه اآلية وبعد أمر رسول هللا 
فالن منافق، وستقتلون عثمان، : وإمنا هذا املكتوم مثل أن يقول (1)"الغائبالشاهد منكم 

فلو صرح أبمسائهم لكذبوه بنو فالن،  (2)"هالك أميت على يدي أغيلمة من قريش"و
 .(3)"وقتلوه

كيس   بَّ رُ : كان أبو هريرة يقول:  "عن مكحول، قال: ويقول اإلمام الذهيب رمحه هللا
 .-من العلم : يعين –عند أيب هريرة مل يفتحه 

هذا دال على جواز كتمان بعض األحاديث اليت حترك : -أي اإلمام الذهيب  –قلت  
نه أو حرام فال حيل كتما فتنة يف األصول أو الفروع، أو املدح والذم، أما حديث يتعلق حبلِ 

حدثوا ": رِضَي هللُا َعنهل علي قو : ويف صحيح البخاري ،بوجه، فإنه من البينات واهلدى
أبو هريرة  . وكذا لو بثَّ (4)"ب هللا ورسولهكذَّ رون، أحتبون أن يُ الناس مبا يعرفون، ودعوا ما ينك

تل، ولكن العامل قد يؤديه اجتهاده إىل أن ينشر احلديث الفالين وذي، بل لقُ ذلك الوعاء ألُ 
 .(5)"اجتهادهنوى، وله أجر وإن غلط يف إحياء للسنة، فله ما 

                                                      
 (.1٠5)البخاري  أخرجه (1)
 سبق ترجيه. (2)
 (.1٠1٤)ص/ البن اجلوزي كشف املشكل من حديث الصحيحني  (3)
 (.1٢7)صحيح البخاري  (4)
 .(٢/5٩7)لإلمام الذهيب سري أعالم النبالء  (5)



أيب ُهريرة يدور حول ذكر الفنت اليت سوف حتدث  العلماء يف شرح مرادِ  كالمُ   نإذ
ا، وأمراء السوء وأشراط الساعة، وما حيدث يف آخر الزمان، وهي أمور مضى هبا القدر، الحقً 

صلَّى ولن يغري إخبار أيب ُهريرة هبا شيئاً من األمر، إذ إن وقوعها من أعالم نبوة حبيبنا حممد 
ب املصدوق ب، فإهنا واقعة ال حمالة، خب، فسواء أخب عنها أبو ُهريرة أم مل ُيُ هللُا عَليِه وَسلَّم

ن ذكر أحكام العبادات، عليه أفضل الصالة والسالم، وليس فيها كما قال العلماء شيء م
 ى راويهه ما جيلب اخلطر علإن كان يف إعالنه مثاراً ملزيد من الفنت، أو كان يف بثِِ ومثل هذا 

، ويشهد له رِضَي هللُا َعنها، وهذا من دقيق فقهه مطلوب بل قد يكون واجبً  ه ِحيَنِئذ  انفكتم
ملعاذ، ملا أخبه بفضل الشهادة وأن هللا ال يعذب من ال  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمقوله  السنَّةمن 

ال تبشرهم : صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمأفال أبشر الناس ؟ فقال " :عاذفقال مُ  ،يشرك به شيئا
 .(1)متفق عليه "فيتكلوا
أن يُ َبشِِر  رِضَي هللُا َعنههنى معاذًا  عَليِه وَسلَّم صلَّى هللاُ النَّيب أن : وجه االستداللو 

ألن األمة حينذاك حديثة عهد برسالة نبيها، وكانت أحوج  ؛لناس، وُيبهم هبذا العلم العظيما
وينمي فيهم  ، الناس على القرب من هللا تعاىل والصب والبذلما تكون إىل العمل الذي يريبِِ 

ليكونوا مؤهلني ملا اختارهم هللا تعاىل له من  ؛ة يف قدواُّتاتلك الصفات اليت حتتاجها األمِ 
نشر اإلسالم وفتح اآلفاق وإعزاز كلمة هللا تعاىل، وهو ما مت وهلل احلمد على أيديهم، ورمبا  

صلَّى هللاُ عَليِه كان إخبارهم هبذا العلم ذريعة للتقصري يف العمل، فكان من حكمة رسول هللا 
عدم إذاعة هذا العلم، واختصاص َفِقيه من فقهاء الصحابة به كي يبشر به مىت ما كان  وَسلَّم

ر ثُ حيث أخب به قبل وفاته، بعدما كَ  رِضَي هللُا َعنهالوقت مناسبا، وهو ما كان من معاذ 
 .هللا يف العملسعت الفتوحات وابرك الناس واتَّ 

وأنه قد  -أن قلناكما سبق -الراشدين  اخللفاءليس ك أَُميَّةأن حال بين  كُّ وَنن ال نشُ 
هم ينهون عن إاثرة الفنت وأيمرون الناس نقص احلال، ولكن كان كبار الصحابة وفقهاؤُ 

إليها ا منهم للمآالت اليت ميكن أن تفضي الواردة يف ذلك، وإدراكً  لسنَّةا منهم ابابلصب التزامً 
 .الفنت

                                                      
 (.٤8( ومسلم )٢85٦) البخاري أخرجه (1)



أدرك عمق نظرة أيب هريرة وغريه من ل ما اثر يف زمنهم وما ترتب عليها ن تمَّ ومَ 
الصحابة والتابعني، فإن بثَّ هذه األحاديث على العوام يشغلهم ابلقيل والقال واجلدل الذي 

جاء و  ،كما سبقهم ودنياهم، وكتم مثل هذا مطلوب  ال ينفعهم، ويشغلهم عما ينفعهم يف دين
 .(1)"كان لبعضهم فتنةبلغه عقوهلم إال  ا حديثا ال تث قومً ما أنت مبحدِِ "يف األثر 

 رِضَي هللُا َعنهبه أنه كذِِ فيُ  ،م أحاديث فضائل أهل البيتتَ وأما أن يَُظن أن أاب هريرة كَ 
 هنا كتفينشهورة ومذاعة و فهي م ،السنَّةهذه األحاديث اليت امتألت هبا كتب  رواةِ  أحدُ 

 :ال تفى اللة  هلما دَ  ابثنني منها
يف حجته اليت  صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّمعن الباء بن عازب، قال: أقبلنا مع رسول هللا  -1

ألست أوىل »حج، فنزل يف بعض الطريق، فأمر الصالة جامعة، فأخذ بيد علي، فقال: 
قالوا: بلى،  "ؤمن من نفسه؟ألست أوىل بكل م"قالوا: بلى، قال:  " من أنفسهم؟ابملؤمنني

حديث  وهذا ؛(2)"ال من وااله، اللهم عاد من عاداهأان مواله، اللهم و  فهذا ويل من"قال: 
علي بن أيب طالب، وسعد بن أيب و هريرة أبو : صحيح ورد عن عشرة من الصحابة، وهم

وقاص، وأيب أيوب األنصاري، وزيد بن أرقم، والباء بن عازب، وبريدة بن احلصيب، وابن 
 .مرِضَي هللاُ َعنه بن مالك، وأيب سعيد اخلدريعباس، وأنس 

ومعه  صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّمخرج علينا رسول هللا : قال رِضَي هللاُ َعنهعن أيب هريرة و  -٢
قه، وهو يلثم هذا مرة، وهذا مرة، حىت انتهى قه، وهذا على عاتِ حسن وحسني، هذا على عاتِ 

أحبين، ومن  فقدمن أحبهما ": اي رسول هللا، إنك حتبهما، فقال: إلينا، فقال له رجل
 .(3)أبغضهما فقد أبغضين"

                                                      
 .ابب النهي عن احلديث بكل ما مسعيف  رواه مسلم يف مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رِضَي هللاُ َعنه (1)
(، والنسائي يف السنن الكبى 1٩3٠٢)رواه اإلمام أمحد يف مسنده و  (،11٦برقم ) (٤3 /1ابن ماجه )أخرجه  (2)
 (. 175٠، وصححه األلباين يف السلسلة )(٦٩31)(، وابن حبان يف صحيحه 8٤٢٤)
 أيًضا ( وصححه ووافقه الذهيب، وصححه األلباين٤777(، واحلاكم يف املستدرك )٩٦73رواه أمحد يف مسنده ) (3)

 (.٢8٩5يف سلسلة األحاديث الصحيحة )



 ةكثي   أحاديث فضائل علي آل البيت، وهيفانظر إبنصاف كيف روى أبو هريرة 
 بكتمانهم الصحابة ورواة الحاديث تَّ فرية من ي َ  ينجلي لك السنَّةكتب   اامتألت هب

 !أَُميَّةأحاديث فضائل أهل البيت جماملة أو خوفا من بين 
 يف العصر الموي:علماء التابعني 

ما سبق كان حديثًا عن العلماء من الصَّحابة، وقد رأينا حاهلم وورعهم وإخالصهم، 
بل  احلال يف التابعنيفهل سار تالمذُّتم من التابعني على ما سار عليه الشيوخ؟ نعم مل يتغري 

فسعيد بن املسيِِب مثاًل أحد كبار اثبروا على ما تربَّوا عليه مع قدواُّتم من الصَّحابة، 
واستنكاره  األُمويَّة لدَّوَلةابحتكاكه ابِرف عُ  ما أنِه كذلك، رَف بعلمه وحديثهعُ وقد  التابعني،

 إثرًا لذلك. حنتماجن و سُ  وقد ،عليها
صلَّى هللُا عَليِه على نبيِ هم ورسوهلم  الحاديث ايضعو أن ئمة هؤالء ال مبثلظن يُ أوَ 

 !؟!هلؤالء احلكَّامجماملة  وَسلَّم
 :اإلمام الزهري أحد علماء التابعني

نسلط الضوء يف هذه الورقة على أحد األئمة الذين ذاع صيتهم وانتشر علمهم س
، مث جاء بعض املغرضني يف صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّموورعهم وداينتهم واشتهروا حبديث رسول هللا 

رة ليطعنوا يف  أال وهو  داينتهم حني مل يتمكَّنوا من التصريح ابلطعن يف دينهم!!األزمان املتأخِِ
 اإلمام الزهري.

  :األُمويَّة لدَّوَلةاب الزهري عالقة 
لد سنة خسني حممد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي، وُ لزهري هو ااإلمام 

قال عنه ابن ب وحدث، ى وكتَ للهجرة، وأدرك كثريًا من صغار الصحابة وكبار التابعني، وروَ 
 أبو بكر الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانه وثبته، "وكنيته: حجر يف تقريب التهذيب

قبل ذلك بسنة أو  :وقيل ،ئةاس وعشرين وموهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خ
 .(1)سنتني"

                                                      
 .(5٠٦تقريب التهذيب )ص:  (1)



كانت له وفادة على خلفاء بين حيث   ،أَُميَّةليس مبستنكر عالقة الزهري رمحه هللا ببين 
م صاله هبم ليس مذموما كما يتوهَّ هبشام بن عبد امللك رمحهم هللا مجيعاً، واتِِ  ، واختصاص  أَُميَّة

ل الشر ن على نفسه الفتنة، ويرجو تكثري اخلري وتقليا كان مطلواب ملن أيمَ البعض، بل رمبُّ 
على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين من  ىبنصحهم وتذكريهم، وال ُيف

لت تلك اململكة وتبدَّ  ،لعدم وجود من يقوم هبا ؛لت الشريعة املطهرةمداخلة امللوك لتعطَّ 
، وعمَّ اجلهل وطمَّ، ملةابململكة اجلاهلية يف األحكام الشرعية من داينة ومعا يَّةماإلسال

وحصل هلم  ،ما من احلاكم وخاصته وأتباعهالسيَّ  ،جهارا السنَّةوخولفت أحكام الكتاب و 
 ، وتمَّل يف هذا املثال يتضح لك احلال:، وهذا كان حال الزهري رمحه هللاالغرض املوافق هلم

 لغك أنبَ أَ : "قال يل الوليد بن عبد امللك: روى البخاري عن معمر عن الزهري قال
 كان فيمن قذف عائشة؟ا  علي  

ولكن قد أخبين رجالن من قومك، أبو سلمة بن عبد الرمحن، وأبو بكر بن  ،ال: قلت
فراجعوه (، ان علي  ُمْسِلمًا يف شأهنا)ك: ا قالت هلمارِضَي هللُا َعنه عائشة أنَّ : عبد الرمحن

 .(1)"فلم يرجع
، وليس مسلك لك يف حادثة اإلفك مسلك املسلمنيأي سَ : ُمْسِلَمًا يف شأهناومعىن 

 .املنافقني
 .لضمري عائد إىل الزهري رمحه هللافراجعوه يف شأهنا، ا: وقوله

ب إىل بين اصبة تقرَّ "وكأن بعض من ال خري فيه من النَّ : قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا
فظنوا  ،لعلمهم ابَنرافهم عن علي ؛ وجههإىل غريفوا قول عائشة فحرَّ  ،هبذه الكذبة أَُميَّة

 .(2)"ف ذلك، فجزاه هللا تعاىل خرياأن احلق خال للوليد  الزهرينيَّ صحتها، حىت ب
: بدل (مسيئاً )عائشة" أي بتصحيفه، فجعلوا كلمة وقول ابن حجر "فحرفوا قول 

 . فأخب اخلليفة ابلرواية الصحيحة ، فجاء الزهري(مسلما)

                                                      
 (.٤1٤٢)البخاري  أخرجه (1)
 .(7/٤73البن حجر )فتح الباري  (2)



قوته رمحه هللا يف احلق، فضال عن داينته وروايته اليت شهد له هبا اجلميع،  فانظر إىل
 .رِضَي هللاُ َعنهكما الطعن يف أيب ُهريرة   السنَّةوصار الطعن فيه ُسلَّماً هلدم 

 رمحه هللا بقسط  وافر من التشنيع ومن اتبعه الزهريَّ  (جولد زيهر) َخصَّ  لألسفو 
، فزعم أن إبراهيم بن الوليد جاء إىل الزهري أَُميَّةمه بوضع احلديث إرضاء لبين والتشويه، فاُّتَّ 

 !!فأجازه الزهري ،ها منهعَ ه مسَ فيها على أنَّ  لب منه أن أيذن له بنشر أحاديثَ وطَ  ،بصحيفة
حال إال إىل ثالثة الرِِ  شدُّ ال تُ "وأنه وضع حديث  !!؟من يستطيع أن جييزك هبا غريي: وقال له
متفق  "ومسجد األقصى صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّماملسجد احلرام ومسجد الرسول : مساجد

 لصرف الناس عن الذهاب للحج أثناء صراع ابن الزبري مع عبد امللك الذي بىن ؛(1)عليه
"إن هؤالء : مسجد الصخرة وزينها لذلك، وزعم كذلك أن الزهرَي اعرتف بذلك فقال

 . (2)"أكرهوان على كتابة أحاديث
 .اهتاماهتم وتشنيعاهتمولنفصِ ل القول يف هذه المور بعد أن أوردان 

فمعناها أن إبراهيم بن الوليد عرض على الشيخ  -فلو صحت-أما القصة األوىل 
ل احلديث معروفة فأجازه هبا وهي طريقة من طرق حتمُّ  ،الصحيفة وفيها أحاديث من أحاديثه

 تسمي املناولة، ال أنه اختلقها من عند نفسه. احملدِِثنيعند 
 : ة وضعه حلديث ال تشد الرحال فهي ابطلة لعدة وجوهوأما قصَّ 

 -أن أكثر املؤرخني على أن َمْن بىن الصخرة هو الوليد وليس عبد امللك  :منها
سنة ما قتل رِضَي هللُا َعنهوالزهري ولد سنة إحدى وخسني أو مثانية وخسون، وابن الزبري 

ثالث وسبعني، فيكون ُعْمُر الزهري خسة عشر عامًا أو اثنني وعشرين عامًا ومل يكن صيته 
دَّعَ يف األمة مُيَكِِ 

ُ
 !ىُنه من هذا التأثري امل

                                                      
 (.511) ( ومسلم118٩)البخاري  أخرجه (1)
 .(وما بعدها ٢13 /1السنة ومكانتها للسباعي ط املكتب اإلسالمي )ينظر:  (2)



أن الزهرَي مل يلق عبد امللك إال بعد مقتل ابن الزبري  :د لألولالثاين وهو مؤك ِ 
 عبد امللك ى"قدم ابن شهاب عل :قالقل الذهيب عن الليث بن سعد أنه كما نَ   ،بسنوات

 .أي بعد مقتل ابن الزبري بسنوات (1)" 8٢سنة 
بل إن صرفهم عن  فما الداعي لصرف الناس عن احلج وقد استتب األمر لعبد امللك؟

 .حلال تلك، ليس من صاحل عبد امللكاحلج وا
كيف ميكن لعاقل أن يفهم من هذا احلديث الدعوة لصرف الوجوه عن   :الثالث

 !؟ثة، وأوهلا املسجد احلراماملسجد احلرام وهو حيصر جواز شد الرحال يف املساجد الثال
رَف الناس عن املسجد احلرام، أمل يكن له أن يصنع صنيع كثري من لو أراد الزهري صَ و 

ما للمسجد احلرام دعاة أهل البدع الذين جعلوا ألهل القبور من املكانة وفضل الزايرة 
زايرُّتا  كما هو حال رواة الشيعة يف كربالء وتفضيل  بل أكثر من ذلك؟! واملسجد النبوي

 ؟!على احلج والعمرة
ومع ذلك فهذا احلديث ليس فيه فضيلة الصخرة، بل فضيلة املسجد األقصى وهي 

ِجِد اأْلَْقَصى }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ِإىَل اْلَمسْ القرآن  اثبتة بنصِِ 
من  فما هي حاجة عبد امللك هلذا احلديث وعنده نصي  ،[1الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلُه{ ]اإلسراء: 

 ؟!القرآن
من طرق خمتلفة،  السنَّةأن احلديث مل ينفرد بروايته الزهري، بل روته كتب  :الرابع

 .(3)مسلم وكذلك، (2)فأخرجه البخاري من طريق أيب سعيد من غري طريق الزهري
ذلك الزعم فكيف مل يُبنيِِ العلماء ذلك يف زمنه، ومن بعِده، وبعَد  إن صحَّ  :اخلامس

 ؟!أَُميَّةزوال حكم بين 
ذلك  مع أهنم بينوا أن كل األحاديث اليت وضعت يف فضل الصخرة كذب كما ذكر

  .(1)ابن القيم يف املنار املنيف
                                                      

 .(3٢8 /5) يبهللذ سري أعالم النبالء (1)
 (.11٩7)صحيح البخاري  (2)
 (.٤15)صحيح مسلم  (3)



املتفق عليها من مجيع العلماء، بل ويتناىف أن هذا يتناىف مع داينته وعدالته  :السادس
حديث يف مثل هذا األمر والسكوت عنه  ابملسلمني قبولُ  ظنُّ مع طبائع األحوال، فكيف يُ 

عهد  وما وهم قريبلو فهموا منه أنه جيعل احلج للصخرة بديال عن احلج لبيت هللا احلرام، السيِ 
 وصحابته الكرام ؟! صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّمبرسول هللا 
فليس املقصود به  "هؤالء أكرهوان على كتابة أحاديث إن" :الزهري اإلمام قول وأما

هؤالء  تزلًُّفا للحكَّام كما يُريد أن يصِوِر صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّموضع احلديث على رسول هللا 
أن الزهري كان ميتنع عن كتابة األحاديث للناس العلماء أصل النص عند وإمنا  ،نو الباحث

ليعتمدوا على ذاكرُّتم، وال يتَِّكلوا على الكتب، فلما طلب منه هشام وأصر عليه أن ميلي 
على ولده ليمتحن حفظه، أملى عليه أربعمائة حديث، فلما خرج من عند هشام، اندى 

لناه اآلن هلؤالء، وإن هؤالء األمراء " اي أيها الناس إان كنا منعناكم أمرًا قد بذ: أبعلى صوته
أكرهوان على كتابة األحاديث ، فتعالوا حىت أحدثكم هبا، فحدثهم ابألربعمائة حديث "، 

، - صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّم -أهنم أكرهوان على كتابة أحاديث رسول هللا : فيكون معىن العبارة
 ابن عساكر وابن سعد واخلطيب والذهيب" وهذا هو ما ذكره مَنَْتِنُع من ذلك بعد أن كنَّا

 .(2)وغريهم
كنا نكره كتابة العلم ": الدارمي إبسناد صحيح لقول الزهري روايةُ : د هذا املعىنؤكِ ومما يُ 

"، وهو يدلك على مبلغ داينة هذا اإلمام، السلطان، فكرهنا أن مننعه أحداً  حىت أكرهنا عليه
 .عن عامة الناسوأمانته وإخالصه يف نشر العلم، حيث مل يرض أن يبذل لألمراء ما منعه 

 (أل التعريف)، فأسقط يف هذه الِرِواية سبياًل إلبراز حقده وجدهذا املستشرق  ولكن
 م أكرهوان على وضع أحاديثليتغري املعىن متاماً، وينقلب رأسًا على عقب فيصري املعىن إهن

 .(3)صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّم من عندان ننسبها إىل رسول هللا

                                                                                                                                                        
 (.٩5صينظر: املنار املنيف البن القيم ) (1)
 /5سري أعالم النبالء ) ،(35٢ /5) البن سعدالطبقات الكبى ، (333 /55اتريخ دمشق البن عساكر )ينظر:  (2)

33٤). 
 .السنَّة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ملصطفى السباعي كتاب  يف تفنيد هذه الشبه ينظر: (3)



 : الزهري وتدوين احلديث النبوي
اشتهر عند كثري من الباحثني أن احلديث بقي أكثر من مائة سنة يتناقله العلماء حفظاً 

شهاب الزهري  ه ( ابنَ 1٠1ت )بن عبد العزيز  أن أمر عمرُ : أول ذلك دون أن يكتبوه، وأنَّ 
وقد مجع اخلطيب البغدادي رمحه هللا هذه املسألة وبينها أحسن بيان يف   ،ه ( تقريبا1٢٤ت )

 :  ما يليوبنيَّ  ،(تقييد العلم)كتابه 
مسلم من  فروى ،ل األمرعن كتابة احلديث أوَّ  صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمالنَّيب هنى  -1

 ،(1)"ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن فليمحه": حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا
أو النهي عن كتابة القرآن  ،كلوا على الكتابة ويرتكوا احلفظأو يتَّ  ،تلط ابلقرآنحىت ال ُيَ  وهذا

ففي حديث عبد هللا بن عمرو بن  ،مع غريه يف صحيفة واحدة، مث ورد اإلذن يف الكتابة
ين إال ذي نفسي بيده ما خرج مأكتب فو الَّ ": قال له عَليِه وَسلَّمصلَّى هللُا النَّيب أن : العاص

 .(2)"حق
أيب  فروى البخاري من حديث ،صلَّى هللاُ عَليِه وَسلَّمالنَّيب ُوجدت الكتابة يف زمن  -٢

ما من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه ": قال رِضَي هللُا َعنههريرة 
أيب وُوِجدت صحيفة  ،(3)"بن عمرو، فإنه كان يكتب وال أكتبمين، إال ما كان من عبد هللا 

يف أسنان اإلبل  رِضَي هللُا َعنهيف بيان فريضة الصدقة، وصحيفة علي  رِضَي هللُا َعنهبكر 
 وحرم املدينة، وصحيفة عبدهللا بن عمرو بن العاص واملشهورة ابلصادقة، وغريها.

االعتماد وإن كان جل  استمر األمر يف عهد التابعني فُوِجدت الكتابة جبوار احلفظ -3
إذا " :أنه كان يقول: روى اخلطيب بسنده من عدة طرق عن الشعيب كما  احلفظ، ىعل

إليه لصحيفة فإنك حتتاج فاكتبه ولو يف احلائط فهو خري  لك من موضعه من امسعت شيئًا 
ثل الكتاب، إمنا نكتبه "ما قُيِِد العلم مب: عن احلسن البصري قالوُروي كذلك  "يومًا ما

                                                      
 (.7٢)صحيح مسلم  (1)
 .(153٢) وصححه األلباين يف الصحيحة (،٩٢31برقم ) (1٢7 /15رواه أمحد ) (2)
 (.113)البخاري  أخرجه (3)



 "كنت أكتب عند ابن عباس يف صحيفيت حىت: عن سعيد بن جبري قالو  (1)"لنتعاهده
 .أكتب يف َكفِِي" يف ظهر نعلي، مثأمألُها، مث أكتب 

لوال أحاديث تتينا من قبل املشرق نُ ْنِكرها ال نعرفها، ": قال يوعن ابن شهاب الزهر 
  (2)ما كتبت حديثاً وال أَِذْنُت يف كتابه"

 :ع يف الكتابة أكثر يف زمن التابعني لسببنيظهر التوسُّ  -٤
 .كثرة األسانيد وتشعبها:  األول
ظهور الوضع يف احلديث السيما من جهة : الزهريوهو الذي يشري إليه  ،والثاين

 .وزال احملظور أو ما يتخوف منه ،ثرأك املشرق، فاحتاجوا للكتابة والتدوين
هلذا األمر يف عهد اخلليفة  الدَّوَلةوهي رعاية  ،جاءت مرحلة هامة يف التدوين -5

ومجعها وإفشاء تعِليمها، كما روى  السنَّةحيث أمر العلماء بتدوين  ،الزاهد عمر بن عبدالعزيز
 "كتب عمر بن عبدالعزيز إىل أيب بكر بن: البخاري يف صحيحه عن عبدهللا بن دينار قال

خفت دروس  فاكتبه، فإين صلَّى هللُا عَليِه وَسلَّمانظر ما كان من حديث رسول هللا : حزم
، ولُتفُشوا العلم، عَليِه وَسلَّمصلَّى هللُا النَّيب العلم وذهاب العلماء، وال تقبل إال حديث 

 .(3)ولتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم، فإن العلم ال يهلك حىت يكون سراً"
" أمران عمر بن عبد العزيز جبمع السنن فكتبناها دفرتاً : وعن ابن شهاب الزهري قال

 .(4)دفرتاً، فبعث إىل كل أرض  له عليها سلطان دفرتاً"
وأما مطلق التدوين فقد كان  ،االستقصائي الشامل وميكن أن يوصف هذا ابلتدوين

 قبل ذلك كما سبق. 
إىل إمتام جزء من املهمة قبل موت عمر بن عبد العزيز، : يشري أثر الزهري السابق -٦

عتب حجر األساس، مث شاع وأنه أرسل له دفاتر، وأن عمر أرسلها إىل األقطار، وهذا يُ 

                                                      
 (1٠1تقييد العلم للخطيب البغدادي )ص:  (1)
 وما بعدها(. 1٠٠تقييد العلم للخطيب البغدادي )ص:  (2)
 .ابب: كيف يقبض العلممقدمة  (31 /1صحيح البخاري ) (3)
 .(٩٢: 1) البن عبد الب جامع بيان العلم وفضله (4)



، وابملدينة ابن إسحاق ي، فجمعه مبكة ابن جريججيل الزهر التدوين يف اجليل الذي يلي 
وسعيد ابن أيب عروبة، والربيع، واإلمام مالك، وابلبصرة محاد، وابلكوفة الثوري، وابلشام 

 األوزاعي، وهكذا.
كاإلمام مالك وابن   ؛أَُميَّةوكثري من هؤالء إمنا بدأوا بنشر العلم بعد زوال دولة بين 

 إسحاق ومحاد.
أن معظم القرن الثاين كان يف خالفة بين  :ه  أي13٢سنة  أَُميَّةوقد انتهت دولة بين 

 العباس.
، فصنفت املسانيد، كمسند اإلمام السنَّةمث جاء القرن الثالث، فكان أزهى عصور 
البخاري ومسلم، مث أُلَِِفت بعدها السنن : أمحد، ومسدد، وإسحاق بن راهويه، مث الصحاح

 لنسائي، وابن ماجه، والرتمذي.أليب داود، وا
 : من أهم النتائج هلذا العرض السريع فيما يتعلق مبوضوعناو 
ه ( 1٠1ت)أن تدوين الزهري قد بدأ ومت االنتهاء منه يف حياة عمر بن عبد العزيز  -

ر أن يكون الزهري قد املشهور ابلعدل واإلنصاف والداينة البالغة، فمن غري املتصوَّ  اخلليفة
 .وضع األحاديث كما يدعي املغرضون جامله يف
متاما وانتقاله  أَُميَّةأن حركة التدوين الكبى قد اشتعل أوجها بعد زوال حكم بين  -

خاصة  ،يف وضع األحاديث األُمويَّةستبعد التأثري املزعوم للدولة علنا نوهو ما جي ،خلصومهم
يقودان  هذاو  ،السنَّةالعلم ورواة مروايت الزهري أو غريه من أئمة  أحدا مل يشكك يف أنَّ 

 .للعنصر الثالث واألخري
؟ وملاذا مل وانتقاله خلصومهم أَُميَّةح هذا األمر بعد زوال ملك بين صحَّ ملاذا مل يُ  -

 نوا حاله وقد زال سوط السلطان؟بيِِ يكشف العلماء عما صنعه الزهري ويُ 
وجدانهم أطبقوا على ذكر فضله وداينته وعدالته  ،االعكس متامً هو الذي حصل 

وشهدوا له ابإلمامة ورووا أحاديثه يف كتب الصحاح والسنن مع أن عامتها قد ألف بعد زوال 
 .أَُميَّةحكم بين 



 اخلامتة 
استغالل بين أميَّة ملنصب اخلالفة يف وضع  شبهةِ كشف ا يف جولة ممتعة مع  كنَّ 

وأخذ ما وافق  أهوائهم، وإخفاء ما مل يتناسب مع يه وسلمأحاديث على النيب صلى هللا عل
، واُّتام ويطوِِعون هلا السنَّة النبوية لقوهلم، وتصدير العلماء واحملدِِثني الذين ُينعون همنظامَ 

بعض الصَّحابة وأئمة التَّابعني ابلنِِفاق واخلنوع ملثِل هذه الرغبات من أمثال أيب هريرة واإلمام 
، وإن شئُت قلُت: هذه البلبلة، فليست هي سوى هذه الشبه ابنت لنا حقيقةالزهري، وقد 

الصَّادرة فيها؛ لُتصنع منها اجتزاء  لنصوص بعض العلماء مع حتريفها واختزاهلا عن سياقاُّتا 
حُماولة  إلسقاط رموز اإلسالم اليت صانت كيانه يف العصر هي و  ال خطام هلا وال زمام، شبه  

 !!لكن من أبناء اإلسالم من ُفنت بهليس إال، و األموي 
ليقضَي هللا أمرًا كان مفعواًل، وليعلَو صوت احلقُّ، وتتبنيَّ جهود السَّلف يف حفظ الدِِين 

 .(1)والسنَّة
اللهم انصر دينك وكتابك وسنَّة نبيِِك، واحشران يف زمرة املتَّقني، وصلى هللا على نبينا 

 حممد وآله وصحبه وسلم.

                                                      
السنَّة ومكانتها ، األنوار الكاشفة للمعلمي، و سالم ابن تيميةلشيخ اإلمنهاج السنَّة مراجع لالستزادة يف املوضوع: ( 1)

، أبو ُهريرة راوية اإلسالم حملمد بة، يف التشريع للدكتور مصطفى السباعي، دفاع عن السنَّة النَّبويَّة للدكتور حممد أبو شه
 .، دفاع عن أيب هريرة للعزيعجاج اخلطيب


