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 ، إن الُسـنة كما ھو معروف ھي العمل والمنھج والدأب،ا یمس الُسـنةأبادر فأقول لیس في ھذا العنوان م

 على أن ،ة أو شفھیةـة قولیـ وبھذا تختلف عن األحادیث التي لھا طبیع، فلھا طبیعة عملیةوھي الطریقة والسیرة
الرسول  ونسبتھا إلى  وإنما ھو ینصب على فئة نصبت نفسھا لتجمیع األحادیث،موضوعنا ال یمس الحدیث أیًضا

،وتعد من أقوى الھیئات تأثیًرا على الفكر ، وفیھا من الخصائص ما یجعلھا ھیئة مستقلة لھا طابعھا الممیز 
 ألنھا ، وترى في نفسھا أنھا من الفرق الناجیة من الثالثة وسبعین فرقة التي انشق إلیھا المسلمون،اإلسالمي

 ،دیدة ألن تكون أقوى مجموعة في المجتمع اإلسالمي وأدت عوامل ع، وتدعي روایة حدیثھ،تحمل اسم الرسول
 وانعكست ،سیئة للغایةكانت   التي تحكمت فیھا الضرورات ولكن،وأثرت علیھ أكثر مما أثرت مجموعة أخرى

  . الفكر اإلسالميعلیھا وعلى

 وھذه ، نفسھ الحدیثه عن أن الكالم على الحدیث غیر الكالم عن الُسـنة وأنھ عن المحدثین غیر،الشاھد
 مساًسا فیھاأن تـُعد أي إشارة  ،ومخالفة الحقیقةوخلط األوراق  فمن التجاوز ،"حدثنا"الرسالة ھي عن قبیلة 

 ؟ یحج ألن الُسـنة ھي التي علمتھ كیف یصلي ؟ وكیف ،الُسـنة" ینكر" وأنا أستبعد أن یكون ھناك مسلم ،بالُسـنة
 ، لكي یبینھا بعملھ للناس  وترك ذلك للرسول،ھا عن تفاصیل فإن القرآن الكریم لم یتحدث،الخ. .وكیف یصوم ؟

 وراءه األجیال ت وصلى وصل،"صلوا كما رأیتموني أصلي: " بذلك عندما قال للمسلمین  وقد قام الرسول
ن نقل من جاء بعدھم حتى  وعن ھؤالء التابعی،ابعون الصالة وعن ھذه األجیال نقل الت،األولى من الصحابة

 وقد قدر لي أن أعرف ،حدد نسبتھا وفي الزكاة عندما ،"مناسككمخذوا عني "وتكرر ھذا في الحج  ،وصل إلینا
 فھم جمیًعا یؤمنون بھا ،عدًدا من الذین ینبذونھم بنكران الُسـنة فلم أجد أحًدا منھم یساوره شك في الُسـنة العملیة

 تترى وتطلق آراء وتبدي أحكاًما كلھا مخالفة  ولكن ما ینكرونھ ھو ھذه األحادیث التي،ثلون لھا في صالتھمتویم
  .العملوأثبتھ  ولما أثمره العلم ،للحقیقة

 وأثبت ،)١("شبھات منكري الُسـنة"وقد كتب أحد المؤلفین الذین تخصصوا في ھذا الموضوع كتاًبا باسم 
 زكي ،د وجديـفری ، حسین ھیكل، زاھد الكوثري،د أمینـ أحم،ینـطھ حس (الف قائمة بأسماء ھؤالءــعلى الغ

  حسین، سعید العشماوي، توفیق الحكیم، أحمد أبو شادي، محمود أبو ریة، قاسم أمین،دانـ جورج زی،مبارك
 ، حسن الترابي، معمر القـذافي، مصطفى محمود، مصطفى المھدوي، صبحي منصور،اد خلیفـة رش،أمین

  .)ريھ محمد مشت،إسماعیل منصور

 بین وكیل المشیخة اإلسالمیة في تركیا وبین مھندس كمبیوتر في فانظر إلى ھذا الخلط العجیب ما
 وأستطیع أن أقطع أن ثالثة أو ،الخ. . وما بین محقق مثل أحمد أمین وفنان مثل توفیق الحكیم،الوالیات المتحدة

وحده  وأن ھذا ھو ما یقوم بھ القرآن ، ال یرون أن للحدیث حجیة في إصدار األحكامأربعة من ھؤالء ھم الذین
  .دون أن ینكروا الُسـنة العملیة

                                                
 . القاھرة، بیت الحكمة،شبھات وشطحات منكري الُسـنة: األستاذ أبو إسالم أحمد عبد اهللا ) ١(
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 عندما لم ،دینمن األیام األولى للرسول والخلفاء الراش" قبیلة حدثنا"ننا في ھذه الرسالة سنتابع ظھور إ
 ، ثم التطور الخارق الذي حدث للمجتمع اإلسالمي نتیجة تركھ لمجتمع المدینة المحدود،ملحوظیكن لھم وجود 

 وبالتالي ،وبدأ المرحلة اإلمبراطوریة وانعكاساتھا التي انتھت بأن وضع األحادیث أصبح ضرورة ال مناص عنھا
أن  وكیف ،ل التي تضافرت لتجعل من وضع الحدیث ضرورةعن العوام وتتحدث الرسالة ،"قبیلة حدثنا"ظھرت 

إلسالمي بطبقة بحیث أصبح ھذا الوضع طوفانًا غطى تربة العالم ابال تردد و العملیة قدًما مناخ االستحالل دفع
خلفت آثاًرا وبیلة على  بعد أن  ولكن،فعل عوامل التعریة والتطورتوالي ندثر معظمھا مع من المرویات التي ا

رد المسلم شخصیة نمطیة ـ ثم فرض على الف،ول ـاء إلى الرسـدة وشمل القرآن وأسـطال العقی اإلسالمي الفكر
  . كما خرب المجتمع،غبیةغیبیة 

جتمع اإلسالمي من أشد نخلص الم وأن ، مما افتروهنطھر العقیدة والقرآن والرسول وأردنا بھذا أن 
  .حتى ینفسح الطریق أمام التقدم ،تمًعافرًدا ومج ،ًرا علیھالقیود وثاقة وأعمقھا أث

" الكتاب والُسـنة. .األصالن العظیمان"نوجھ نظر القارئ إلى أننا في مادة ھذه الرسالة رجعنا إلى كتابنا 
 كما رجعنا ،"نحو فقھ جدید" وھو الجزء الثاني من كتاب ،"الُسـنة ودورھا في الفقھ الجدید" وكتابنا ،)١٩٨٢(

الذي أفادنا بأمر جدید ) ٢٠٠٧ ، بیروت،دار االنتشار العربي(لألستاذ یحیى محمد " دیثمشكلة الح"إلى كتاب 
وعلى رأسھا شبكة  ،ھو االستعانة بالمكتبات اإللیكترونیة التي أغنت الباحث عن اقتناء المراجع والعودة إلیھا

قد اقتبسنا منھ و ،إللیكترونیةالمشكاة اإللیكترونیة ومكتیة سحاب السلفیة اإللیكترونیة ومكتبة یعسوب الدین ا
  .معظم ما جاء في الفصل األول

  
  ھـ١٤٢٩  شـوال

 القاھرة في
  م٢٠٠٨  أكتوبر
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دأین                    ث یخضع لمب ة األحادی ن روای ف م ان الموق دة ك ة الراش ة الخالف ى نھای ول وحت د الرس ا  في عھ  بینھم
  : وتابعھ علیھما الخلفاء الراشدون الرسول 

 

 

 بن عمرو  مستدلین بكتابة عبد اهللا،لقد ادعى المحدثون أن كتابة الُسـنة بدأت في عھد النبي وبإذن منھ أیًضا
ھ الرسول        ،بن العاص  ا یقول ي الرضا والغضب    وأن قریش حذرتھ من أن یكتب كل م ھ سأل الرسول    ،  ف  وأن

،   ن عمرو       ،"فوالذي نفسي بیده ما خرج مني إال حق . .اكتب: " فقال د اهللا ب ان عب ا ك وحي كأنم  وھذه الصیغة ت
ي   ، لیل نھار یصاحبھ مترصًدا للرسول    ھ ف ـل إال      ،"الرضا والغضب  " ویكتب كل ما یقول ن عم ھ م یس ل أن ل  ك

دودة ،"الصادقة" والحقیقة أن الصحیفة التي كتبت فیھا عمرو وأطلق علیھا       ،ھذا د  ، لم تكن سوى أحادیث مع  ووج
  .ما یسرني أنھا لي بفلسین: من یقول 

یمن           ن ال ستمعین م د الم ت أح ة فأعجب ى خطب أن الرسول ألق ھ   ،كما یستدلون ب ب ل سأل أن تكت ا ، ف ل الرسول   فق
  ."اكتبوا ألبي شاه"

تثناء من                  دو إال اس ا ال تع ـ فإنھ ن عمرو ـ د اهللا ب إن ھذه األحادیث إذا صحت ــ وفي النفس شيء عن روایة عب
  . ولذا ال تـُعد حجة في التصریح بكتابة الحدیث،المبدأ العام ولشخص واحد

ك                 ة فمن ذل ددة عن تحریم الكتاب ث المتع و األحادی ي سعید        أما الذي ُیعد فھ حیحھ عن أب ي ص سلم ف ا رواه م  م
وأ      ، فمن كتب عني شیئًا غیر القرآن فلیمحھ،ال تكتبوا عني شیئًا: (الخدري أن النبي قال    ًدا فلیتب يَّ متعم ذب عل  ومن ك

  . وكذا روي عن زید بن ثابت أن النبي نھى أن یكتب حدیثھ،)مقعده من النار

ث  خرج علینا رسو: وروي عن أبي ھریرة أنھ قال      ب األحادی ال  ،ل اهللا ونحن نكت ون ؟     : ( فق ذي تكتب ذا ال ا ھ م
بلكم إال     ،أكتاب مع كتاب اهللا ؟ امحضوا كتاب اهللا وخلصوه  :  قال   ،أحادیث نسمعھا منك  : قلنا   م ق ا ضل األم  أتدرون م

ذب  ، حرجحدثوا عني وال: (أنحدث عنك یا رسول اهللا ؟ قال :  قلنا ،)بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب اهللا تعالى          ومن ك
نھم     ،حدثوا وال حرج: فنتحدث عن بني إسرائیل ؟ قال :  قلنا   ،)عليَّ متعمًدا فلیتبوأ مقعده من النار      دثوا ع ن تح إنكم ل  ف
  .)بشيء إال وقد كان فیھم أعجب منھ

ار    ال         ،قال أبو ھریرة فجمعناھا في صعید واحد فألقیناھا في الن ھ ق رة أن ي ھری ة أخرى عن أب ي روای غ بل :  وف
تم    : ( فصعد المنبر فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قال   ،رسول اهللا أن ناًسا كتبوا حدیثھ      د كتب م ق ي أنك  ،ما ھذه الكتب التي بلغن

ال  :  فقلنا یا رسول اهللا ، فجمعناھا وأحرقت،) من كان عنده منھا شیئًا فلیأت بھ    ،إنما أنا بشر   دثوا  : (نتحدث عنك ؟ ق ح
  .)ا فلیتبـوأ مقعده من النار ومن كذب عليَّ متعمًد،وال حرج
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 ثم ، ولكن شیئًا حاك في صدره جعلھ یفكر طوال شھر، فوافقوه ، واستشار الصحابة  وفكر عمر في كتابة الُسـنن    
تم     :  فقال ،خرج على الناس وقد خار اهللا لھ    د علم ا ق ُسنن م اب ال اس من      ،كنت قد ذكرت لكم من كت إذا أن ذكرت ف م ت  ث

  .مع كتاب اهللا كتًبا فأكبوا علیھا وتركوا كتاب اهللا وإني واهللا ال ألبس بكتاب اهللا كتًباأھل الكتاب قبلكم قد كتبوا 

ال  ، فاستنكرھا وكرھھا،كما جاء عن عمر أنھ بلغھ ما ظھر في أیدي الناس من كتب       ي     :  وق د بلغن اس ق ا الن أیھ
ي ، عنده كتاب إال أتاني بھ فال یبقین أحد، فأحبھا إلى اهللا أعدلھا وأقومھا،أنھ قد ظھرت في أیدیكم كتب       ، فأرى فیھ رأی

ار ،فظن القوم أنھ یرید أن ینظر فیھا ویقومھا على أمر ال یكون فیھ اختالف    ال   ، فأتوه بكتبھم فأحرقھا بالن م ق ة  :  ث أمنی
  ."مثناه كمثناة بني إسرائیل" وفي روایة ،كأمنیة أھل الكتاب

يء  ،لھ أن ال یكتبھا ثم بدا ،وعن عمر أیًضا أنھ أراد أن یكتب الُسـنة       ثم كتب في األمصار من كان عنده منھا ش
  .فلیمحھ

اه   ": وجاء عن اإلمام علي أنھ خطب یقول       اب إال رجع فمح اس    ،أعزم على كل من كان عنده كت ك الن ا ھل  فإنم
  ."حیث اتبعوا أحادیث علمائھم وتركوا كتاب ربھم

ا        وروي عن عبد الرحمن بن األسود عن أبیھ أنھ أصاب مع علق      سعود لیقرأھ ن م ى اب اھا عل حیفة فعرض ة ص م
ول         ده ویق ا بی َصصِ     : "فأبى ودعا بطشت فیھ ماء فجعل یمحوھ َسَن اْلَق َك َأْح ُن َنُقصُّ َعَلْی ا  ،)٣: القصص  " (َنْح :  فقلن

  . بغیرهإن ھذه القلوب أوعیة فاشغلوھا بالقرآن وال تشغلوھا:  ویقول ، فجعل یمحوھا،انظر فیھا فإن فیھا حدیثًا عجیًبا

رآن                    ا قصص وق حیفة من رجل فیھ ذ ص د أخ سجد وق ي م ب ف سعود خط ن م ال  ،كما جاء أن عبد اهللا ب إن :  فق
م    ، وإن شر األمور محدثاتھا، وإن أحسن الحدیث كتاب اهللا،أحسن الھدي ھدي محمد   دث لك دثون ویح م تح إذا  ، وإنك  ف

رن   ،بلكم مثل ھذه الصحیفة وأشباھھا فإنما أھلك أھل الكتابین ق،رأیتم محدثة فعلیكم بالھدي األول  د ق  توارثوھا قرنًا بع
اني    ،حتى جعلوا كتاب اهللا خلف ظھورھم كأنھم ال یعلمون  حیفة إال أت ان ص م مك ا    ، فأنشد اهللا رجًال عل و علمتھ واهللا ل  ف

  .بدیر ھند النتقلت إلیھا

ان یك     ھ ك رحمن أن سمعھ    وفي روایة أخرى أن عبد اهللا بن مسعود فطن إلى ابنھ عبد ال ذي ی شيء ال ب ال دعا  ،ت  ف
  .بالكتاب وبإجانة من ماء فغسلھ

 فكان رده أن قال ،وقیل إنھ تعذر قوم بعدم حفظھم للحدیث فطلبوا من أبي سعید الخدري أن یكتب لھم ما حفظھ        
  . فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبیكم،یحدثنا فنحفظ  كان رسول اهللا ، وال نجعلھا مصاحف،ال نكتبكم: 

ال     وفي ر  ھ ق دیث رسول اهللا          : وایة أخرى عن أبي نضرة أن دیثًا من ح ا ح ا اكتتبن ي سعید إن ا ألب ال  ،قلن :  ق
  .امحھ

دیث عن رسول اهللا           ع الح د جم دیث   روت السیدة عائشة أن أباھا ق سمائة ح ب    ، وكانت خم ھ یتقل ات لیلت  فب
ا أص      :  وقالت لھ   ، فغمھا ذلك  ،كثیًرا شيء بلغك ؟ فلم شكوى أو ل ب ل ال  أتتقل ي     : بح ق ث الت ـة ھلمي األحادی أي بنی
ث  ،عندك ا   ، فجاءتھ باألحادی ا فحرقھ دعا بھ شة   ، ف ت عائ ال    :  فقال ا ؟ ق م أحرقتھ دي     : ل خشیت أن أموت وھي عن

  .فیكون فیھا أحادیث عن رجل قد ائتمنتھ ووثقت ولم یكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك

دثتكم    :  فقال ،وھو ال یدري فأعلموه بن ثابت وقوًما یكتبون وجاء أن مروان دعا زید     يء ح أتدرون لعل كل ش
  .بھ لیس كما حدثتكم
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  .خذ عنا كما أخذنا:  وقال ،كتبت عن أبي كتًبا كثیرة فمحاھا: وعن أبي بردة أنھ قال 

دثنا         : وفي روایة أخرى عن أبي بردة أنھ قال          ا فح ي فنكتبھ ولى ل ا وم وم أن ث فنق دثنا بأحادی كان أبو موسى یح
ا     یوًم ا لنكتبھ ال    ،ا بأحادیث فقمن اال        :  فق ي ؟ ق ا سمعتما من ان م م : أتكتب ھ   ،نع اني ب ال فجیئ سلھ   ، ق اء فغ دعا بم ال  ، ف  وق

  .احفظوا كما حفظنا

  .ال نكتم وال نكتب: وعن أبي ھریرة أنھ قال 

رة واأل        ن المعتمر ومغی د ومنصور ب ن محم عمش  وظلت كراھة التدوین سائدة حتى التابعین فجاء أن القاسم اب
  . وفي تعبیر إبراھیم أنھم كانوا یكرھون الكتاب،وإبراھیم كانوا یكرھون كتابة الحدیث

  .ال تتخذوا للحدیث كراریس ككراریس المصاحف: كما جاء عن الضحاك بن مزاحم أنھ قال 

  .یأتي على الناس زمان یكثر فیھ األحادیث حتى یبقى المصحف بغباره ال ینظر فیھ: وعنھ أیًضا أنھ قال 

دي  :  وقال ،وعن عبیدة أنھ دعا بكتبھ عند موتھ فمحاھا       د بع ر مواضعھا    ،أخشى أن یلیھا أح ي غی  ، فیضعوھا ف
  .وما یذكر عن عبیدة أنھ أوضى أن تحرق كتبھ أو تمحى

  .ال تخلدن عني كتاًبا: كنت أكتب عند عبیدة فقال : وعن إبراھیم أنھ قال 

ال : ت  قل،ال: كتب منك ما أسمع ؟ قال قلت لعبیدة أ: وعن محمد بن سیرین أنھ قال    : وجدت كتاًبا أأنظر فیھ ؟ ق
  .ال

  .إنما ضلت بنو إسرائیل بكتب ورثوھا عن آبائھم: وعن ابن سیرین أنھ قال 

  . فإذا حفظھ محاه،كما جاء عن ابن سیرین أنھ لم یر بأًسا إذا سمع الرجل الحدیث أن یكتبھ

  .أیوب إن كان حًیا أو حرقھا عند موتھوعن أبي قالبة أنھ أوصى بدفع كتبھ إلى 

  .وعن طاوس أنھ كان یأمر بإحراق الكتب

  .وعن الحسن البصري أنھ أمر بحرق كتبھ فأحرقت غیر صحیفة واحدة

ده    یة      ،وعن شعبة الحجاج أنھ أوصى ولده سعد بأن یغسل كتبھ ویدفنھا من بع ذ الوص ام سعد بتنفی ات ق ا م  ، ولم
  . فأدفنھا في الطین،ت عنده كتب من الناس أرسلني بھا إلى البازجاهكان أبي إذا اجتمع: وقال سعد 

ھ وال          : وعن الشعبي أنھ قال     ط إال حفظت دیث ق دثني رجل بح ذا وال ح ومي ھ ى ی ما كتبت سوداء في بیضاء إل
   . ولقد نسیت من العلم ما لو حفظھ أحد لكان بھ عالًما،ده علىَّـــأحببت أن یعی

  .بئس مستودع العلم القراطیس: ل وعن سفیان الثوري أنھ قا

سي  : وجاء عن خلف بن تمیم أنھ قال          سمعت من سفیان الثوري عشرة آالف حدیث أو نحوھا فكنت أستفھم جلی
دة    ت لزائ شرة آالف           : فقل ًوا من ع دیث أو نح شرة آالف ح وري ع فیان الث ت عن س ي كتب ا الصلت إن ا أب ال ،ی ال :  فق

  . أذنك فألقیتھاتحدث منھا إال بما حفظ قلبك وسمعت

ي   :  فاضطجع وبكى وقال ،یكتب فیانرو إن سقیل لعم: وري أنھ قال وعن سفیان الث   ب عن  ،أحرج علّي من یكت
  . كنا نحفظ،وما كتبت عنھ شیئًا: قال سفیان 
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  ما كتبت حدیثًا قط : وعن سعید بن عبد العزیز أنھ قال 

  . ولو كنا نكتب من علم سعید وروایتھ كثیًرا،أدركت الناس یھابون الكتب: وعن یحیى بن سعید أنھ قال 

ھ     : أما علمت أن الكتاب یكره ؟ قال :  قال ،اكتب لي النظائر: وعن مسـروق أنھ قال لعلقمــة   ا انظر فی ى إنم بل
  .فال بأس:  قال ،ثم أمحوه

  . فإذا حفظتھ محوتھ،ما كتبت شیئًا قط إال حدیثًا طویًال: وعن خالد الحذاء أنھ قال 

  .صم بن ضمرة أنھ كان یسمع الحدیث ویكتبھ فإذا حفظھ دعا بقراض یقرضھوعن عا

  . یعني كتبھ،إني ألھم بھا أن أحرقھا: وعن عیسى بن یونس أنھ قال 

  . وكذا یفعل أبو أسامة وأبو إبراھیم الترجماني،وجاء أن داود الطائي كان یدفن كتبھ

  .ثمانیة عشر ما بین قمطر وقوصرةدفنا لبشر بن الحارث : وعن إبراھیم بن ھاشم أنھ قال 

ول              ا یق ون م ا یكتب أجلس قوًم ز ف د العزی ن عب ا أراد أن  ،وجاء أن عبید اهللا بن عبد اهللا دخل على عمر ب  فلم
ھ   :  قال ،كتبنا ما قلت: وما ھو یا ابن عبد العزیز ؟ قال :  قال   ،صنعنا شیئاً : یقوم قال لھ عمر      وأین ھو ؟ فجيء ب

  .فحرقھ

  . أمر بھ فحرقھ،ي إدریس أنھ لما علم أن ابنھ یكتب ما یسمعھ منھكما جاء عن أب

ب   و ال یكت ون وھ ة یكتب ده جماع رج وعن أتي األع ان ی ري ك ھاب الزھ ن ش اء أن اب د ،وج دما یج ھ عن  لكن
 فیكتب ابن شھاب ذلك الحدیث ، وكان األعرج یكتب المصاحف،الحدیث طویًال فإنھ یأخذ ورقة من ورق األعرج     

  . فیقرأھا ثم یمحوھا، وربما قام بھا معھ، ثم یقرأه ثم یمحو مكانھ،ةفي تلك القطع

ھ    : وقال مالك بن أنس      سب قوم ھ ن اب فی ون      ،لم یكن مع ابن شھاب الزھري إال كت وم یكتب ن الق م یك ال ول  ق
  . فمن كتب منھم الشيء فإنما كان یكتبھ لیحفظھ فإذا حفظھ محاه،إنما كانوا یحفظون

 



 

رآن       ر الق شغال بغی ة خشیة االن ة الخوف   ،كما روي عن عمر بن الخطاب أنھ منع اإلكثار من الروای  أو لعل
ي     ونھم                ،من الكذب على النب ي مسعود األنصاري لك درداء وأب ي ال ن مسعود وأب ن اب ًال م ھ حبس ك ك أن ن ذل  وم
ن رسول اهللا        :  وجاء أنھ بعث إلیھم فقال ،رسول اهللا أكثروا الحدیث عن    رون ع ذي تكث دیث ال ذا الح ا ھ  ؟ م

  .فحبسھم بالمدینة حتى استشھد

ین       : وجاء عن قرظة بن كعب أنھ قال          ى صرار فتوضأ فغسل اثنت خرجنا نرید العراق فمشي معنا عمر إل
ا  نعم نحن أصحاب رسو: أتدرون لَم مشیت معكم ؟ قالوا     : ثم قال    ال  ،ل اهللا مشیت معن ة     :  فق أتون أھل قری م ت إنك

ن رسول اهللا   ،لھم دوي بالقرآن كدوي النحل فال تصدوھم باألحادیث فتشغلوھم        جودوا القرآن وأقلوا الروایة ع
  .نھانا عمر بن الخطاب:  قال ، فلما قدم قرظة قالوا حدثنا،امضوا وأنا شریككم
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ون   إنكم تأتون الكوفة  : وفي روایة أنھ قرأ      :  فتأتون قوًما لھم أزیز ــ صوت بالبكاء ــ بالقرآن فیأتونكم فیقول
  . فأقلوا الروایة عن رسول اهللا ، فیأتونكم فیسألونكم عن الحدیث، قدم أصحاب محمد،قدم أصحاب محمد

ر             ن عم دث ع أن یح ن الخطاب ب ولى عمر ب ال  ،وفي روایة أخرى سئل أسلم م  أخاف أن  ،ال أستطیع :  فق
من : قال  أخاف أو أزید أو أنقص إن رسول اهللا : قال   كنا إذا قلنا لعمر حدثنا عن رسول اهللا    ،نقصأزید أو أ  

  .كذب علىَّ متعمًدا فھو في النار

ھ      ال ألبی ھ ق ن رسول اهللا      : وجاء في صحیح البخاري عن عبد اهللا بن الزبیر أن دث ع ي ال أسمعك تح  إن
ن   من كذ: ( ولكن سمعتھ یقول ،أما إني لم أفارقھ: كما یحدث فالن وفالن ؟ فأجاب الزبیر          ده م ب علىَّ فلیتبوأ مقع

  .)النار

ا علمت   : وفي روایة أخرى قال الزبیر      رحم م ھ    ،یا بني كان بیني وبینھ من القرابة وال ھ أمي وزوجت  وعمت
ا    وعندي أمك،وأمھ آمنة بنت وھب وجدتي ھالة بنت وھیب ابني وھیب عبد مناف بن زھرة     خدیجة عمتي    وأختھ

  .كذا رواه البخاري لیس فیھ متعمًدا. .من كذب علىَّ:  یقول  ولكني سمعتھ ،عائشة عنده

ال      ن رسول اهللا      : ومثل ذلك روي عن عثمان بن عفان أنھ ق دث ع ي أن أح ا یمنعن أن ال أكون أوعى    م
  . مقعده من النارمن قال عليَّ ما لم أقل فلیتبوأ: یقول   ولكن أشھد لسمعت رسول اهللا ،صحابتھ عنھ

ن رسول اهللا     : وكذا قال عمران بن حصین       دثت ع ابعین   واهللا إن كنت ألرى أني لو شئت لح ومین متت  ی
ن أصحاب رسول اهللا            ك أن رجاًال م ن ذل دثون        ولكن أبطأني ع ا شھدت ویح ا سمعت وشھدوا كم  سمعوا كم
  .أحادیث ما ھي كما یقولون وأخاف أن یشبھ لي كما شبھ لھم

ال  إنھ لیمنعني أن أحدثكم حدیثًا كثیًرا أن رسول اهللا  : یح مسلم قال أنس بن مالك     وفي صح  د   :  ق ن تعم م
  .فلیتبوأ مقعده من الناركذًبا عليَّ 

ال   ھ ق س أن ن أن رى ع ة أخ ي روای ول اهللا  : وف ا رس یاء قالھ دثتكم بأش أ لح شى أن أخط وال أخ معت ل  س
  .لیتبوأ مقعده من النارمن كذب عليَّ متعمًدا ف:  یقول رسول اهللا 

ة    ن عل ئل ع ث س ھیب حی ن ص ك روي ع ل ذل دم ومث ول اهللا  ع ن رس ھ ع ن  تحدث ره م دث غی ا یح  كم
ول            :  ؟ فقال    أصحاب النبي    ي سمعتھ یق ھ إن دث عن ي أن أح ن یمنعن ا سمعوا ولك د سمعت م ن   : أما إني ق م

  . ولن یقدر على ذلك،ن شعرتین وكلف یوم القیامة أن یقعد بی،كذب عليَّ فلیتبوأ مقعده من النار

ن رسول اهللا       : وجاء أنھ قیل لزید بن أرقم یا ابا عمرو أال تحدثنا ؟ فأجاب        دیث ع سینا والح ا ون د كبرن  ق
  .شدید

وجاء أن عدد الذین رویت عنھم الفتیا من الصحابة ھم مائة وثمانیة وثالثون من بین أكثر من عشرین ألف      
  .صحابي

روى   ،عون عن الحدیث ویخشون أن یغلبھم النسیان أو تخونھم الذاكرة وكان كبار الصحابة یتور    اد ی  فال یك
م                     د العشرة المشھود لھ ـ اح ل ـ ن نفی ن عمرو ب د ب ن زی عن بعضھم كأبي عبیدة ــ وھو أمین األمة ــوعن سعید ب

  .بالجنة ــ شیئًا
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ن ع    : وأخرج البخاري والدارقطني عن السائب بن یزید قال          رحمن ب د ال د    صحبت عب ن عبی وف وطلحة ب
  .اهللا وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن األسود فلم أسمع الواحد منھم یحدث عن رسول اهللا

دعي     إ،ن في النقل والروایة عن النبي كذلك عرف عن كبار الصحابة أنھم یتثبتو       ن ی ما بطلب شاھد آخر لم
 فإذا جاءه واحد ،قبل الحدیث إال من اثنین فقد جاء أن أبا بكر ال ی، أو بتحلیف الراوي سماعھ للحدیث عن النبي     

ھ         شھد ل ر            ،بحدیث طلب منھ أن یؤیده آخر ی ي بك ى أب دة جاءت إل ات أن الج ض الروای ي بع ھ ورد ف ك أن ن ذل  وم
یئاً   وما علمت أن رسول اهللا ،ما أجد لك في كتاب اهللا شیئاً  :  فقال   ،تلتمسھ أن تورث   اس    ،ذكر لك ش م سأل الن  ث
ل    :  فقال لھ ،أعطاھا السدس حضرت رسول اهللا  : فقام المغیرة فقال     سلمة بمث ن م ھل معك أحد ؟ فشھد محمد ب

  .ذلك فأنفذه لھا أبو بكر

سقط          رأة أو ال ن شعبة أن رسول اهللا       ،وجاء أن عمر استشار أصحابھ في أمالص الم رة ب ھ المغی ال ل   فق
سلمة أن رسول اهللا     ف، فقال لھ عمر إن كنت صادقًا فأت أحًدا یعلم ذلك   ،قضي فیھ بغرة   ن م  قضي  شھد محمد ب

  .بھ

ھ فرجع   وجاء عن أبي سعید الخدري أن أ    ؤذن ل  ،با موسى سلم على عمر من وراء الباب ثالث مرات فلم ی
ره  ي أث ر ف ل عم ال ،فأرس ال  :  فق ت ؟ ق َم رجع ول اهللا : ِل معت رس ول  س ب   : یق م یج ًا فل دكم ثالث لم أح إذا س

وس  ، ببینة أو ألفعلن بكلتأتني على ذلك :  قال   ،فلیرجع ن جل ا  ، فجاء أبو موسى منتقًعا لونھ ونح ا شأنك ؟   :  فقلن م
  . فأرسلوا معھ رجًال منھم حتى أتى عمر فأخبره،فھل سمع أحد منكم ؟ فقلنا كلنا سمعھ:  وقال ،فأخبرنا

ما رواه من كما جاء عن عبد اهللا بن أبي بكر في روایة طویلة أن عمر بن الخطاب رّد على أبي بن كعب فی
ة    :  وقال لھ  ،حدیث النبي    ول ببین ا تق ى م ي        ،لتأتني عل ن صحابة النب ك لجماعة م ي ذل ذكر أب الوا  ، ف د  :  فق ق

  .أما إني لم أتھمك ولكني أحببت أن أتثبت:  فقال عمر ،سمعنا ھذا من رسول اهللا 

ھ    وكان اإل  ول   ،مام عليِّ ال یقبل الحدیث إال بعد استحالف قائل ان یق ن رسول اهللا     ك:  فك ت إذا سمعت م  ن
  . وإذا حدثني غیره استحلفتھ فإذا حلف صدقتھ،حدیثًا نفعني اهللا بما شاء أن ینفعني

ن أن  آخر فواهللا ألن إذا حدثتكم عن رسول اهللا : كما جاء عن اإلمام عليِّ أنھ قال        من السماء أحب إلىَّ م
  .أكذب على رسول اهللا 
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  :المراجع 

 :كل الشواھد السابقة موثقة وتعود إلى المراجع التالیة 
  .تقیید العلم )١(
 .جامع بیان العلم وفضلھ )٢(
 .)رسالة في رعایة المصلحة(الطوفي  )٣(
 .)تذكرة الحفاظ(الذھبي  )٤(
 .كتاب العلم )٥(
 .صحیح مسلم )٦(
 .)الطبقات الكبرى(محمد بن سعد بن منیع  )٧(
 .الكفایة في علم الروایة )٨(
 .سؤاالت أبي عبید اآلجري ألبي داود سلیمان السجستاني )٩(
 .التعدیل والتجریح )١٠(
 .مشكل اآلثار )١١(
 .)الموضوعات(ابن الجوزي  )١٢(
 ) أعالم الموقعین عن رب العالمین(ابن القیم الجوزیة  )١٣(
 .)حجة اهللا البالغة (الدھلوي )١٤(
 .خاريصحیح الب )١٥(
 .فتح الباري )١٦(
 .)تأویل مختلف الحدیث(ابن قتیبة الدینوري  )١٧(
 .)تاریخ المذاھب اإلسالمیة(أبو زھرة  )١٨(
  .)النبذ في أصول الفقھ(ابن حزم  )١٩(
  .شبكة المشكاة اإللیكترونیة )٢٠(
  .ة سحاب السلفیة اإللیكترونیةومكتب )٢١(
  .ومكتبة یعسوب الدین اإللیكترونیة )٢٢(
 .ار االنتشار العربي بیروت د، لألستاذ یحیى محمد" مشكلة الحدیث" )٢٣(
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ین سنة ت    " المنار"السید محمد رشید رضا ھو صاحب مجلة          سبع وثالث ي أقصى    شالتي ظلت ل ا ف ع أنوارھ
 ،التلمیذ األثیر للشیخ محمد عبدهكان  كما أنھ ،جامعة لكتاب المسلمین  وكانت   ،بالد المسلمین مثل الھند وأندونیسیا    

ف     ، وقد كتب عنھ كتاًبا من ثالثة أجزاء ،وھو حامل علمھ وناقل فضلھ     ن أل ر م ي أكث د  ،صفحة  الجزء األول ف  وق
ي                ساعدتھ ف ھ ولم ي عن ھ والتلق ل لقائ رن التاسع عشر بأم رة للق دار  ھاجر من لبنان إلى مصر في السنة األخی إص

سكًا    ،ا وقد تحقق ھذا بفضل اهللا وأثمرت تلك العالقة المباركة علًما وفیًرا وفقًھا غزیرً    ،مجلتھ ھ مم ى وفات  وظل حت
دار       بالقل ى إص ار "م مصًرا عل ن خسائر      " المن ھ م ا ألحق ب م م و   و،رغ س    ھ د بحق مؤس سلفیة المعاصرة  "ُیع " ال

سید رشید           تفسیركما قدم ،السھلة البعیدة عن التعقید والتشدید     ھ ال ھ ویكتب ده یلقی د عب شیخ محم ان ال ذي ك  القرآن ال
سید رشید رضا          وینشره في المنار  رضا   م واصل ال  طوال السنوات الخمس األخیرة من عمر الشیخ محمد عبده ث

ة    ْن َتأْ      بقیة التفسیر حتى وصلھ األجل المحتوم وھو آی ي ِم ِك َوَعلَّْمَتِن ْن اْلُمْل ي ِم ْد آَتْیَتِن اِطَر    َربِّ َق ِث َف ِل اَألَحاِدی ِوی
  .)١٠١: یوسف  ( َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحیَناِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسِلًمَواَألْرِض َأْنَت َوِليِّ ِفي الدُّْنَیا َواآل السََّمَواِت

ذه الغزارة       ن مناسبة وأ         ،وبالطبع فإن كاتًبا إسالمًیا بھ ر م ي أكث ُسـنة ف دوین ال د أن یتعرض لقضیة ت ن  الب
ن سنة    ،أو في كتبھ " المنار"یعرض رأیھ فیھا في      ا م اه اهللا  ١٩٠٧ وقد حاولنا اإللمام بھ ى توف ا    ، حت دم لن  وھي تق

  .أفضل تحقیق لھذه القضیة

ُسـنة حتى ال یتصور أحد أننا نحیف على ،سجل ھذا الرأي  وقد رأیت أن أ    ى     ، ال ذھبون إل ذین ی ى ال  ورًدا عل
شر  ١٩٠٧ففي عام   ، الُسـنة لھا رجالھا وأن،یرموننا بالجھل وقلة المعرفة  أو في عھد الرسول    تدوین الُسـنة   ن

  :م یقول ١٩٠٧ینایر سنة /  ھـ ١٣٢٤غرة ذو الحجة سنة " المنــار" في المجلد التاسع من السید رشید رضا

أن  االعتقاد أن منصف عاقل فیھ یماري ال الذي البدیھي من ا  ب ستلزم  اهللا رسول  فالًن ل  أن ی ا  كل  ھمن  یقب  م
ى  مرسالً  كان فإن ،إلیھم أرسل من جمیع الدین أمر من إلیھ دعا وم  إل ك  وجب  محصورین  ق یھم  ذل ان  وإن ،عل  ك

ى  مرسل  محمًدا نبینا أن بالضرورة عندنا المعلوم ومن ،بلغھم متى علیھم وجب محصورین غیر إلى مرسًال  إل
ا  كل  یكون  أن فوجب ،الساعة قیام إلى بعدھم يیأت ومن وغیرھم العرب من زمنھ في منھم كان من كافة الناس  م

ي  إلیھم أرسل من جمیع إلى موجًھا الدین أمر من بھ جاء ان  كل  ف ان  زم دلیل  دل إذا إال ومك ى  ال  ،التخصیص  عل
ذا  إلى نضم .برھانھ تحریر في وال بیانھ في نطیل ال بدیھي أصل فھذا و  آخر  أصالً  األصل  ھ ھ  وھ ل  ال أن  أن یعق
م  ع یفھ ن  جمی وات م دین  لق ن ال لى الرسول  ع ھ  اهللا ص لم علی ل أن مباشرة  وس ذا  عم ن ك دین  م ھ ال ع عام  وأن  لجمی

ع  أو وحدھم بھم خاصا نفسھ في العمل ذلك ویكون المكلفین ن  م شاركھم  م ي  ی ة  خاص  وصف  ف وطن  كاللغ  ؛ وال
ان  التبلیغ في الرسول یقصر أن جاز إذا إال وقوعھ یتصور ال ھذا ألن ذي  والبی ھ أل بعث  ال ذا  جل ا  وھ زه  ال مم  یجی
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م  ما كل أن لنا أنتجتا مقدمتین األصلین ھذین جعلنا فإذا .مسلم ن  عل دین  م ع  بالضرورة  ال ھ  وأجم  الصدر  أھل  علی
ذه  برمتھ القرآن ومنھ تركھ من بإسالم یعتد ال اإلسالم من فھو األول صلوات  وھ س  ال دا  وأن الخم ك  ماع  محل  ذل

  .اجتھاد

ي ي بق وع ف ث الموض ر بح و آخ ل ھ ر مح و النظ ل : وھ ث ھ ـ األحادی سمونھا ـ سنن وی وال ب ـ األق ن ـ  دی
م  وإن ،عامة وشریعة ن  ل نًنا  تك ة  س ال  بالعمل  متبع زاع  ب ي  سیما  ال خالف  وال ن ا  إن ؟ األول الصدر  ف م  : قلن  ،نع

رد  شبھة فأكبر ا  ت ي  نھي  علین ھ  اهللا صلى  النب لم  علی ن  وس ة  ع ھ  شيء  كتاب ر  عن رآن  غی دم  الق ة  وع  ةالصحاب  كتاب
  ."عنھ الرغبة عنھم نقل بل ،بالتحدیث كالخلفاء وأئمتھم علمائھم عنایة وعدم للحدیث

سمبر سنة    ١٣٢٥نشر المنار في شوال سنة    ) ١٩٠٧(وفي ھذه السنة نفسھا      ـ دی ك    ١٩٠٧ ـ ق ب ة رفی  خطب
ي سوریا           ة ف ة   ،العظم الذي كان ُیعد من أكبر الشخصیات العربی یس حزب الالمركزی ًسا   ، ورئ ان رئی یًال   وك وزم

ى وسقوط                 ة األول ة الحرب العالمی د نھای ي خاضت قضیة استقالل العرب بع لكل الشخصیات العربیة البارزة الت
ى أن   ، وكانت الخطبة عن التدوین في اإلسالم    ،تركیا وظھور األطماع االستعماریة    م إل  وذھب األستاذ رفیق العظ

ى   ،ت الرسالة قوة الذاكرةمن خصائص األمة العربیة في الحجاز في الفترة التي عاصر       تھم إل  وأن ھذه المیزة أغن
ا         ن الكت ق م ذاكرة أوث رون أن ال انوا ی ا تصحیف أو إضافة      حد ما عن التدوین إلى درجة ك ق بھ د یعل ي ق  أو ب الت

ث   ، وضرب أمثلة لذلك، وكتابة األخبار في القرن األول، ولكنھ مع ھذا لم ینف التدوین     ،نقص شھد بأحادی  كما است
  .تدعم ذلك

زب              ي ح ھ ف یًال ل ا وزم دیقًا حمیًم ان ص ذي ك م ال ق العظ تاذ رفی ى كالم األس ا عل سید رشید رض ب ال وعق
  : )مختصره عن نقال ( البن عبد البرالعلم بیان جامع في فأورد ما جاء ،الالمركزیة

 

وا  ال : (قال  اهللا رسول أن  الخدري سعید أبي عن ي  تكتب یًئا  عن رآن  سوى  ش ن  الق ب  فم ي  كت یًئا  عن  ش
ھ  أن إنساًنا وأمر ،حدیث عن فسألھ معاویة على ثابت بن زید ودخل ،)فلیمحھ القرآن سوى ال  یكتب ھ  فق د  ل  إن : زی

سار  بن اهللا عبد وعن .فمحاه ،حدیثھ من شیًئا نكتب ال أن أمرنا  اهللا رسول ال  ی ا  سمعت  : ق ول  یخطب  علی  : یق
   .ربھم كتاب وتركوا علمائھم أحادیث تتبعوا حین الناس ھلك فإنما ،فمحاه رجع إال كتاب عنده من كل على أعزم

ن ي وع ضرة أب ال ن ت : ق ي قل عید ألب دري س ب أال : الخ ا نكت سمع م ك ن ال ؟ من دون : ق ا أن تری  تجعلوھ
   .نحفظ كنا كما فاحفظوا فنحفظ یحدثنا كان  نبیكم إن ! مصاحف

ال  ثم كتبھا أو األحادیث ھذه یكتب أن أراد الخطاب بن عمر أن یحدث مالًكا سمعت : قال وھب ابن وعن  ق
اب  مع كتاب ال:  ال  .اهللا كت ك  ق م  مال ن  ل ع  یك ن  م اب  شھاب  اب اب  إال كت ھ  كت سب  فی ھ  ن ال  .قوم م   :ق ن  ول وم  یك  الق

   .محاه حفظھ ذافإ ؛ لیحفظھ یكتبھ كان فإنما الشيء منھم كتب فمن یحفظون كانوا إنما ؛ یكتبون

ي  اهللا رسول  أصحاب  فاستفتى  السنن یكتب أن أراد الخطاب بن عمر أن عروة وعن ك  ف ھ  فأشاروا  ذل  علی
ستخیر  عمر  فطفق ،یكتبھا أن ا  اهللا ی م  شھًرا  فیھ ا  أصبح  ث د  یوًم ھ  اهللا عزم  وق ال  .ل ي  : فق ت  إنن د  كن ب  أن أری  أكت

اب  وتركوا علیھا كبوافأ كتًبا كتبوا قبلكم كانوا قوًما ذكرت وأنني السنن ي  ،اهللا كت ي  (أشوب  ال واهللا وإنن سخة  وف  ن
  .بھكِتُن وال العلم نكتب ال إنَّا : قال أنھ عباس ابن وعن .أبًدا بشيء اهللا كتاب) ىأنس ال

ت  بن زید دعا مروان أن الشعبي وعن ا  ثاب ون  وقوًم و  یكتب دري  ال وھ أعلموه  ی ال  ،ف درون  : فق  كل  لعل  أت
  .آبائھم عن ورثوھا بكتب إسرائیل بنو ضلت إنما : قال سیرین ابن وعن .حدثكم ماك لیس بھ حدثكم شيء
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ا  بصحیفة مسعود بن اهللا عبد أتى : (قال ھالل بن األسود وعن دیث  فیھ دعا  ح اء  ف ا  بم م  فمحاھ م  غسلھا  ث  ث
ذا  ؛ لبلغتھا ھند بدیر اأنھ أعلم لو واهللا ،بھ أعلمني إال أحد عند یعلمھا رجًال اهللا أذكر : قال ثم ،فأحرقت بھا أمر  بھ
   .یعلمون ال كأنھم ظھورھم وراء اهللا كتاب نبذوا حتى قبلكم الكتاب أھل ھلك

ھ  یكثر زمان الناس على یأتي  :قال الضحاك وعن ث  فی ى  األحادی ى  حت اره  المصحف  یبق ھ  ینظر  ال بغب  .فی
وب  وعن .لكتببا قبلكم من ضل إنما : وقال ،العلم كتابة عن ینھى كان أنھ عباس ابن وعن ال  أی  سعید  سمعت  : ق

م  كتاب في فنكتبھا أشیاء في نختلف كنا:  قال جبیر بن ت  ث ا  أتی ن  بھ ر  اب ا  أسألھ  عم ا  عنھ و  خفی م  فل ا  عل ت  بھ  لكان
  .وبینھ بیني الفیصل

انطلق  صحیفة وعلقمة أنا أصبت : قال أبیھ عن األسود بن الرحمن عبد وعن ى  معي  ف ن  إل ا  مسعود  اب  فیھ
ال  ثم بالباب فجلسنا ،تزول كادت أو لشمسا زالت وقد ة  ق نْ  انظري  : للجاری اب  َم ت  ،بالب ة  : فقال  ،واألسود  علقم
اال  ،تستأذنا أن منعكما فما : قال ،أجل : قلنا ،الجلوس أطلتما قد كأنكما : فقال فدخلنا ؛ لھما ائذني : فقال  خشینا   :ق

ذه  فقلنا ،اللیل بصالة نقیسھا كنا اعةس ھذه إن ھذا تظناني أن أحب ما : قال ،نائًما تكون أن ا  صحیفة  ھ دیث  فیھ  ح
ا  ھاتھا : قال ،حسن ة  ی اتي  جاری ھ  واسكبي  ،الطست  ھ اء  فی ا  فجعل  ؛ م ده  یمحوھ ول  بی نُ  : ویق صُّ  َنْح كَ  َنُق  َعَلْی
َصصِ  َأْحَسَن ا ) ٣ : یوسف  (اْلَق ا  انظر  : قلن إن  فیھ ا  ف دیًثا  فیھ ا  ح ا  فجعل  .عجیًب ول  یمحوھ ذ  إن : ویق وب  هھ  القل
و  قال ،بغیره تشغلوھا وال بالقرآن فاشغلوھا أوعیة د  أب د  (عبی ذه  رواة أح رى ) القصة  ھ ذه  أن ی ذت  الصحیفة  ھ  أخ

  .فیھا النظر اهللا رحمھ اهللا عبد كره فلذا ،الكتاب أھل من

ال  ،یكره  الكتاب أن علمت أما : قال ،النظائر لي اكتب : لعلقمة مسروق وقال ى  : ق د  ،بل م  اأحفظھ  أن أری  ث
ول  الشعبي سمعت : قال شبرمة ابن وعن .الحدیث یكتب ال كان أنھ القاسم وعن .أحرقھا ا  : یق ت  م ي  سواًدا  كتب  ف
ت :  قال الطالقاني إسماعیل بن إسحاق وعن .مرتین إنسان من حدیًثا استعدت وال قط بیاض ر  قل ي  -لجری ن  یعن  اب

رة  منصور نعم : قال ،الحدیث ابكت یكره - المعتمر ابن یعني - منصور أكان - الحمید عبد ش  ومنی انوا  واألعم  ك
یًئا  العلم ھذا كان : یقول األوزاعي سمعت : قال مسلم بن دــالولی وعن ،الحدیث كتاب یكرھون ان  إذ ؛ شریًفا  ش  ك

  أھلھ غیر إلى وصار ،نوره ذھب الكتب في صار فلما ویتذاكرونھ یتالقونھ الرجال أفواه من

ي،  تختلس  كأنما رأیتك فإذا المسائل؛ جمعت وقد آتیك إني : إلبراھیم قلت : قال عمرو بن الفضیل وعن  من
ھ  ما ھـمن اهللا آتاه إال علًما إنسان طلب قلما فإنھ علیك ال : قال الكتاب، تكره وأنت ا  ،یكفی ب  وقلم ا  رجل  كت  إال كتاًب

لا ھ تك ال .علی و ق ـعم أب ن : رـ ره م اب ك م كت ا العل ھ إنم وجھین كرھ دھما : ل ذ ال أن:  أح ع یتخ رآن م اب الق  كت
   :الخلیل قال كما .الحفظ فیقل یحفظ فال یكتب ما على الكاتب یتكل ولئال ،بھ یضاھي

  الصدر حواه ما إال العلم ما      القمطر حوى ما بعلم لیس

ال  .كتبك في عشر من خیر تامورك في حرف : أعرابي وقال و  وق ر  أب امور   :عم ة  : الت ب  علق  وسمع  .القل
   :ینشد رجًال حبیب بن یونس

  القراطیس العلم مستودع وبئس       فضیعھ قرطاًسا العلم استودع

ا  اهللا قاتلھ : یونس فقال د  م م  صیانتھ  أش ظ  وصیانتھ  للعل ك  إن ،للحف ن  عمل ك  وإن ،روحك  م ن  مال دنك  م  ،ب
  .بدنك صیانتك مالك وصن ،روحك صیانتك علمك فصن
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م  العرب  مذھب ذلك في ذھب فإنما ابالب ھذا في قولھ ذكرنا من : عمر أبو قال انوا  ألنھ وعین  ك ى  مطب  عل
ابن  الكتاب كرھوا والذین .بذلك مخصوصین الحفظ اس  ك شعبي  و عب ن  ال ادة  والنخعي  شھاب  واب ن  وقت  ذھب  وم

 أنھ شھاب ابن عن جاء ما ترى أال ،بالسمعة یجتزي أحدھم فكان الحفظ على طبعوا قد كانوا جبلتھم وجبل مذھبھم
ي  : (یقول كان ر  إن البقیع  ألم د  ب ي  فأس ة  آذان دخل  أن مخاف ا  ی ن  شيء  فیھ ا  م واهللا  ،الخن ا  ف ي  دخل  م ط  شيء  أذن  ق

ن  وجاء) فنسیتھ شعبي  ع م  وھؤالء  نحوه  ال ال  عرب  كلھ ھ  اهللا صلى  وق لم  علی ن  : (وس ة  نح ة  أم ب  ال أمی  وال نكت
دة  سمعة  في ضبع أشعار یحفظ بعضھم كان ،بالحفظ ُخصَّْت قد العرب أن مشھور وھذا ،)نحسب د  ،واح  جاء  وق

م  آل أمن (ربیعة أبي بن عمر قصیدة حفظ أنھ عباس ابن عن ت  نع ي ) فمبكر  غاد  أن دة  سمعة  ف ا  واح  ،ذكروا  فیم
ي   اهللا رسول أرخص وقد ،العلم من كثیر لضاع الكتاب ولوال ھذا على الیوم أحد ولیس اب  ف م  كت ص  العل  ورخ

ى  دخل  وقد .اهللا شاء إن اهللا بعون ھذا بعد اكروهذ ونحن ،ذلك وحمدوا العلماء من جماعة فیھ راھیم  عل  النخعي  إب
ن  سالم إن : ھـل فقلت ،الحدیث یحذف إبراھیم كان : قال منصور وعن ،الكتاب لتركھ حفظھ في شيء د  ب تم  الجع  ی

ھ  مع النخعي فھذا ،)عمر أبو قال (أكتب لم وأنا ،كتب سالًما إن قال ،الحدیث اب  كراھت دیث  لكت د  الح ر  ق  بفضل  أق
  .الكتاب

ن  تاریخھ في النجار ابن روىو دیث  م ة  ح وا  (حذیف م  اكتب ل  العل اء  ذھاب  قب ا  العلم م  ذھاب  وإنم  بموت  العل
  .علم كل في عام وھو یصح ال والحدیث) العلماء

ي  وإما دنیاكم في إما بھ تنتفعون فإنكم العلم ھذا اكتبوا (علي حدیث من الدیلمي روىو م  وإن آخرتكم  ف  العل
  .موضوع فالحدیث ،كذبوه األشعث بن علي بن محمد سنده وفي) صاحبھ ضعی ال

ك  فإن بإسناده فاكتبوه عني الحدیث كتبتم إذا (علي حدیث من عساكر ابن و نعیم أبو و الحاكم وروى ا  ی حق 
تم ركاء كن ي ش ر ف ك وإن ،األج اطًال ی ان ب ھ وزره ك و) علی ادي وھ ى ین سھ عل ع نف عھ وإن ،بالوض ل واض  جاھ

  .اإلسناد تنافي  عنھ والكتابة المحدثین اصطالح من اإلسناد فإن ؛ الفصیحة بل الصحیحة عربیةبال

ب  یزل لم حدیًثا أو علًما عني كتب من (بكر أبي حدیث من تاریخھ في عساكر ابن وروي ھ  یكت ا  األجر  ل  م
 بالعموم ولو ،بینھما ایرةالمغ یقتضي وذلك العلم على الحدیث عطف وفیھ ضعیف وھو) الحدیث أو العلم ذلك بقي

  .والخصوص

ع  عن العلم تقیید في الخطیب و سمویھ و الطبراني و الترمذي الحكیم وروى ن  راف دیج  ب ال  خ ت  : ق ا  : قل  ی
ن  علم كما ضعیف حدیث وھو) حرج وال اكتبوا (قال فنكتبھا أشیاء منك نسمع إنَّا اهللا رسول راد  م سیوطي  إی ھ  ال  ل

  .الكبیر الجامع في

 ابن عند سنده أما .أیًضا ضعیف وھو) بالكتاب العلم قیدوا (أنس حدیث من وسمویھ الترمذي كیمالح وروى
ن  اهللا عبد عن سلیمان بن الحمید عبد ففیھ البر عبد ى  ب د  ،المثن ذھبي  أورده وق ي  ال زان  ف ال  .المی د  : وق د  عب  الحمی

  .ضعیفان فلیح وأخوه

د  عن مروي یثوالحد .الحمید لعبد واحد غیر تضعیف ذلك قبل وذكر ن  اهللا عب ا  عمرو  ب دم  كم ن  تق ن  ع  اب
  .البر عبد

م  كتاب عن أمامة أبا سألت : قال جابر بن الحسن عن عساكر ابن رواه ما اآلثار ومن م  العل ر  فل ھ  ی  .ابأسً  ب
   .ضعیف وسنده ،علم كل في عام وھو



 

١٦  ـــ       ـــ

دیث  في رأیھ وأما ،عام وھو) بالكتاب العلم قیدوا (قال أنھ عمر عن والدارمي الحاكم روىو  أو خاصة  الح
 مثل سعد ابن عنھ وروى .ذلك یرى كان ما أنھ البر عبد ابن عنھ رواه فیما تقدم فقد األحادیث من أھم وھي السنن

  .أیًضا ھذا

دیث  كتابة عن النھي في علیھ االستدراك ومن ا  خاصة  الح ي  جاء  م ز  ف ال  كن ال  العم ن  نق ر  الجامع  ع  الكبی
صدیق  مسند في كثیر بن الدین مادع الحافظ قال(  :وھو للسیوطي ال  ال و  الحاكم  ق د  أب سابوري  اهللا عب دثنا  : النی  ح

دثنا  غسان  بن الفضل حدثنا حماد بن موسى حدثنا بمرو الصیرفي محمد بن بكر ي  ح ن  عل دثنا  صالح  ب  موسى  ح
ت  : الق محمد بن القاسم حدثنا التیمي اهللا عبید بن عمرو بن إبراھیم عن حسن بن حسن بن اهللا عبد بن شة  قال  عائ
ب  لیلة فبات حدیث خمسمائة فكانت  اهللا رسول عن الحدیث أبي جمع:  ًرا  یتقل ت  ،كثی ي  : قال ت  ،فغمن ب  فقل  تتقل

 : وقال فأحرقھا بنار فدعا بھا فجئتھ عندك التي األحادیث ھلمي بنیة أي : قال أصبح فلما ؟ بلغك لشيء أو لشكوى
ھ  رجل عن ادیثأح فیھا فیكون عندك وھي أموت أن خشیت( ت  ائتمنت ھ  ووثق م  ب ن  ول دثني  یك أكون  ح د  ف دت  ق  تقل

ي  غسان  بن المفضل بن األحوص أمیة أبو القاضي رواه وقد) ذلك ن  الغالب ھ  ع ن  أبی ي  ع ن  عل ن  صالح  ب ي  ع  أب
راھیم  وعن طالب أبي بن علي بن الحسن بن اهللا عبد بن موسى ن  إب ن  عمر  ب د  ب دثني  التیمي  اهللا عب م  ح ن  القاس  ب
ال  - فیھما موسى شك - القاسم بن الرحمن عبد ابنھ وأ محمد ت  : ق شة  قال ذكره  عائ د  وزاد ف ھ  بع أكون ( : قول د  ف  ق
ي  قد ویكون  ذلك تقلدت دیث  بق م  ح ده  ل ال  أج و  فیق ان  ل ھ  ك ا   اهللا رسول  قال ي  م ى  خف ي  عل ر  أب ي  بك دثتكم  إن  ح

ذا  من یبغر ھذا : كثیر ابن قال) حرًفا حرًفا أسمعھ لم لعلي أدري وال الحدیث دا  الوجھ  ھ ي  ج ن  وعل  ال صالح  ب
ذا  من أكثر  اهللا رسول عن واألحادیث ،یعرف دار  ھ ألوف  المق ھ  ب ا  ولعل ق  إنم ھ  اتف ع  ل ك  جم ط  تل م  فق ا  رأى ث  م

  .ذكر لما رأى

ض  عنھ بھ وحدثھ  النبي من سماعھ فاتھ ما جمع ولعلھ قلت : (السیوطي قال دیث  الصحابة  بع دة  كح  الج
ظ  كان ألنھ المقدار ھذا على یزید ال ذلك نأ والظاھر ،ونحوه ده  الصحابة  أحف ن  وعن ث  م ا  األحادی م  م ن  ل د  یك  عن

ھ  الذي یكون أن خشي ثم) یقبض حیث إال نبي دفن ما (كحدیث منھم أحد م  حدث ره  وھ ده  ِفْك ك  تقل ك  ذل  صریح  وذل
  .كالمھ في


 

 أبیھ عن عوف بن الرحمن عبد بن إبراھیم بن صالح أخبرني : قال إسحاق بن محمد عن عساكر ابن روى
ة  بن اهللا عبد - اآلفاق من فجمعھم  اهللا رسول أصحاب إلى بعث حتى الخطاب بن عمر مات ما واهللا : قال  حذیف
ي   اهللا رسول  عن أنشیتم التي األحادیث ھذه ما : فقال - عامر بن وعقبة ذر وأبا اءالدرد وأبا اق  ف الوا  ؟ اآلف  : ق

ى  فارقوه فما) علیكم ونرد منكم نأخذ ،أعلم فنحن ،عشت ما تفارقوني ال واهللا ال عندي أقیموا : قال) (؟ تنھانا(  حت
  . مات

ول  الخطاب بن عمر سمعت : قال یزید بن السائب عن أیًضا وروي ي  یق رة  ألب ركن  : ھری دیث  لتت ن  الح  ع
  .القردة بأرض أللحقنك أو الحدیث لتتركن) : األحبار (لكعب وقال .دوس بأرض أللحقنك أو  اهللا رسول

ن وروي ي ع ى أب ال أوف ا : ق ا إذا كن د أتین ن زی م ب ول أرق دثنا : فنق ن ح ول ع ول . اهللا رس ا : فیق  كبرن
  .شدید  اهللا رسول عن والحدیث ،ونسینا
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يّ  عن حدیث بلغني : قال الخیار بن عدي بن اهللا عبید عن وُروي ت  عل ده  أن أصاب  أن خف د  أج ره  عن  ،غی
و  ولوددت ،أحًدا بھ أخبر ال أن عھًدا عليَّ وأخذ فحدثني الحدیث عن فسألتھ ،العراق علیھ قدمت حتى فرحلت م  ل  ل

  .فأحدثكموه یفعل

الوا  أنھم صھیب ولد عضب حدثني : قال دینار بن عمرو عن وُروي یھم  ق ا   :ألب ك  م دثنا  ال ل ا  تح دث  كم  یح
ي  سمعوا كما سمعت قد إني أما : قال ؟  اهللا رسول أصحاب ي  ولكن ن  یمنعن دیث  م ھ  الح ي  عن ول  سمعتھ  أن  : یق

ي  حفظھ  بحدیث سأحدثكم ولكني) النار من مقعده فلیتبوأ متعمًدا عليَّ كذب من( اه  قلب   اهللا رسول  سمعت  ،ووع
ا  ،یموت حتى زاٍن فھو اهللا لقي بصداقھا یذھب أن نیتھ ومن امرأة تزوج رجل أّیما : (لیقو ایع  رجل  وأیم  رجالً  ب
ھ  المرفوعان  والحدیثان غیره ورواه) یموت حتى خائن فھو بحقھ یذھب أن نیتھ ومن بیًعا  وصھیب  .مشھوران  فی
  .عنھ اهللا رضي األولین السابقین من

و  أحمد وروى ى  وأب ن ) وصحح  (یعل ان  ع ال  عثم ا  : ق ي  م دث  أن یمنعن ن  أح  أكون  ال أن  اهللا رسول  ع
  .)النار من مقعده فلیتبوأ أقلھ لم ما علي قال من : (یقول سمعتھ أني أشھد ولكني ،عنھ أصحابھ أوعى

 یحل ال : یقول المنبر على عفان بن عثمان سمعت : قال ،لبید بن محمود عن عساكر وابن سعد ابن وروى
 ال أن  اهللا رسول عن أحدث أن یمنعني لم فإني ؛ عمر عھد وال بكر أبي دـعھ في بھ یسمع لم حدیًثا یروي ألحد
  .)النار من دهـمقع تبوأ فقد أقل لم ما عليَّ قال من : (یقول سمعتھ أني إال أصحابھ أوعى أكون

ن  وآخرون ماجھ ابن و الدارمي و أحمد وروى دیث  م ي  ح ادة  أب ن  قت ي  ع ھ   النب ال  أن ا : ( ق ا  ی اس  أیھ  الن
ولن  فال عني قال فمن ،عني الحدیث وكثرة إیاكم ا  إال یق دًقا  حق ن  ،وص ال  فم يَّ  ق ا  عل م  م ل  ل وأ  ،أق ده  فلیتب ن  مقع  م
  .)النار

ھ  أو التحدیث عن المتواتر الحدیث بھذا االعتذار الصحابة بعض عن روي وقد د  .كثرت تح  وق ن  الحافظ  ف  اب
ھ  لھ التفھم دون : بقولھ وقیده ،الحدیث من اإلكثار ذم لبحث ) العلم انبی جامع ( كتاب في باًبا البر عبد ھ  والتفق  ،فی
   :مختصره في كما - قال

م   صرار  إلى عمر فشیعنا خرجنا : قال كعب بن قرظة عن الشعبي عن( ا  ث اء  دع م  ،فتوضأ  بم ال  ث ا  ق  : لن
دة  لتأتون إنكم ،لھا خرجت لحاجة ذلك عم إن : (قال .وتكرمنا تشیعنا أن أردت : قلنا ؟ معكم خرجت لم أتدرون  بل
ا  القرآن دويٌّ ألھلھ دويِّ ب ال ،النحل  ك صدوھم ف ث ت ن  باألحادی ول ع ا  اهللا رس ال ) شریككم  وأن ة ق ا : قرظ  فم
 وفي .شریككم وأنا  اهللا رسول عن الروایة أقلوا:  لنا قال : قال أیًضا وعنھ . اهللا رسول عن حدیًثا بعده حدثت
ًضا  ظةقر عن روایة ال  ،أی ا  : ق د  خرجن ا  فمشى  العراق  نری ى  عمر  معن ین  فغسل  فتوضأ  صرار  إل م  اثنت ال  ث  : ق

ا  مشیت  اهللا رسول أصحاب نحن نعم:  قالوا ؟ معكم مشیت لما أتدرون ا  (معن ال  ،)لتكرمن م   :فق أتون  إنك  أھل  ت
شغلوھم  باألحادیث تصدوھم فال النحل كدوي بالقرآن دوي لھا قریة وا  رآنالق  جودوا  ،لت ة  وأقل ن  الروای  رسول  ع

  .الخطاب بن عمر نھانا : قال ،حدثنا : قالوا ةـقرظ قدم فلما .ریككمـش وأنا امضوا ، اهللا

ب  على فجلس جاء ھریرة أبو یعجبك أال : قالت عائشة عن الزبیر بن عروة وعن ي  جان دث  حجرت ن  یح  ع
ھ  ولو ،تسبیحي أقضي أن قبل فقام) تصلي اأنھ تعني (أسبح وكنت ،ُیسمعني وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول  أدركت
ن  لم  اهللا رسول أن علیھ لرددت سرد  یك دیث  ی ن  .كسردكم  الح ي  وع ل  أب ال  الطفی ا  سمعت  : ق ى  علی ر  عل  المنب

  .یعلمون بما إال الناس تحدثوا ال ورسولھ اهللا یكذب أن أتحبون : یقول
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ھ  اهللا ىصل  اهللا رسول عن حفظت : یقول كان أنھ ھریرة أبي وعن لم  علی ا  : وعائین  وس دھما  فأم ھ  أح  فبثثت
ذا  لقطعتم بثثتھ فلو اآلخر وأما وم  ھ وم  (البلع وم   :والبلع ھ ) الحلق ھ  وعن ال  أن د : ق دتكم  لق ث  حث و  بأحادی دثت  ل ا  ح  بھ
   اھـ .بالدرة عمر لضربني الخطاب بن عمر زمن

ي  ھریرة أبو مات حتى عمر عْمر طال فلو : أقول ا  عصره  ف ك  اإلین  وصلت  لم ث  تل رة  األحادی ھ  الكثی  ،عن
  .المكرر عدا ما البخاري في حدیًثا ٤٤٦ ومنھا

  : أنھ) منھا( تأویالت التحدیث عن المؤمنین أمیر وھو عمر لنھي البر عبد ابن ذكر وقد

م  لكل األصل ھو إذ عنھ بغیره االشتغال علیھم فخشى القرآن أحصوا یكونوا لم لقوم كان إنما( ول ) عل  : وأق
ھ  ألصواتھم یتلونھ یفتأون ،القرآن یحفظون قوم تحدیث عن نھاھم فقد ذلك، ینافي قرظة عن ذلك في اهرو ما إن  ب

ال  القید بھذا مقیًدا نھًیا أراد ولو .النحل كدوي دوي دثوا  ال : لق ن  إال تح ظ  م رآن  حف د  .الق ذا  عزا  وق ول  ھ ي  الق  ألب
ا  أضعف وھذا) سنة وال حكًما فیدی ال عما الحدیث عن عمر نھى إنما : غیره وقال : (قال عبید ھ  مم د  قبل  عزاه  وق
دیث  قائلھ یعني وماذا ،مجھول إلى ذي  بالح د  ال ال ث  أھي  ؟ نةـسُ  وال احكمً  یفی ن  األحادی ھ   شمائلھ  ع  ؟ وأخالق

  ؟ الفقھیة األحكام أحادیث من أنفع وھي كیف

 عمر  أمر  اآلثار ھذه من وذكر خالفھ عمر عن الثابتة اآلثار ألن ؛ ھذا قرظة حدیث رد بعضھم أن ذكر ثم
   .الكتاب في نبیھ على اهللا أنزلھ مما الرجم أن عنھ یبلغ أن

ن  نھى  إنما ألنھ ؛ دلیًال یصلح ال األثر وھذا : أقول اس  اشتغال  ع دیث  الن ن  بالح اب  ع ذي  الكت و  ال  أصل  ھ
ن  أصالً  الحدیث یجعل أن یرید كان ما عمر أن مدع ادعي فإذا .الدین دین  أصول  م ھ  ،ال ول  أن یمكن م  إن : یق  حك
 حكم بتبلیغ أمر بتبلیغھ فاألمر ،تالوتھا نسخت آیتھ أن غایتھ الحدیث أحكام من ال القرآن أحكام من رأیھ في الرجم
  .التحدیث عن النھي یعارض فال ،قرآني

 َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد تعالى كقولھ لھ والسنن الكتاب معارضة وھو ،قرظة حدیث لرد آخر وجًھا ذكر ثم
ھ ) ٧ : الحشر (َفُخُذوُه الرَُّسوُل آَتاُكُم َوَما : وقولھ) ٢١ : األحزاب (َحَسَنٌة ُأْسَوٌة اللَِّھ كَ  : وقول ِدي  َوِإنَّ ى  َلَتْھ  ِإَل

ھ  بالخبر إال بھ والتأسي اتباعھ إلى سبیل وال : قال) ٥٢ : الشورى (مُّْسَتِقیٍم ِصَراٍط د  .عن ن  یجاب  وق ذا  ع أ  ھ  نب
ي  عائشة لحدیث بھ متأسًیا یكون بالقرآن یعمل من وأن ،ذلك یعین والسیاق القرآن ھو المستقیم صراطھ  صحیح  ف

سلم ره م ان (وغی ھ ك رآن خلق نتھ وأن ،)الق ي س ب الت ون أن یج ل تك دوة أص ي ،الق ا ھ ان م ھ ك و علی ة ھ  وخاص
ة  األحادیث على تتوقف فال ،وسیرة عمًال أصحابھ ا  .القولی ذھم  األمر  وأم ا  بأخ و  الرسول  یعطیھم  م ي  فھ سمة  ف  ق

  .ذلك یعارض ال بصدده نحن الذي والحدیث ،معناه في ما ونحوه الفيء

م  فوعاھا مقالتي سمع امرًءا اهللا نّضر (حدیث السنن معارضتھ أمثلة من وذكر ا  ث ى  أداھ ن  إل م  م سمعھا  ل ) ی
سُ  بمعنى فیھ وسعوات للعلماء اصطالح وھو ،السنن من القولیة األحادیث جعلھم على بناء ا  ،نةـال م  فجعلوھ ا  أع  مم
ان ده ك صحابة یری ن ال ذا م ظ ھ ُس (اللف ي) نةـال ة وھ ة الطریق ي المتبع رى الت ا ج ل علیھ دیث .العم صلح والح  ی

ان  عمر  إن : البر عبد ابن ویقول .الترجیح یطلب وبینھما التحدیث عن للنھي معارًضا د  ك ن  النھي  یری ار  ع  اإلكث
و  آخر  شيء وھھنا : أقول .دمــمق بالمرفوع األخذ وإن ،ترى كما وھو ،التحدیث أصل عن ال رار  وھ  الصحابة  إق

ا  أن بك مر وقد ،ینتھوا فلم حدثوا أنھم یعارضھ وقد ،نھیھ على لعمر رة  أب ان  ھری دث  ك ده  یح أن  ،بع ادھم  فك  اجتھ
  .المسألة في اختلف
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رائض  تعلموا ( :قولھ النھي حدیث معارضة في عمر عن البر عبد ابن ذكره ومما سنة  الف ا  وال  تتعلمون  كم
ال  أنھ العجلي مورق وعن ،بینھما فسّوى ،)القرآن ب  :ق وا  : عمر  كت سنة  تعلم رائض  ال ن  والف ا  واللح  تتعلمون  كم
ر  السنة تعلم أن وھو ؛ قبلھ مما یعلم ھذا عن والجواب ،القرآن دیث  غی ن  التح ي  ع إن  ، النب سُ  ف  ، سیرتھ  نةـال

انوا  كما) كذا نةـالُس من (كنحو وباألخبار لعملبا الصحابة من وتعرف ون  ك دیث  ،یقول ھ  والتح ل  عن ھ  نق ا  كالم  كم
 ابن تسمیة ومنھ .نةـوُس حدیًثا  النبي ذكر فیھ كالم كل تسمیة على ذلك بعد المحدثون اصطلح وإن ،المتبادر ھو
ن  وفسر ،حدیًثا بحثنا موضوع ھي التي قرظة لروایة نفسھ البر عبد ي  اللح ن  عمر  رأث  ف ال  مورق  ع الوا  : فق  : ق

  .بھ والحجة وتصرفھ الكالم وجوه معرفة اللحن

ل  ھو أیًضا وعمر : قال ثم ر  : (القائ دي  خی دي  الھ د  ھ و  ) محم ل  وھ وم  سیأتي  : (القائ شبھ  یجادلونكم  ق  ب
سنن  أصحاب فإن بالسنن فخذوھم القرآن م  ال اب  أعل ول ) وجل  عز  اهللا بكت ھ  إن : وأق یس   ھدی  ،باهاشت  موضع  ل

ي  ما الشبھات من فیھا لكان أقوالھ ھنا بھا أرید فلو نتھـُس وأما رآن  ف ر  أو الق رآن  ألن ؛ أكث ى  الق ا  أعل د  بیاًن ل  وق  نق
ل   عنھ المتبعة والطریقة السیرة إال بھا یراد ال نةـفالُس .بالمعنى نقل ما كثیًرا والحدیث ،بالحرف  والعمل  ،بالعم

اس  البن علي أمر ھذا ومثل .بالسنن علیھم باالحتجاج أمر فلذلك .الشبھات فیھ تعترض ال ا  عب ھ  لم  لالحتجاج  بعث
سنة  حاجھم  ولكن ،ویقولون تقول وجوه ذو حمال القرآن فإن بالقرآن تخاصمھم ال : (قال ،الخوارج على إنھم  بال  ف

  .البالغة نھج من اھـ .)محیًصا عنھا یجدوا لن

سنة  بین الفرق نع أحیاًنا المحدثین بعض یغبى أن العجائب ومن دیث  ال ي  والح ق  الصحابة  عرف  ف  المواف
وا  ،اللغة ألصل سُ  فیحمل ى  نةـال ذي  اصطالحھم  عل دثوه  ال د  أح ك  بع یس  ،ذل ا  ول ـ نل أن لن د  ومـ ذا  بع ك  ھ ـ الع ذل  المـ

ي  قال الذي المستشرق الفرنسي انوا  الصحابة  إن:   مرة  ل دمون  ك ث  یق ى  األحادی رآن  عل ر  الق ي  وذك ول  ل ي  ق  عل
ل  تحتمل  وجوه ذات فإنھا األحادیث بالسنة یعني ال إنھ : لھ فقلت ،عباس البن القرآن  المجادلین  تأوی ا  ،ك  ھي  وإنم

د ) الباغیة الفئة تقتلھ (عمار بحدیث وأصحابھ معاویة على علي احتجاج ذلك مثال. بالعمل المتبعة الطریقة ھ  فق  أول
ددھا  الصالة  كیفیة تأویل إلى سبیل ال لكنو ؛ علیا یعني .أخرجھ من قتلھ إنما:  فقال العاص بن عمرو ة  وع  وكیفی
دوب  ھو وما مفروض ھو ما تشمل المعنى بھذا نةـ  الُس أن یخفى وال .بالسنة ثابتة ألنھا الحج ا  من  مستحب  ھو  وم
  .جوابھ مر كما

ذا  في فروعھ واستیفاء تحریره إلى سبیل وال كبیر المبحث وإن ،ھذا ي  ،الجزء  ھ ا  فنكتف ّدم  بم ي  تق اء ال ف  وف
ي  بھ وعدنا بما یعلم  .الماضي  الجزء  ف ارئ  ول ذا  أن الق ن  بمعزل  األصولي  البحث  ھ سألة  ع داء  م سلم  اھت ا  الم  بم

م  ومصابیح ،الحكم ینابیع ھي األقوال فتلك ، الرسول أقوال من عنده یصح ع  ،الظل م  وجوام ة  ومفخر  ،الكل  لألم
ي  األحادیث في إن بل ،األمم جمیع على م  الت ن  أسانیدھا  تصح  ل دائع  م م  ،الب ع  والحك م  ،الروائ ع  والكل ا  ،الجوام  م

داه  بعض تبلغ وال ،الحكماء انـفرس غایاتھ في وتكبو ،العلماء أعناق مثلھ عن تتقاصر رائح  م اء  ق ْروَ  وال ،البلغ  َغ
انیده  تصح ولم متونھ صحت ما األحادیث من فإن ا  أس ا  إن كم ا  منھ ھ  أشكلت  م لم  وإن متون ن  س ن  م ھ  الطع  ،روات

بعض  غیرنال وأنى ا  ب دنا  م ن  عن انید  م وال  األس ائھم  ألق ب  أو ،حكم ائھم  لكت نحن  ،أنبی سھل  ف ا  ی ن  علین  التمحیص  م
  .العاملون ولیعمل ،المتدبرون فلیتدبر ،غیرنا على یسھل ال ما والتحقیق

* * *  
 »« 

  :ا كتب الشیخ رشید رض
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   :الصحابة من نفر عن مرویة العلم أو الحدیث بكتابة الرخصة باب في األحادیثو

ھ  وروى ،خاص  وموضوعھ  الصحیحین  في وھو) شاة ألبي اكتبوا (ھریرة أبي حدیث ) ١( ھ  البخاري  عن  : قول
ھ  یكتب كان عمرو بن اهللا عبد إن و  وأن م  ھ ن  ل ب  یك ھ  ،یكت دیث  ول د  ح ذي  عن ي  أن الترم  لرجل  أذن  النب
  .بیمینھ یستعین بأن الحفظ ئسی

  .ضعیف أنھ تقدم) بالكتاب العلم قیدوا (أنس حدیث  ) ٢(

  .أیًضا ضعیف أنھ تقدم) حدیًثا أو علًما عني كتب من (بكر أبي حدیث ) ٣(

  .أیًضا ضعیف أنھ تقدم) حرج وال اكتبوا( خدیج بن رافع حدیث ) ٤(

  .الوضع رائحة منھ یشم بل تقدم كما أیًضا ضعیف) العلماء ذھاب قبل العلم اكتبوا (حذیفة حدیث ) ٥(

دیث ) ٦( ي ح ي عل صحیفة ف و ال حیح وھ د رواه ص اري أحم ة والبخ وعھ والثالث اص وموض سوب خ ى ومن  إل
  .إلخ. .)العلم ھذا اكتبوا (حدیثھ وكذلك فیھ ما تقدم ،إلخ ..)الحدیث عني كتبتم إذا (وحدیثھ الوحي

اب ) ٧( صدقات كت رائض اتـوالدی ال ن روـلعم والف و رواه ،زمـح ب س دداو أب ن ائيـوالن ان واب دارمي حب  وال
  .نجران عمل ولي إذ بھ لیحكم ذلك لھ كتب وإنما ،خاص وموضوعھ

ا  طریقین من مختلفة بألفاظ جاء وقد الباب في ورد ما أكثر ھو عمرو بن اهللا عبد حدیث ) ٨( م  فیم د  اآلن أعل  عن
 بن عمرو بن اهللا عبد يأ جده عن أبیھ عن شعیب بن عمرو عن األول فالطریق ؛ والحاكم داود وأبي أحمد

ھ  االحتجاج  من المتأخرین بعض یمنع لم للمحدثین مشھور مقال فیھ الطریق وھذا .جده فھو العاص و  ب  وھ
ساھل نھم ت ا .م دمون وأم د المتق ال فق ي ق زان ف ال : المی و ق معت : داود أب د س ن أحم ل ب ول حنب ل : یق  أھ
وه  شاءوا وإذا دهج عن أبیھ عن شعیب بن بعمرو احتجوا شاءوا إذا الحدیث ي  .ترك رددھم  یعن ي  لت  ،شأنھ  ف

د  سمعت  المیموني الملك عبد وقال ن  أحم ل  ب ول  حنب ن  عمرو  : (یق ن  شعیب  ب ھ  ع ن  أبی ده  ع ھ  ج ـ أش ل  یاءـ
ل  اآلجري  عبید أبو وقال ،)فال حجة یكون أن فأما بھ لنعتبر حدیثھ نكتب وإنما ،مناكیر ي  قی ن  : داود ألب  ع
ن  عیبـش بن عمرو ھ  ع ن  أبی ال  ؟ حجة  دهج  ع ال  .حجة  نصف  وال ،ال : ق ن  وق ي  اب یبة  أب ن  سألت   :ش  اب

ھ  روى ما : فقال شعیب بن عمرو عن المدیني وب  عن ن  أی ذلك  جریج  واب ھ  ف ا  ،صحیح  كل  عمرو  روى وم
ى  اعتمد ألنھ ضعفھ قد فھذا .ضعیف فھو وجده كتاب ھو فإنما جده عن أبیھ عن ا  عل ا  رآه م و  مكتوًب م  وھ  ل

  .روایة یروه

د  عن الثاني ریقوالط ن  اهللا عب ن  المؤمل  ب ن  ع ن  جریج  اب ھ  عطاء  ع ظ  عن دوا ( بلف م  قی د ) العل ن  اهللا وعب  ب
ل ال المؤم د ق ھ : أحم اكیر أحادیث ال من سائي وق دارقطني الن عیف  :وال ة وال .ض ى حاج ة إل ق مراجع ن طری  اب
اة  في غبنيیر ما (قولھ من البر عبد ابن عنھ رواه ما أما ،بضعفھا السیوطي جزم فقد عساكر  ..)خصلتان  إال الحی

ذا  لیث و .مجاھد عن لیث سنده ففي ،إلخ و  ھ ن  ھ ي  اب لیم  أب ى  ضعفھ  س سائي  یحی ال  والن د  وق ن  اهللا عب د  ب ن  أحم  ب
ال  أبي حدثنا حنبل ا  : ق ت  م ى  رأی ن  یحی ا  أسوأ  سعید  ب ي  رأًی د  ف ھ  أح ي  من ث  ف د  لی ن  ومحم حاق  ب ام  ،إس  ال ،وھم

  .عمره آخر في اختلط أنھ وذكروا المیزان في ذكره .فیھم یراجعھ أن أحد یستطیع

 عني تكتبوا ال (البر عبد البن العلم كتاب عن المتقدم الخدري سعید أبي حدیث فأقواه المنع في ورد ما وأما
ح  وھو ،أحمد اإلمام ومسند مسلم صحیح في وھو )فلیمحھ القرآن غیر عني كتب فمن القرآن إال شیئا ا  أص  ورد م
ة ك عن النھي باب في دیث  تاب سُّنة  الح دیث  یعارضھ  وال .وال وا  (ح ي  اكتب ا ) شاة  ألب ي  وم اه  ف ن  معن ى  األمر  م  عل
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ول  من على حجة یقوم وال .صحتھ تقدیر ي  إن : یق ـ    النب ـ ـ ن   نھى  ـ ة  ع ھ  كتاب ھ  حدیث د  ال ألن ا  یكون  أن یری  دیًن
   :وجوه ولذلك .كالقرآن دائًما عاما

  .خاصا یكون أن یحتمل مكة فتح یوم ثاني خطبتھ وھو - شاة ألبي بكتابتھ أمر ما أن : أحدھا
وداع  حجة یوم كخطبتھ) الغائب الشاھد فلیبلغ (فیھ قال مما كان أنھ : ثانیھا ا  .ال ب  فلم و  طل اة  أب ب  أن ش  یكت

ھ  إذا إال التبلیغ ھذا لھ یتیسر ال أنھ  الرسول فھم قالھ ما لھ ھ  ،كتب ان  ولعل ظ  سیئ  ك أمر  الحف  أن ف
  .طلب كما لھ یكتب

ا دیث أن : ثالثھ ي ح ن النھ ة ع د الكتاب اء مقی وب بإبق ھ المكت صة وفی صریحة الرخ ن ال ب لم ا یكت  أن مؤفًت
ي  ،مسعود وابن ،ثابت بن زید عن البر عبد ابن رواه ما المعنى ھذا ویؤید ،وهـیمح ي  ،وعل  محو  ف

ا  المكتوب ن  رواه وم ول  م ك  ق ن (  :مال ب  فم نھم  كت شيء  م ا  ال ان  فإنم ھ  ك إذا  ظھ لیحف یكتب  حفظھ  ف
  .)محاه

د  قول ویؤیده بالكتابة عمرو بن اهللا لعبد اإلذن حدیث عن جواًبا یصلح الوجھ وھذا ت  : اهللا عب ب  كن  كل  أكت
ــ ــ   اهللا رسول من أسمعھ شيء ا  علمت  وقد .لیحفظ یكتب كان بأنھ فصرح ،)حفظھ أرید (  ال  م ة  ق دیث  أئم  الح

  .حزم بن عمرو وكتاب علي صحیفة عن جواًبا أیًضا ویصلح .المكتوبة النسخة عن حفیده روایة في

 لكان لآلخر ناسًخا أحدھما یكون أن یصح تعارًضا بھا واإلذن الكتابة عن النھي أحادیث بین أن فرضنا ولو
اع  الصحابة عن عنھم روي من استدالل:  أحدھما ،بأمرین المتأخر ھو المنھي كون على نستدل أن لنا ن  االمتن  ع

ــ ــ   النبي وفاة بعد وذلك عنھا بالنھي ومنعھا الكتابة دیث  الصحابة  تدوین عدم وثانیھما.   شره  الح و  ون وا  ول  دون
  .دونوه ما لتواتر ونشروا

ي  وقول ــ یمحوه أن كتاب عنده من على علّي فعزیمة دري  سعید  أب دون ( الخ ا  أن تری  ،)مصاحف  تجعلوھ
ة  في) اهللا كتاب مع كتاب ال (الكتابة عدب أو األحادیث كتابة في الفكر عند الخطاب بن عمر وقول ى  الروای ـ  األول  ـ
  .)أبًدا بشيء اهللا كتاب أشوب ال إني واهللا (كتابھا في االستشارة بعد الثانیة الروایة في وقولھ

 عن األخرى الروایة في ونھیھــ  عنا یكتبھ أن ألحد نأذن ال أي) ُنكتبھ وال العلم نكتب كنا (عباس ابن وقول
 صحیفة یوجد أن یعلم من باهللا وتذكیره إحراقھا ثم للصحیفة ثابت بن زید ومحو ــ ذلك في تقدم الذي قولھو الكتابة
دم  الذي وقولھ .ویحرقھا إلیھا لیسعى بھا یخبره أن ــ بعید ولو ــ آخر موضع في أخرى ي  تق ك  ف ول  - ذل  سعید  وق

ن  ر ب ن جبی ن  ع ر اب ھ عم و  أن ان ل م ك ھ یعل ب  بأن ھ یكت ان عن ك  لك ًال ذل ا فاص د ومحو  - بینھم ن اهللا عب سعود ب  م
وب  ھذه إن (ذلك عند وقولھ ،وعلقمة األسود بن الرحمن عبد بھا جاء التي للصحیفة ة  القل القرآن  فاشغلوھا  أوعی  ب

ذي  ھذا كل) بغیره تشغلوھا وال ن  أورده ال د  اب ر  عب ھ  الب ا  وأمثال ره  رواه مم إحراق  غی ي  ك ر  أب ا  بك ھ  لم دم  كتب  وع
شره  الحدیث یدونوا لم التابعین وكون التابعین إلى الصحابة فصح من شيء وصول أمر  إال لن د  األمراء  ب ا  یؤی  م

  .یمحونھ ثم حفظھ ألجل الشيء یكتبون كانوا أنھم من ورد

تھم  في بل ،التحدیث في الصحابة كبار رغبة عدم في ورد ما ھذا إلى أضفت وإذا ھ  رغب ل  ،عن ي  ب یھم  ف  نھ
انوا  ولو .كالقرآن دائًما عاما دیًنا األحادیث یجعلوا أن یریدوا لم كونھم ترجیح عندك ىقو عنھ وا  ك ن  فھم ي  ع  النب
ـ   ــ ھ  ـ د  أن ك یری وا  ذل روا لكتب ة  وألم ع ،بالكتاب دون ولجم ا  الراش ب م ا وضبطوا  كت وا م ھ  وثق لوه ب ى وأرس  إل

سقط  ذاـوبھ ،بھا العمل بجریان ھورللجم المعروفة المتبعة نةـوالُس بالقرآن یكتفوا ولم ،بھ ویعملوا لیبلغوه عمالھم  ی
  .بالروایة الحدیث رـنش في یكتفون كانوا الصحابة إن : قال من قول
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ا  ثم ،األحادیث تلك بعض یخالف بما الصحابة أعین على الخطاب بن عمر حكم كلھ ذلك إلى أضفت وإذا  م
ن  والثاني األول القرن في األمصار علماء علیھ جرى اء  م د  اكتف نھم  الواح أبي  ،م ة  ك ا  حنیف ھ  بم ق  بلغ ھ  ووث ن  ب  م

  .الترجیح ذلك عندك قوي أحكامھ ویبین دینھ لیفھم إلیھ غیره جمع في تعنیھ وعدم ،قل وإن الحدیث

اظ  تدوین وبعد ،الشرعیة األحكام أصول من أصًال األحادیث جعل على اتفاقھم بعد الفقھاء تجد بل ا  الحف  لھ
وا  لم بھ تجیح ال وما بھ یحتج ما انـوبی الدواوین في ى  یجتمع ر  عل اق  الصحیح  تحری ى  واالتف ھ  العمل  عل ذه  .ب  فھ

سائل  من مئات فیھا فالشافعیة فالمالكیة الحنفیة كتب سیما ال المتبعة المذاھب في الفقھ كتب ة  الم ث  المخالف  لألحادی
د  یعد وال ،صحتھا على المتفق ا  أح ا  منھ دین  ألصول  مخالًف د  ،ال ن  أورد وق یم  اب ي  الق وقعین ا أعالم  (ف  شواھد ) لم
د  كثیرة ن  اج اء  رد م ث  الفقھ الً  الصحیحة  لألحادی اس  عم ر  أو بالقی ك  لغی ن  ،ذل ا  وم دیث     أغربھ ض الح ذھم بع  أخ

  . وقد أورد لھذا أكثر من ستین شاھًدا،ھـالواحد دون باقی
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دث ة  االكح ھ المدین ت قاعدت ذي كان المي ال ساح اإلس شام   ،ت راق وال ى الع وش إل ھ الجی ت من ذي انطلق  وال

ا   ، وأسقطت الدولة الفارسیة العریقة  ،ومصر ة مصر لروم  ، وزلزلت الدولة البیزنطیة وأنھت حقبة طویلة من تبعی
ة ع          ي قراب ھ ف ذا كل ا ھ ي     ،شر سنوات لم یكن األمر المثیر للدھشة ھو السرعة العجیبة التي تم بھ دث ف م یح ا ل  مم

ي العراق    / ألن الغزو العربيبل أیًضا التاریخ   اإلسالمي تمیز عن كل االكتساحات والغزوات السابقة التي قامت ف
ة     ،أیام حمورابي   ، أو مصر القدیمة أیام تحتمس إلى حقبة الحضارة الرومانیة وفرسانھا وصفوف جیوشھا المنتظم

ال   " الكتاب والمیزان"العربیة فتوحات حضاریة تحمل /فتوحات اإلسالمیة كانت ال ،ورایات النسر المرفوعة   ا ق كم
رآن دل،الق ة والع ل  ، أي المعرف ن قب د م م توج ماحة ل ودة وس ر معھ ة غی سمت برحم ار ، ات ى األدی ة عل  ومحافظ

ساحات عسكریة تنحسر بانحسا     ، ورغبة في تقبل اآلخر  ،والرھبان ست اكت ر  كانت فتوحات للتوطن والتعایش ولی
ا       ،العسكر ا وسكنھا العرب       ، وقد أعطت البالد المفتوحة لغتھا ودینھ بالد أوطانھ ذه ال ى القاصیة   ، وأصبحت ھ  حت

دمجت    ،منھا مثل أسبانیا والمغرب أو جنوب السودان ووسط أفریقیا      ي ان  كما أن البالد المفتوحة قدمت شعوبھا الت
ة والء بالقب سھم عالق طنعوا ألنف المي واص ع اإلس ي المجتم ةف ل الفاتح ة  ،ائ رز أغلبی والي ب ؤالء الم ین ھ ن ب  وم

اء  دثین ،الفقھ ة المح رب    ، وأغلبی ا للع تاذیة فیھ روض أن تكون األس سھا والمف ة نف ة العربی ى اللغ ل وحت ف ، ب  زح
م   " سیبویھ"علیھا الموالي وأصبح سید العربیة غیر منازع من الموالي     ذا االس ولم یثر الدھشة أن یكون صاحب ھ

  ."الكتاب"حب الغریب ھو صا

ة            شعوب الغالب ین ال ا ب الم م ویمكن القول دون مبالغة أن الفتوح العربیة قامت بأعظم حركة مزاوجة في الع
ي   " التالقح" ثم أعقبتھما مرحلة ، جاءت مرحلة التسالم، فبعد بدایة مرحلة التصادم    ،والشعوب المغلوبة  الفكري الت

ن الھن     ،قدمت الشعوب المغلوبة التي كانت أكثر حضارة       ب م ارس ـعلومھا فترجمت كت سفة    ،د وف م ترجمت الفل  ث
سبق أو     ،الیونانیة وظھر العرب أكثر حرًصا علیھا من حرص أھلھا أنفسھم       م ت شریة ل اریخ الب  وھذه التجربة في ت

ارس     ،تلحق ان وف زویج   ، وال یمكن أن تقارن بھا محاولة التقریب التي قام بھا اإلسكندر ما بین الیون ة الت  وال حرك
  .ویت مع النھایة السریعة لإلسكندرما بین یونانیین وفارسیات فإنھا ط

ن  " العولمة"ولكن ھذه الصورة الفریدة من       ع   "المبكرة تضمنت أیًضا عناصر سلبیة أوھنت م دة المجتم وح
د         صر والھن ة وم ران وبیزنط ارس وإی ن ف م وم رك ودیل ن ت الم م عوب الع ل ش ن ك اس م دخول أجن محت ب وس

ا ل،وأفریقی ا     ولك ا ونحلھ ضاري ومللھ ا الح بھا وتراثھ اس رواس ذه األجن اب  ، ھ رأ كت ن یق ل " وم ل والنح " المل
ل  " سلمیة" إن بلدة صغیرة مثل ،للشھرستاني یعجب مما حفل بھ المجتمع اإلسالمي   في سوریا كانت تضم من المل

اب العراق    وأ،في لبنان كان معقل الفكر الشیعي" جبل عامل" وأن   ،والنحل ما یكفي لبلبلة دولة     ن البصرة كانت ب
ي  ، ومنھا دخلت أفكار زرادشت وماني  ،المنفتح على الھند وفارس     وكان المتنبي یجري حصانھ مسافات شاسعة ف
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سان            " ،صمیم الوطن اإلسالمي   د والل ب الوجھ والی ا غری ي فیھ ى العرب ون      ،"ولكن الفت ن میم ان موسى ب ا ك  بینم
  . ویكتب العبریة بحروف عربیة،في بغداد ویھودًیا في قرطبة فیكون مسلًما ،یتنقل من بغداد إلى قرطبة

ث یمكن أن      " فوضى خالقة"كان المجتمع اإلسالمي یعیش في       ة بحی ب من الحری تسمح لكل صاحب فكر بجان
ر  ة"تظھ ب " القدری ى جن ا إل ة"جنًب ة"و" الجبری ب " المرجئ ى جن ا إل وارج"جنًب شیعة" و،"الخ ب  " ال ى جن ا إل جنًب

المعتزلة كما " خلع"ھ  بینما یخلع شیخ المعتزلة ثوبھ في المسجد ویعلن أن ،"المعتزلة" "الُسـنة"تنبثق عن    و ،"ـنةـالُس"
  .خلع ثوبھ

  :ووجد من النساء الالئي 

  طر البیت معتمراتسعین شوی      ان من التقىیخبئن أطراف البن

  :كما وجدت الوقاح الصریحة 

  شي مشــیتي وأتیھ تیھـاوأم       أنا واهللا أصـلح للمعــــــالي

  تھیھاـوأعطي قبـلتي من یش       أمكن عاشقي من لثم خـدي

ة  " تأویل مختلف الحدیث"ورمى ابن قتیبة في كتابھ      ي ھذی  أئمة المعتزل ـ النظام وأب ن  اام ـل العالف وھش  ـ ب
زام   ،یة فكر مما یوحي یأن األمر لیس أمر حر  ،الحكم وثمامة بأشنع التھم    ن الت ل م ن صادقًا     ف ، ولكن تحل م یك إن ل

م  ووسط ھذا جمیًعا تظھر مجموعة غامضة  ، فھذا ما یمثل شنآن العداوة بین الفرق اإلسالمیة      ،فیما رواه  تحمل اس
ول    ،إخوان الصفا  ي              إ:  وتق ة الت سفة الیونانی سلھا إال الفل سدتھا الضالالت وال یغ شاوات وأف ستھا الغ شریعة دن ن ال

ة  تمثل الحكمة وتعبر عن فكرھا في أر      سفة الیونانی أثر الفكر اإلسالمي     ،بعة مجلدات كبیرة كلھا نقل من الفل د ت  وق
ین           ،"المعلم األول "بأفكار أرسطو    د المعجب دث أش ا یتح ن أفالطون وأرسطو كم د ع ن رش المعجزة  " وتحدث اب ب

ھ      ، بل والتوحید  ،ھـ ووصل أثره إلى الفق    ،"الیونانیة ي كتاب ي ف ال الغزال ن مرا  " المستصفي " وق جع أصول   وھو م
  . وأفرد لھ صفحات طوال في مقدمتھ،"إن من ال یلم بالمنطق ال یوثق بعلمھ أصًال: الفقھ 

ة                ت المدین ت األصل ؟ كان ي كان ة الت الم المدین ن ع ارات م دد التی واج المتع تالطم األم ذا المحیط الم ن ھ أی
ر القضاء   ،اك مشاكلـن وما كان ھ،رة وما یھدي إلیھ الفكر المستقیم   ـ طبیعیة تعیش على الفط    ،ساذجة  وقد ولي عم

ي  ،"طھرني: "یقول  ، وكان من یقترف إثًما یسعى بنفسھ إلى الرسول ،ألبي بكر فظل عاًما ال یأتیھ متقاض       وف
ول  ان الرس ذا ك ل ھ د  مقاب ھ الح ع علی زان لیوق اء ب ن ج ول لم ك : ( یق ًرا ل ان خی ك لك ترتھ بثوب و س ان ،)ل  وك

  .بینما المتھم یصر على العقوبة! القاضي یلقن المتھم اإلنكار 

ع               ى المجتم د بحیث فرض ضروراتھ عل اقض والتعق رة والتن  ،كان التحول اإلمبراطوري من التعدد والكث
  ."وضع الحدیث"وكان من ھذه الضرورات 

المًیا       ا إس ھ مجتمًع ھ ومذھبیات ھ وانحرافات ھ وانعطافات ھ والتواءات ل امتدادات م ك ع رغ ذا المجتم ك أن ھ  ،ذل
ات  ، ھي شرعیة القرآن یة فیھ ھي الشرعیة اإلسالمیة    الشرع  ولما تعددت القضایا والمشكالت الناتجة من االھتمام

رآن    ،المتعددة للناس كان ھناك حاجة ماسة لضبطھا على أساس شرعي   و الق شرعي ھ رآن   ، واألساس ال ن الق  ولك
سھ   ولم یكن المناخ یسمح باستخالص األح  ، ولكن الكلیات  ،ال یعالج التفاصیل   رآن نف ا   ،كام الفروعیة من الق ذا م  فھ

ت عاجزة   ، ویدخل فیھ تفصیل ما أجملھ،تولتھ الُسـنة عندما عھد إلیھا ببیان ما أنزلھ القرآن          ولكن الُسـنة أیًضا كان
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ف    ن مختل ا م رى بمالیینھ م الكب ع العواص ضایا مجتم رف ق ذي ال یع ساذج ال ة ال ع المدین ـنة مجتم ت ُس ا كان ألنھ
ث   ، فلم تسعفھم الُسـنة التي توارثوھا عن المدینة     ،ستویاتالجنسیات والم   ومن ثم تكاثفت الجھود الستكشاف أحادی

  . وبھذا تكتسب الشرعیة،ضمن األحكام المناسبة منسوبة إلى الرسول تت

التھ    ،كان الحاكم في حاجة إلى تقنین الشریعة  ي رس وضع  " الصحابة " واقترح ابن المقفع على المنصور ف
ین " أالموط" وأراد أبو جعفر المنصور نفسھ اتخاذ ،ینھذا التقن  ـ       قاعدة لھذا التقن ـ صاحب الموطأ ـ ك ـ ن مال ، ولك

دعھا       مصر وأقنع المنصور بأن أھل كل       ،رفض ھ ف م ب م فھي تحك ا عل ذ  حرة     ، قد انتھى إلیھ شریعة وقتئ ت ال  كان
 كما كان یرضي ،ذا یرضي المجتھدین وكان ھ، وكان من شأن ھذا أن یوجد اختالفًا،یقضي فیھا مجتھدون أحرار 

 ولكن ، ألن االجتھاد مفتوح وأصحابھ كثر فكان من ال یعجبھ حكم مجتھد یجد ما یعجبھ عند مجتھد آخر،الجمھور
د  ،ھذا كان ضد ما تریده الدولة التي ترید قانونًا یسري على الجمیع ویریحھا   على أن التطور أراحھا إلى حد ما فق

د  ان الب ى ال"ك ةللفوض رار" خالق ى ق ي إل ذاھب   ،أن تنتھ اء بالم اد واالكتف اب االجتھ الق ب و إغ رار ھ ان الق  وك
  .األربعة

ـنة                  ن ُس اس م ین الن ان ب ا ك ام فیم دم وجود أحك سابق أن      ،إن ھذا لم یحل مشكلة ع ي الفصل ال ا ف د رأین  وق
ول   ام الرس رر أی اه المق اناالتج ة   ك ن الروای الل م ث واإلق ة األحادی دم كتاب و ع دوینھا، ھ ریم ت ذا ، وتح  وھك

تھم                وا مھم اء جعل ن العلم ذا مجموعة م ة وانبعث لھ أي طریق ث ب ة ھي استكشاف األحادی أصبحت القضیة الملح
ذلول            ا وركوب الصعب وال ابعي        ،استكشاف األحادیث والجري وراءھ ض ت ى بع ور عل ي العث  ونجحوا بالفعل ف

ر      ،یة ولكنھا لم تكن كاف،التابعین ممن حفظوا بعض األحادیث   ت غی ث كان ن أحادی  وفي الحقیقة أن فكرة البحث ع
ذا            فمن غیر المعقول أصًال أن الرسول  ،سلیمة ددة لھ ي القضایا المتع ا ف الج أحكاًم دیث تع ف ح ة أل دث بمائ  تح

ع  اني"المجتم ا       ،"الكوزموبولیت ي خلفھ ار الت ات واآلث ل المومی ا مث ان م ي مك وءة ف ت مخب ذه اآلراء كان  وأن ھ
  .لقدماء واستكشفھا المستكشفونالمصریون ا

  .أمام ھذه الوقائع كان الحل الوحید ھو وضع األحادیث

ل مجموعة أط    ـوكانت فكرة وضع األحادیث رغم ما یبدو من بشاعتھا قد مورست بالفع      ن قب ا  ـل م لق علیھ
ر  ، ولم یكن في سالمة إیمانھم مطعن،"الوضاع الصالحون " ن الق ھ    ولكنھم وجدوا أن الناس انصرفوا ع ى فق آن إل

 ومن حفظ سورة  ،ةــ فمن حفظ سورة كذا بنى اهللا لھ بیتًا في الجن،أبي حنیفة فوضعوا أحادیث في فضل كل سورة  
ھ    خ . .كذا غفر اهللا ما تقدم من ذنبھ وما تأخر ومن قرأ سورة كذا سقطت ذنوبھ وأصبح كیوم ولدتھ أم ھ   ،ال ا تنب  ولم

ذب لرسول اهللا   " تكذبون على رسول اهللا "ا بھ قائلین بعض الناس إلى ھذا العمل والموا الذین قامو   ن نك  ،ردوا نح
  . ولعلھم اعتقدوا أن ھذا من االجتھاد المباح الذي یثاب علیھ،أي لحساب رسول اهللا وما جاء بھ من الذكر المبین

  .وھذه السابقة توضح لنا كیف أن غایة تبدو حسنة تؤدي إلى وسیلة سیئة

ة      كان المجتمع اإلمبراطوري بم  ة اإلمبراطوری ق مقتضیات الدول ة تحق ام مقنن ان  ،الیینھ یحتاج إلى أحك  وك
ل والنحل      ، وال یقبل معارضة،نظام الحكم الذي فرض دیكتاتوریة سیاسیة  ذه المل ى مصراعیھ لھ  قد فتح الباب عل

ا  ،بیةوتستھلك طاقاتھم في مجادالت نظریة ومذھوالمذاھب وكأنھ رأى أنھا تشغل الناس عن محاسبة الحاكم           وأنھ
ار      ھ األفك ھ   ،تنقلھم من عالمھم السيء إلى عالم آخر تحتدم فی ذا فإن ات    ولھ ل الحری ة تقب ت    ،المذھبی ي الوق ھ ف  ولكن

دین         ـنفس م ال وانین تخرس المعارضة باس ن         ،ھ كان بحاجة إلى ق ًا م ذا للحاكم كائن وا ھ اء أن یحقق د للفقھ ان الب  وك
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ن ،ن أتقى فقیھ   وكا ،كان ل   وھو اإلمام أحمد ب صالح      حنب سلف ال ل ال ذي یمث ى      ال سلیم للحاكم حت رر ضرورة الت یق
ورة     ، وقد لقي على یدي المأمون والمعتصم ما أشفى بھ على الھالك    ،وإن كان ظالًما   ر الث ن یق م یك  ومع ھذا فإنھ ل

رر ضر               ،على الحاكم  واه وورعھ شائبة شك یق ى تق د إل ن أن تمت ذي ال یمك ي ال د الغزال ورة  وكان اإلمام أبو حام
رى       ة الكب ى الفتن ؤدي إل ھ ت ورة علی ل ألن الث م بالفع ى الحك ل إل د وص ادام ق صب م ة للمغت ي  ،الطاع دث ف  وتح

ام    ،بكلمات تقطر أسى عن ھذه الضرورة المؤلمة     " اءــاإلحی" ل واإلم ن حنب  فإذا كان األئمة من مثل اإلمام أحمد ب
ام م الحك ام ظل خوا أم ي رض سلط،الغزال اء ال ى فقھ سر عل ل یع ا  فھ ھ وتعطیھ رر طاعت ث تق ضعوا أحادی ان أن ی

ـد       ،"أطع األمیر وإن غصب مالك وضرب ظھرك  ": الصفة الشرعیة من نوع      رروا ح ن عسیًرا أن یق م یك ا ل  كم
ن     ، فھذا ترف فكري  ،الردة ال لیطبقوه على المرتد     ى كل م ن عل دین بالضرورة     " ولك ن ال ا م د معلوًم ا  ،"جح  فھن

ضعھا ت     ة ت ة تھم د مائ ن أن تج وم   یمك دین بالضرورة   "حت مفھ ن ال وم م اكم     " المعل ى الح ورة عل ك الث ي ذل ا ف بم
ا جاء   ،"َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمْنُكمْ  "باعتبار أن القرآن یقرر       فأي مخالفة للحاكم تعد جحًدا لم

  .بھ القرآن

تف    دما ن ع إال عن اھرة الوض ضخم ظ شوء وت م ن ن فھ ھ    ال یمك ة جوانب ن كاف المي م ع اإلس ة المجتم ھم حال
 وتجعل ، إال عندما نتعرف على عوامل كانت تدفع ھذه الظاھرة دفًعا،السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة   

د حاجة             دما توج ھ عن ى أن ب والعرض بمعن ر أدق الطل لھا ضرورة التعرف على قانون العرض والطلب أو بتعبی
ق   ـد أن تظھر الوس ـ فالب،وضاع والمالبسات والعوامل العدیدة التي تتضافر لذلك  إلى أمر ما بحكم األ     ي تحق یلة الت

ور     " القطة "فقد یكون األدعى أن وجود    " لكل ساقطة القطة" وإذا كان األثر یقول      ،ھذا ى ظھ ؤدي إل د وأن ی الب
ساقطة  رق     ،ال اظر ال بعض من سینمائیة ل الم ال ي تضمین األف ك ف صداقیة ذل رى م د ت ألت ،ص أو العري  وق إذا س  ف

الوا  ا ق ا ومنتجیھ ده: "مخرجیھ اوزة ك اس ع د  ،"الن ي أح شھور ف رج م ة أو مھ صة ذائع ور راق ون ظھ  أو أن یك
یم            ،األفالم سبًبا في التھافت علیھ     ى تخرج الق اب حت ن الب دخل م ا أن ت  ویتم ھذا بطریقة تلقائیة ألن الضرورات م

 ،إن إیمانھ تبخر بتأثیر الشھوة الجامحة )  الزاني حین یزني وھو مؤمنال یزني : ( وكما یقول الحدیث     ،من الشباك 
ذه الضرورة عابرة       ،ومن ثم یقوم بھا    ت ھ دھا إذا كان دم بع د ین ة أن        ، وق ذه الحال ي ھ یمكن ف ة ف ت دائم ا إذا كان  أم

اقض         یوجدا مًعا الشھوة واإلیمان      ن تن ك م ي ذل ا ف ادل  على م شھوة    ،ویمارسان بالتب ھ ولل ان وقت ًا   لإلیم ا طبق  وقتھ
زواج          ،لمذھبھم ي ال دث ف ا یح ث      ،  وقد یتبجح بعض أصحاب ذلك أن ھذا ھو م وى توضع األحادی ة التق ي غیب  وف
وى وردع    ، ودون تردد بأحكام وتقنیة لتحقق الھدف المطلوب     ،بكل قوة   فإذا كان المطلوب مثًال إرھاف حاسة التق

ر     الناس عن ارتكاب الذنوب فإن أفضل المداخل لذلك وضع أ         ذاب القب دأ بع ث تب ار      حادی و الن ھ ھ ا تخاف وأخوف م
األثر     ،"الموت" ذلك ألن الناس أخشى ما تخشاه ھو ،وتنتھي بعذاب النار  غ ب ذا یبل إن ھ  فإذا اقترن الموت بعذاب ف

ردع  و ال ھ وھ وب من ق المطل داه ویحق صى م ى أق ن  ،إل ة ولك حابھ جریم دو ألص ع ال یب ذا الوض ة أن ھ  والمفارق
ة  ،وسیلة وإن كانت ویبلة    ألن ال  ،فضیلة ل ال    ، فإن الغایة وھي إرھاف الحاسة اإلیمانیة نبیل وتھم أن النب الطبع یف  وب

  .یمكن أن یؤتي باإلرھاب والتخویف

سان       ین إال اإلن ل الثقل سمعھا ك ! وانظر إلى براعة اإلخراج وقد صور للمیت شجاًعا أقرع یضربھ ضربة ی
 ھذا أقرب ،الخ. .واألیسر إلى األیمنل بھا جنبھ األیمن إلى األیسر أو كیف یضغط القبر على شاغلھ ضغطة یتحو 

  .إلى اإلخراج الفني من الروایة النبویة
* * *  
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رورة   دیث ض ع الح ت وض ي جعل ل الت ى العوام ة إل ارات عام بق إش ا س رنا فیم ى ،أش اس عل رأت الن  وج
ى      ،وضعھ  اج إل ذات تحت ذه النقطة بال دو أن ھ ن یب ر  ولك ة أكث دیس     ،تجلی ى تق ى عل ذي ترب ادي ال ارئ الع  ألن الق

ة          ھ قبیل ت إلی ذي انزلق ائي ال دثنا "السلف یصعب علیھ أن یسلم بوقوع ھذا الوضع الوب ع إال   ،"ح ن أن یقتن  وال یمك
ف      ،"االستحالل "عندما نقدم إلیھ الظروف والمالبسات التي عمقت فكرة       ف أل ور أل سبیل لظھ دت ال الي مھ  ، وبالت

  .نبلححدیث كان یلم بھا أحمد بن ون ملیأي 

ـ         ـ دعوة اإلسالم   یجب أن نعلم أن الكید لإلسالم قد ظھر مع األیام األولى إلعالن الرسول ـ ذا   ، ـ دأ ھ  وب
ھ           ن یاسر وأم ار ب ع  ،الكید باضطھاد فقراء ومستضعفي المسلمین اضطھاًدا مروًعا أدى إلى استشھاد أبي عم  ودف

ى ا  اجروا إل سلمین ألن یھ رتینالم شة م دة ،لحب ل لم ول ١٣ وظ ى الرس ة عل ؤامرة محكم تم بم ا وخ ـ  عاًم ــ   ـ
ة   ،اشترك فیھا شاب من كل قبیلة أعطوه سیفًا حتى یضیع دمھ بین القبائل   ى المدین  وعندما أفلت الرسول وھاجر إل

داء         ان ناصبا اإلسالم الع ة فئت ي المدین د اهللا       ،ظھر ف ى رأسھم عب افقین وعل ن المن ة م ى فئ ـ زعیم      األول ي ـ ن أب  ب
ول            اء الرس دما ج رب عن ًا للع وه ملك اج لیول ھ الت دون ل انوا یع ذي ك ـ ال زرج ـ ـ الخ ــ شروعھم   ـ ار م  فانھ

 الذي حرمھم الثمرة عندما حانت ساعتھا واستھدفوا أن    ــــ واضطغنوا ھؤالء المنافقین ضطغنًا دامًیا للرسول     
رآن    ي الق وا ف رُ  "یلغ ِذیَن َكَف اَل الَّ ونَ     َوَق ْم َتْغِلُب ِھ َلَعلَُّك ْوا ِفی ْرآِن َواْلَغ َذا اْلُق ْسَمُعوا ِلَھ نھم ،)٢٦: فصلت  " (وا ال َت  ولك
ك    ن ذل صدور  ،عجزوا ع ي ال وظ ف رآن محف د أو       ، ألن الق ن ورق أو جل ھ م ة علی ن الكتاب ا یمك ل م ى ك ت عل  مثب

ھذا عمدوا إلى وسیلة بدیلة ھي وضع  ول، اإلعجاز اللغويیرفضھ سیتضح إذ في القرآن وألن أي لغو ،الخ. .عظم
د    ، وإضافات في السیاقضائعة وآیات ،مفتقدةعن سور أحادیث ملفقة    ي عھ دث ف  وأنا أزعم أن شیئًا من ھذا قد ح

ــ ــ  الرسول   نوا اإلسالم صبًحا ویعلنون الردة عنھ مساًء  كما كان من شأنھم أن یدی،عد ذلك ولكن لم یعلن إال ب    ، 
ونَ         َوَقاَلْت َطاِئفَ " ْم َیْرِجُع َرُه َلَعلَُّھ ُروا آِخ اِر َواْكُف آل " (ٌة ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزَل َعَلى الَِّذیَن آَمُنوا َوْجَھ النََّھ

رِ    " وھو الذي قال ،بن أبي وكان عمید المنافقین ھو عبد اهللا ،)٧٢: عمران   ِة َلُیْخ ى اْلَمِدیَن ا ِإَل زُّ  َجَلِئْن َرَجْعَن نَّ اَألَع
ا اَألَذلَّ افقون " (ِمْنَھ شة  ،)٨: المن سیدة عائ سبوھا لل ي ن ك الت ائعة اإلف اع ش ذي أش و ال یعتھ  ، وھ ھ وش ا إن و قلن  ول

 ولم ،الخ. . إلى عائشة أو عبد اهللا بن عمرقى ووضعوا لھا سنًدا یر،وضعوا تلك األحادیث التي تنتقص من القرآن      
ل یعلنوھا إال عندما احتدمت الضغ  ت       ،ینة بین المسلمین واختلط الحابل بالناب ى جاء الوق اء حت ى حی ا عل  فأظھروھ

وه        ا جمع ى م ي          ،الذي استكشفھا المحدثون واعتمدوھا وضموھا إل ة الت ن نكر حاستھم اإلیمانی ا م ا فیھ ر م م یث  ول
  . وانحرافصدأكانت قد تبلدت لكثرة ما عراھا من 

سالم ھم الیھود الذین تمنوا أن ال یظھر رسول عظیم في غیر ساللة  والفئة الثانیة من الذین أرادوا الكید لإل
ع      ،ومع أن القرآن الكریم تحدث عنھم واعترف بسبقھم       ،إسرائیل الفین م ود المتح م الیھ األنصار   وأن الرسول ض

د ل     ،" واحدة للمسلمین دینھم وللیھود دینھم    أمة"والمھاجرین في    ى الكی وا عل یھم شقوتھم ودأب إلسالم   فقد غلبت عل
حتى في حرب المسلمین زعموا لھم أن دینھم أفضل من اإلسالم وتعاونوا مع المشركین  و وثني قریشوالتآمر مع

  .قضي علیھم اإلسالم في بني قریظة وخیبر

ي       ي حاالت             " دس"وكان أثر الیھود ف ا وصریًحا ف ھ اإلسالم قوًی ا جاء ب ى م أثیر عل ث والت ل وأحادی أقاوی
  . إذ دفع أحد من بني قریظة بصحیفة یقرأھا،ثیر على عمر بن الخطابھم التأمحاولت كما في ،كثیرة
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  : ولدینا روایتان عن ھذه الواقعة تضمنھما مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

ى    : األولى  ى النب ھ أت ض      عن جابر بن عبد اهللا أن عمر بن الخطاب رضى اهللا عن ن بع اب أصابھ م  بكت
ا بیضاء      : قال فغضب ف أھل الكتاب فقرأه النبى      تكم بھ د جئ ده لق أمتھوكون فیھا یا بن الخطاب ؟ والذى نفسى بی

ا  ا والذى نفسى بیده لو أن موسى حیً ، ال تسألوھم عن شئ فیخبروكم بحق فتكذبوا بھ أو بباطل فتصدقوا بھ ،نقیة  م
  .وسعھ إال أن یتبعنى

ى     عن عبد اهللا بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب رضى اهللا    :والثانیة ى النب ھ إل ا رسول اهللا     ،عن ال ی فق
 قال .؟ قال فتغیر وجھ رسول اهللا  أال أعرضھا علیك،وراةــإنى مررت بأخ لى من قریظة فكتب لى جوامع من الت   

اً  فقال عمر رضینا باهللا ربً  ،عبد اهللا فقلت لھ أال ترى ما بوجھ رسول اهللا       د   ا وباإلسالم دین  ، رسوال  وبمحم
ى   قال فُسرى عن ال    م                  ،نب ضللتم إنك ونى ل وه وتركتم م اتبعتم یكم موسى ث و أصبح ف ده ل سى بی ذى نف ال وال م ق ث

   .)١(ى من األمم وأنا حظكم من النبیینحظ

ن                   ن عمرو ب د اهللا ب دیث عب ى الح رواة ف ق ال ن أوث د م ذى یع دقیق وال وفى موقعة الیرموك ضم المحدث ال
ث    ،ابمن أحادیث أھل الكت  ) ناقتین(العاص حمل زاملتین     ذه األحادی  ولسنا نعلم على وجھ التحقیق ھل اختلطت ھ

صادقة أم ال            سمیھا ال ان ی ا         . .بأحادیث صحیفتھ القدیمة التى ك ذلك تطرق إلیھ دما علمت ب شة عن سیدة عائ ن ال ولك
  . ولم تعد تأخذ حدیثھ مأخذ التسلیم،الشك

 وال كم فتى ،أحدثت فیھ من تخریب وما ،المسلمت ودخلت البیت یب ال نعلم كم سیدة من بني قریظة س  ونحن
اریخ  ، واهللا أعلم بما أحدثھ،لم یقتل ألنھ لم یكن قد بلغ الحلم عاش بین المسلمین         ھ الت  ، إن آثار ذلك ھي مما ال یدون

  .ولكن یكون لھ مع ھذا أثر كبیر

تثناء المدین     إن حركة الردة التي أعقبت وفاة الرسول       ـ باس ـ  ة ومك  والتي كادت أن تشمل كل العرب ـ ة ـ
  وأنھ ما أن توفى الرسول ،رھًبا ورغًبا ولیس إیمانًا وتسلیًماإال ما دخلوا اإلسالم  دلت على أن ھؤالء األعراب      

ا عادوا      ،بدولة الخالفة متحررین من االلتزام ة القبلیأعرافھمحتى أرادوا أن یعودوا إلى   ي بكر لم وال حزم أب  ، ول
  .ولما توطد اإلسالم في موطنھ

ك الحوادث     حد عمر یطعن ــ وطعنھ في       ولم یك  دثت تل وھن وح د ذاتھ ینم عن مؤامرة فارسیة ــ حتى بدأ ال
ان    والمأساویة   ة ومحاصرتھم عثم انشقاق مجموعات إسالمیة وثورتھم على الخلیفة عثمان وحضورھم إلى المدین

ى أطارت    ثم ھجومھم علیھ وقتلھ وھو یقرأ في مصحفھ وزو ، إلیھ  الماء حالوا دون وصول  حتى   جتھ تذب عنھ حت
ان               ،السیوف بنانھا  ا ك ي م ال المنكرة الت ك األعم ى تل ا إل  إن ھذا البد أن ینم عن فساد دخل الجماعات ودفعھا دفًع

  . وصھر الرسول ، ناھیك بخلیفة المسلمین، أو نصرانيياإلسالم یقبل أن تمارس مع یھود

ول وزوج    م الرس ن ع و اب ي وھ ولي عل ع ت اة م ارس وتكررت المأس و ف سین وھ سن والح د الح ھ ووال ابنت
و موسى األشعري            ،اإلسالم وفقیھھ  ار أب التحكیم وأن یخت ى أن یرضى ب شھ وأرادوه عل  إذ ثار علیھ فریق من جی

ى عوات     ،حكًما م شعروا بخطئھم   ق ثم شعروا بخطئھم فاعتزلوا الجیش ونزلوا في حروراء وسیوفھم عل ا  ،ھم ث  ولم
ن الخوارج   موسى  ااعتزم علي أن یرسل أب     اال  ،األشعري للتحكیم جاءه اثنان م ك   : " فق ن خطیئت  وارجع  ،"تب ع

دناھم   :  فقال ، واخرج بنا إلى عدونا نقاتلھم  قضیتكعن   ا وعاھ نھم كتاًب دھما   ،قد كتبنا بیننا وبی ال أح ب   :  فق ك ذن ذل
                                                

  .١ج ،١٧٥ص  ،الفتح الربانى فى ترتیب مسند اإلمام احمد بن حنبل الشیبانى للشیخ البنا) ١(
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ھ  ـینبغي الت  ذنب        ،وبة عن یس ب ّي ل ال عل تكم       ، فق د نھی رأي وق ي ال ھ عجز ف ان  ، ولكن ال الث یم     : ي  فق دع تحك م ت ئن ل ل
ـة اهللا ورضوانھ     الرجال ألقات  ذلك رحم ب ب ك أطل ك            ،لن سفى علی یًال ت ك قت أني ب ا أشقاك ك ك م ا ل ّي تًب ھ عل ال ل  فق

ّي   ،وددت أن قد كان ذلك    :  فقال   ،الریح دینا          :  فقال لھ عل ن ال ة ع ي الموت تعزی ان ف ًا ك ت محق و كن ك ل ن  ،إن  ولك
  ."كلمة حق أرید بھا باطل: " فقال علّي ،"ال حكم إال هللا"ان  فخرجا یتنادی،الشیطان قد استھواكم

سلمین نصفھم اآلخر         ، المروعة ناھیك عن الوقائع   دما حارب نصف الم ي   عن رزت   ،"صفین "ف دما ب  وعن
ھ     عائشة في ھودجھا     سھام إلی اك   ،لتصبح غرًضا تصوب ال اك فھل ھن ات   ل انتھ ذا   لحرم ن ھ م م ة  ،أعظ  وأي حرم

ب   ،نینأعظم من حرمة أم المؤم    ي طال ن أب شة      ، وأي حرمة أعظم من علي ب ى عائ سھام إل ف توجھ ال ف   و،كی كی
ى أصبح        " المبدئیة"یجابھ علي بن أبي طالب بھذه المعارضة   ى أصحابھا حت ا عل ست تماًم د التب لوال أن األمور ق

  .ًا والمنكر معروفاالمعروف منكًر

ة أو جیش        شھادة أحد  یرفض واصل بن عطاءدرجة جعلتن القد وصل الھو  ي جیش معاوی انوا ف ذین ك ال
  . ومن ثم رفض شھادة أي منھما، ولكن ال یقطع بأیھما، ألنھ یعلم أن أحد الجیشین مخطئ، بقلةعلي على باق

ا     ت تماًم د زال ات ق ت أن المحرم ا أثب ة بم صفحة المروع ذه ال ت ھ دما أوختم د  عن ى عھ ق عل ك "طل المل
   !!"الُسـنة والجماعة"عام " العضوض

  . إلى قلب المفاھیم إلى أي حد وصلفانظر

د ،بدأ معاویة عملھ بأن أمر بسب علي على المنابر         ا أي داعي    ، وھذه سابقة لم تعھ ن لھ م یك دل   ، ول  وھي ت
د    ،أمام ھیمنة السلطةتماًما على أن ما عرف بھ معاویة من حلم وكیاسة زاال تماًما    ى عھ ك حت  كما أن استمرار ذل

  .استخذاء األمةعمر بن عبد العزیز یدل على 

ة          راد قبیل ض أف دمت بع دثنا "إن ھذه الُسـنة القبیحة ق ان     " ح ن عثم ز ب ل حری وفى  (مث  رأس ،) ھـ ١٦٣المت
ال   ) : تھذیب التھذیب( فقد جاء في ،النواصب الحریزیة  اش ق ھ      : عن إسماعیل بن عی ا ویعلن سب علی ز ی ان حری ك

ال     : وقیل لیحیى بن صالح     !!  ز ؟ فق ن حری ھ الفجر سبع سنین           : ِلم لم تكتب ع ن رجل صلیت مع ف أكتب ع كی
ي  !! فكان ال یخرج من المسجد حتى یلعن علیًّا سبعین مرة         داد  (وف اریخ بغ ال  ( و ،)ت ذیب الكم ر أن   ) تھ ن جری ع

ن    ،حریز من األثبات في الشامیین:  ومع ذلك قال ابن عدي ،حریًزا كان یشتم علیًّا على المنابر   ھ القطان واب  ووثق
اً   ) المیزان(ل الذھبي في     وقا ،معین ًا ثبت ان متقن ال        ،ك ھ ق اذ أن ن مع اذ ب ن مع ت شامًیا     :  وحكى ع ي رأی م أن ال أعل

ة   :  فقال ،سألت أحمد عنھ: وعن أبي داود   ! أفضل منھ    ة ثق ة ثق اتم    ،ثق ي ح ن أب ھ     :  وع ت من شام أثب م بال !! ال أعل
  .حدیثین) صحیحھ(ى عنھ في  أما البخاري فرو،واعتمد روایتھ أصحاب الصحاح الستة عدا مسلم

ل     ،وكذلك یسار بن سبع أبو الغادیة الجھني    ل الصحابي الجلی ار  ( اتفق المحدثون على أنھ الذي باشر قت عم
ر ن یاس ر، )ب ن حج ال اب ي  ق ة( ف ل المنفع ول  ) : "تعجی ره یق ة وغی ى معاوی تأذن عل ان إذا اس ار : ك ل عم قات

ھ           ومع ذلك جعلھ أحمد بن     ،" یتبجح بذلك  ،بالباب ن الصحابة وروى عن سانید م ن أصحاب الم سنده م ي م ل ف  حنب
  .)سیر أعالم النبالء( وبجلھ الذھبي في ، وأدخلھ ابن حبان في الثقات، روى لھ البغوي،عدة روایات
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اس       ،وبسر بن أرطأة   ن العب د اهللا ب ي عبی ل طفل  قاتل المسلمین بأمر معاویة في الیمن وغیرھا والمشھور بقت
 ومع ذلك اعتبره في الصحابة كل من أحمد بن حنبل والترمذي ،اء مما أصاب أمھما بالجنونفي أحد مساجد صنع  

  . وبالتالي اعتمدوا روایتھ في كتبھم ولم یترددوا في الترضیة عنھ،والنسائي وأبي داود وابن حبان والدارمي
* * *  

ا وال یقل سوًءا أن معاویة أدخل في الخالفة مبدأ الوراثة الذي        ن ال  دمرھ ھ     ،داخل م ن سوء حظھ أن ابن  وم
 جاء   وأنھة خاص، وكانت تولیتھ ھي أول ضربة في بناء الخالفة األمویة،یزید كان آخر واحد یصلح لیكون خلیفة   

  :  الذي أعلن مانیفستو اإلرھاب رقاب الناس ھو زیاد بن أبیھبطاغیة واله

 " حتى أسویھا باألرض ھدًما وإحراقًاحرام على الطعام والشراب".  

 ." . وأنى أقسم باهللا ألخذن الولى بالمولى والمقیم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطیع بالعاصى والصحیح
  ."فقد ھلك سعید. .أنج سعد: " فیقول منكم بالسقیم حتى یلقى منكم الرجل أخاه

 .."ھـفكت دمــج إال سـ فإنى ال أوتى بمدل،لــ إیاى ودلج اللی".  

 اهللا ءىفونذود عنكم ب ،وعنكم زاده نسوسكم بسلطان اهللا الذى أعطانا ،اسةنا أصبحنا لكم سإ : أیھا الناس 
  .الذى خولنا فلنا علیكم السمع والطاعة

  ."فلیحذر كل امرئ منكم أن یكون من صرعاى ،وأیم اهللا إن لى فیكم لصرعى كثیرة"

ًا    ،ھلك زیاد و ف ابن د اهللا " ولكن خل ى      " عبی داًما عل ل سوًءا وال شًرا وال إق اك  ال یق ات انتھ  وحسبنا  ،الحرم
ة   وأبوه ھوالتي رأس جیشھا عمر بن سعد بن أبي وقاص بالء رمأساة ك  شرین بالجن رة   ، أحد العشرة المب ن خی  وم

وي  ، فما أسمى األب وما أسفل االبن   الصحابة   سل النب ن سعد      ، ھذه الحرب التي أرید بھا إبادة الن ل إن عمر ب وقی
ك    وأن،أمر أن تطأ الخیل أجساد القتلى    ر ذل ن كثی ى الصغیر         و ، استبعد ب سل الحسین إال عل ن ن ق كربالء م م تب ل

م            غ الحل د بل ن ق م یك ول            ،والمریض الذى ل اد یق ن زی د اهللا ب ان عبی ا ك ھ بینم ب ودافعت عن ھ زین ضنتھ أخت   : واحت
اد      وأمیت ب، فأحسم بھ ھذا القرن  ، فإنھ بقیة ھذا النسل    ،دعونى أقتلھ " ذه الم ھ ھ داء وأقطع ب ذا   ،"ةھ ھذا ال يُّ ھ  وعل

  .عليِّ زین العابدین التي منھ اتصل النسل النبويھو 

  :ویحمل رأس الحسین شقي من أتباع الحاكم وھو یقول 

     قتلت خیر الناس أًما وأًبا وذھًبا  امأل وطائي فضة 

  .أًما وأًبافھذا التعس تملكھ حب المال وسیطر علیھ حتى لیعترف أنھ قتل خیر الناس 

ا ف ح صور كی وي رب وت یش األم د الج ري قائ ة الم ن عقب سلم ب ذین أووا  م ـ ال صار ـ ـ األن ة ـ ل المدین  أھ
ھ علی      ـونصروا وآثروا على أنفسھم ومكنوا لإلس    آمرت علی ھ وت دما تنكرت ل ریش ـالم عن سیوف    ،ھ ق د أعمل ال  لق

 وكان سر ھذه ،"ل یزیدخو"قتًال وأباحھا ثالثة أیام انتھكت كل الحرمات ثم أجبر من بقي على أن یبایع على أنھم         
  . في بدر وقتلوا عظماء أمیةقریشمة أن األنصار ھم الذین ھزموا دالعداوة المحت

  لمحرمات أسوأ وأفظع من ھذا ؟استحالل لھل ھناك 

ار األول  وھلكوھلك یزید    ال        ، جباره األول ثم جباره الثاني ابن الجب ذي ق ن مروان ال ك ب د المل :  وجاء عب
  .قطعت عنقھمن قال لي اتقي اهللا 
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  :ره الحجاج بن یوسف الذي ألقى خطبتھ التي ال تقل عن خطبة زیاد جاء عبد الملك بجبا

  وحان قطافھا وأنى لصاحبھا ا قد أینعتإنى ألرى رؤوًس

سترت وراء  ، على ملك بني أمیة ظلمھا وجبروتھا  ىوقض ن آل   " وظھرت الخالفة العباسیة التي ت الرضا م
ذا   (إلمام  ولكن وصیة إبراھیم ا    ،"محمد ام ھ سلم   ) أي إم ي م ا   : "ألب ت من ن  أن ظ وصیتى    رجل م ت أحف  ، أھل البی

ى أمرھم  ةال بھم واتھم ربیع  فإن اهللا ال یتم ھذا األمر إ،أنظر ھذا الحى من الیمن فأكرمھم وأسكن بین أظھرھم    ، ف
ا  ، فاقتل من شككت فیھ،وأما مضر فأنھم العدو القریب الدار   ة    وأن استطعت أن ال تدع بخراس تكلم بالعربی ن ی ن م

   ."الم بلغ خمسة أشبار تتھمھ فأقتلھیما غ وأ،فأفعل

  ."ألفستمائة وعمل أبو مسلم بھذه الوصیة ویقال أنھ قتل 

ل ونحل         ن مل ھ م ح ب لعلنا قد قدمنا صورة للمجتمع اإلسالمي فترة تحولھ اإلمبراطوري وما كان یعج ویطف
ذاھب  ارات وم ر اإلراد وتی م قھ ي الحك روت ف ي   وجب ا لك الحق وھیئاتھ سك ب ن التم دھا ع وس وأبع ات وأذل النف

  .الخ. .تصانع المجتمع ونعایشھ وتسلك مسالك االستحالل والنفاق واالستخذاء

* * *  

ة          اخ االتحالل أن قبیل ع من ي تواءمت م دثنا "من العوامل الت م       " ح و القاس دفھا الحاكم وھ ع ھ ت التجمی جعل
م  ،المشترك األعظم لھا   اعو  " فكلھ و       "نجم دفھم األول ھ ع " ھ ع        " التجمی ن یجم دف یكون م ذا الھ ي ھ الطبع فف وب

  .أكثر أفضل ممن یجمع أقل

ع     واءم م من شأن ھذا الھدف أن یفرض على أصحابھ خالئق وطبیعة تتواءم مع الھدف من ناحیة قدر ما تت
ا ا ،"النوعیة"كم فالبد أن نتسامح في   ألننا إذا استھدفنا ال    ،ستحاللمناخ اال  و        وإال فم ـ وھ رة ـ ي ھری ذي یجعل أب ل

ن عمرو       راویة اإلسالم كما یقولون ــ یستمع إلى كعب األحبار ویضع كالمھ في حدیثھ ؟ وما الذي یدفع عبد اهللا ب
حیف  احب ص و ص اص وھ ن الع سمیھا  تھب ان ی ي ك صادقة" الت ین   " ال لء زاملت وك بم رب الیرم ن ح ود م ألن یع

  .من حدیث أھل الكتاب) ناقتین(

 

ذي            اخ االستحالل ال دت من د أوج ى ق في السطور السابقة أوضحنا كیف أن العوامل السیاسیة بالدرجة األول
ا  الحكام األحادیث استجابة لمقتضیات العھد وضروراتھ واستسالًما لضغط     وضعسھل للمحدثین     سواء كان ترغیًب

ھ      تلك ، ونرید اآلن أن ننتقل إلى درجة أخرى    ،أو ترھیًبا  ة فإن ة معین ى فئ ھي أن استمرار ھذا المناخ بضغوطھ عل
د       یؤدي ع الوضع الجدی ا م تالءم تماًم اء كل   ، في النھایة إلى تكییف الطبیعة البشریة لھذه المجموعة بحیث ت  وبانتف

ا    ،قوى المعارضة أو طردھا إلى ركن قصي في الالشعور  اخ االستحالل یجعلھ ستحل " وبعد أن كان من وضع  " ت
ن الحاكم         ،األحادیث ب أو ضغط م ا     ، فإنھا بعد فترة تضع األحادیث من تلقاء نفسھا دون طل ل م دیھا مث دث ل  ویح

ا ، أن یقدم الطعام لكالبھ مع دق الجرس  تعود الذي   بافلوفحدث لكالب    ن   ، وبعد فترة معینة لم یعد یقدم طعاًم ولك
تثنائیة     وكل مجموعة ، كما لو كان الطعام أمامھیدق الجرس فیجري لعاب الكلب  ي ظروف اس من البشر توضع ف

  .لمدة طویلة ومستمرة
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تثنائیة روف االس ذه الظ ت ھ ا دام ة،وم ضغط محتوم سر وال روب الق ا، وض ة علیھ ف ، وممارس ا تكی  فإنھ
د عضو فتعمل الحواس األخرى                 د فق سھ عن ف الجسم نف ا یكی ك وكم ى ال تھل  ،نفسھا للتالؤم مع البیئة الجدیدة حت

دفع  ذلك ت زةفك ى    الحغری نفس عل ف ال اعي وتكیی ع االجتم تجابة للوض ى االس سانیة إل نفس اإلن ي ال ة ف اة الغالب ی
  . بل وقد تزید فتبدع لھ فلسفة الخضوع واالستخذاء،أساسھ

  : التي عبر عنھا شوقي عندما قال المرحلةوھي 

  لترى الضیم أنھا ال تضــــــــــام         قد تعیش النفوس في الضیم حتى

ك     ،ر عند السلبیة أو االستكانة    وال یقف األم   ب الظروف ذل دما تتطل و   ، أنھ یأخذ طابعھ اإلیجابي عن ذا ھ  وھ
ا              ا كم م یتصرفون تلقائًی ضابط فكلھ ى ال دي حت ن الجن ما یحدث للجنود الذین ینخرطون في المؤسسة العسكریة م

ارین  و الضبط والربط عودتھم المؤسسة بنظم   ستمرة  التم ة والم اد   ، الطویل ث ال یك رى  بحی ى    ی دي ضابطًا حت  الجن
 وإذا قیل ،ولو على آلھ وإخوانھ!  أطلقھ ، وإذا صدرت األوامر إلیھ بإطالق الرصاص ،یرفع یده بالتحیة العسكریة   

ة         ،"اضرب یاعسكري : "لھ   ال رحم ذ یضرب ب ن       ، شرع عصاتھ وأخ اد عشرة أو عشرین م ھ اقتی ب إلی  وإذا طل
ولین  ة المتج شحاذین أو الباع ادھم دون أن،ال ـع    ق ـرھم المدق سة وفق التھم البائ ھ ح ـال من وت  ، ین ع ص  وإذا ارتف

عوریة  ة ال ش ارتھ بطریق ذت إش ي نف در  ،البروج ضاء والق وت الق و ص ا ھ ق  !  كأنم دیوي توفی اول الخ دما ح فعن
دین        اھرة عاب ل مظ ث قبی ي اآلالي الثال ردة ف ود المتم ائرة الجن ة ث ا تھدئ اض باش نة  ٩(وری بتمبر س ) ١٨٨١ س

ي رؤوس   ،"سونكي دیك" ضرب البروجي نوبة   ،وأطال معھم الحدیث   ،المشھورة سونكي ف  فركب الجنود فوًرا ال
ادقھم صیة         ،بن ف الشخ ل العواط ى ك وق عل سلطة الب ردة ول ر المج اھًرا لألوام صاًرا ب ة انت ذه الحرك ت ھ  وكان

  . واسترضائھ للجنود، والتي والبد أثارھا حضور سید البالد الشرعي،والمشاعر الخاصة

ل           و اء أصحابھا وقت ة بتحطیم كبری اء كفیل ا البغ لقد نتصور أن بیئة عظیمة االنحطاط كتلك التي یعشش فیھ
ك  ع ولكن الواق ،كل أنواع االعتزاز في نفسھم     رزح تحت شعور         ، خالف ذل ى ت ي شھورھا األول ي ف ع أن البغَّ  فم

ستمر ین   ،لغریزیة إال أن إرادة الحیاة ا،الضعة واالنحطاط ویأكلھا الندم واأللم    ة الم ل البیئ م      وفع ذا األل ن ھ ذانھا م ق
اة  ،الجدیر بالقضاء علیھا  ذه الحی ا    ، ویوجدان لھا أنواًعا من االعتزاز والكبریاء ویجعالنھا تتقبل ھ تحمس لھ ل وت  ب

ة        [وتتمسك بھا    ات المنحل ي المجتمع اء ف ي تحتم البغ ث   ،]مادامت تعلم أنھا محتومة علیھا لتلك األسباب الت ال تلب  ف
ى        الف م إل ة "تاة الطاھرة الغریرة أن تنقلب إلى بغي لعوب ث سة      " معلم ا التع ي شئون مھنتھ نن ف  وتجعل  ،صناع تتف

ا   ،ھمھا إیقـاع البریئات المسكینات في شباكھا     ي إنقاذھ  ، فإذا تحدث إلیھا متحدث عن الشرف والضمیر أو رغب ف
ضت الزواج لرف ى ب و حت وع ،ول ذا الن ى ھ سھا عل ھا ونف ت حواس د مرن اة فق ن الحی ستطیع أن تغی، م ره أو  وال ت

دم ا   وامن الن ض ك ي بع تكانت وتكوترغب ف ي اس ر  لت ن الشعورھا وانغم صي م زء ق ي ج ت ف داس م ت أك ت تح
  .الحاضر

ا     فإن الشذوذ الجنسي ال ُی،وعندما یفرض على السجین أن یظل في سجن خمسة عشر عاًما   ذوذًا وإنم د ش ع
ض ھؤالء الم        ،أمًرا مقضًیا  ي جرائم        وقد یكون بع سجن ف وا ال ن دخل ون  " شرف "سجونین مم ا یقول تًال  ،كم  أي ق

ة  ، وقد یكون القتل ألختھ أو زوجتھ نفسھا، أختھ أو زوجتھمعلرجل اتھم بعالقة جنسیة       أو قد یكون عضًوا بجمعی
د أصبح         ،إسالمیة آمنت بالعنف   سھ وق ا نف ا استھو  ،لمجرم عاتٍ  " زوجة " وفي النھایة قد یجد كل منھم ي ھ ف ل وم

  . في النھایةًبادأالبدایة یصبح 
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سر   ، ومن النقیض إلى النقیض،وھذا التكییف للطبیعة البشریة وانتقالھا من حال إلى حال       ذي یف  ھو وحده ال
ا         ،لنا سر وجود مئات األلوف من األحادیث الموضوعة      ي أشرنا إلیھ ة الت سیاسیة والدینی إن استمرار العوامل ال  ف

   . من مناخ االستحالل إلى مناخ الوضع التلقائيتحولواة المحدثین بحیث قرنًا بعد قرن كیفت في طبیع

  .على أن ھذا لم یحدث إال بعد مرحلة طویلة أخذ فیھا وضع الحدیث شكًال تدریجًیا

* * *  

 

ن الترخصات         سارعة م ة مت سلم آلخر      ،بدأت الرحلة التي انتھت بوضع الحدیث بمرحل ان ی  كل ترخص ك
  .انتھى إلى الوضع الصریححتى 

اءف ع أن الفقھ رروا أن مرم رآن    ةتب ق صوص الق ھ ن اءت ب ا ج و م ي ھ ضروري والقطع ي وال م الیقین  العل
ین نصف              ین واالثن ن االثن والمتواتر من الحدیث والحكم العقلي الذي یدخل في إطار المسلمات مثل الثالثة أكثر م

ع          ةغلب نھم عادوا فقرروا أن ھناك علًما ب      إال أ  ،األربعة ب موق ي القل ك ف ع ذل دق القضیة ووق ن أو رجحان ص  الظ
وت     ،القبول وذلك في كل قضیة دل دلیل صحیح على قبولھا       دم الثب ال ضئیل لع ي احتم ا رأى  ، ولكن بق ھ فیم   ولكن

  . ال یمنع القبولالمحدثون

اً  عن قواعد ومبادئ وأحكام  یبنىیمكن أن ال وواضح التنازل فإن الظن بأسره مما   ب یقین  ،یفترض أن تتطل
  :وقد استخدم القرآن ظن ومشتقاتھا بمعنى یغلب علیھ الظن الباطل 

 "١٢: الجن " (اَوَأنَّا َظَننَّا َأْن َلْن ُنعِجَز اللََّھ ِفي اَألْرِض َوَلْن ُنْعِجَزُه َھَرًب(. 

 "٣٩: القصص (" ِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّھْم ِإَلْیَنا ال ُیْرَجُعوَنَواْسَتْكَبَر ُھَو َوُجُنوُدُه ِفي اَألْرِض ِبَغْی(. 

 "     ًا نُّ ِإالَّ َظّن سَّاَعُة ِإْن َنُظ ا ال ْدِري َم ا َن ُتْم َم ا ُقْل َب ِفیَھ سَّاَعُة ال َرْی قٌّ َوال ِھ َح َد اللَّ َل ِإنَّ َوْع ُن َوِإَذا ِقی ا َنْح  َوَم
 .)٣٣: الجاثیة " (ِبُمْسَتْیِقِنیَن

 "      َاألنعام " (َوِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي اَألْرِض ُیِضلُّوَك َعْن َسِبیِل اللَِّھ ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُھْم ِإالَّ َیْخُرُصون
١١٦(. 

 "َّ٣٦: یونس " (َھ َعِلیٌم ِبَما َیْفَعُلوَنَوَما َیتَِّبُع َأْكَثُرُھْم ِإالَّ َظّنًا ِإنَّ الظَّنَّ ال ُیْغِني ِمْن اْلَحقِّ َشْیئًا ِإنَّ الل(. 

 "١٢: الحجرات (" َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثیرًا ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم(. 

 "٢٨: النجم " (ْلَحقِّ َشْیئًاَوَما َلُھْم ِبِھ ِمْن ِعْلٍم ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال ُیْغِني ِمْن ا(.  

الصحة  ب قضواشارات القرآنیة ــ وھي قلیل من كثیر ــ كان من شأنھا أن تحیك في صدور الذین  اإل إن ھذه 
ت  فوھن ولكن الشقة بینھم وبین القرآن كانت قد بعدت    ،"بغلبة الظن "والیقین    أثرھا على حین تحكمت فیھم وھیمن

  ."حدثنا"علیھم إرادة 

ھ   ،من روایتین عن ثقـة في دینھأن یأتي  في الحدیث الصحیح    اشترطواو ي حدیث اقًال  ، معروفًا بالصدق ف  ع
دیث     ،لما یحدث  اني الح دیث بحروف     ، عالًما بما یحیل مع ؤدي الح ن ی ام      ھ وأن یكون مم ا اشترطھ اإلم ى آخر م  إل

  .ي الحدیث الصحیح وكذلك الشروط الثمانیة التي اشترطھا اإلمام أبو حنیفة ف،الشافعي في الرسالة
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ة       أن  ومع   ى غلب د صحیًحا إال بمعن ة ال یع ي حنیف الحدیث الصحیح حتى لو اتبع معاییر الشافعي وشروط أب
أحادي صحیح تلقتھ األمة بالقبول من غیر  ذھبوا إلى أن كل حدیث فإنھم ، ألنھ لیس قرآنًا وال حدیثًا متواتًرا،الظن

ا     فإنھ یفید العلم    ،نكیر منھا أو طعن فیھ     ي غیرھم ي الصحیحین أو ف ا      ،والیقین سواء كان ف إن كل م ذا ف ًا لھ  وطبق
دعوى أن                ـ ب ًال ـ ا وعم ـ علًم ھ ـ ن     "جاء عن نسخ القرآن أو إخبار بالمغیبات یجب االلتزام ب القبول م ھ ب ة تلقت األم

ـ "  وال طعن فیھ ،غیر نكیر منھا   ظ     وإنكار ــ أبو مسلم األصفھاني للنسخ اعتبر خروًجا وشذوذًا ـ إن تحف الي ف وبالت
  . یرفض وال یعتد بھ،"الخ. .الذي تلقتھ األمة بالقبولعلى الواحد "ھذا 

دیث      لایلون على شروط الصحیح بالتسامح بالنسبة ل    حأنھم أخذوا یت  كما   ان الح ستوًرا وك ان یكون م راوي ك
ى بعضھا        ،مرسًال سلم     ، وھل اجتمعت فیھ كل ھذه الشروط أو انتف ي البخاري وم د جاء ف ن     وق  أحادیث جماعة م

  . وارتأى بعض العلماء أنھ ال عیب في ذلك،الضعفاء

ان دون الصحیح    ،ھو الذي یختل فیھ شرط الصحیح اختالًال یسیًرا ال یضرفأما الحدیث الحسن     و وإن ك  فھ
ى درجة الصحیح     ،فھو كالصحیح في جواز االحتجاج بھ      ي إل ھ  ، وإذا تعددت طرق الحدیث الحسن فإنھ یرتق  ولكن

  . في ھذه الحالة الصحیح لغیرهیسمى

ر    : "وقال النووي في مقدمتھ على صحیح مسلم          دار أكث ھ م والحسن ما عرف مخرجھ واشتھر رجالھ وعلی
  ."الحدیث وھو الذي یقبلھ أكثر العلماء وتستعملھ عامة الفقھاء

ون        ة أن یك ذه الحقیق ر ھ ره صحیًحا ل "فنحن نرى ھنا أن الحدیث الحسن ألحق بالصحیح وال یغی ذا  " غی وبھ
  ."علیھ مدار أكثر الحدیث"أصبح كما قال النووي 

دی         أما الضعیف فھو   ھ صفات الح ع فی دیث الحسن     كل حدیث لم تجتم ال   ،ث الصحیح وال صفات الح ا ق  كم
ساطة     "ة الحسن كما قال ابن دقیق العید النووي وابن الصالح أو ھو ما نقص عن درج       ذه الب یس بھ إال أن األمر ل

  ."ع الضعف ابن حبان إلى تسعة وأربعین نوًعا وبلغ العراقي في شرح األلفیة إلى اثنتین ومائةفقد أوصل أنوا

ذي     ،ضعیف متروك وضعیف لیس بمتروك: وقال الفقھاء إن الحدیث الضعیف نوعان      و ال ر ھ ذا األخی  وھ
  ." القیاس منالحدیث الضعیف أحب إلى"عناه ابن تیمیة وھو الذي قال عنھ بعض العلماء 

 ،عض المحدثین عن أحادیث ضعیفة وأثبتوا الطرق التي ترفعھا إلى درجة الحسن أو حتى الصحیح      فع ب ودا
زان          قال دیث الضعیف إذا       : " المحدث الشعراني تلمیذ الحافظ السیوطي في المی دثین بالح ور المح د احتج جمھ وق

  ." والحسن تارة أخرى،كثرت طرقھ وألحقوه بالصحیح تارة

وال    ،للبیھقي) السنن الكبرى(ف یوجد كثیًرا في كتاب وھذا النوع من الضعی    التي ألفھا بقصد االحتجاج ألق
ھ                 ،األئمة وأقوال أصحابھم   د مقلدی ول أح ام أو ق ك اإلم ول ذل ھ لق ستدل ب دیثًا صحیًحا أو حسنًا ی د ح  فإنھ إذا لم یج

  ."وي بعضھا بعًضاوھذه الطرق یق: " ویكتفي بذلك ویقول ،یروى الحدیث الضعیف من كذا وكذا طریقًا

ث        ض األحادی ي بع ووي ف ا ضعیفة     : "ویقول اإلمام الن انید مفرداتھ ت أس ذه وإن كان وي   ،وھ ا یق  فمجموعھ
  ." ویصیر الحدیث حسنًا ویحتج بھ،بعضھا بعًضا

ى       : "وفي عون الباري نقًال عن النووي أنھ قال       ن الضعف إل ي ع دد الطرق یرتق الحدیث الضعیف عند تع
  ."ًال معموًال بھالحسن ویصیر مقبو
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اب           ونقل أبو عبد اهللا بن منده عن أبي داود ــ صاحب السنن ــ أنھ یخرج اإلسناد الضعیف إذا لم یجد في الب
  ." وأنھ أقوى عنده من رأي الرجال،غیره

* * *  



 

  . أو عن صحابي   سواء كان عن رسول اهللا،إن األثر یطلق على المروي مطلقًا: وقال النووي 

دیث وال          ى الح ور    كما ذھبوا إلى أن السنة عند المحدثین ھي بمعن ى رأي الجمھ ر عل ر واألث ق   ،خب ا تطل  كم
  .طلق على أعم من ذلك عند التقیید كما ت،ى ُسـنة الخلفاء الراشدینعل

  .وارتأى المحدثون األخذ بفتوى الصحابي

  ."الخبر عند علماء ھذا الفن مرادف للحدیث: "قال الحافظ بن حجر ــ رحمھ اهللا ــ 

  ."المرفوع وعلى الموقوف والمقطوعفیطلقان على : "وقال الحافظ السیوطي عقبھ 

  ما أضیف إلى النبي : فالمرفوعیر أو وصفر من قول أو فعل أو تق.  

  یررضیف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقما أ: والموقوف.  

  ما أضیف إلى التابعي من قول أو فعل: والمقطوع.  

  ."ن الخبر مرادف للحدیث عند أرباب ھذا الفن أوالتحقیق: "وقال اإلمام عبد الحي اللكنوي 

ان     : "محمد السماحي   وقال العالمة    ًا فیعم ساویان تعریف دیث مت ر والح ا أ ،مذھب الجمھور أن الخب ضیف   م
  ." وما أضیف للصحابة والتابعینإلى النبي 

وع   وقد ذكر اإلمام النووي في التقریب في النوع السابع من أنواع علوم الحدیث  سمون المرف  أن المحدثین ی
  .وقوف باألثروالم

وف والمقطوع       : "وذكر شیخ اإلسالم ابن حجر في شرح النخبة     ى الموق ر عل ون األث دیث یطلق أن أھل الح
  .أیًضا

ة صحیحھ          ي مقدم سلم ف ة      : "وقد قال اإلمام النووي عند شرحھ لقول اإلمام م ي روای ى نف ُسـنة عل ت ال ودل
ن رسول اهللا     المنكر من األخبار كنحو داللة القرآن على نفي خبر الفاس      ر المشھور ع دث    : (ق وھو األث ن ح م

  ."ما نصھ) عني بحدیث برى أنھ كذب فھو أحد الكاذبین

رھم      األثر المشھور عن رسول اهللا  : "أما قولھ    دثون وغی ال المح ذي ق ار ال  فھو جار على المذھب المخت
ن رسول اهللا     واصطلح علیھ السلف وجماھیر الخلفاء وھو أن األثر یطلق على المروي مطلقاً      ان ع  أو  سواء ك

  ."عن صحابي

ا      ،أما األثر فھو لغة البقیة في الشيء  : "وقال اإلمام اللكنوي     ي منھ ا بق دار لم ر ال ال أث و  ، واصطالًحا . یق  ھ
ًا    ، وعلى آلھ وسلم أو عن صحابي أو عن تابعي مطلقًاالمروي عن رسول اهللا   ان أو موقوف ا ك  وبالجملة مرفوًع
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ووي في شرح صحیح مسلم ـ وھو المختار عند الجمھور كما ذكره الن،لف والخلفـثین من السعلیھ جمھور المحد  
  .مع أنھ شرح فیھ األحادیث المرفوعة أیًضا" بشرح معاني اآلثار"وبھذا المعنى سمي الحافظ الطحاوي كتابھ : "

وف ف    " ثارتھذیب اآل "وللطبري كتاب سماه     ن الموق ل   مع أنھ مخصوص بالمرفوع وما ذكر م ق التطف بطری
  .انتھي" لھ وسلمآ وعلى لما جاء عن رسول اهللا " األدعیة المأثورة" ومنھ قولھم ،والتبع

ي  : "والخالصة أن الحدیث في مصطلح الجمھور كما قال العالمة السماحي ھو      ول   ما أضیف للنب ن ق  م
اب      ،أو فعل أو تقریر أو صفة خلقیة أو ُخلقیة  ى الصحابة والت ا أضیف إل ذا م ن أسباب    (انتھى  " عین وك اس م االقتب

  .)١()اختالف المحدثین

دلیس   ال والت دثون كاإلرس ا المح رخص تقبلھ رى للت االت أخ اك مج ثًال،وھن ابعي م روي الت ن  فی دیثًا ع  ح
ن  ي أو یرو، دون وصلھ بالصحابي الذي روى عن الرسول     رسول اهللا     الصحابي حدیثًا لم یسمعھ ھو بالذات ع

ا    وھذا النوع من اإلرسال، صحابي آخر عن الرسول    الرسول ولكنھ سمعھ من    ا سنعالجھ ھن دثین  ، ھو م  ألن المح
  . قبول المرسل إال أنھم تقبلوا ــ فیما یشبھ اإلجماع ــ مرسل الصحابةيوإن اختلفوا ف

دوین ھو     ل الت ا قب رة م ي الفت رواة ف ا أن اتصال ال ال إذا علمن ر اإلرس ون أم د یھ وًعا وق ن موض م یك ا ل مم
ین     ، وكل ما أمكن التثبت منھ ھو ما بین راوي كالبخاري وشیخھ كالحمیدي   لتحقیق ا ب اك اتصال م  أما ھل كان ھن

ق              اك توثی یس ھن ن الرسول فل راوي ع ى ال دي حت د الحمی ع اآلخر بع ًدا م رواه واح أخرین أن   ،ال ى المت ان عل  وك
  .حدھما قبل والدة الثانيیفترضوه افتراًضا ما لم یكن ھناك دلیل على عدم الصلة بین راویین كموت أ

 

ن الصحابة           ستبعدة ع ذب م ة الك إن مظن ـ ف ن  ،ولیس الخطأ في اإلرسال الكذب ــ كما توھم المحدثون ـ  ولك
ة    رر العملی دما تتك ة عن امع خاص ى س ن راٍو إل ى راٍو وم امع إل ن س دیث م ل الح د ت،نق ررت بالطب وق ـك ل ـ ع قب

مع أو سوء ــد وأن یؤدي إلى نوع من التحریف قد یغیر المعنى المقصود نتیجة لسوء الســدة مرات البـدوین عـالت
  .الفھم خاصة مع جواز ــ أو قل حتمیة ــ الروایة بالمعنى

  :أما التدلیس فھو كما یرى البزار على قسمین 

  .الشیوختدلیس ) ٢          (.تدلیس اإلسناد) ١(

ن               ھ اب ا یعرف ھ أو كم ھ سمعھ من ذكر أن ر أن ی ن غی ھ م واألول ھو أن یروى عمن سمع منھ ما لم یسمعھ من
د      : "الصالح   ھ ق ا أن ھو أن یروى عمن لقیھ ما لم یسمعھ منھ موھًما أنھ سمعھ منھ أو عمن عاصره ولم یلقھ موھًم

  ."لقیھ وسمع منھ

ھ  م یدرك ن ل ل عم دیث الرج بعض أن ح ر ال سیب  ،واعتب ن الم عید ب ن س س ع ن أن ك اب ل مال فیان ، مث  وس
  .الثوري عن إبراھیم النخعي وما أشبھ ھذا أنھ تدلیس

ف    ول مؤل دثین "ویق باب اختالف المح وال   " : أس و أوسع األق ول ھ ذا الق ر    ،وھ ھ أم ب علی ھ یترت ول ب  والق
ى  ،خطیر وھو أن أحًدا من العلماء لم یسلم من التدلیس في قدیم العصر وال حدیثھ     اللھم إال شعبة بن الحجاج ویحی

ذا     ،بن سعید القطان   ن ھ ا شيء م د لھم ر        فإن ھذین لم یوج د الب ن عب ھ الحافظ ب ا قال ذین    : " كم یلھم أن ال ان دل وك
                                                

 . جدة، نشر الدار السعودیة،الجزء األول بتصرف ) ٢٣ ــ ٢١( ص ،دون األحدبخل أسباب اختالف المحدثین لألستاذ) ١(
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ان       ،حدثوا عمن لم یدركوا كمالك بن أنس عن سعید بن المسیب      ا أشبھ ك راھیم النخعي وم ن إب  وسفیان الثوري ع
  ." أن یسمى من حدثھ فسكوتھ عن ذكر من حدثھ مع علمھ نوع من التدلیس،لیمكنھم لو شاء أحدھم أن یفع

دیث     : "وبھذا التعریف نفھم ما قیل عن سفیان الثوري    ي الح ا ف وري إماًم ر    ،كان سفیان الث ة أمی ي روای  وف
  . من التدلیس مالك وما رمى بھ،" وكان مع ذلك یدلس،المؤمنین في الحدیث

ن ال ة ع ي الكفای ب ف ول وروي الخطی ى یق ن موس ي اب ضل یعن ذا : ف ى ھ ك عل ا حمل شیم م ل لھ ي قی  ؟ یعن
  !  شيء إنھ أشھى:  قال ،التدلیس

دلیس القطع        و ت ن حجر     (والنوع الثاني من التدلیس ھ ا سماه الحافظ ب ضً  ،)كم سمى أی ذف   وی دلیس الح  ،ا ت
سكت نا         وھو أن یسقط الرا    م ی ا ث أتي بھ شیخ أو ی م ال ى اس ا القطع  وي أداة الروایة مقتصًرا عل أسباب اختالف    [وًی

  .٢٨٦ص ] ثینالمحد

ة         ى كراھ دثین إل تالف المح احب اخ ا ص ب بھ ة ذھ روه كراھی ـ مك ناد ـ دلیس اإلس ة ت ـ خاص دلیس ـ والت
ذب : " قال شعبة بن الحجاج ،"وقد ذمھ أكثر أھل العلم    : " وقال   ،التحریم د     ،"التدلیس أخو الك ن زی اد ب ال حم :  وق

وبي زور     (ث النبي    ثم ذكر حدی   ،"التدلیس كذب " س ث اد   ،)المتشبع بما لم یعط كالب ال حم دلس   : " ق م الم ال أعل
  ."ألن أزني أحب إلىَّ من أن أدلس: " وقال شعبة ،"إال متشبًعا بما لم یعط

  ." حدیثًاخر من السماء أحب إلىَّ من أن ندلسنألن : "اهللا بن المبارك یقول وكان عبد 

ي        : "وقال سلیمان بن داود المنقري    سرائر ف ى ال وم تبل ذب تحشر ی داع والك التدلیس والغش والغرور والخ
  ."نفاذ واحد

  .٣٥٦ص ] الكفایة" [ ما ھم عندي إال كذابونخرب اهللا بیوت المدلسین: "وقال أبو أسامة 

ة  ، وأن یجرح المدلس،ویفترض مع ھذا أن ُیستبعد الحدیث المدلس من االحتجاج    ولكن الحقیقة أن ثمة ثالث
  :أقوال 

  .أن التدلیس جرح للمدلس مطلقًا: األول 

  .قبول خبر المدلس: والثاني 

سھ           : والثالث   ن تدلی سأل ع م ی ھ ول ن توقیف ر   ،أن المدلس إذا كان ال یروى إال عن ثقة استثنى ع ذا األخی  وھ
  .ھو مذھب أكثر أئمة الحدیث كما قال الحافظ بن عبد البر في التمھید

ـ    وواضح أن نزعة الترخص والتساھل      دخلت ــ وأن عامة الحدیث لم تخل من درجة من درجات التدلیس ـ
ي             دلیس ف ن الت سلم م م ی اء ل كما قلنا عندما اشرنا إلى النوع األول الذي قالوا عنھ ــ كما ذكرنا ــ إن أحًدا من العلم

شافعي  وھو النج  ،بما في ذلك مالك   [قدیم الدھر    دیرن    وإ،]م في الحدیث بتعبیر ال ي تق ذا     ذا وضعنا ف ي ھ ا جاء ف ا م
دیث        ا الح ل بھ د   ،الفضل بدًءا من التشدد أوًال ثم الترخص بعد ذلك لتفھمنا الكثیر من المفارقات التي یحف أن یوج  ك

سخاوي          ،من األئمة متساھلون ومتشددون  ھ الحافظ ال ال عن ذي ق وري ال ساھلین سفیان الث ن المت ا سفیان   : " فم أم
دة و       ھ وش ى سعة علم ان یترخص عل وري فك ھالث عبة       ،رع ھ صاحبھ ش ال فی ى ق ضعفاء حت ن ال روى ع ال : " وی

  ." فإنھ ال یبالي عمن حمل،تحملوا عن الثوري إال عمن تعرفوه



 

٣٨  ـــ       ـــ

ر مباشرة     و   ،وكأن ھذا لم یكن كافًیا فإن عدًدا من الفقھاء أجاز وضع األحادیث بطریقة ملفوفة أو غی ال أب  ق
ي       أجاز بعض فقھاء أ"العباس القرطبي في شرح صحیح مسلم     اس الجل ھ القی دل علی ذي ی م ال ھل الرأي نسبة الحك

 ولھذا تجد كتبھم مشحونة بأحادیث تشھد متونھا ، كذاإلى رسول اهللا نسبة قولیة فیقولون في ذلك قال رسول اهللا  
  . وال تلیق بجزالة كالم سید المرسلین،بأنھا موضوعة ألنھا تشبھ فتاوى الفقھاء

انظروا  : "في الحلیة ــ عن رجل من الخوارج ویروى عن أبي لھیعة ــ كما أخرج          إن ھذه األحادیث دیـن ف
دوى ا  ،" كنا إذا ھوینا أمًرا صیرنا لھ حدیثاً  فإننا ،عمن تأخذون دینكم   ان ع دیھم    لوضع أ  فإذا ك صابت الخوارج ول

  . فما بالك بأھل التساھل والترخص،الكثیر من التقوى والورع

ول  وقال خالد بن زید سمعت محمد بن سعید   ھ         :  الدمشقي یق ن أن أجعل ل ا م م أر بأًس ان كالم حسن ل إذا ك
  .٣١ ص ١ انظر شرح النووي لمسلم ج ،إسناًدا

* * *  

 

ة    ،إذا كان مناخ االستحالل قد فتح واسًعا الباب أمام الموضوعات         ة قبیل إن طبیع دثنا " ف ا شيء    " ح ان فیھ ك
ع دفعت      ،وع من الغفـلة والسذاجة وقد عرف عنھم ن  ، ویفسح لھ المجال   ال ھذ ھیس ة للتجمی ا أن حماستھم البالغ  كم

سیان                ة أو الن رة الروای ذب نتیجة لكث ذا الك ان ھ بھم ــ بصرف النظر عن عوامل االستحالل ــ إلى الكذب سواء ك
ق      ،والخطأ اك  و ، أو كان لتحقیق التكاثر المطل ن    ھن ر م ھ    أكث ص فی ر ن ى   أث ذا المعن ى ھ ن    . عل رحمن ب د ال ال عب   ق
 كم رجل یظن بھ الخیر قد حملتھ فتنة الحدیث ، ال تشبھ فتنتھ فتنة،فتنة الحدیث أشد من فتنة المال والولد   : "مھدي  

ك         ،"على الكذب  ى ذل ا            " یقول ابن رجب تعلیقًا عل ظ فإنم ان وحف ر إتق ن غی صالحین م ن ال دث م ن ح ى م شیر إل ی
ذب ع          ي الك ع ف ي   حملھ على ذلك حب الحدیث والتشبھ بالحفاظ فوق ى النب ى اهللا      ،ل ورع واتق و ت م ول  وھو ال یعل

  ."لرأى الكف عن ذلك فسلم

  : عمر الكلبي  ومن ذلك ما قالھ،واتھمھم عدد من العلماء بالجھل

  ملوا       مثل الجمال علیھا یحمل الودعحإن الرواة على جھل بما 
  ال الودع ینفعھ حمل الجمال لـھ      وال الجمال بحمل الودع تنتفــع

 وإذا ساء خلقھ ، وإذا كان كثیر اللحن والتصحیف كانوا بھ أوثق ،كلما كان المحدث أموق كان عندھم أنفق      و
  .وكثر غضبھ واشتد حدة وعسرة في الحدیث تھافتوا علیھ

امن للھجرة        وتكرر   رن الث ھ   ،مثل ھذا النقد لدي المتأخرین كالذي صرح بھ الحافظ الذھبي خالل الق ك أن  ذل
دثین الم   د المح ال   نق أخرین وق ون  : "ت البھم ال یفقھ ھ        ،إن غ دین ب ي الت دیث وال ف ة الح ي معرف م ف ة لھ ل  ، وال ھم  ب

رواة     ،الصحیح والموضوع عندھم بنسبة    ن األجزاء وال  ، إنما ھمتھم في السماع على جھلة الشیوخ وتكثیر العدد م
ًرا     : إذ یقول  معذور سفیان الثوري ،ال یتأدبون بآداب الحدیث وال یستفیقون من سكرة السماع         دیث خی ان الح و ك ل

وط    ،لذھب كما ذھب الخیر    دیث مخل ھ    صدق واهللا وأي خیر في ح ن     !  صحیحھ بواھی ھ وال تبحث ع ت ال تفلی وأن
ھؤالء ھم أھل الحدیث ؟ نعم ماذا : فقد بقینا ضحكة ألولى المعقوالت یطنزون بنا !  باهللا خلونا    ،ناقلیھ وال تدین بھ   



 

٣٩  ـــ       ـــ

ان            الصالة على النبي یضر ولو لم یبق إال تكرار      دین وتطرد اإلیم ضاد ال ي ت ل الت ك األقاوی ن تل ًرا م ان خی  لك
  .)١("والیقین وتردي في أسفل السافلین

دیث     ي الح دم           ،فلذلك ما رآه التابعون وتابعوھم ف ھ وع اد عن د وصوا باالبتع د وق شر المتزای ن ال ھ م و أن  وھ
  . إذ رأوا الخیر في االشتغال بھ والعمل على تكثیره،ح األمر الذي لم یلتزم بھ أصحاب الصحا،االنشغال فیھ

دیث أن رسول اهللا        اره الح ي   وصور لنا أبو ھریرة الذي یمكن أن یعد شیخ قبیلة المحدثین سر إكث ال ف  ق
 فبسطت ،ھ ثوبھ إال وعى ما أقولــط أحد ثوبھ حتى أقضي جمیع مقالتي ثم یجمع إلیـحدیث یحدثھ یوًما إنھ لن یبس   

  ." تلك من شيء حتى إذا قضى مقالتھ جمعتھا إلى صدري فما نسیت من مقالة رسول اهللا نمرة علّي

ار       دیث أو      ،وأدت بأبي ھریرة رغبتھ في اإلكثار والتجمیع ألن یأخذ عن كعب األحب ن األمر أمر ح م یك  ول
دث  لنبي  ولكنھ كان حدیثًا مستطیًال إلى الدرجة التي یتوھم البعض أن أبا ھریرة یحدث عن ا  ،اثنین  بینما ھو یح

ال          ،عن كعب وأساطیره   ھ ق ن سعید أن سر ب ن ب ا جاء ع ك م دیث    :  ومن ذل ن الح وا اهللا وتحفظوا م د   ،اتق واهللا لق  ف
ل         ، ویحدثنا عن كعب رأیتنا نجالس أبا ھریرة فیحدث عن رسول اهللا   ا یجع ان معن ن ك ض م وم فأسمع بع م یق  ث

  . رسول اهللا  ویجعل حدیث كعب عن، عن كعبحدیث رسول اهللا 

دیث            اقتلوه    "وكان عكرمة راوي ابن عباس المشھور وصاحب ح ھ ف دل دین ن ب ن    ،اھمً تم" م ان سعید ب  وك
اس :  وروي عن ابن عمر أنھ قال لنافع     ،المسیب یرفضھ  ان   ،ال تكذب علّي كما كذب عكرمة على ابن عب ذا ك  وك

ة   ة ثق رى عكرم ك ال ی ھ،مال ذ عن أمر أن ال یؤخ م إن ، وی ال القاس ھ   وق دیث یخالف دوة بح دث غ ذاب یح ة ك  عكرم
ل جوائز     ، وثانیھا أنھ یرى رأي الخوارج ، أحدھا الكذب، وكان عكرمة یرمي بثالث قضایا     ،عشیة ھ یقب ا أن  وثالثھ

  .األمراء

 لقد خرجت مني أحادیث لوددت إني ضربت  ،كثیر من ھذه األحادیث ضاللة: "وحتى مالك نفسـھ فإنھ قال  
  .) ضمن الفصل العاشر،مقدمة فتح الباري(وإني لم أحدث بھ  ،بكل حدیث منھا سوطین

م               سین لھ ر المتحم ن أكث ـ وھو م دثین ـ ـ وتحدث ابن قتیبة عن المح ال  ـ م     ":  فق بھم الطاعنون بحملھ د یعی ق
داء       ،الضعیف ب ال ب    ، وطلبھم الغرائب وفي الغری وا الضعیف والغری م یحمل م رأ ، ول اً  و ألنھ ا حق ل جمع  ،ھم وا ـ ب

  . ویدلوا علیھما، لیمیزوا بینھما،قیمـ والصحیح والس،نالغث والسمی

ھ  ، وحفظ عنھ وُیذاكر بھ،وربما نسى الرجل منھم الحدیث قد حدث بھ     ال یعرف ھ     ، ف دث ب د ح ھ ق ر بأن  ، ویخب
ن سھیل         ، ورغبة في الُسـنة، ضنًا بالحدیث الجید ،فیرویھ عمن سمعھ منھ    رحمن ع د ال ي عب ن أب ة ب ة ربیع  كروای

  . قضي بالیمین مع الشاھدعن أبیھ عن أبي ھریرة أن رسول اهللا  ابن أبي صالح

 وكان بعد ذلك یرویھ عني عن نفسھ عن أبیھ عن أبي ، فلم یحفظھ،قال ربیعة ثم ذاكرت سھیًال بھذا الحدیث
  .ھریرة

  :وكروایة وكیع وأبي معاویة عن ابن عیینة حدیثین 

                                                
 .٩٩ ص ،مشكلة الحدیث لألستاذ یحیى محمد) ١(



 

٤٠  ـــ       ـــ

ال    : د بن ھارون قال  قال حدثناه محم ، عن ابن أبي نجیح عن مجاھد      أحدھما شار ق ن ب ن   : نا إبراھیم ب ا اب ن
ْورً    "عیینة عن أبي معاویة عن أبي معاویة عن ابن أبي نجیح عن مجاھد في قول اهللا    سََّماُء َم وُر ال ال  " اَیْوَم َتُم : ق

  .تدور دوًرا

  .قال الحصون" ِمْن َصَیاِصیِھْم": وعن عمرو عن عكرمة في قول اهللا تعالى 

  . وحدث ابن عیینة بھما عنھما عن نفسھ، فلم یعرفھما،نة عنھمافسئل ابن عیی

وروي ابن ُعلیة عن ابن عیینة عن عمرو بن دینار عن عمر بن عبد العزیز أنھ كان ال یرى طالق المكره   
  . ثم حدث بھ بعد عن ابن علیة عن نفسھ،شیئًا فسال عنھ ابن عیینة فلم یعرفھ

ن والتصحیف   وكثرة ا،یحملونوأما طعنھم علیھم بقلة المعرفة لما     س   ،للح اس ال یت إن الن ي    ف ا ف اوون جمیًع
  . ولیس صنف من الناس إال ولھ حشو وشوب،المعرفة والفضل

  .على أن المنفرد بفن من الفنون ال یعاب بالزلل في غیره

  . وال على الفقیھ أن یزل في الشعر،ولیس على المحدث عیب أن یزل في اإلعراب

  .)١ (" وانعقدت لھ الرئاسة بھ، علم أن یتقن فنھ إذا احتاج الناس إلیھ فیھوإنما یجب على كل ذي

ل والنحل      ذذا كانت البلبلة الملیس لنا أن نعجب إذن إ   اد وزحف المل ھ أو االعتق ھبیة والنظریة سواء في الفق
ذي قضي    قال ھذا ،من معاویة حتى نھایة الخالفة المزعومة ثم عسف الحكام جیًال بعد جیل  ،الذي ترك آثاره   ر ال ھ

س  االستخذاء   فرض بقدر ما   على اإلرادة    ائع قبی  ،لیمـوالت م طب ـ  ث دثنا "لة ـ س " ح م     ــالنف م استھدافھا الك ت بحك یة كان
دیث   دد والتجمیع مھیأة للترخص شیئًا فشیئًا حتى وصلت إلى     ــوالع ى وضع الح ول ال یحق لن  ،الكذب وإل ـ  نق ا أن ـ

ام  نعجب إذا شاھدنا أكداًسا وتالًال من       األحادیث ترتفع أعدادھا من مئات األلوف حتى وصل إلى الملیون عند اإلم
  .أحمد بن حنبل

دیث                   سھ بوضع الح ت نف ي الوق تھم ف شتھر شخص بالصالح وی ا أن ی د  ،ولم یكن عجًب ل  فق ن    قی د ب إن أحم
سُـ     ي ال ھ ف ا وأقمعھ   ـمحمد الفقیھ المروزي كان أصلب أھل زمان م عنھ ا  ـنة وأذبھ ن خالفھ ان   ـع ھ  وم ،م لم د ك ذا فق

  . وكان یقول إني أحتسب في ذلك،زوین نحو أربعین حدیثًاـ ومن ذلك أنھ وضع في فضائل ق،یضع الحدیث

ل        م النبی و عاص ال أب ي      : وورد عن الزھاد والصالحین الكثیر من الوضع حتى ق ذب ف صالح یك ت ال ا رأی م
  .شيء أكثر من الحدیث

دیث   ،كذب المتعمدوھناك من فسر بعض الوضع بأنھ لم یكن من ال   ل الح ي نق ي   ، بل من الخطأ ف د ورد ف  فق
  .لم نر الصالحین في شيء أكذب منھم في الحدیث: صحیح مسلم أن یحیى بن سعید القطان قال 

  .لم نر أھل الخیر في شيء أكذب منھم في الحدیث: وفي خبر آخر عنھ أیًضا 

ك     ،م في الحدیثما رأیت الصالحین في شيء أشد فتنة منھ: وفي خبر آخر قولھ   ى ذل ق عل سلًما عل ن م  ، لك
  .یجري الكذب على لسانھم وال یتعمدون الكذب: وقال 

                                                
 . بتصرف٧٧ ــ ٧٤ ص ، نشر مكتبة الكلیات األزھریة،٢٧٦ ــ ٢١٣تأویل مختلف الحدیث البن قتیبة ) ١(



 

٤١  ـــ       ـــ

ًدا                م أح د مكث عشرین سنة ال یكل صالحین وق ن ال ان م ص ك و     ،وقیل إن وھب بن حف ك وصفھ أب ع ذل  وم
  .عروبة بأنھ كان یذكب كذًبا فاحًشا

ذا  ،ثًا ھو هللا رضا فأنا قلتھ وبھ أرسلت من حدث عني حدی: قال  وروي عن أبي ھریرة من أن النبي       ولھ
  .السبب أجاز بعض الكرامیة وضع األحادیث الخاصة بكل من الثواب والعقاب ترغیًبا للناس

 .إذا حدثك العراقي بألف حدیث فالق تسعمائة وتسعین وكن من الباقي في شك: وكان ھشام بن عروة یقول      
 وذھب  ،د لھ اصل في حدیث الحجازیین فھو واه وإن تداولتھ الثقاتكل حدیث ال یوج: كما أن الشافعي كان یقول      

ـھ أصل بالحجاز             ن ل م یك ي أو شامي إن ل دیث عراق ال   ،الكثیر من الحجازیین إلى المنع من االحتجاج بح ى ق  حت
ذكب     : قائلھم ــ وھو مالك بن أنس      ـاب ال تصدقوھم وال ت ث أھل الكت  ،وھمنزلوا أحدایق أھل العــراق بمنزلة أحادی

 ،إن لم یكن لھ أصل بالحجاز فال:  قال ،سفیان عن منصور عن إبراھیم عن علقمة عن عبد اهللا حجة: وقیل آلخر 
 ولوال أن ،واهللا ما استوحش سعید بن المسیب وال غیره من أھل المدینة لقول قائل من الناس: وقد كان مالك یقول   

  .كثیر من الناسعمر بن عبد العزیز أخذ ھذا العلم بالمدینة لشككھ 

دیث : قال أبو عاصم النبیل    ن ف   ،ما رأیت الصالح یكذب في شيء أكثر من الح اك م ض الوضع   س وھن ر بع
 فقد ورد في صحیح مسلم أن یحیى بن سعید القطان ، بل من الخطأ في نقل الحدیث،بأنھ لم یكن من الكذب المتعمد

ًضا      وفي،لم نر الصالحین في شيء أكذب منھم في الحدیث      : قال   ھ أی ر آخر عن ي شيء       :  خب ر ف ر أھل الخی م ن ل
  .یجري الكذب على لسانھم وال یتعمدون الكذب:  لكن مسلًما علق على ذلك وقال .أكذب منھم في الحدیث

ال بأس إذا كان كالم حسن أن :  فعن محمد بن سعید أنھ قال ،وذھب قوم إلى وضع األسانید لكل كالم حسن 
ناًدا   ونقل عن سل،تضع لھ إسناًدا  دیث إس  ،یمان بن عمرو النخعي أنھ كان یضع األحادیث كما یضع لكل مسألة وح

دثنا           ول ح انید ویق ھ األس و یركب علی ة وھ ي عروب ن أب ھ مصنف اب اب فی ره كت ي حج ان ف ھ ك ك جاء أن ن ذل وم
ده  وفي مناسبة أخرى أنھ كان یصرح في جملة من األحادیث أنھ لیس منھا شيء إال وعن ،خصیف وحدثنا حصین  

ناد  ھ إس حاب     ،فی ده أص ان عن ي وك ن عمرو النخع لیمان ب ھ س زل علی ھ ن ل أن ي رج ین أخبرن ن مع ى ب ال یحی  وق
ن         ،الحدیث یوًما وھو یملي علیھم    یھم خصیف ع ي عل و یمل ة وھ ي حنیف ب أب  فاطلعت فإذا في حجره كتاب من كت

  . یعني أنھ یضع لكل مسألة إسناًدا،سعید بن جبیر وسالم عن سعید

ال         وجاء عن  ھ ق ان أن دیث            :  عف ألفي ح ا ب دثت منھ ا ح دیث وم ن سلمة عشرة آالف ح اد ب ن حم  ،كتبت ع
دثت     ،وكتبت عن وھیب أربعة آالف ما حدثت منھا بألف حدیث  ا ح اد ستة آلالف م  وكتبت عن عبد الواحد بن زی

  .منھا بألف

  . حدیث٧٠٠ه إلى  ثم أخذ العدد یتناقص عند٧٠٠٠وذكر الكیا الھراسي من أن مقدار أحادیثھ كانت 

الل     ن ب لیمان ب ال س ك   : ق د وضع مال ھ  " الموطأ "لق ات وھي   ٤٠٠٠وفی دیث فم ف ١٠٠٠ ح دیث ونی  ، ح
  .نـیخلصھا عاًما عاًما بقدر ما یرى أنھ أصلح للمسلمین وأمثل في الدی

ن    " الموطأ"كما ذكر عتیق الزبیري بأن ما وضعھ مالك في   ى نحو م زل ینظر     ١٠٠٠ھو عل م ی دیث فل  ح
  . ولو عاش قلیًال ألسقطھ،ویسقط منھ حتى بقي ھذافیھ 

دیث : وجاء أن یحیى بن معین قال       ال        ،كتبت بیدي ھذه ستمائة ألف ح ك وق ى ذل ة عل ن عقب د ب ق أحم :  فعل
ة     :  كما سئل ابن معین ، قد كتبوا لھ بأیدیھم ستمائة ألف وستمائة ألفوإني أظن أن المحدثین  ن مائ ي الرجل م أیفت
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ف ؟  :  فسئل ،ال: من ثالثمائة ألف ؟ قال . .من مائتي ألف:  وتكرر السؤال ،ال: ألف حدیث ؟ قال     من خمسمائة أل
ن     : عن عليِّ بن المدیني أنھ قال  كما جاء ،أرجو: فقال   اد ب ًا لعب ون ألف تركت من حدیثي مائة ألف حدیث فیھا ثالث

ن  :  زرعة أنھ قال  وجاء عن أب، وجاء عن أبي أسامة أنھ كتب بیده مائة ألف حدیث    ،صھیب كتبت عن إبراھیم ب
أن   ، وعن أبي بكر بن أبي شیبة مائة ألف حدیث   ،موسى الرازي مائة ألف حدیث     ال ب  كما جاء عن ابن حنبل أنھ ق

  .ھذا الفتى ــ یعني أبا زرعة ــ قد حفظ ستمائة ألف حدیث

دیث     ض    ،وقال ابن عقدة إن أقل شیخ سمعت منھ لھ عندي مائة ألف ح ھ بع ال ل شیخ   : الحاضرین   فق ا ال أیھ
دیث       ف ح ة أل ف         ،نحن أخوة أربعة قد كتب كل واحد منا عنك مائ ة أل ة ثالثمائ ب بالكوف ي كری ھ ظھر ألب ل إن  وقی

  . وإن البعض سمع من عبد اهللا بن عمر القواریري مائة ألف حدیث،حدیث

ف           ة أل دیث كما جاء عن أبي بكر بن أبي دارم أنھ كتب عن أبي جعفر الحضرمي مطین مائ ن   ،ح  وجاء ع
دیث      : محمد بن المسیب أنھ قال   ف ح ي كل جزء أل ال  ،كنت أمشي بمصر وفي كمي مائة جزء وف ي   :  وق ب ف كت

ن      ،عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف على تراجم الرجال لكل واحد منھم ألف جزء    راھیم ب و إسحاق إب نھم أب  م
  . الماسرجسيبن أحمدامحمد بن حمزة األصفھاني وأبو علي الحسین بن محمد 

ث       دى تضخم األحادی امس م ع والخ ث والراب رنین الثال ي الق رت ف ي ظھ سانید الت ب الم د ،وأظھرت كت  وق
ي     ، وفي نظرنا أن ھذا یعود إلى ركاكة معظمھا مما لم یصمد للتطور    ،اصبح معظمھا مفقوًدا   سند أب ل أن م د قی  فق

د شوھدت بمصر         قیل إن نس،د لعدد من الصحابة  ییوسف بن شیبة الذي یتضمن مسان      ھ ق رة من ي ھری سند أب خة م
زء ائتي ج ت م زء   ،فكان تمائة ج ف وس ى أل وي عل ذي یحت دادي ال اھین البغ ن ش سند اب ذا م سین ، وك سند الح  وم

ة جزء         ف وثالثمائ ى أل ي         ،الماسرجسي النیسابوري الذي یحتوي عل ان ف وراقین لك ب بخطوط ال و كت ھ ل در أن  وق
  . یصنف في اإلسالم مسند أكبر منھ وقیل إنھ لم،جزءآالف أكثر من ثالثة 

ا  ، خمسمائة ألف حدیثكتبت عن نبي : وقال ابن داسة سمعت ابا داود یقول       انتخبت منھا ھذه السنن فیھ
ا  ، لكنھ كان یذكر الحدیث الضعیف ویصرح بضعفھ،أربعة آالف وثمانمائة حدیث    وكان یترجم على كل حدیث بم

  . سكت عنھ فھو صالح عنده وما،استنبط منھ عالم وذھب إلیھ ذاھب

  .أحفظ مائة ألف حدیث صحیح ومائتي ألف حدیث غیر صحیح: وروي عن البخاري أنھ قال 

  .صح من الحدیث سبعمائة ألف حدیث: نقل عن أحمد بن حنبل قولھ 

دیث      ف ح ة أل ن ثلثمائ ن        ،وقال مسلم صنفت ھذا المسند الصحیح م د م ان الواح دخل ك ي الم ال الحاكم ف  وق
  .یحفظ خمسمائة ألف حدیث) حد من الحفاظاتأمل قولھ كان الو(الحفاظ 

دیث             ف ح ف أل ل یعرف أل ن حنب ن       ،وفي النھایة نجد اإلمام أحمد ب ھ ع ي المیت ام الصرصري ف ال اإلم  وق
  :اإلمام أحمد 

  وأثبتھـــا حفظًا بقــــلب موصـــــل          حوى ألف ألف من أحادیث أسندت
  بأخبرنا ال من صحائف نقـــــــــل           ضیة قأجاب على ســــــــتین ألف 

ُسـنة   "وقد عقب أحد الكتاب على ذلك بأنھم       شمل ال ار الصحابة   وكانوا یریدون بھذه األعداد العظیمة ما ی آث
ھ تج   ،والتابعین أو أنھم كانوا یریدون طرق الحدیث المتنوعة         ن طرق ًدا ولك م    ع وقد یكون الحدیث واح ة ألنھ ھ مائ ل

  ." ما عرفناهتب الحدیث الواحد من عشرین وجًھاقولون لو لم نككانوا ی
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ین أصحاب    ١٧٥وفي صید الخاطر للحافظ ابن الجوزي في فصل   : "ویستطرد ھذا الكاتب     ي وب  جرى بین
ي الطرق  :  فقلت لھ ، سبعمائة ألف حدیثالحدیث كالم في قول اإلمام أحمد صح عن رسول اهللا   ال  ،إنما یعن  فق

ا     ، فقلت ھذا بعید التصور ،"ال المتون : " ل كالًم اب األكلی ى كت دخل إل  ، ثم رأیت ألبي عبد اهللا الحاكم في كتاب الم
ى    ،فعجبت كیف خفي ھذا على الحاكم   دنیا مرتین حت  وھو یعلم أن أجمع المسانید الظاھرة مسند أحمد وقد طاف ال

ررة     شرة آالف مك ا ع دیث منھ ف ح ون أل و أربع صلھ وھ ام الحكوم " (ح اب نظ ب  كت سمى التراتی ة الم ة النبوی
  .٢ ج ،٢٠٤ ص ،) تألیف عبد الحي بن عبد الكبیر الكناني اإلدریسي الحسني الفاسي،اإلداریة

ة      لم یكن ھناك شك في أن ھذه األلوف    ن وضع قبیل ى م ة حت دثنا "المؤلف ا    ،"ح م تصل إلین ا ل ب   ، وأنھ وأغل
س       ث ھي نف سالمة     الظن أن ھذه األقاویل عن مئات األلوف من األحادی ن الصحة وال د ع ل   ،ھا إدعاء بعی إن القلی  ف

ة أو أصل  ،الذي وصلنا من ھذه األلوف المؤلفة أثار الشك وبث الریب  شك    فكیف لو كان لھا حقیق ارة ال ا إلث  ، كافًی
اني  و" تأویل مختلف الحدیث"وقد حاول اثنان من كبار الكتاب أولھما ابن قتیبة في كتابھ     تحقیق توافق ما بین المع

سیر    " وحاول الدكتور محمد أبو شھبة في كتابھ  ،ضادةالمت ب التف ي كت ن   " اإلسرائیلیات والموضوعات ف دفاع ع ال
ا وأثبت  " ُسـنة المحمدیةأضواء على ال"األحادیث التي انتقدھا الشیخ محمود أبو ریة في كتابھ      ا  فلم یوفق ا أن إیمانھم

  .ھو باألشخاص واألسانید ولیس بالمعاني أو المتون

  :ع المراج

 :كل الشواھد السابقة موثقة وتعود إلى المراجع التالیة 
  .الموضوعات )١(

 .الكفایة في علم الروایة )٢(

 .صحیح مسلم )٣(

 .المدخل إلى األكلیل )٤(

 .مقدمة ابن الصالح )٥(

 .)تاریخ بغداد(البغدادي  )٦(

 .أدب اإلمالء واالستمالء )٧(

 .الجامع ألخالق الراوي )٨(

 .المحدث الفاصل )٩(

 .)تقدمة المعرفة(الرازي  )١٠(

 .)معرفة علوم الحدبث(بوري النیسا )١١(

 .)النكت على كتاب ابن الصالح(العسقالني  )١٢(

 .سیر أعالم النبالء )١٣(

 .)األحكام في أصول األحكام( األندلسي  )١٤(

 .التعدیل والتجریح )١٥(

 .)طبقات المدلسین(ابن حجر  )١٦(

 بحر الدم فیمن تكلم فیھ اإلمام أحمد بمدح أو ذم تألیف  )١٧(

 .تحقیقات وأنظار في القرآن )١٨(

 .ني تنقیح األنظاراألفكار لمعا )١٩(

 .انتصار الفقیر السالك لترجیح مذھب اإلمام مالك )٢٠(
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 .الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب )٢١(

 .توضیح األفكار )٢٢(
 .تاریخ المذاھب اإلسالمیة )٢٣(
 .الرساتلة المستطرفة )٢٤(
 .موطأ اإلمام مالك )٢٥(
 .البحر المحیط )٢٦(
 .معرفو علوم الحدیث وقواعد التحدیث )٢٧(
 .مقدمة فتح الباري )٢٨(
 .اهللا البالغةحجة  )٢٩(
 .شروط األئمة الستة )٣٠(
 .الموقظة في علم مصطلح الحدیث )٣١(
 .نخبة الفكر في مصطلح أھل األثر )٣٢(
 .شروط األئمة الخمسة )٣٣(
 .طبقات الحنابلة )٣٤(
 .اختصار علوم الحدیث )٣٥(
 .)مقدمة في أصول التفسیر(ابن تیمیة  )٣٦(
 .كومة النبویةحنظام ال )٣٧(
 .الجامع ألخالق الراوي )٣٨(
عید        )٣٩( ت س د رأف ھ     الحد (الدكتور محم ھ والعمل ب م روایت سیرة     ،)یث الضعیف حك سنة وال وث ال ة مركز بح ة  ، مجل  كلی

 . قطر،الشریعة
 . جامعة قطر، الھند،لكناو ، مجلة البعث اإلسالمي،)الحدیث الضعیف(ة زالدكتور عمر یوسف حم )٤٠(
 .شرح النخبة )٤١(

 . جدة، نشر الدار السعودیة،)أسباب اختالف المحدثین(ون األحدب دلخ )٤٢(

 . طبعة الھند،)الكفایة(ي الخطیب البغداد )٤٣(

ا         )٤٤( ي كتابن شواھد ورد ف د     "والكثیر من ھذه ال ھ الجدی ي الفق ا ف ُسـنة ودورھ د      " ال اني من مجل و الجزء الث ھ   "وھ و فق نح
د ال"أو " جدی اناألص ُسـنة. .ن العظیم اب وال اب ،"الكت ي كت ذلك ف دیث" وك شكلة الح ا  " م د منھ ى محم تاذ یحی لألس

 .استمددنا ھذه الشواھد
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  ـــــــــــــــــ
وما أبدعوه " علم الحدیث"بذلوا جھوًدا جبارة في وضع أن المحدثین الفكرة السائدة لدى عامة المسلمین 
وأنھم  ، وتعدیل وتصنیف للرواة ولألحادیثجرح من  وما توصلوا إلیھ،من فنون كالحدیث روایة والحدیث درایة

 ،نة ورسولھاـ لم یوجد في األدیان األخرى وأنھم استھدفوا القربى إلى اهللا والدفاع عن الُسنًاأوجدوا في اإلسالم ف
 لمن یأتي بعدھم یتركوا ولم النھایة وأنھم وصلوا إلى الغایة واستشرفوا ،أفنوا أعمارھم في ھذا جیًال بعد جیلو

حتى أصبح حد التقدیس إلى  وصل مل تقدیًراعھذا ال  مما جعل العلماء المعاصرین یقدرون،إضافة أو زیادة
  .الحلف بالبخاري كالحلف باهللا أو بالقرآن الكریم

عقدة  ولكنھ لم یضع في تقدیره واعتباره أن القضایا العامة م،عمل المحدثین یستحق التقدیرال شك أن 
 ، فیھ إیمان وكفرأن الفرد نفسھ یمكن أن یكون ــ كما استكشف الفقھاء أنفسھم ذلك ــومركبة ولھا أبعاد عدیدة و

 وقد شرحنا في الفصل الثالث العوامل الكاسحة التي ،اتكما أن النفس اإلنسانیة تتأثر بما یفرض علیھا من مؤثر
فرضت نفسھا فرًضا على المحدثین بحیث سمعنا عن ظھور مئات األلوف من األحادیث التي یلم بھا كبار 

دخل في عقل أي عاقل أنھا یمكن أن  مما ال یمكن أن ی أنھ مع،الخ. .المحدثین كاإلمام أحمد والبخاري ومسلم
 ألف حدیث مثًال تتطلب عمًرا كامًال حتى لو كان كل حدیث یستغرق دقیقة مجرد النطق بخمسمائة ألن ،توجد
 عاًما حافلة باألحداث ٢٣ الرسول بعثة ونحن نعلم أن مدة ،وة الحدیث ال یعمل فیھ صاحبھ شیئًا إال تال،واحدة

  .الخ. .وب واالضطھادالحرو

 ٥٠ و ٣٠ما بین  ولم یبق في أكبر موسوعات الحدیث ،ومع أن ھذه األعداد المھولة قد ذھبت مع الریح
 ولكن یدفع ، فإن عدًدا كبیًرا من ھذه األحادیث سلك طریقھ نحو المراجع الحدیثیة ال ألنھ موضع الثقة،ألف حدیث

 العلماءبعض  فالحظ ، أعظم مرجعیین صحیح البخاري وصحیح مسلمالعوامل التي أشرنا إلیھا ولم ینج من أثرھا
 وقد ، وھو من اتھم بالكذب،أن البخاري ومسلم فیھ ما یستحق المؤاخذة فھما یرویان عن إسماعیل بن أبي أویس

  .احتجا بحدیثھ إال أنھما لم یكثرا عنھ

  ."مخلط یكذب لیس بشيء"قال اإلمام یحیى بن معین فیھ 

  ."ابن أبي أویس كذاب: " سلمة المرزوي وقال النضر بن

  .قال أبو الفتح األزدي سیف بن محمد أن ابن أبي أویس كان یضع الحدیث" المحلي"وقال ابن حزم في 

ربما كنت أضع الحدیث ألھل المدینة إذا : "وقال سلمة بن شبیب سمعت إسماعیل بن أبي أویس یقول 
  ."اختلفوا في شيء فیما بینھم



 

٤٦  ـــ       ـــ

ولعل ھذا كان من إسماعیل في : "بعد أن ذكر األقوال المتقدمة " تھذیب التھذیب" حجر في قال الحافظ بن
أنھما أخرجا عنھ إال الصحیح من حدیثھ الذي شارك فیھ الثقات وقد  وأما الشیخان فال یظن بھما ،شبیبتھ ثم انصلح

  .ھـ. ا)١(" واهللا أعلم،أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري

 ومن المسلم بھ أن ، وإنما حرره بعد عودتھ إلى بخارى،اري لم یحرر حدیثھ وقت سماعھ لھوقیل إن البخ
فتح " وجاء في مقدمة ، ولكنھ ال یحول دون تطرق سھو أو خطأ، وھذا أمر معروف،ذاكرة البخاري قویة

 كان عند صاحبھ انتسخت كتاب البخاري من أصلھ الذي: "أن أبا إسحاق إبراھیم بن أحمد المستملي قال " الباري
 ومنھا أحادیث ، فرأیت فیھ أشیاء لم تتم وأشیاء مبیضة منھا تراجم لم یثبت بعدھا شیئًا،محمد بن یوسف الفریري

  ." فأضفنا بعض ذلك إلى بعض،لم یترجم لھا

  .وقیل أنھ خرج ألربعمائة وبضعة وثالثین رجًال منھم ثمانون متصفون بالضعف

 أرید ،ربة یوم السبت وحدیث قول أبي سفیان لما أسلمـحدیث خلق التأما صحیح مسلم فحسبك أنھ تضمن 
  .الخ. .أن أزوجك أم حبیبة

  . وھذه كلھا ال أصل لھا،وحدیث صالة الرسول صالة الكسوف بثالث ركعات

  . عبد الكریم بن أبي المخارق أبا أمیةأما مالك فقالوا عنھ كل من روي عنھ مالك ثقة إال

وإنما روي مالك : " بقولھ قالبر عن روایة مالك عن عبد الكریم بن أبي المخارواعتذر الحافظ بن عبد 
 وكان ، إذ لم یكن من أھل بلده،عن عبد الكریم بن أبي المخارق وھو مجمع على ضعفھ وتركھ ألنھ لم یعرفھ

  .)٢(" ولم یدخل في كتابھ منھ حكَما أفرده، فغره ذلك منھ،حسن السمت والصالة

تجرید البخاري ومسـلم "حظات لألسالف ال تعد شیئًا مذكوًرا أمام ما الحظناه في كتابنا على أن ھذه المال
 منھا أحادیث تمس ،"ال تـُلِزم" إذ وجدنا ما یزید على مائة حدیث تدخل في تعبیر ،"من األحادیث التي ال تـُلِزم

 نقد یستند ما بینمما یمثل االختالف  ،الخ. .الكریم أو تنال من القرآن ، أو تخل بعصمة الرسول،ذات اهللا تعالى
  . تكشف عما لم یره ھؤالء األسالف وكیف أنھا،إلى معارف العصر الحدیث التي لم یكن لألسالف حظ فیھا

قال اإلمام !! فلعلھ أكثر الناس حاجة إلى من یستدرك علیھ " المستدرك"وأما الحاكم بن عبد اهللا صاحب 
 ،" بل الموضوعة،وقد عرف تساھلھ وتصحیحھ لألحادیث الضعیفة: "عنھ " البنایة في شرح الھدایة"العیني في 

یجب على أھل الحدیث أن یتحفظوا " : العلم المشھور في فضائل األیام والشھور"وقال اإلمام بن دحیة في كتابھ 
 وقلده في  وقد غفل عن ذلك كثیر ممن جاءوا بعده، فإنھ كثیر الغلط فظاھر السقط،من قول الحاكم أبي عبد اهللا

  ."ذلك

وما صححھ الحاكم ولم یوجد لغیره تصحیحھ ینبغي أن یتوقف فیھ : "وقال الحافظ سراج الدین البلقیني 
  ."فإنھ فیھ الضعیف والموضوعات

                                                
 .١ ج ،٧٤ ص ، جدة،ار السعودیة الد،لألستاذ خلدون األحدب أسباب اختالف المحدثین  )١(
 .١ ج ،١١٣ ص ،المرجع السابق) ٢(



 

٤٧  ـــ       ـــ

 فما أدري ھل ،صدوق ولكنھ یصحح في مستدركھ أحادیث ساقطة فیكثر من ذلك: قال الذھبي عن الحاكم 
 وحمل ذلك ابن حجر على حصول تغیر وغفلة ، وإن علم فھو خیانة عظیمة،كخفیت علیھ ؟ فما ھو ممن یجھل ذل

  .ھـ.ا" لھ في آخر عمره أثناء تألیف المستدرك

  .ھـ.ا" ربع الكتاب عن أحادیث ضعیفة وبینھا نحو مائة حدیث موضوع"ونص الذھبي على أن 

  .)١("الروایات واألسانیدوھذا أعدم االنتفاع بالكتاب لمن ھو غیر أھل للتمییز من : "قال الكوثري 

 وأنھ إنما سود الكتاب لینقحھ ، وقد حصلت لھ غفلة،وقیل إن الحاكم صنف المستدرك في أواخر عمره
 وقیل شيء مثل ھذا ــ أي وفاة المؤلف فبل تبییض كتابھ ومراجعتھ المنراجعة األخیرة ــ على ،فأعجلتھ المنیة

  .ادات ابنھ عبد اهللا وراویھ القطیعي وعلى مسند أحمد وما ألحق فیھ من زی،البخاري

 وابن ماجة فإن فیھا الصحیح والحسن ، والنسائي، والترمذي،أي ُسـنن اإلمام أبي داود: أما الُسـنن األربعة 
  .والضعیف والمنكر

 وصالج مولى ،وقیل إن أبا داود یخرج أحادیث عن الضعفاء في االحتجاج ویسكت عنھا مثل ابن لھیعة
 فال ، ودلھم بن صالح وغیرھم، وسلمة بن الفضل، وموسى بن وردان،اهللا بن محمد بن عقیل وعبد ،التأومة

 بل ینظر ھل لذلك الحدیث متابع ، في االحتجاج بھمینبغي للناقد أن یقلده في السكوت على أحادیثھم ویتابعھ
 فإنھ ینحط إلى قبیل ،ھ أو ھو غریب فیتوقف فیھ ؟ السیما إن كان مخالفًا لروایة من ھو أوثق من،فیعتضد بھ

  .المنكر

 وصدقھ الدقیقي وعثمان بن واقد ، كالحارث بن وجیھ،ف من ھؤالء بكثیرعوقد یخرج لمن ھو أض
 وإسحاق بن عبد اهللا بن أبي ، وسلیمان بن أرقم، وأبي جناب الكلبي، ومحمد بن عبد الرحمن البیلماني،العمري

  . وأمثالھم من المتروكین،فروة

  .)٢ ( األسانید المنقطعة وأحادیث المدلسین بالعنعنة واألسانید التي فیھا من أبھمت أسماؤھمكذلك ما فیھ من

قاِض لھ بإمامتھ وحفظھ : " قال الحافظ الذھبي في سیر أعالم النبالء عن الترمذي ،وعن ُسـنن الترمذي
  ." ونفسھ في التضعیف رخو،ألحادیث وال یشددلكنھ یترخص في قبول ا و،وفقھھ

صحیح "ن كثیر من أئمة الحدیث یرون أن السبب في نقد الترمذي یعود إلى اصطالحاتھ ما بین وإن كا
  . مما أوقع قراءه في حیرة"حسن صحیح غریب"و " حسن غریب"و " حسن صحیح"و " غریب

 والمفروض أن النسائي ،نسائيالمشتھر بین الناس بُسـنن ال" المجتبي"أما النسائي فالمشتھر من ُسـننھ ھو 
 وكتاب فضائل ، وكتاب الرقائق،"كتاب التفسیر" وأنھ أغفل نقل أبواب كاملة مثل ، ُسـننھ الكبرىاه مننتقا

  .القرآن

                                                
 .١٣٤ ص ،مقاالت الكوثري) ١(
 .٢ ج ،٦٩١ ص ،أسباب اختالف المحدثین) ٢(



 

٤٨  ـــ       ـــ

 قد حكم ، فقد قیل إن فیھ أحادیث ضعیفة، وأن معظم المجتبي من الصحیح،ومع أن النسائي من المتشددین
 وإن كان قلیًال جًدا بالنسبة ،لعلماء مقررالنسائي نفسھ على بعضھا بالضعف ووجود الضعیف فیھ مشھور عند ا

ولھ مصنفات كثیرة في الحدیث والعلل منھا الُسـنن وھي أقل الُسـنن األربعة : " وقد قال عنھ الشوكاني ،للصحیح
  ." حدیثًا ضعیفًا،بعد الصحیح

 ابن  ویقول،"ال یترك الرجل عندي حتى یجمع الجمیع على تركھ"ومع ما قیل عن تشدده فقد روي عنھ 
 فإذا وثق عبد ،إن النسائي یخرج أحادیث من لم یجمع على تركھم فإنھ أراد إجماًعا خاًصا: الصالح عن النسائي 

  . فإنھ ال یترك لما عرف من تشدد یحیى،الرحمن بن مھدي الراوي وضعفھ یحیى القطان

وفیھ أحادیث اب والغرائب كتابھ في الُسـنن جامع جید كثیر األبو" فقد قال الحافظ بن حجر ،ا ابن ماجةأم
 انفرد بخبر فیھ فھو ضعیف غالًبا ولیس األمر في ذلك على مھما"ي أن الذي كان یقول ضعیفة جًدا حتى بلغن

  ." واهللا تعالى المستعان، وقي الجملة ففیھ أحادیث كثیرة منكرة،إطالقھ باستقرائي

ُسـنن ابن ماجة دون الُسـنن الثالثة في " و ، الطبعة الثانیة،٤٥٥ص " الُسـنة"قال الشیخ السباعي في كتابھ 
ادیث عن رجال متھمین بالكذب وسرقة حتفرد فیھ بإخراج أ: " قال السیوطي في شرح المجتبي ،الدرجة

 ، والعالء بن زید،األحادیث وبعض تلك األحادیث ال تعرف إال من جھتھم مثل حبیب بن أبي حبیب كاتب مالك
  ."ب بن الضحاك وغیرھموداود بن المحبَّر وعبد الوھا

* * *  

وعكست االختالفات في ھذه المراجع االختالفات في الحكم على عدد من األحادیث التي اكتسبت شھرة 
  . واعتبرت من دعائم اإلسالم،مدویة

 ،المشھور عندما أرسلھ الرسول إلى الیمن قاضًیا وسألھ بم تحكم ؟ فأجاب بالقرآنفحدیث معاذ بن جبل 
 ھذا الحدیث الذي ،أجتھد رأیي وال آلو: فإن لم تجد ؟ قال :  قال ، فبُسـنة رسولھ :ن لم تجد ؟ قالوعندما سألھ فإ

قال عنھ األلباني وإن احتجوا بھ  ،اعتبره األصولیون حجر الزاویة الذي قامت علیھ أصول الفقھ إسناده ضعیف
ارقطني وعبد الحق األشبیلي وابن في أصول الفقھ فقد صرح بتضعیفھ أئمة الحدیث كالبخاري والترمذي والد

 ،)١١٠٣ ص ،٢ ج ، طبع المكتب اإلسالمي،٣٧٣٧ حدیث رقم ،انظر مشكاة المصابیح(الجوزي والعراقي 
 وقال ،وقال الترمذي عنھ ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ وإسناده لیس بمتصل وعده الجوزجاني في الموضوعات

  .أصل من أصول الشریعةھذا حدیث باطل جاء بإسناد ال یعتمد علیھ في 

وھذا الحدیث مما : "یین البارزین فلاحب المكتب اإلسالمي وھو أحد السوقال الشیخ زھیر شاویش ص
 ألن في متنھ ما ،اشتھر عند األصولیین والفقھاء في العصور المتأخرة مع أن األئمة األوائل لم یعتمدوه أصًال

ي الدرجة الثانیة من حیث التشریع مع أن الُسـنة شقیقة القرآن من جعل الُسـنة فاستشھد األستاذ المؤلف بھ ھنا 
 وقد جاء ،" بل أن الُسـنة قاضیة على الكتاب وھو محتاج إلیھا،وھو تشریع واحد ال یفرق بینھما بوجھ من الوجوه

 الذي ،٢٣ ص ،"یة االعتقاد في اإلسالمحر"ھذا القول في ھامش تعلیقًا على إشارة لنا إلى حدیث معاذ في كتابنا 
  .أعاد المكتب اإلسالمي طبعھ

 وتعرض وھو بصدد ، القیم دافع عن الحدیث دفاًعا حاًران فإن اإلمام اب،وفي مقابل ھذه الشنشنة الحدیثیة
  . وسنشیر إلى بعضھا فیما سیلي،ذلك لبعض األحادیث التي تحفظ علیھا المحدثون وتلقتھا األمة بقبول



 

٤٩  ـــ       ـــ

وإن ) أي الحدیث(إنھ : تي أوردھا في إعالم الموقعین عن ھذا الحدیث وھا ھي ذي وجھة نظر ابن القیم ال
 وأن الذي حدث بھ ، فال یضره ذلك ألنھ یدل على شھرة الحدیث، فھم أصحاب معاذ،كان عن غیر مسمین

 وھذا أبلغ في الشھرة من أن یكون عن واحد ،الحارث ابن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ ال عن واحد منھم
 والصدق بالمحل الذي ال یخفى وال یعرف في فضلمعاذ بالعلم والدین وال كیف وشھرة أصحاب ، سميمنھم ولو

 بل أصحابھ من أفاضل المسلمین وخیارھم ال یشك أھل العلم بالنقل في ،أصحابھ متھم وال كذاب وال مجروح
بة في إسناد حدیث فاشدد إذا رأیت شع:  وقد قال بعض أئمة الحدیث ، كیف وشعبة حامل لواء ھذا الحدیث،ذلك

د اوقد قیل أن عبادة بن أنس رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وھذا إسن: قال أبو بكر الخطیب .. .یدیك بھ
 كما وقفنا ، على أن أھل العلم نقلوه واحتجوا بھ فوقفنا بذلك على صحتھ عندھم،متصل ورجالھ معروفون بالثقة

إذا :  وقولھ ،ؤه والحل میتتھھو الطھور ما:  وقولھ في البحر ،وارثال وصیة ل : على صحة قول الرسول 
 وإن كانت ھذه ،الدیـة على العاقلة:  وقولھ ، قائمة تحالفا وترادا البیعاختلف المتبایعان في الثمن والسلعة

 ،اإلسناد لھا ولكن لما تلقتھا الكافة عن الكافة غنوا بصحتھا عندھم عن طلب ،األحادیث ال تثبت من جھة اإلسناد
  ."ھـ لدناـوا عن طلب اإلســفكذلك حدیث معاذ لما احتجوا بھ جمیًعا غن

وأشھر األحادیث الواردة في زي المرأة وعدة القوم في الكشف عن الوجھ والكفین ھو الحدیث المروي 
ء إن  وعلیھا ثیاب رقاق فاعرض عنھا وقال یا أسمادخلت على رسول اهللا " أختھا"عن عائشة أن أسماء 

المرأة إذا بلغت المحبض لم یصلح أن یرى منھا إال ھذا وھذا وأشار إلى وجھھ وكفھ قال عنھ أبو داود ھذا مرسل 
خالد بن دریك لم یدرك عائشة قال بن القطان ومع ھذا فخالد مجھول الحال قال المنذري وفیھ أیًضا سعید بن 

" الكامل" وقال ابن عدي في ، تكلم فیھ غیر واحدبشیر أبو عبد الرحمن البصري نزیل دمشق مولى بني النضر
 رواه عن قتادة غیر سعید بن بشیر وقال فیھ مرة عن خالد بن دریك عن أم سلمة بدًال من ،ھذا حدیث ال أعلم

  .)١ ج ،٢٩٩نصب الرایة ص  انظر(عائشة 

 كما ،ه الصیغة قالوا روي بھذ،"ادرؤا الحدود بالشبھات: " حدیث وما اشتھر على ألسنة الناس من أن
ي ألن یخطئ ف فإن وجدتم مخرًجا فخلوا سبیلھ فإن اإلمام ،روي بصیغة ادرؤوا الحدود بین المسلمین ما استطعتم

ي أخرجھ أبو أحمد بن عدي في ذعن عائشة قال الحافظ العراقي في شرح الترمالعفو خیر من یخطئ في العقوبة 
والحدیث األول مرفوع وموقوف وفیھ . لھیعة وفي الحدیثینجزء لھ من حدیث أھل مصر والجزیرة من روایة ابن

 و ٢٢٧فیض القدیر ص ( والثاني مرسل وفي سنده من ال یعرف ،ث ذاھبھ وقال البخاري منكر الحدی،راو واه
 ومن حدیث علي ، وأورد الزغبي في نصب الرایة ثالثة أحادیث بلفظ ادرؤوا الحدود عن عائشة،) ج أول٢٢٨

 بینما سكت عن الثالث وھو عن أبي ھریرة حدثنا إسحاق ابن أبي ،ة وضعف االثنینرومن حدیث أبي ھری
 : إسرائیل ثنا وكیع حدثني إبراھیم بن الفضل المخزومي عن سعید المقبري عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا 

نا وكیع بھ مرفوًعا ادفعوا  ورواه ابن ماجھ في سننھ حدثنا عبد اهللا بن الجراح ث،انتھى. .ادرؤا الحدود ما استطعتم
  .)٣ ج ،٣١٠ ص ،نصب الرایة(الحدود ما وجدتم لھا مدفًعا 

قال صاحب تمییز الطیب من الخبیث لھ طرق كلھا ضعیفة لكن روي بن أبي شیبة من حدیث إبراھیم 
م في  وكذا أخرجھ بن حز،النخعي عن عمر ألن أخطئ في ترك الحدود بالشبھات أحب إلىَّ من أقیمھا بالشبھات

  .ادرؤا الحدود بالشبھات:  وجاء في نصب الرایة قال علیھ السالم ،االتصال بسند صحیح
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 ، وفي مسند أبي حنیفة عن ابن عباس،قلت غریب بھذا اللفظ وذكرانھ في الخالفیات للبیھقي عن علي
 الخطاب ألن وأخرج ابن أبي شیبة في مصنفھ حدثنا ھشیم عن منصور عن الحارث عن إبراھیم قال قال عمر بن

  .انتھي. .أعطل الحدود بالشبھات أحب إلىَّ من أن أقیمھا بالشبھات

حدثنا عبد السالم عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعیب عن أبیھ أن معاذًا وعبد اهللا بن مسعود 
  .انتھى. .وعقبة بن عامر قالوا إذا اشتبھ علیك الحد فادرأه

  .انتھى. ."بكل شبھةادفعوا الحدود "وأخرج عن الزھري قال 

نصب (وأخرج الدارقطني في سننھ حدیث عمرو بن شعیب وھو معلول بإسحاق بن أبي فروة فإنھ متروك 
  .)٣ ج ،٣٣٣ ص ، باب الوطأ یوجب الحد،الرایة

 رمز لھ ،"اكل قرض جر منفعة فھو رب"والحدیث الذي یعتمدون علیھ في تحریم ربا القروض كافة 
 قال الذھبي قال أحمد ،وأقول فیھ سوار بن مصعب ،وقال السخاوي إسناده ساقطف عضصاحب فیض القدیر بال

  .)٥ ج ،٢٨ ص ،اويلقدیر في شرح الجامع الصغیر للمنفیض ا(والدارقطني متروك 

رواه البیھقي في الشعب ( فقد قال عنھ صاحب تمییز الطیب من الخبیث ،أما حدیث الصالة عماد الدین
 ،ا وأورده صاحب الوسیط قال ابن الصالح في مشكل الوسیط أنھ غیر معروفبسند ضعیف عن عمر بھ مرفوًع

  . تمییز الطیب من الخبیث،١٢٠ص ) وقال النووي في التنقیح منكر األصل

 ،الذي یرسى مبدأ ھاًما في موضوعھ رمز لھ صاحب فیض القدیر بالضعف" رثالقاتل ال ی"وحدیث 
 قال الذھبي ثم ابن حجر في تخریج الرافعي فیھ إسحاق ،ھذا الوجھ ال یعرف إال من ،وقال قال الترمذي ال یصح

 ولكن لھ ، وقال مرة ھو واه، وقال البیھقي إسحاق ال یحتج بھ،بن عبد اهللا بن أبي فروة قال النسائي متروك
 بن أبي  وقال ابن حجر في تخریج المختصر رواه النسائي من حدیث أبي ھریرة وفیھ إسحاق،شواھد تقویھ

 وقد قال أحمد ،)٤ ج ،٥٣٢ص ( قال النسائي متروك لئال یترك من الوسط أخرجھ الترمذي وقال ال یصح ،فروة
  . وال تحل الروایة عنھ،عن إسحاق ال یكتب حدیثھ

 عنھ رواه ابن ماجة عن ابن  قیل،"إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ "وحدیث 
ھ ـع آخر لاألشباه أنھ حسن وقال في موض ونوزع وقال السیوطي في ، الزغبيعباس بإسناد ضعیف على ما قالھ

 وقال المناوي في التیسیر شرح الجامع ، أي فھو حسن لذاتھ صحیح لغیره،ھ بالصحةـ تقضي لھواھد تقویــش
  . حدیث جلیل ینبغي أن یعد نصف اإلسالم،٢٦٣ ص ،١ ج ،الصغیر
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سفیة        ،العقیدة في كل دین ھي واسطة العقد      ات الفل ذاھب والنظری ن الم ان ع ز األدی ي تمی  وتجعل  ، وھي الت
اً          ،"األلوھیة"كل األدیان تدور حول   ق عبث م یخل ون ل ذا الك دور حول أن ھ ا ت ى اختالفھ ان عل ون   ، فاألدی م یتك  ول

سان " مالیین السنین من التطور العشوائي أسفر في النھایة عن    بفضل الصدفة الشـرود أو بمرور     ذا  ،"خلق اإلن  ھ
وة    ،ما ترفضھ األدیان   درة والق ة والق دى ال   ، فاألدیان تؤمن أن ھذا الكون خلقھ إلھ یمثل الحیاة والحكم  بصورة وم

صورھا  شري أن یت ل الب ن للعق ة الدقی  ،یمك ن الناموس ھ م ین أجزائ ط ب ة ورب ھ لحكم ھ أقام رات  وأن ى المج ة حت ق
ا        سیرھا ویحول دون انفالتھ ا وی ل        ،الالنھائیة بقوانین ینظمھ وق حي وزوده بالعق سان كأسمى مخل ق اإلن ھ خل  وأن

ساد           ،والضمیر واإلرادة  وى أھواء وإغواء وإف ن ق اعي وم د اجتم  كما أنھ أوجد المجتمع اإلنساني بما فیھ من تعقی
  .ادة ویمیز القوي من الضعیف لیبرز اإلر،"الشیطان"عبر عنھا اإلسالم بـ 

ا         " اهللا"وبقدر ما تكون فكرة   دین قوًی ان ال ا ك ـل كلم ا العق ب ویتقبلھ ا القل ا  ،واضحة قویة یتجاوب معھ  وكلم
ـدو  ، وبقدر ما تكون الفكرة مبھمة أو ملفقة كلما انعكس ذلك على إیمان المؤمن ،كان قوة تقدم وتنظیم للمجتمع      فیبـ

  .قلقًا مضطرًبا غیر متماسك

 فیعدھم أرًضا ،لوجدناه إلًھا ال یھمھ في الكون إال بني إسرائیل" یاھو"وإذا نظرنا إلى اإللھ األول للیھود 
 ولرأیناه قـُـلـًَّبا یغضب على بني ، كأن ھذه أرض خالیة یمكن أن یعھد بھا إلى قبیل من الناس،من النیل للفرات

 وأنھم الجنس ، وھو یمنحھم االمتیاز على العالمین،ه علیھم ولكنھ یعود دائًما فیبسط رضا،إسرائیل لمخالفاتھم
 أننا نجد أن ھذه ، وھو إلھ غیور یفتقد الذنوب في الجیل الرابع من األبناء،الخ. .المختار  المتمیز عن الناس جمیًعا

ن یوجد  وال ینفى ھذا أ، وعلى التاریخ الیھودي، وعلى الجنس الیھودي،الصفات انعكست على اإلیمان الیھودي
  . ولكن یظل الخصوص خصوًصا، ألن العموم ال ینفي الخصوص،الخ. .في الجنس نوابغ ومخترعین وفنانین

 وأن كل واحد منھما یعمل في ، إلھ للخیر وإلھ للشر،وقد تحل أدیان مشكلة األلوھیة بوجود إلھین
 ،ال یرقى بالطبع إلى فكرة األلوھیة ولكن ، ألمر یبدو واقًعا، وھذا یمكن أن یكون تصویًرا إنشانًیا،اختصاصاتھ

  . فضًال عن أن عمل كل إلھ یمكن أن یلغي اإللھ اآلخر،وما ینبغي لھا قدرة

 أو أنھا ،في أدیان أخرى تدخل الالھوت بحیث أصبح التوصل إلى فكرة اهللا عملیة مستعصیة البد أن تعلم
  .الخ. .تعـد من األسرار

یة ــ ھي الكنیسة ــ ھي التي تتولى وحدھا تفسیر الدین وحل ویتطلب ھذا عادة إقامة مؤسسة دینیة قو
 ویكون لھا سلطة الحرمان لمن یشذ عن حكمھا بحیث یصبح ، ومعرفة أسرار الكنیسة السبعة،ألغازه ورموزه

  .الدین عملًیا وأصولًیا في ید الكنیسة
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ذا ال ینفي أن یكون هللا  ولكن ھ، وھو بالطبع یقوم على أساس التوحید،ویقدم اإلسالم اهللا أفضل عرض
 وھو ، ورمز الحریة، ورمز القیم، ورمز العدل، فاهللا تعالى ھو رمز العلم،تعالى صفات عبر عنھا في القرآن

 فھذه یجب أن تذكر بجانب التوحید الذي قدمھ الرسول ،الذي جعل اإلنسان خلیفة لھ على األرض 
              
.  

 فحقق العقیدة تحقیقًا ،"الوھابي" وبالذات فخذ من ھذه القبیلة یمكن أن نطلق علیھ ،"حدثنا"جاءت قبیلة 
ببساطة في حین أنھا تتضمن شركًا  بحیث توصل إلى أن ھناك أمور تؤخذ ،دقیقًا ونقب عن أسرارھا وخوافیھا

 وھي تفرض على كل ، والثاني یجعل إیمانھ على حرف، واألول یخرج صاحبھ من الملة،أكبر وشركًا أصغر
 وأن ینبذ من یخالفھا ، والموظف على مكتبھ العلم بھا واإلیمان بھا، والعامل أمام آلتھ، الفالح في حقلھ،واحد

  .ھ كافًرا وإن لم یفعل یصبح ھو نفس،بالكفر

و             سي ھ ى محور رئی ي اإلسالم عل ة ف ة األلوھی ابي لحقیق ف الوھ د "یدور التعری د   " التوحی ذا التوحی وأن ھ
  :لھا  نماذج فیما یليوسنعرض  ،یستبعد كل ما عدا اهللا ویستبعد أي شيء یشترك مع اهللا

دة أھل    " التوحید"كتاب  جاء في    ُسـنة وخالصتھا   للشیخ محمد عبد الوھاب مقدمة تشتمل على صفوة عقی  ال
  .منون باهللا ومالئكتھ ورسلھ والیوم اآلخر والقدر خیره وشرهؤالمستمدة من الكتاب والُسـنة وذلك أنھم ی

  . مخلصین لھ الدین، المتفرد بكل كمال فیعبدونھ وحده،فیشھدون أن اهللا ھو الرب اإللھ المعبود

صود   د المق ود الموح ألوه المعب ھ الم ذي  ،وأن ھ األول ال ھ شيء  وأن یس قبل يء ،ل ده ش یس بع ذي ل ر ال  ، اآلخ
  . الباطن الذي لیس دونھ شيء،الظاھر الذي لیس فوقھ شيء

  . وعلو القھر، علو الذات وعلو القدر،وأنھ العلي األعلى بكل معنى واعتبار

 فعلمھ محیط بالظواھر ، ومع علوه المطلق وفوقیتھ، وجاللھھ استواء یلیق بعظمت  ،وأنھ على العرش استوى   
  . وھو القریب المجیب، یعلم جمیع أحوالھم، وھو مع العباد بعلمھ،البواطن والعالم العلوي والسفليو

ع         ،وأنھ الغني بذاتھ عن جمیع مخلوقاتھ  ي جمی ھ ف اجون إلی ا یحت ي إیجادھم وإیجاد م  والكل إلیھ مفتقرون ف
ع   وھو الرءوف الرحیم الذي ما بالعباد، وال غنى ألحد عنھ طرفة عین      ،األوقات  من نعمة دینیة وال دنیویة وال دف

  .نقم فھو الجالب للنعم الدافع لل،هللانقمة إال من ا

 فیقول ،رـمن رحمتھ أنھ ینزل كل لیلة إلى السماء الدنیا یستعرض حاجات العباد حین یبقى ثلث اللیل اآلخ      و
ري  :  ادي غی ن عب أل ع ھ  ،ال أس تجیب ل دعوني فأس ذي ی ن ذا ال سألني فأ ، م ذي ی ن ذا ال ھ م ذي  ،عطی ن ذا ال  م

ع الفجر     ،یستغفرني فأغفر لھ   شاء    ، حتى یطل ا ی زل كم و ین د   ، فھ ا یری ھ شيء   ، ویفعل كم یس كمثل سمیع   ، ل و ال  وھ
  .البصیر

دره ـویعتقدون أنھ الحكیم الذي لھ الحكمة التامة في ش   اً    ،رعھ وق یئًا عبث ق ش ا خل شرائع إال   ، فم  وال شرع ال
  .للمصالح والحكم
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و ال   واب العف ھ الت وروأن اده ویعف  ،غف ن عب ة م ل التوب ـ یقب س ـ ن ال ا ،یئاتو ع ة للت ذنوب العظیم ر ال ئبین  ویغف
  .والمستغفرین والمنیبین

  .وھو الشكور الذي یشكر القلیل من العمل ویزید الشاكرین من فضلھ

 ، والسمع والبصر ، كالحیاة الكاملة، من الصفات الذاتیةویصفونھ بما وصف بھ نفسھ ووصفھ بھ رسولھ         
  . والحمد المطلق، والمجد والجالل والجمال،ال القدرة والعظمة والكبریاءوكم

ة والرضا           ھ كالرحم شیئتھ وقدرت ة بم ال المتعلق سخط والكالم  ،ومن صفات األفع شاء     ، وال ا ی تكلم بم ھ ی  وأن
  . وكلماتھ ال تنفد وال تبید،كیف یشاء

  .وأن القرآن كالم اهللا غیر مخلوق منھ بدأ وإلیھ یعود

ا شاء   : یزل وال یزال موصوفًا بأنھ   وأنھ لم    تكلم بم ى عب   ،یفعل ما یرید وی م عل ة  ـ ویحك ھ القدری  ،اده بأحكام
ھ     ،كـ فھو الحاكم المال  ، وأحكامھ الجزائیة  ،رعیةــوأحكامھ الش  وم علی وك محك ن سواه ممل اد    ، وم ال خروج للعب  ف

  .عن ملكھ وال عن حكمھ

ُسـنة       ھ ال واترت ب اب وت ًا جھرة      ،ویؤمنون بما جاء بھ الكت الى عیان م تع رون ربھ ون ی یم  ، إن المؤمن  وأن نع
  .رؤیتھ والفوز برضوانھ أكبر النعیم واللذة

ًدا          نم أب ار جھ ي ن د ف و مخل ى     ،وأن من مات على غیر اإلیمان والتوحید فھ اتوا عل ائر إذا م اب الكب  وأن أرب
د  ، ال یخلدون فیھا فإنھم وإن دخلوا النار،فاعةـغیر توبة وال حصل لھم مكفر لذنوبھم وال ش        وال یبقى في النار أح

  .في قلبھ مثقال حبة خردل من إیمان إال خرج منھا

ان ا وأن اإلیم وب واعمالھ د القل شمل عقائ سان  وا، ی وال الل وارح وأق ال الج ھ  ،عم ى الوج ا عل ام بھ ن ق  فم
 ،نقص من إیمانھ بقدر ذلك ومن انتقص منھا شیئًا ، فھو المؤمن حقًا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب    ،األكمل

  . وینقص بالمعصیة والشر،ولذلك كان اإلیمان یزید بالطاعة وفعل الخیر

 

شھدون ھ     وی دین كل ى ال ره عل ق لیظھ ن الح دي ودی لھ اهللا بالھ ولھ أرس ده ورس ًدا عب ى  ، أن محم ھ أول  وأن
ذ        ، وھو خاتم النبیین   ،بالمؤمنین من أنفسھم   شیًرا ون ن ب س والج ى اإلن ھ    أرسل إل ى اهللا بإذن ا إل  وسراًجا  ،یًرا وداعًی

م    ، ولیقوم الخلق بعبادة اهللا ویستعینوا برزقھ على ذلك ،منیًرا أرسلھ بصالح الدین وصالح الدنیا      ھ أعل ون أن  ویعلم
ھ         ،الخلق وأصدقھم وأنصحھم وأعظمھم بیاناً     م ویتبعون ق كلھ ة الخل ى محب ھ عل  فیعظمونھ ویحبونھ ویقدمون محبت

ن الفضائل    ، ویقدمون قولھ وھدیھ على قول كل أحد وھدیھ،فروعھفي أصول دینھم و   ھ م  ویعتقدون أن اهللا جمع ل
ا     ،والخصائص والكماالت ما لم یجمعھ ألحد      م جاًھ ا وأعظمھ ق مقاًم ي كل فضیلة    ، فھو أعلى الخل م ف م  ، وأكملھ  ل

  .یبق خیر إال دل أمتھ علیھ وال شر إال حذرھم عنھ

  . ال یفرقون بین أحد من رسلھ، وكل رسول أرسـلھ اهللا،اهللاوكذلك یؤمنون بكل كتاب أنزلھ 

م اهللا                ا عل د أحاط بھ ا وشرھا ق ـ خیرھ اد ـ ال العب ع أعم ـ وأن جمی ھ   ،ویؤمنون بالقدر كلھ ـ ھ قلم  ، وجري ب
شیئتھم ، حیث خلق للعباد قدرة وإرادة ، وتعلقت بھا حكمتھ   ،ونفدت فیھا مشـیئتھ    ، نفع بھا أقوالھم وأفعالھم بحسب م



 

٥٤  ـــ       ـــ

وبھم       ، بل جعلھم مختارین لھا،م یجبرھم على شيء منھا  ل ي قل ھ ف ان وزین یھم اإلیم ب إل أن حب  ، وخص المؤمنین ب
  .وكره إلیھم الكفر والفسوق والعصیان بعدلھ وحكمتھ

ـن  ،ویرون الجھاد في سبیل اهللا ماضًیا مع البر والفاجر     نام الدی ـلم والحجة   ، وأنھ ذروة س اد الع اد  ، جھ  وجھ
  . فرض على كل مسلم أن یدافع عن الدین بكل ممكن ومستطاع وأنھ،السالح

د           ة محم م أم دون   ، أصحاب رسول اهللا   ھمل وأفض ویؤمنون بأن أفضل األم اء الراش  ، خصوًصا الخلف
ون  ، وبیعة الرضوان والسابقون األولون من المھاجرین واألنصار   ، وأھل بدر  ،والعشرة المشھود لھم بالجنة     فیحب

  . وینشرون محاسنھم ویسكتون عما قیل عن مساوئھم،هللا بذلك ویدینون ،الصحابة

ى       ،ویدینون هللا باحترام العلماء الھداة وأئمة العدل    وع عل دین والفضل المتن ي ال ة ف  ومن لھم المقامات العالی
شقاق وسوء األخالق      ،المسلمین شرك وال شـك وال ى      ، ویسألون اهللا أن یعیذھم من ال یھم إل ن نب ى دی تھم عل  وأن یثب

  .لمماتا

  .انتھى"  وإلیھا یدعون، ولھا یعتقدون، بھا یؤمنون،ھذه األصول الكلیة
* * *  

م     : "وھناك تعریف موجز لإلمام أحمد في عقیدة أھل الُسـنة التي رواھا اإلصطخري       ذاھب أھل العل ذه م ھ
دن أ ،وأصحاب األثر وأھل الُسـنة المتمسكین بعروقھا المعروفین بھا      ي    المقتدى بھم فیھا من ل ى  صحاب النب  إل

ذاھب     ، وأدركت من أدركت من علماء أھل الحجاز والشام وغیرھم علیھا     ،یومنا ھذا  ذه الم ن ھ یئًا م  فمن خالف ش
  . زائل عن منھج الُسـنة وسبیل الحق،أو طعن فیھا أو عاب قائلھا فھو مبتدع خارج من الجماعة

  :الفوا بھا أھل البدع ھي وأھم المسائل التي نص علیھا أئمة الُسـنة في معتقداتھم وخ

ان   سألة اإلیم ـة    ،م ـول وعمل ونی ھ ق نقص ، وأن د وی ة      ، یزی ًا للمرجئ نقص بالمعصیة خالف د بالطاعة وی  یزی
  . وللخوارج الذین یكفرون بالذنب،الذین ال یعدون العمل من اإلیمان وینفون عنھ الزیادة والنقصان

  . خالفًا للقدریة وللجبریة ــ ــومسألة القدر وإثبات القــدر خیره وشره من اهللا 

ف وال      ــــ ومسألة إثبات الصفات هللا    ر تكیی ن غی  كما وردت في القرآن والُسـنة وإمرارھا كما جاءت م
ل د  ،تمثی ل الفاس ف والتأوی اھج التحری حاب من ین أص ًا للمتكلم فات اهللا  ، خالف وا ص ذین مثل شبھة ال ـ  وللم ــ   ـ

  .بصفات المخلوقین

ـ     ، وأنھ كالم اهللا عز وجل منھ بدأ وإلیھ یعودومسألة القرآن  ات صفة الكالم هللا ـ ة     وإثب ًا للمعتزل ـ خالف  ـ
ون     الم ویقول فة الك ون ص ذین ینف ة ال وق ولألش : والجھمی رآن مخل سي   ـالق الم النف ة الك ون ببدع اعرةالذین یقول

  .م إلى القول بخلق القرآن فینتھي بھ ــ فیثبتون األول وینفون الثاني عن اهللا ــ ،والكالم اللفظي


 

ن  ، المسائل عدھا أھل الُسـنة أصوًال للُسـنة وغیرھا من،ومسألة فضائل الصحابة وأھل البیت والجماعة       فم
  ." ونسب إلى البدعة والضاللة،خالف في واحدة منھا منھج أھل الُسـنة والجماعة خرج عن الجماعة

* * *  



 

٥٥  ـــ       ـــ

سلیمة أن    دة ال ضاًحا للعقی ًضا إی ھ أی ا یقدمون دھم   "ومم ن بع ي وم حاب النب ن أص ة م ُسـنة والجماع ل ال أھ
ة     یؤمنون بأن صفات اهللا جل     ة ال مجازی ُسـنة صفات حقیقی اب وال ن صفة     ، وعال الثابتة في الكت ون ع ذلك یقول  ول

ُسـنة والجماعة     "الیدین     ،"مذھب أھل ال



.  

ي النصوص   ،الغریب في األمر أنھم ینكرون التفویض      واردة ف ن ال  ، أي الذین یقولون نؤمن بالصفات ال  لك
الى               ى اهللا تع اه إل م معن ا نفوض عل د       ،نثبت المعنى الذي یدل علیھ لفظ الصفة وإنم ذھب حادث بع ذا م الوا ھ د ق  فق

صفات    ،ون منھ القرون المفضلة والسلف بریئ    ة   ، فقد تواترت األقوال عن السلف بإثبات معاني ال  وتفویضھم الكیفی
  . ــــ إلى علم اهللا 

في ) ٥٣٢(ص " العلو"ویستدلون على ذلك بما قالھ الحافظ الذھبي الشافعي ــ رحمھ اهللا تعالى ــ في كتابھ         
ًدا سبقھم        أي أھل الكالم ،المتأخرون من أھل النظر: "ترجمة القاضي أبي یعلي    ا علمت أح دة م ة ُمَول الوا مقال  ، ق

  ."ھذه الصفات تمر كما جاءت وال تؤول مع اعتقاد أن ظاھرھا غیر مراد: قالوا 

ن    ) ٤٥(ص " قطف الثمر"وقال عالمة الھند محمد صدیق خان في          بعد ذكره لمذھب المفوضة وذكره لظ
ن أج : "لف قال ـبعضھم أن التفویض ھو طریقة الس    سلف    فھذا الظان م دة ال اس بعقی ل الن دى   ،ھ ن الھ  ، وأضلھم ع

وقد تضمن ھذا الظن استجھال السابقین األولین من المھاجرین واألنصار وسائر الصحابة وكبار الذین كانوا أعلم      
ن أن الرس   ،ننًاـ وأتبعھم ُس، وأحسنھم عمالً ،ًما وأفقھھم فھ  ،األمة علًما  ذا الظ ـ ولـ والزم ھ ـ     ـ ذلك    ـ تكلم ب ان ی ك

  .)١(" وھو خطأ عظیم وجسارة قبیحة نعوذ باهللا منھا،علم معناهوال ی

* * *  

رآن فحسب       یس الق ُسـنة  ،وأضاف أھل الُسـنة إلى اإلیمان باهللا ما جاء بالُسـنة أیًضا ول رآن   " ألن ال سر الق تف
إن         " وتبین وتدل علیھ وتعبر عنھ     الي ف ـ وبالت دة الواسطیة ـ ي العقی ة ف ا وصف  "ــ كما قال ابن تیمی ھ   م  الرسول ب

  .من األحادیث الصحاح التي تلقاھا أھل المعرفة بالقبول وجب اإلیمان بھا كذلك ــ ــ ربھ 

ذا    ن ھ دوا م ر : وع ذاب القب ان بع ي  ،اإلیم اء " فجاء ف م   " : "اإلحی ا ل ھ إال اهللا ال یكتمل م ال إل ان ب أن اإلیم
دنیا واآلخرة      ــ وإلزام الخلق تصدیقھ في جمیع متقترن بھا شھادة الرسول ــ    ور ال ن أم ھ م ھ ال  ،ا أخبر عن  وأن

ر    ،یتقبل إیمان عبد حتى یؤمن بما أخبر عنھ بعد الموت         ھ سؤال منكر ونكی ائالن     ، وأول ان ھ ا شخصان مھیب  وھم
ك ؟   : ھ ـ ویقوالن ل، فیسأالنھ عن التوحید والرسالة، ذا روح وجسد،یقعدان العبد في قبره سوًیا   ا دین من ربك ؟ وم

ر   ك ؟ ـومن نبی  د الموت    ، وھما فتانا القب ة بع دل        ، وسؤالھما أول فتن ة وع ھ حق وحكم ر وأن ذاب القب ؤمن بع  وأن ی
سان ،على الجسم والروح على ما یشاء      م   ، وأن یؤمن بالمیزان ذي الكفتین والل ي العظ ات    ، وصفتھ ف ل طبق ھ مث  أن

  ."الخ. .السموات واألرض

ـ    ،یمان بالیوم اآلخرومن اإل: "البن تیمیة " العقیدة الواسطیة "وجاء في    ي ـ ھ النب ر ب    اإلیمان بكل ما أخب
ھ             ھ ونعیم ر وبعذاب ة القب ون بفتن د الموت فیؤمن ا یكون بع ال        ،ــ مم ورھم فیق ي قب ون ف اس یمتحن ة أن الن ا الفتن  فأم

                                                
 . بتصرف٢٢٠ إلى ٢٢١ من ص ، الریاض، تألیف عبد اهللا بن عبد العزیز الجبرین،كتاب تھذیب تسھیل العقیدة اإلسالمیة) ١(



 

٥٦  ـــ       ـــ

ي اآلخ     ، وما دینك  ،من ربك : للرجل   ول  ،رة وما نبیك ؟ فیثبت اهللا الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وف  فیق
ي  ــ   ومحمد ــ، واإلسالم دیني،ربي اهللا : المؤمن   ا  ،نبی ول   وأم اب فیق ا :  المرت ا ،ھ اس   . . ھ ال أدري سمعت الن

سان    ، فیضرب بمرزبة من حدید ،یقولون شیئًا فقلتــھ   و سمعھا اإلن  فیصیح صیحة یسمعھا كل شيء إال اإلنسان ول
  ..". فتعاد األرواح إلى األجساد،لى أن تقوم القیامة الكبرى ثم بعد ھذه الفتنة إما نعیم وإما عذاب إ،لصعق

* * *  

ي     " حدثنا" كیف أن قبیلة     فانظر ا الرسول ف لھ     : "سطرین قدموا لنا العقیدة التي أوجزھ اهللا ورس ؤمن ب أن ت
  ."وكتبھ والیوم اآلخر والقدر خیره وشره

  ."ال ُتْدِرُكُھ اَألْبَصاُر" تعالى یقول  واهللا،العقیدة برؤیة اهللا تعالى في اآلخرة" حدثنا"فحملت قبیلة 

 وفرضت على العقیدة ،" واللسان الكفتینيالمیزان ذ"طریقة   وحددت   ،ة اإلیمان بعذاب القبر   وحملت العقید 
اس دون أن یخطر              ،اإلیمان بالصفات  دي الن ستا كأی ین لی دین حقیقت الى ی ویض وأن هللا تع واستبعدت المجاز والتف

ث   ،وأضافت تشدیدات نتیجة لفھم مسبق فرض نفسھ على اآلیات ،ض الشركببالھم أن ھذا ھو مح    وركزت أحادی
ذا اإلی دة ھ رى عدی د   مأخ صمد للنق ا ال ت تندت إلیھ ي اس ث الت ا األحادی ا أو إلیھ د فیھ دم جدی م تق دة وإن ل ان بالعقی

  .والمساءلة

إذا أخطأ   مل من تحدید العقیدة الذي جاء بھ    ھل ھناك أبسط وأج    اس    الرسول ؟ ف ض الن وھم بع ا ال   ،أو ت فإنن
ان ة اإلیم ن ربق ھ م ي ،نخرج ار أو النف ستوى اإلنك ى م ى إل ن یرق أ ل ذا الخط ا ، ألن ھ ل  وإنم ى الجھ ود إل و یع ھ

  . وعندئذ ینبھ إلى حطئھ كلمة بكلمة وبرھان ببرھان وینتھي األمر،والخطأ

* * *  

 

ة  ،من تفسیر للقرآنرآن الكریم في ما قدمتھ    ـعلى الق " حدثنا"لة  ــتتجلى جنایة قبی   دثنا " وقد رأت قبیل أن " ح
رآن            ان الق ر اإلسالم وترجم سیرا  ،ابن عباس ھو حب ھ  ومألوا تف ال     ،تھم بأقوال د ق ك فق ع ذل سید رشید رضا     وم ال

ھ مرو    : "رحمھ اهللا عن تفسیر ابن عباس        ى وأما ما روى عن ابن عباس فى تفسیره فأكثره موضوع ال یصح ألن
ھ شیخ      . من طریق الكذابین الوضاعین كالكلبى والسدى ومقاتل بن سلیمان   سیوطى وسبقھ إلی وذكر ذلك الحافظ ال

د            ،بن تیمیة ااإلسالم   ام أحم ول اإلم ن ق ره ھى المقصودة م ن غی ھ وع سیر عن بل إن روایة ھؤالء وأضرابھم التف
الوا   ،"تفسیرصل لھا المغازى والمالحم والثالثة كتب ال أ  "رحمھ اهللا تعالى     ھ أراد كتبً  : ق ذه    إن ى ھ ا مخصوصة ف

ن      المعانى الثالثة غیر معتمد علیھا لعدم عدالة ناقلیھا ولزیادة القصاص فیھا وذكروا منھا تفسیر ھؤالء بل نقلوا ع
سیره       " من أولھ إلى آخره كذب ال یحل النظر فیھ  " :اإلمام أنھ قال فى تفسیر الكلبى      ى تف ل ف ن ینق الوا إن كل م وق

  .)١("من األحادیث الموضوعة ال یوثق بتفسیره بالمأثور ومن ھؤالء الثعلبى والواحدى والزمخشرى والبیضاوى

  .وأھم من ھذا ما ذكره ابن تیمیة في تفسیره لسورة النور


 

                                                
نشرت فى المجلد الثالث والرابع والسادس من  " (الوحدة اإلسالمیة واألخوة الدینیة"رضا رحمھ اهللا فى السید محمد رشید  ) ١(

 .١١ص) المنار



 

٥٧  ـــ       ـــ

ن                وأما كونھ ثابتاً   ن اب ل ع ن النق سیر م ب التف ى كت وم أن ف ت ومعل م یثب ا ل ذا مم  عن ابن عباس أو غیره فھ
  .)١("عباس من الكذب شىء كثیر من روایة الكلبى عن أبى صالح وغیره فالبد من تصحیح النقل لتقوم الحجة

ذه الكل رً وھ ى أن كثی ریحة ف ات ص ولھ   م ى اهللا ورس ول عل یھم وق ة عل سلف مكذوب ن ال والت ع ن المنق ا م
ھ إطالق اآلراء            ا یصدق علی ر مم  ،بالرأى المجرد بشبھة قیاسیة أو شبھة أدبیة ومن یطالع كتب التفسیر یجد الكثی

  . بھا من سلطاننزل اهللاــعر ما أأو االجتھادات الركیكة أو االستشھادات الباطلة بأبیات من الش

ـلة       ھ قبیـ دثنا "ومما جاءت ب ى    " ح زول تضحك الثكل ـباب للن ن أجمل سور         ،أس ى سورة م د ھؤالء إل وعم
ى           ا وتعبیرً القرآن وأشدھا تأثیرً   الى عل اء والمفكرین وأضفى اهللا تع ور األنبی ى تعت سیة الت رات النف ا عن إحدى الفت

ى     ، سورة الضحىنبیھ فیھا من كرمھ ورعایتھ ما یعید إلیھ األمل ھى       ، فجعلوا سببھا وجود جرو تحت سریر النب
ب      ": قال الحافظ ابن حجر   ة غری زول اآلی ا سبب ن ن كونھ ل شاذ   ،قصة إبطاء جبریل بسبب الجرو مشھورة لك  ب

ق               ،"مردود بما فى الصحیح    سورة وعم بط بروعة ال ة تھ ھ یعرض بطریق ذا، ولكن ن ھ وما فى الصحیح أفضل م
 .سى وما توحى بھ عن معاناه النفالمناسبة ومناخھا

َرى       :وفى تعلیل نزول آیة ى اُألْخ َداُھَما َعَل ْت ِإْح َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما َفِإْن َبَغ
ِلحُ     اَءْت َفَأْص ِسِطینَ      َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّھ َفِإْن َف بُّ اْلُمْق َھ ُیِح ِسُطوا ِإنَّ اللَّ ْدِل َوَأْق ا ِباْلَع  ،وا َبْیَنُھَم

ا ،ا لمحكمة عدل دولیةھذه اآلیة المعجزة التى تقدم أساسً    ا     ، وتضع قواعد عملھ سرین إنھ ض المف ول بع ت  " یق نزل
ن رواحة    ،ھ أنف يبن أبا فبال الحمار فسد ،ي ومر على ابن أب،افى قضیة ھى أن النبى ركب حمارً   ال اب واهللا : " فق

ن مسكك    لبول حماره أطیب ریحً     سعف          ،ا م ال وال دى والنع ا ضرب باألی ین قومیھم ان ب ف ھوى     ،"فك انظر كی ف
  .ھؤالء بھذه اآلیة من روعة التقنین المحكم إلى بول حمار

ل          ال ،وكل ما جاء عن أسباب النزول یصغر أمام ما جاء عن النسخ الذي یرفضھ العق م كل    ألن اهللا تع ى یعل
 وھو ال ینزل اآلیة الیوم ثم یستبین قصورھا فینزل آیة أخرى  ،شيء الماضي والحاضر والمستقبل إلى یوم القیامة      

ة   ، تعالى اهللا عن ذلك ھذا شيء یرفضھ األطفال قبل الكبار    ،ننسخھا د اآلی  وأي شيء یثیر العجب أكثر من أن توج
رجم    وھناك العج ،وتقرأ  ثم ُیدعى نسخھا بآیة أخرى       ة ال ب العجاب نسخ ما لم ترد روایتھ أصًال في القرآن مثل آی

سیف       ،المزعومة ة ال ا آی وا علیھ ة أطلق سماحة والصفح وإحسان         ، وأغرب أن تنسخ آی ات ال ن آی ة م ة آی ة مائ  قراب
  .المعاملة

ووصل اإلیمان بالنسخ درجة تصورھا تلك الفكرة التي جاءت في كتاب من أشھر الكتب عن التفسیر ھو 
إن أعداء اإلسالم من مالحدة ومبشرین ومستشرقین : "للشیخ الزرقاني " مناھل العرفان في تفسیر القرآن"

اتخذوا من النسخ فى الشریعة اإلسالمیة أسلحة مسمومة طعنوا بھا فى صدر الدین الحنیف ونالوا من قدسیة 
حتى سحروا عقول بعض المنتسبین إلى وقد أحكموا شراك شبھاتھم واجتھدوا فى ترویج مطاعنھم  ،القرآن الكریم

العلم والدین من المسلمین فجحدوا وقوع النسخ وھو واقع وأمعنوا فى ھذا الجحود الذى ركبوا لھ أخشن المراكب 
  .)٢("تمحالت ساقطة وتأویالت غیر سائغةمن 

                                                

 .١٩١-١٩٠ص)  حلب–دار الوعى (تفسیر سورة النور البن تیمیة حققھ وخرج أحادیثھ محمد إبراھیم زاید وعبد المعطى ) ١(

 .٧٠ ص ٢لزرقانى جمناھل العرفان للشیخ محمد عبد العظیم ا) ٢(
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لون المئات من أو ھم الذین یعط ،"قدسیة القرآن"ن القرآن محكم ھم الذین ینالون من إفھل الذین یقولون 
  .آیاتھ المثبتة وأوامره ونواھیھ بدعاوى ثبت زیفھا حتى من أنصار النسخ أنفسھم

وھنا یصل اإلغراض أو !  بحجة أنھا وحى!  نة أن تنسخ القرآنـوأغرب من ھذا وأعجب أن یجیزوا للُس
روا علیھ ھذا ورأوا فیھ  فإن الفقھاء المتأخرین أنك، وعندما یرفض الشافعى ذلك،ا إلى منتھاھاالغفلة بصاحبھ

وكان عبد الجبار  ،"ھفوات الكبار على أقدارھم ومن عد خطؤه عظم قدره": فقال الكیا الھراسي  ،سقطة كبیرة
ھذا الرجل ": فلما وصل إلى ھذا الموضع قال  ، ما ینظر فى مذھب الشافعى فى األصول والفروعاحمد كثیًرأن ب

مر أن یتحایل أنصار الشافعى للشافعى وأن یبحثوا عن محامل یحمل وتطلب األ ،!"كبیر ولكن الحق أكبر منھ 
  .نة للقرآن متعللین بتأویالت متعسفةـعلیھا كالمھ حتى یمكن أن یتفق مع التیار الغالب الذى كان یجیز نسخ الُس

* * *  

 ولكنھم ،نھوأوردوا ما یمكن أن نقول أنھ قطعة من اللغو في القرآن الذي أراده أعداء اإلسالم وعجزوا ع
  .نالوا مرادھم بوضع أحادیث تنتقص من القرآن

قالت عائشة كان فیما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول اهللا وھن مما  )١(
 فإن ظاھره ،وقد تكلموا فى قولھا وھن مما یقرأ من القرآن " :یقرأ من القرآن رواه الشیخان قال السیوطى

ا ولم یبلغ ذلك كل الناس وأجیب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التالوة نسخت أیًض ،لكبقاء التالوة ولیس كذ
إال بعد وفاة رسول اهللا  فتوفى وبعض الناس یقرؤھا وقال أبو موسى األشعرى نزلت ثم رفعت وقال مكى 

  .اا غیر متلو وال أعلم لھ نظیًرھذا المثال فیھ المنسوخ غیر متلو والناسخ أیًض

ال یقولن أحدكم أخذت القرآن كلھ وما یدریھ ما كلھ قد ذھب منھ قرآن كثیر :  ابن عمر أنھ قال  ورووا عن )٢(
  .ولكن لیقل قد أخذت منھ ما ظھر

كانت سورة األحزاب تقرأ فى زمن النبى مائتى آیة فلما كتب عثمان المصاحف لم : وعن عائشة قالت  )٣(
  .نقدر منھا إال ما ھو اآلن

 اثنتین وسبعین آیة أو ثالثة  : قلت ؟كم تعد سورة األحزاب: بى بن كعب وعن ذر بن حبیش قال لى أ )٤(
  :قال ،ة الرجمـوما آی: قلت  ،ة الرجمــإن كانت لتعدل سورة البقرة وان كنا لنقرأ فیھا آی: قال  ،وسبعین آیة

  .إذا زنا الشیخ والشیخة فارجموھما البتة نكاال من اهللا واهللا عزیز حكیم

ِإنَّ اللََّھ "  :بن ثمانین سنة فى مصحف عائشةا قرأ علّى أبى وھو  :ى یونس قالتوعن حمیدة بنت أب )٥(
 وعلى الذین یصلون الصفوف ،اَوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیًم

  .فقبل أن یغیر عثمان المصاح:  قالت ،"األولى

وعن عطاء بن یسار عن أبى واقد اللیثى قال كان رسول اهللا إذا أوحى إلیھ أتیناه فعلمنا مما أوحى إلیھ قال  )٦(
ا من فجئت ذات یوم فقال أن اهللا یقول إنا أنزلنا المال إلقامة الصالة وإیتاء الزكاة ولو أن البن آدم وادًی

 أن یكون الثـالث وال یمأل جوف بن آدم إال  الثانى ألحبلھذھب ألحب أن یكون إلیھ الثانى ولو كان 
   .التراب ویتوب اهللا على من تاب

قال رسول اهللا أن اهللا یأمرنى أن أقرأ علیك القرآن :   وأخرج الحاكم فى المستدرك عن أبى بن كعب قال )٧(
 فأعطیھ فقرأ لم یكن الذین كفروا من أھل الكتاب والمشركین ومن بقیتھا لو أن ابن آدم سأل وادیا من مال
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سأل ثانیا وأن سأل ثانیا فأعطیھ سأل ثالثا وال یمأل جوف ابن آدم إال التراب ویتوب اهللا على من تاب وأن 
  .ذات الدین عند اهللا الحنیفیة غیر الیھودیة وال النصرانیة ومن یعمل فلن یكفره

ألسود عن أبى  قال أبو عبید حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن على بن زید عن أبى حرب بن أبى ا )٨(
موسى االشعرى قال نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظت منھا أن اهللا سیؤید ھذا الدین بأقوام ال 
خالق لھم ولو أن إلبن آدم وادیین من مال لتمنى وادیا ثالثا وال یمأل جوف بن آدم إال التراب ویتوب اهللا 

  .على من تاب

 كنا نقرأ سورة نشبھھا بإحدى المسبحات ما نسیناھا  وأخرج بن أبى حاتم عن أبى موسى االشعرى قال )٩(
غیر أنى حفظت منھا یا أیھا الذین آمنوا ال تقولوا ماال تفعلون فتكتب شھادة فى أعناقكم فتسألون عنھا یوم 

  .القیامة

كنا نقرأ ال : دى قال عمر ــ قال أبو عبید حدثنا حجاج عن سعید عن الحكم بن عتیبة عن عدى بن ع )١٠(
  .ثم قال لزید ابن ثابت كذلك قال نعم ،آبائكمترغبوا عن 

قال :   حدثنا أبن أبى مریم عن نافع بن عمر الجمحى حدثنى بن أبى ملیكھ عن المسور بن مخرمة قال )١١(
عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فیما أنزل علینا أن جاھدوا كما جاھدتم أول مرة فأنا ال نجدھا قال 

  .سقطت فیما أسقط من القرآن

ثنا ابن أبى مریم عن أبن لھیعة عن یزید بن عمرو المغافرى عن أبى سفیان الكالعى أن مسلمة بن  حد )١٢(
 لھم ذات یوم أخبرونى بآیتین فى القرآن لم یكتبا فى المصحف فلم یخبروه وعندھم  :مخلد األنصارى قال

سبیل اهللا بأموالھم وأنفسھم ن الذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا فى إ: أبو الكنود سعد بن مالك فقال ابن مسلمة 
 أنتم المصلحون والذین آووھم ونصروھم وجادلوا عنھم القوم الذین غضب اهللا علیھم أولئك ال ابشرواأال 

  .تعلم نفس ما أخفى لھم من قرة أعین جزاء بما كانوا یعملون

انا یقرآن بھا فقاما  قرأ رجالن سورة اقرأھما رسول اهللا فك : وأخرج الطبرانى فى الكبیر عن ابن عمر قال )١٣(
 أنھا مما  :ذات لیلة یصلیان فلم یقدرا منھا على حرف فأصبحا غادیین على رسول اهللا فذكرا ذلك لھ فقال

  .نسخ فألھوا عنھا

 أنس  : وفى الصحیحین عن أنس فى قصة أصحاب بئر معونة الذین قتلوا وقنت یدعو على قاتلیھم قال )١٤(
  .وا عنا قومنا أنا لقینا ربنا فرضى عنا وأرضانانزل فیھم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغ

  .ما تقرأون ربعھا یعنى براءة:  وفى المستدرك عن حذیفة قال  )١٥(

لقد علمنى  " :بن أبى طالب ورووا عن عبد اهللا بن زریر الغافقى أنھ قال لعبد الملك بن مروان عن على  )١٦(
 أنا نستعینك ونثنى علیك وال نكفرك ونخلع ما علمتھما أنت وال أبوك اللھم سورتین علمھما إیاه رسول اهللا

و رحمتك ونخشى عذابك ئونترك من یفجرك اللھم إیاك نعبد ولك نصلى ونسجد وإلیك نسعى ونحفد نرج
  .بالكفار

 وأخرج البیھقى عن طریق سفیان الثورى عن جریج عن عطاء عن عبید بن عمیر أن عمر بن الخطاب  )١٧(
من الرحیم اللھم نستعینك ونستغفرك ونثنى علیك وال نكفرك ونخلع بسم اهللا الرح: قنت بعد الركوع فقال 
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ونترك من یفجرك اللھم إیاك نعبد ولك نصلى ونسجد وإلیك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى نقمتك 
 .)١(إن عذابك بالكافرین

یتسع ال " طامات وظلمات": التفسیر المأثور باإلسرائیلیات وفي كتب التفسیر " حدثنا"ومألت قبیلة 
المجال لذكر نماذج منھا وقد یكفى إلعطاء الفكرة المطلوبة أن نستشھد ھنا ببعض ما جاء فى فھرس كتاب 

  .لألستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو شھبة" اإلسرائیلیات والموضوعات فى كتب التفسیر"
 اإلسرائیلیات في قصة ھاروت وماروت.  
 اإلسرائیلیات في المسوخ من المخلوقات.  
 ئیلیات في بناء الكعبةاإلسرا.  
 اإلسرائیلیات في قصة التابوت.  
 التفسیر الصحیح للسكینة.  
 اإلسرائیلیات في قصة قتل داود جالوت.  
 اإلسرائیلیات في قصص األنبیاء واألمم السابقة.  
 ما ورد في قصة آدم علیھ السالم.  
 ما نسب إلى ابن آدم لما قتل أحدھما اآلخر.  
 ما نسب إلى آدم من قول الشعر.  
 اإلسرائیلیات في عظم خلق الجبارین وخرافة عوج ابن عوف.  
 اإلسرائیلیات في قصة التیھ.  
 اإلسرائیلیات في المائدة التي طلبھا الحواریون.  
 اإلسرائیلیات في سؤال موسى ربھ الرؤیة.  
 اإلسرائیلیات في ألواح التوراة.  
 اإلسرائیلیات وخرافات في بني إسرائیل.  
 لشرك إلى آدم وحواءاإلسرائیلیات في نسبة ا.  
 اإلمام ابن كثیر.  
 اإلسرائیلیات في سفینة نوح.  
 اإلسرائیلیات في قصة یوسف.  
 اإلسرائیلیات في شجرة طوبي.  
 اإلسرائیلیات في إفساد بني إسرایل.  
 الكذب على رسول اهللا بنسبة ھذه اإلسرائیلیات إلیھ.  
 اإلسرائیلیات في قصة أصحاب الكھف.  
  القرنیناإلسرائیلیات في قصة ذي.  
 اإلسرائیلیات في قصة یأجوج ومأجوج.  

                                                

 .١٩٢٥ ــ ١٢٥٤ ، طبعة المعاھد ومكتبة محمود توفیق،٢٦ ص ،٢ ج ،اإلتقان في علوم القرآن للسیوطي) ١(
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 اإلسرائیلیات في قصة بلقیس ملكة سبأ.  
 اإلسرائیلیات في قصة الذبیح وأنھ إسحاق.  
 الذبیح ھو إسماعیل علیھ السالم.  
 اإلسرائیلیات في قصة إلیاس علیھ السالم.  
 اإلسرائیلیات في قصة داود.  
 اإلسرائیلیات في قصة سلیمان.  
 ي قصة أیوباإلسرائیلیات ف.  
 مقالة اإلمام القاضي أبي بكر بن العربي.  
 اإلسرائیلیات في قصة إرم ذات العماد.  
 اإلسرائیلیات فیما یتعلق بعمر الدنیا وبدء الخلق.  
 ما یتعلق بعمر الدنیا.  
 ما یتعلق بخلق الشمس والقمر.  
 ما یتعلق بتعلیل بعض الظاھر الكونیة.  
 ما ذكره المفسرون في الرعد والبرق.  
 قوال الرسول عند سماع الرعد ورؤیة البرقأ.  
 الصواعق.  
 جبل قاف المزعوم وحدوث الزاللزل.  
  ن والقلم(اإلسرائیلیات في تفسیر(.  

* * *  

 ــــ  
  . والثانیة خاصة،أحدھما عامة ــ جنایتین على الرسول ــ " حدثنا"ارتكبت قبیلة 

 بل والخرافات فأساءوا إلى الفكر ،سبوا إلیھ كل ھذا الغثاء من األحادیثأما الجریمة العامة فھي أنھم ن
  .اإلسالمي أجمع وحملوه بتلك المؤتفكات

والثانیة جریمة خاصة فإنھم في حرصھم على الروایة والسند واألسماء الضخمة مثل البخاري وأحمد 
ى كان یرى أنھ یأتي النساء وال ومسلم استباحوا النیل من شخصیتھ وكرامتھ فرووا حدیث سحر الرسول حت

 وعندما رفض ، فأرسل من أحضره،عما عملھ ــ ــ  وأخبر رسول اهللا ، وأن الذي قام بذلك یھودي،یأتیھن
  .قاموا علیھ قومة رجل واحد ــ ــ الشیخ محمد عبده ھذا الحدیث ورآه ماًسا بعصمة الرسول 

  ــ وادعوا أن الرسولوأن شفاعتھن ،تلك الغرانیق العال"في سورة النجم " والالت والعزى" تلى بعد  ــ 
  .)١("لترتجى

                                                
فلما " َوالنَّْجِم" ــ بمكة قرأ النبي ــ : أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر من طریق بسند صحیح عن سعید بن جبیر قال  )١(

تلك الغرانیق العلى وأن شفاعتھم "ألقى الشیطان على لسانھ "  َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اُألْخَرى*ُعزَّى َأَفَرَأْیُتْم الالََّت َواْل"بلغ 
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 وفاتھم أن قوة ، وأنھ أوتي قوة ثالثین رجًال،وقالوا إن الرسول كان یطوف على نسائھ جمیًعا كل لیلة 
 .الرسل إنما تكون في شجاعة التلبیغ وأمانة األداء

 وعادت ، النبي إلى ماریة فجاءت فوطأھاوزعموا أن حفصة استأذنت لزیارة أھلھا فلما انصرفت أرسل 
أي رسول اهللا في یومي وعلى فراشي فحرم ماریة على نفسھ وأمرھا أن تكتم : حفصة وثارت وقالت 

 .)١( ولكنھا لم تفعل،األمر

 ٢( وأثبت التحقیق غیر ذلك،وادعو أنھ تزوج عائشة وسنھا ست سنوات وبني بھا وسنھا تسع سنوات(. 

 وقدموا على لسانھ أحادیث تنسخ مئات اآلیات وأسباب نزول ھزیلة ،ول تنسخ القرآنوادعو أن ُسـنة الرس 
 .تثیر السخریة

 َرْحَمًة "واهللا تعالى جعلھ "  وأن رزقھ بین أطراف رمحھ وسیفھ،وادعو أن الرسول نبي الملحمة
 ".ِلْلَعاَلِمیَن

* * *  

 

                                                                                                                                                            
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال " فنزلت ،فسجدوا. .آلھتنا بخیر قبل الیوم= = ما ذكر :  فقال المشركون ،"لترتجى

  .)٥٢: الحج " (َنِبيٍّ
 وقال ال یروى متصًال إال بھذا ،زار وابن مردویة من وجھ آخر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فیما أحسبھوأخرجھ الب 

  .اإلسناد وتفرد بوصلھ أمیة بن خالد وھو ثقة مشھور
  وأخرجھ البخاري عن ابن عباس بسند فیھ الواقدي وابن مردویھ عن طریق الكلبي عن ابن أبي صالح عن ابن عباس

  .طریق العوفي عن ابن عباسوابن جریر من 
  وأورده ابن إسحق في السیرة عن محمد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن شھاب وابن جریر عن محمد بن قیس وابن

  .أبي حاتم عن السدي كلھم بمعنى واحد
  وكلھا إما ضعیفة أو منقطعة سوى طریق سعید بن جبیر األولى  
 ن للقصة أصُال على أن لھا طریقین صحیحین مرسلین أخرجھما ابن قال الحافظ بن حجر ولكن كثرة الطرق تدل على أ

 أحدھما من طریق الزھري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام واآلخر من طریق الزھري عن أبي ،جریر
  .داود عن ھند عن أبي العالیة وال عبرة بقول ابن العربي وعیاض أن ھذه الروایات باطلة وال أصل لھا

  ولكن المحدثین أكدوھا كأن ذلك من مفاخر ،أدل على ھذه المماحكة في روایة كان ھناك من الشواھد ما یدحضھاولیس 
  ــ الرسول ــ 

 فتأمرت عائشة ، ــ شرب عسًال عند زینب بنت جحشأوردت كتب التفسیر سبًبا آخر أدعى للقبول ھو أن الرسول ــ ) ١(
 ــ  فنفى الرسول ــ ،)وھو شراب لھ رائحة كریھة(أشربت مغافیر : عندما یأتیھن  ــ وحفصة وسودة أن یقلن للرسول ــ 

 وفي الروایة اختالف ففي بعضھا أنھ ، ــ على نفسھ شرب العسلإنما شربت عسًال عند زینب وحرم الرسول ــ : وقال 
ختالف شبھة یمكن بھا استبعاد  وكان ھذا اال، وفي روایة أخرى أن ذلك كان عند حفصة،شرب العسل عند زینب بنت جحش

 ألن رغبة التجمیع ھیمنت علیھم ،الخ. . بل وأضافوا إلیھ تلك القصة المنكرة عن طلب ماریة، ولكن المحدثین أثبتوه،الحدیث
 ــ والقصة مرویة  وحرصوا على ذكر أكبر عدد من الروایات حتى وإن كان منھا ما یسيء للرسول ــ ،ففقدوا ملكة التمییز

 .سیر الطبري وابن كثیر وغیرھمافي تف
 وكذلك میالد فاطمة الزھراء ما یثبت أن ،أثبتت دراسة قام بھا أحد الصحفیین بمراجعة سنوات میالد عائشة وأختھا اسماء) ٢(

 وتلك ،١٥/٧/٢٠٠٨ العدد التجریبي في ،"الیوم السابع" ونشرت في جریدة ، سنة١٨سنھا عندما تزوجھا الرسول كان 
  ومن المعلوم للجمیع وكانت من أكبر ما شوه صورة الرسول ــ ،ي جاءت في البخاري اعتبرت مما ال خالف فیھالفریة الت

 .ــ في الخارج



 

٦٣  ـــ       ـــ

ھي التي " حدثنا" ذلك ھو أن قبیلة ،لم ُیعن بھ الكتاب والمؤرخون" حدثنا "ھناك جانب ھام من جنایة قبیلة
إلى . . وأنھا تجعلھ الذي ینظر دائًما إلى الوراء،فرضت الشخصیة النمطیة للمسلم بصورة تجعلھا األسوأ

بخیالء أو ینظر  وھو الذي یسیر مطرقًا منكسًرا حتى ال یتھم ،إلى المستقبل. . وال ینظر أبًدا إلى األمام،الماضي
 وھو یبدأ حیاتھ الیومیة بمجرد االستیقاظ من النوم بتالوة دعاء الصباح ثم یسیر إلى الحمام فیدخلھ ،إلى نساء

 ثم یسیر إلى ، إن كان قد صلى الصبح في الفجر،بقدمھ الیسري لیقضي حاجتھ ثم لیتوضأ لیصلي ركعتي الضحى
 فإذا أذن الظھر ،و دعاء الركوب حتى یصل إلى مكان عملھ ویركب تاكسي فیتل،الشارع فیتلو دعاء الخروج

 وھرع إلى المسجد ، ولو كان أمامھ طابور طویل ینتظر إنھاء مسائلھ،وأقیمت الصالة ترك كل شيء قي یدیھ
 ویعود متثاقًال إلى الجمھور لیستكمل عملھ حتى ینتھي وقت ،من نفل" حدثنا" وما توصي بھ قبیلة ،لیصلي الظھر

 وقد یفضل أن یأكل ،عود مكرًرا الطقوس واألدعیة نفسھا لیجد زوجة قد أعدت الغذاء فیغسل یدیھالعمل لی
 وھو ال یفتح التلیفزیون ، وعلیھ قبل بدء الطعام تالوة دعاء ویختم بدعاء آخر،بأصابعھ ولیس بالشوكة والسكین

عن عذاب القبر والجحیم حتى  وإنما لیسمع مواعظ الوعاظ وأقاصیص القصاص ،لیسمع غناء أو یرى تمثیلیة
 وبھذا ینتھي الیوم لیبدأ یوم آخر ویكرر ما أداه في یومھ ،ینتھي الیوم لیتلو دعاء النوم وینام على شقھ األیمن

  .السابق

حثًا على تعلم مھارات جدیدة أو استدراكًا لنقص في المعرفة أو حثًا على " حدثنا"وال یجد فیما تقدمھ قبیلة 
 بل حتى كیف یعامل زوجتھ ویدرب ابناءه على ، وال یسمع شیئًا عن دوره كمواطن،من جیرانھمعونة المحتاجین 

  .االعتماد على النفس واإلقدام وتحمل المسئولیة

 ضد الحاضر أنھا تعیش الماضي وتجھل المستقبل أنھا ضد ،ضد الحیاة" حدثنا"إن كل بضاعة قبیلة 
 أو أي شيء ، أو الرغبة في التقدم،أو القدرة على تحمل المسئولیة ، أو الحریة في اإلرادة،االعتماد على النفس

 فإذا تعرض ألحد تحدیاتھ وقف كطفل مسكین ، أو ما یثبت وجوده في ھذا العصر،یثیر الذھن أو یعمل العقل
  .أعزل ال یعرف حًال وال یھتدي سبیًال

 ومعنى ھذا أنھا حكمت علیھ ،ضویةجعلت الطابع الرئیسي للمسلم النمطي السلبیة والما" حدثنا"إن قبیلة 
  .باإلعدام األدبي والمھني واالجتماعي لفقده كل المقومات التي یمكن بھا أن یساھم في حیاة العصر

* * *  

 

المجتمع اإلسالمي " خرَّب" ال یكون من المبالغة أن نقول أنھ ،أثر سيء على المجتمع" حدثنا"كان لقبیلة 
 ولسنا بحاجة ألن نعدد ھذه ،وتفسد المجتمع. .وتفسد الحكم. . وذلك بما قدمھ من أحادیث تفسد الفكر،مھوأخر تقد
  . وحسبنا أن نشیر إلى أربعة أو خمسة منھا،األحادیث

 ألن شبھات كانت تحوط راویھ ، وھو الحدیث الذي رفضھ اإلمام مسلم،"من بدل دینھ فاقتلوه"ھناك حدیث 
 وقد كانت ھذه شبھة كبیرة تؤدي إلى استبعاده خاصة وأنھ یقضي ، لھ حدیثًا في صحیحھعكرمة جعلتھ ال یدخل

 ألن ، فلم یكن المطلوب عقاب المرتد، وكما أشرنا في مكان سابق من ھذا البحث،بالكفر وباإلعدام على من یرتد
ین ال یؤمنون بأحد مقدسات  وقد یكون ھناك العدید من الذ،ھذا بعد أن تدعم بنیان اإلسالم كان أمًرا مستبعًدا

 ولكن ھؤالء ما كانوا یرون أي مبرر ، وھما أصال اإلسالم، ــاإلسالم سواء كانت عن اهللا تعالى أو الرسول ــ 



 

٦٤  ـــ       ـــ

تتمســك بھذا " حدثنا" أما الذي جعل قبیــلة ، وكانوا یحتفظون برؤیتھم ألنفسھم،لكي یعلنوا ھذا على المأل
 خاصة بعد أن أبدعوا صیغة ،ن حمایة للعھد والنظام القائم من أي ناقد أو معارض فھـو أنھ یمكن أن یكو،الحدیث

 فھنا ینفتح الباب لوصم كل معارض أنھ جحد معلوًما من الدین ،"من أنكر معلوًما من الدین بالضرورة"
كر من  وإذا انتفت حریة الف، وقضي ھذا الحدیث على حریة الفكر أو قل إنھ أغلق الباب أمامھا،بالضرورة

  .علیھ السالم. .مجتمع

 كأن قریش ستدوم أبد ،ھذا الحدیث الذي حصر الخالفة في قریش" األئمة من قریش"أو خذ مثًال حدیث 
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ " فضًال عن منافاتھ ألصول اإلسالم التي ال تمالي جنًسا وال قبیلة وال أسرة وتقول ،الدھر
 ھذا الحدیث لیحصر الحكم في قبیلة كانت أوًال فجاء ،"ضل لعربي على أعجمي إال بالتقوىال ف" و ،"َأْتَقاُكْم

ومع الخالف الكبیر ما بین الُسـنة ! األسرة األمویة ثم كانت األسرة العباسیة التي انتھى اإلنتماء إلیھا ملوك الترك 
 وھو صورة من تركیز وبلورة ، من فاطمة فإن الشیعة تؤمن بأن الحكم ھو في أبناء عليِّ بن أبي طالب،والشیعة

  .فكرة األئمة من قریش

الذي حكم على المرأة بأن ال تلي عمًال فیھ مسئولیة عامة " ال أفلح قوم ولوا أمرھم امرأة"خذ مثًال حدیث 
 ولكن یصدر حكًما في حالة معینة ھي أسرة كسرى التي اختلفت في وراثة العرش فولت ،والحدیث ال یقرر مبدًءا

 ، وال یمكن أن یكون الرسول أراد مبدًءا ألمرین، فقال ھذا الرسول ذلك نبوءة لما سیحدث بالفعل،مرھا امرأةأ
إن النساء شقائق : "أن اإلسالم ال یمیز بین المرأة والرجل في الحقوق والواجبات والرسول نفسھ یقول : األول 
 ،ء في القرآن الكریم عندما امتدح امرأة ھي ملكة ســبأأنھ لو كان مبدًءا لخالف ما جا:  واألمر الثاني ،"الرجال

َقاَلْت َیا َأیَُّھا الَمأل : " وقال ،الخ. . وأنھا جنبت شعبھا الدخول في حرب،واعترف بحكمتھا والتجائھا إلى الشورى
وا ُقوٍَّة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِدیٍد َواَألْمُر ِإَلْیِك َفانُظِري  َقاُلوا َنْحُن ُأْوُل* َحتَّى َتْشَھُدوِن اِري َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمًرَأْفُتوِني ِفي َأْم
  .)٣٣ ـ ٣٢: یوسف " (َماَذا َتْأُمِریَن

 ورفض أن ، وقع علیھ عمر بن الخطاب حد القذفةالراوي الوحید لھذا الحدیث وھو أبو بكرأن فضًال عن 
ولكن المحدثین والفقھاء  ،)٤: النور " ( َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلَفاِسُقوَناَأَبًدَھاَدًة ـــَبُلوا َلُھْم َشَوال َتْق": یتوب فحقت علیھ اآلیة 

  !!غضوا النظر عن ھذا ألنھ صحابي 

 ، فأخسر المجتمع ما كان یمكن أن یكسبھ من النابغات،إن ھذا الحدیث غیب المرأة عن العمل في المجتمع
  .كما جنى على المرأة وھي نصف المجتمع فحرمھا حقًا لھا

ال یمكن أن یثمر إال شعًبا " أطع األمیر وإن جلد ظھرك وغصب مالك"أخیًرا فال جدال في أن حدیثًا مثل و
فأین ھذا من األمر بالمعروف !! ذلیًال خاضًعا یقبل استبداد الحاكم في أسوأ صورة أن یجلد الظھر ویأخذ المال 

؟ وأین " ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"ل والنھي عن المنكر ؟ وأین ھو من المبدأ العام الذي وضعھ الرسو
ھو من الحدیث الذي یجعل ممن یجبھ الحاكم الظالم بظلمھ فقتلھ فھو وحمزة بن عبد المطلب ــ سید الشھداء ــ 

  .سواء

إن ھذه األحادیث األخیرة ھي وحدھا التي یمكن أن تكبح جماح الحاكم وأن تحول دون أن تفسده السلطة 
 إن ھذه األحادیث ھي التي تبقى في كل نظام ، حاكًما تطبق أوامره دون معارضة ودون ترددتماًما فیرى نفسھ

  .وفي كل عھد ھامًشا ھاًما من الحریة ھو الضمان دون الفساد واالستبداد



 

٦٥  ـــ       ـــ

لیقضي علیھا ولیظھر على أساس شعب " أطع اإلمام وإن جلد ظھرك وغصب مالك"وقد جاء حدیث 
  .العبید

وھو " اإلنك" تحرم الموسیقى وتحرم الفن وتجازي من یسمع المعازف بأن یصب وھناك أحادیث عدیدة
حدثناط عن وضع مئات األحادیث عن " فضًال عما أشرنا إلیھ في جنایة قبیلة ،الرصاص المصھور في أذنیھ

ن  مما قھر النفوس ومئات األحادیث عن الغیب ھي قطع م،العذاب من الموت حتى القذف في الجحیم أبد الدھر
  .الخرافة جعلت عقلیة المسلمین عقلیة غبیة نقلیة


