كارثة منع تدوٌن الحدٌث  ،وأثرها فً تقسٌم المسلمٌن ( ) 4 – 1
بقلم :رائف دمحم الوٌشى
 15فبراٌر 2013
ذكرنا فً عدة دراسات قدمناها سابقا للقارئ الكرٌم أننا – كمسلمٌن  -نعانى بقسوة من شح المعلومات ونقاوتها التً تقدم لنا
 ..فً دراسة الٌوم نقدم للقارئ بحثا عن منع تدوٌن الحدٌث النبوي فً أعقاب وفاة النبً ( ص )  ،وهذه الحقٌقة وإن كانت
معروفة ألهل البحث واالختصاص  ،إال أن المسلم العادي والكثٌر من الدعاة لٌسوا على دراٌة كاملة بها ..
مر تدوٌن الحدٌث النبوي فً مدرسة الخلفاء بست مراحل  ،وهى كما ٌلً :
 - 1إعراض قرٌش عن تدوٌن الحدٌث فً عهد النبً ( ص ) ..
 - 2منع أبى بكر وعمر تدوٌن الحدٌث فً عهدٌهما ..
 - 3فتح عثمان الباب لكل من هب ودب لتدوٌن الحدٌث ..
 - 4عملٌات واسعة النطاق لتزوٌر الحدٌث فً عهد األموٌٌن ..
 - 5محاولة فاشلة لتدوٌن الحدٌث فً عهد عمر بن عبد العزٌز ..
 - 6بداٌة تدوٌن الحدٌث فً عهد أبى جعفر المنصور ..
( مالحظة  :هناك مدرستان إسالمٌتان  ،هما مدرسة أهل البٌت ( مدرسة الشٌعة )  ،ومدرسة أهل السنة  ،ومدرسة أهل السنة لها عدة أسماء تبعا للمادة
التً تتناولها  :مدرسة الخلفاء  ،مدرسة السلطة الحاكمة  ،مدرسة قرٌش ) ..

المرحلة األولى :
كانت فً حٌاة النبً ( ص )  ،وهناك رواٌتان تدالن على أنه لم ٌكن مرحبا بتدوٌن الحدٌث عند قرٌش حتى والنبً ٌعٌش بٌنهم ،
وهما ما ٌلً :
الرواٌة األولى :
روى أبو داود – توفى فً عام  275هـ  -فً سننه ( رقم الحدٌث  ، ) 3646وأحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج
 10ص  ، ) 15وابن حجر العسقالنً – توفى فً عام  852هـ  -فً فتح الباري ( ج  1ص  ، ) 250والعالمة األلبانً –
توفى فً عام  1999م  -فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة ( رقم الحدٌث  ) 1196عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه قال ما
ٌلً :
" كنت أكتب كل شًء أسمعه من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،أرٌد حفظه  ،فنهتنً قرٌش  ،وقالوا  :أتكتب كل شًء تسمعه ورسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص بشر ٌتكلم فً الغضب والرضا  ،فأمسكت عن الكتاب  ،فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،فأومأ بأصبعه إلى فٌه
 ،فقال  :اكتب فوالذي نفسً بٌده  ،ما ٌخرج منه إال حق " ..
الرواٌة الثانٌة :
كتاب العلم رقم الحدٌث  ) 111عن ابن عباس أنه قال ما ٌلً :
أورد البخاري  -توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( باب ة
" لما اشتد بالنبً وجعه قال  " :ائتونً بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده "  ،قال عمر  " :إن النبً غلبه الوجع وعندنا كتاب
الرزٌة كل
هللا حسبنا "  ،فاختلفوا وكثر اللغط  ،قال النبً  " :قوموا عنً وال ٌنبغً عندي التنازع "  ،فخرج ابن عباس ٌقول إن ّ
الرزٌة ما حال بٌن رسول هللا وبٌن كتابه " ..
ّ

أورد مسلم  -توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه ( كتاب الوصٌة رقم الحدٌث  ) 3089ما ٌلً :
" قال ابن عباس ٌوم الخمٌس وما ٌوم الخمٌس  ،ثم بكى حتى ب ّل دمعه الحصى  ،فقلت ٌا ابن عباس وما ٌوم الخمٌس  ،قال
اشتد برسول هللا وجعه  ،فقال ائتونً أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعدي  ،فتنازعوا وما ٌنبغً عند نبً تنازع  ،وقالوا ما شأنه أ َه َج ر
 ،استفهموه  ،قال دعونً فالذي أنا فٌه خٌر  ،أوصٌكم بثالث أخرجوا المشركٌن من جزٌرة العرب  ،وأجٌزوا الوفد بنحو ما
كنت أجٌزهم  ،قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسٌتها " ..
صل حق الوالٌة
( أربع مالحظات  :المالحظة األولى  :ربما ٌالحظ القارئ األسلوب الذي ٌتخذه البخاري مع الرواٌات النبوٌة الهامة المفصلٌة التً تؤ ّ
ألهل البٌت  ،حٌث ٌضعها تحت أبواب ال عالقة منطقٌة بها  ،وذلك بغرض التضٌٌع على العقول التً ترٌد أن تبحث عن الحقٌقة ..
المالحظة الثانٌة :ال خالف على واقعة الحدٌث  ،وال خالف على أن عمر هو القائل لعبارة التحدي للنبً  ،وإن كان الحاضرون بعد مقالته قد انقسموا
بٌن مؤٌد له بزعامته ومعارض له بزعامة العباس ..
فٌه أعظم ما ٌتمناه بنو البشر  ،فهو ٌطلب شٌئا
المالحظة الثالثة :ربما كان مطلب الرسول ( ص ) بإحضار دواة وكتف هو أهم ما طلبه فً حٌاته  ،ف
بسٌطا لتوثٌقه  ،وٌتعهد فً المقابل بالرفع األبدي للضالل عن المسلمٌن وبالتالً عن بنً البشر  ،لكن كان هناك من قتل هذه البشرى فً مهدها ،
والثابت أن تلك البشرى كانت وعدا من هللا إلٌه  ،فهو ال ٌنطق عن الهوى ..
هنا ٌالحظ التشابه بٌن الوعد األول فً الجنة وحادثة " ال تأكال من هذه الشجرة " فً آٌات البقرة  35إلى  39وبٌن هذا الوعد اإللهً فً األرض " ال
تضلوا بعدى أبدا "  ،لكن – وبعظٌم األسف  -رفض اإلنسان كال الوعدٌْن  ،إنه كان ظلوما جهوال  ،وقد سماها ابن عباس بـ " الرزٌة " أي المصٌبة ،
رغم أنها أكبر من ذلك بكثٌر إذا نظرنا إلى الناتج العالمً للوعد النبوي ببشرى البعد عن الضالل
المالحظة الرابعة ٌ :د ّعى شٌخ السلفٌٌن ابن تٌمٌة أن النبً ( ص ) كان ٌطلب بدواة وكتف فً رزٌة الخمٌس لكتابة الخالفة ألبى بكر  ..ففً منهاج
السنة النبوٌة فً نقض كالم الشٌعة القدرٌة– تحقٌق دمحم رشاد سالم ( ٌ ) 532 / 3قول ابن تٌمٌة التالً  " :وأما قصة الكتاب الذي كان رسول هللا ٌرٌد
ّ
متمن
أن ٌكتبه فقد جاء مبٌّنا  ،كما فً الصحٌحٌن عن عائشة قالت  :قال رسول هللا  :ادعى لً أباك وأخاك حتى أكتب كتابا  ،فإنً أخاف أن ٌتمنى
وٌقول قائل  :أنا أولى  ،وٌأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر " ..
ونقول البن تٌمٌة  :لو كان كالمك صحٌحا لسارع عمر بإحضار الدواة والكتف لتوثٌق وضع صد ٌّقه  ،لكن رفضه وتطاوله على النبً ٌفضح تفسٌرك ،
ثم لماذا أخرجهما النبً قبل رزٌة الخمٌس مع جٌش أسامة من المدٌنة وأبقى بها على علً وحده ؟ ! ) ..

المرحلة الثانٌة :
كانت تلك المرحلة فً عهد الخلٌفتٌن أبى بكر وعمر  ،أي أنها استمرت لمدة  13عاما وفٌها قام الخلٌفتان بمنع تدوٌن الحدٌث
وتداوله بٌن المسلمٌن..
* روى الذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً تذكرة الحافظ ( ج  1ص  ) 2عن ابن أبى ملٌكة ما ٌلً :
" ّ
أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبٌهم  ،فقال  " :فال تحد ّثوا عن رسول هللا شٌئا ً ،فمن سألكم فقولوا :بٌننا وبٌنكم كتاب هللا
ّ
وحرموا حرامه " ..
فاستحلوا حالله ،
ّ
ٌضٌف الذهبً فً نفس المصدر السابق ( ج  1ص  ) 5عن أم المؤمنٌن عائشة أنها قالت :
" جمع أبى الحدٌث عن رسول هللا  ،وكانت خمسمائة حدٌث  ،فبات لٌلته ٌتقلب كثٌرا  ،فغمنً  ،فقلت  :أتتقلب لشكوى أو لشيء
بلغك ؟  ،فلما أصبح قال  :أي بنٌة  ،هل ّمى األحادٌث التً عندك  ،فجئته بها  ،فدعا بنار فحرقها  ،فقلت  :لم تحرقها ؟ قال :
خشٌت أن أموت وهى عندي  ،فٌكون فٌها أحادٌث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم ٌكن كما حدثنً فأكون قد نقلت ذلك "  ..أي
أنه هنا ٌخاف من كذب الرواة ..
( ثمان مالحظات  :المالحظة األولى  :جملة أم المؤمنٌن عائشة األولى  " :جمع أبى الحدٌث عن رسول هللا " تختلف عن جملة " جمع أبى حدٌث
رسول هللا "  ..نالحظ هنا أن الـ  ،عن تؤكدان أن الجمع كان بعد وفاة رسول هللا ( ص ) ولٌست فً حٌاته ..
المالحظة الثانٌة  :تدل العبارات الصادرة من أبى بكر فً الرواٌتٌن أن التحدٌث منع بٌنما كان التدوٌن قائما فً المرحلة األولى  ،وبعد أن حرق أبو
بكر األحادٌث المدونة عند أم المؤمنٌن عائشة دخل التدوٌن حٌز المنع أٌضا ..
المالحظة الثالثة  :كان أصحاب رسول هللا ( ص ) المعروفٌن بالتدوٌن هم على بن أبى طالب وزٌد بن ثابت وعبد هللا بن جابر األنصاري وعبد هللا بن
عمرو بن العاص وأبو بكر بم عمرو بن حزم  ،ولم ٌكن أبو بكر بن أبى قحافة بٌنهم  ،وهو ما ٌؤكد أن قٌامه بجمع الحدٌث من ابنته كان لغرض ما فً
نفسه  ،وقد اتضح أعندما أشعل فٌه النار ..
المالحظة الرابعة ٌ:تضح من الفقرة أن تقلب أبى بكر لم ٌكن أللم أو ألرق أصابه  ،بل لقلق من قٌامه بحرق الحدٌث فً الٌوم التالً ..
المالحظة الخامسة  :تبٌن جملة " خشٌت أن أموت " التً قالها أبو بكر البنته أم المؤمنٌن عائشة أن الحدث قد جرى فً آخر أٌامه ..

المالحظة السادسة  :حجة أبى بكر هنا بالحرق هً أنه ٌشك بوجود أحادٌث لم ٌقلها النبً ( ص ) بٌن األحادٌث الصحٌحة  ،لكن ما فعله ال ٌبرر
الخالص من كل األحادٌث  ،خاصة وأنها كانت من زوجة النبً وهو ما ٌدل على أن أغلبها صحٌح  ،كما أن وسائل التثبت من المشكوك فٌه من
الحدٌث كانت هناك بسؤال المدونٌن للحدٌث المذكورٌن فً المالحظة الثانٌة ..
المالحظة السابعة  :هنا البد أن نسأل أنفسنا  :لماذا أحرق أبو بكر بن أبى قحافة تلك األحادٌث التً أخذها من زوجة النبً  -ابنته  -عائشة ..
المالحظة الثامنة  :تدل جملة أبى بكر فً الرواٌة األولى  " :فمن سألكم فقولوا :بٌننا وبٌنكم كتاب هللا " أنه كان قد اتخذ قرارا بالتخلص من الحدٌث
النبوي  ،لهذا نراه ٌحرق خمس مائة حدٌث أحضرتهم أم المؤمنٌن عائشة بال تردد .. ) ..

دامت فترة خالفة أبى بكر إلى سنتٌن وشهرٌن  ،وتبعه عمر بن الخطاب الذي دامت خالفته إلى عشر سنوات
وسار عمر على خطى أبى بكر فً منع تدوٌن الحدٌث النبوي ..

وستة أشهر ،

قال ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبقات الكبرى ( ج  1ص  ) 140عن القاسم بن دمحم ما ٌلً :
" ّ
إن عمر بن الخطاب بلغه أنّه قد ظهرت فً أٌدي الناس كتب  ،فاستنكرها وكرهها وقال :أٌُّها الناس! إنّه قد بلغنً أنّه قد
ّ
ً
ظهرت فً أٌدٌكم كتب فأحبُّها إلى هللا أعدلها وأقومها ،فال ٌُبقٌ َّن أحد ٌ عنده كتابا إال أتانً به ،فأرى فٌه رأًٌ  ،قال  :فظنّوا أنّه
أمر ال ٌكون فٌه اختالف ،فأت َْوه بكتبهم  ،فأحرقها بالنار!! ث ّم قال :مشناة كمشناة أهل الكتاب "..
ٌرٌد أن ٌنظر فٌها ّ
وٌقومها على ٍ
( خمس مالحظات  :المالحظة األولى  :القاسم بن دمحم بن أبى بكر  ،هو ابن شقٌق أم المؤمنٌن دمحم  ،تربى القاسم فً بٌت خالته بعد مقتل أبٌه دمحم حرقا
فً مصر على ٌد عمرو بن العاص  ،وكان القاسم فقٌها ومن كبار علماء المدٌنة  ،وصفه اإلمام جعفر الصادق بأنه من ثقات اإلمام على السجاد  ،مات
فً عام  108هـ ..
المالحظة الثانٌة :من الواضح أن الناس فً هذه الفقرة قد تعرضوا لخدٌعة كبرى على ٌد عمر بن الخطاب  ،فقد سلموه أهم ما جمعوه من الحدٌث ظنا
منهم أنه سٌنقٌها فإذا به ٌحرقها ..
المالحظة الثالثة :خطوة عمر أخطر بكثٌر مما فعله أبو بكر  ،فالخلٌفة األول أحرق الحدٌث المتواجد عند ابنته وترك ما فً أٌدي الناس  ،أما الخلٌفة
الثانً فجمع ما عند الناس وحرقه ..
المالحظة الرابعة  :لعمر سابقة تعد من الكبائر فً رفضه تدوٌن الحدٌث النبوي  ،ونقصد بذلك ما جرى فً رزٌة الخمٌس قبل وفاة النبً ( ص )
بأربعة أٌام عندما رفض كتابة وصٌة النبً وتطاول علٌه باتهامه بالخرف وقال كلمته المشهورة " حسبنا كتاب هللا " والحدٌث مذكور فً كل كتب
الصحاح الستة ..
المالحظة الخامسة  :المشناة هً كتاب كتبه الٌهود لشرح توراتهم المزٌفة  ،وكما هو واضح لم ٌوفق عمر فً اختٌار اللفظ ألن الحدٌث النبوي كان
بلسانه ( ص )  ،وما ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى ) ..

ذكر الخطٌب البغدادي – توفى فً عام  463هـ  -فً تقٌٌد العلم ( ص  ) 49قول البٌهقى – توفى فً عام  458هـ  -عن عروة
بن الزبٌر أنه قال ما ٌلً :
ّ
الخطاب أراد أن ٌكتب السنن فاستشار فً ذلك أصحاب رسول هللا ( ص ) فأشاروا علٌه أن ٌكتبها  ،فطفق عمر
" إ ّن عمر بن
ً
ً
ً
ٌستخٌر هللا فٌها شهرا  ،ث ّم أصبح ٌوما  ،وقد عزم هللا له  ،فقال  :إنًّ كنت أردت أن أكتب السنن  ،وإنًّ ذكرت قوما كانوا قبلكم
كتاب هللا بشًء أبدا ً " ..
س
كتبوا كتبا ً  ،فأكبّوا علٌها  ،فتركوا كتاب هللا تعالى  ،وإنًّ وهللا ال أُل ِب ُ
َ
ٌروى ابن ماجة – توفى فً عام  273هـ  -فً سننه (  ) 12 / 1والحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرك على
الصحٌحٌن ( ) 102 / 1أن عمر بن الخطاب بعث الصحابً قرظة بن كعب على رأس جماعة إلى الكوفة فقال قرظة ما ٌلً :
اّلل ( ص ) ولحق األنصار ،
" مشى معنا إلى موضع صرار  ،فقال  :أتدرون لم مشٌت معكم ؟ قال  :قلنا لحق صحبة رسول ّ
معكم  ،إنكم تقدمون على قوم للقرآن فً
قال  :لكنًّ مشٌت معكم لحدٌث أردت أن أُحدثكم به  ،فأردت أن تحفظوه لممشاي
اّلل ث ّم أنا شرٌككم
صدورهم هزٌز كهزٌز المرجل  ،فإذا رأوكم مد ّوا لكم أعناقهم وقالوا أصحاب دمحم  ،فأق لّوا الرواٌة عن رسول ّ
 ،فل ّما قدم قرظة  ،قالوا  :ح ِد ّثنا  ،قال :نهانا عمر " ..
ٌروى الحاكم فً المستدرك (  ، ) 110 /1والذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً تذكرة الحفاظ ( ج  1ص  ) 7أن عمر بن
الخطاب قال ٌوم ا لعبد هللا بن مسعود وأبً الدرداء وأبى مسعود األنصاري  ،وهم من أكبر الصحابة فً صدر اإلسالم ما ٌلً :
اّلل فً اآلفاق  ،ث ّم حبسهم ثالثا "  ،وهو ما ٌدل على أنه كان ٌعاقب كل من ٌتحد ّث
" ما هذه األحادٌث التً قد أفشٌتم عن رسول ّ
بالسنّة والحدٌث عقابا ً شدٌداً ..

وٌقول الحاكم فً المصدر السابق ( ج  1ص  ) 106ما ٌلً :
" وقد صحت الرواٌة عن أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب أنه قال  :قٌدوا العلم بالكتاب...عن عبد الملك بن عبد هللا بن أبً
سفٌان أنه سمع عمر بن الخطاب ٌقول :قٌدوا العلم بالكتاب " ..
( مالحظة  :نستطٌع أن نقارن بٌن أبى بكر وعمر هنا أٌضا  ،فالخلٌفة األول لم ٌستعمل العنف لنهى المسلمٌن عن التحدٌث  ،بٌنما الخلٌفة الثانً
استعمل العنف لمنع التحدٌث  ،حتى على كبار أصحاب رسول هللا ) ..

ٌروى المتقى الهندي – توفى فً  975هـ  -فً كنز العمال ( حدٌث رقم  ) 4865عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال ما ٌلً :
" ما مات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول هللا  ،فجمعهم من اآلفاق  :عبد هللا بن حذٌفة  ،وأبا الدرداء  ،وأبا ذر وعقبة بن
عامر  ،فقال لهم  :ما هذه األحادٌث التً أفشٌتم عن رسول هللا فً اآلفاق ؟!  ،قالوا تنهانا ؟  ،قال  :ال  ،أقٌموا عندي  ،وهللا ال
تفارقونً ما عشت  ،فنحن أعلم  ،نأخذ منكم ونرد علٌكم  ،فما فارقوه حتى مات " ..
وٌذكر ابن عبد البر – توفى فً عام  463هـ  -فً جام ع بٌان العلم وفضله ( ج  1ص  ، ) 87والمتقى الهندي فً كنز العمال
( ج  10ص  ) 292عن ٌحٌى بن جعدة أنه قال:
" أراد عمر أن ٌكتب السنة  ،ثم بدا له أن ال ٌكتبها  ،ثم كتب فً األمصار :من كان عنده شًء من ذلك فلٌمحه " ..
ذكر ابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً تارٌخه ( ج  8ص  ) 107أن عمر قال ألصحاب النبً ( ص ) ما ٌلً :
" أقلوا الرواٌة عن رسول هللا  ،إال فً ما ٌعمل به " ..
أحادٌث نبوٌة تكاد تنطق بمن سٌضرب بالنصوص عرض الحائط بعد وفاة النبً
هناك الكثٌر من األحادٌث النبوٌة التً أخبر فٌها النبً ( ص ) عما سٌحدث من بعده  ،لقد نجت بعض النصوص من التدمٌر ،
وهى ربما كافٌه ألصحاب البصٌرة كً تخبر عن موضع العوار ،ونذكر من هذه األحادٌث التً تخصنا فً هذه الفقرة ثالثة :
الحدٌث األول  :حدٌث األرٌكة  ،عالمة كبرى من عالمات النبوة
روى الترمذي – توفى فً عام  279هـ  -فً سننه ( ج  5ص  ، ) 37وأبو داود – توفى فً  275هـ  -فً سننه ( ج  4ص
 ، ) 200و أحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  6ص  ، ) 8والحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرك (
ج  1ص  ) 108وقال صحٌح على شرط الشٌخٌن  ،وابن ماجة – توفى فً عام  273هـ  -فً سننه ( ج  1ص ، ) 6
والشافعً – توفى فً  204هـ  -فً مسنده ( ص  ، ) 430 / 390والمتقى الهندي – توفى فً  975هـ  -فً كنز العمال ( ج
 1ص  ) 173عن المقدام بن معد أن النبً ( ص ) قال ما ٌلً :
الرجل مت ّكئا ً على أرٌكته ٌُ َحد َّث بحدٌث من حدٌثً  ،فٌقول  :بٌننا وبٌنكم كتاب هللا عز وج ّل  ،فما وجدنا فٌه من حالل
" ٌوشك َّ
حرمناه !! أال ّ
حر َم هللا " ..
حرم رسول هللا مثل ما َّ
وإن ما ّ
استحللناه  ،وما وجدنا فٌه من حرام ّ
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :لو نظرنا إلى الفعل " ٌوشك " فً بداٌة الحدٌث سنرى دقته الشدٌدة  ،فهو ٌدل على أن زمن منع التدوٌن سٌكون قرٌبا
من وفاة النبً ( ص ) ..
المالحظة الثانٌة  :لم ٌذكر التارٌخ أي ناقد لحدٌث األرٌكة الذي كان دقٌقا فً وصف من سٌقترف هذا اإلثم  ،ومن الواضح أن الشٌخٌن قد أدارا
للحدٌث ظهرٌهما تجنبا إلدانتهما فٌما فعاله من منع المسلمٌن من التحدٌث والتدوٌن ) ..

الحدٌث الثانً  :حدٌث فً أصحابً إثنا عشر منافقا
ذكر البخاري – توفى فً  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  / 3ص  – 729رقم الحدٌث  ، ) 4905و مسلم – توفى فً  261هـ -
فً صحٌحه ( ج  / 4ص  – 551حدٌث رقم  ) 2779عن حذٌفة بن الٌمان أن النبً قال :
" فً أصحابً أثنا عشر منافقا  ،فٌهم ثمانٌة ال ٌدخلون الجنة حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط " ..

الحدٌث الثالث  :حدٌث الحوض
مث ّل حدٌث الحوض ضربة موجعة على وجه كل أموي  -ومن وااله من السلفٌة الوهابٌة ٌ -دعى عدالة الصحابة  ،ولو كان
الحدٌث فً كتب الشٌعة لكذبناه  ،لكنه ٌنتشر بجالء تام فً كتب الصحاح الستة  ،والحدٌث ٌبٌن بوضوح ال لبس فٌه أن أغلب
أصحاب النبً ( ص ) سٌرتدون من بعده كفارا ٌضرب بعضهم رقاب بعض :
من هم رواة حدٌث الحوض ؟
وصلت درجة الجودة لحدٌث الحوض إلى مستوى التواتر لوجود أكثر من ستٌن من كبار أصحاب النبً ( ص ) ضمن الرواة (
راجع فتح الباري للعسقالنً ) والحدٌث بذلك ٌقع فً أعلى درجات الجودة ..
ذكر علماء الحدٌث أن رواة حدٌث الحوض كانوا أكثر من ستٌن من الصحابة  ،ومن هؤالء الرواة ما ٌلً  :أبً بن كعب  -أنس
بن مالك  -الحسن بن علً  -حمزة بن عبد المطلب  -البراء بن عازب ٌ -زٌد بن حبٌب  -ثوبان مولى رسول هللا  -جابر بن
سمرة  -جابر بن عبد هللا  -جرٌر بن عبد هللا البجلً  -حارثة ابن وهب  -حذٌفة بن أسٌد  -حذٌفة بن الٌمان  -زٌد بن أرقم  -عبد
هللا ابن عباس  -عبد هللا بن عمر  -عبد هللا بن عمرو بن العاص  -عبد هللا بن مسعود  -عتبة بن عبد هللا السلمً  -عثمان بن
مظعون – سهل بن سعد  -عقبة بن عامر الجهنً  -النواس بن سمعان  -أبو أمامة الباهلً  -أبو برزة األسلمً  -أبو بكرة  -أبو
ذر الغفاري  -أبو سعٌد الخدري  -خولة بنت قٌس  -أبو هرٌرة الدوسً  -أسماء بنت أبً بكر  -أم المؤمنٌن عائشة – أم
المؤمنٌن أم سلمة  -امرأة حمزة عم الرسول ...
سنذكر حدٌث الحوض عند أقوى الصحاح الستة عند السنة وهو صحٌح البخارى  ،والرواٌة بهذا الشكل ال ٌجب أن تمثل جدال
عند أحد  ،بل إن المفروض أن تصبح طرٌقا للبصٌرة ..
أخرج البخاري – توفى فً  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  8ص  121ط بوالق مصر ) عن أبى هرٌرة أن النبً ( ص ) قال ما
ٌلً :
" بٌنما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بٌنً وبٌنهم فقال :هلم  ،فقلت  :أٌن ؟ قال إلى النار وهللا  ،قلت :ما شأنهم ؟
قال :أنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ،وإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بٌنً وبٌنهم  ،فقال  :هلم  ،قلت  :أٌن ؟ قال
إلى النار وهللا  ،قلت  :ما شأنهم ؟ قال  :إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري  ،فال أراه ٌخلص منهم إالّ مثل همل النعم "..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى ٌ :تشابه حدٌث الحوض إلى حد بعٌد مع ما طرحناه من أحادٌث متواترة أخرى فً هذه الدراسة  ،كحدٌث الغدٌر ،
وحدٌث الثقلٌن  ،وحدٌث الطٌر  ،وحدٌث الكساء ….
المالحظة الثانٌة  :معنى " همل النعم " المذكورة فً الحدٌث األخٌر  :هً ضوال األنعام  ،فكم تكون قلٌلة تلك الضوال فً القطٌع كثٌر العدد  ،وهو
تصوٌر بالغ الدقة من أفضل من نطق بلغة الضاد ( ص ) ٌعبر عن قلة من ٌنجو من هؤالء الصحابة ..
المالحظة الثالثة  :صٌغة حدٌث الحوض التً ذكرها البخارى  -ومعه بقٌة علماء الحدٌث السنة  -محذوف منها اسم الرجل المتحدث مع النبً ( ص )
 ،لكن الحدٌث موجود فً كتب الشٌعة والمتحدث هو على  ،لكننا نعتمد هنا على ما هو مذكور فقط فً كتب أهل السنة ..
المالحظة الرابعة  :روى أحمد فً مسنده ( ج  9ص  ) 514حدٌثا نبوٌا عن ابن عمر ٌؤكد أن أهل الكبائر ومن تبع األمراء الظالمٌن سٌكون مصٌرهم
ً
أٌضا الطرد من الحوض َ " :
س ٌَكُو ُن َعلَ ٌكُم أ ُ َم َرا ُء ٌَأ ُم ُرونَكُم ِب َما َال ٌفعلون فَ َمن َ
صدَّقَ ُهم ِب ِكذ ِب ِهم َوأَعانهم على ظُ ِلم ِهم فَلٌَس ِم ِنًّ ولَستُ ِم نه ُ َ ،ولَن ٌرد َعلَ َّ
ال َحوض " .. ) ..

المرحلة الثالثة :
كانت تلك المرحلة فً عهد الخلٌفة عثمان  ،ذكرنا فً نهاٌة المرحلة الثانٌة أن الخلٌفة الثالث أخذ الخمس المخصص لذي القربى
بنص قرآنً وأعطاه مرة لشقٌقه فً الرضاعة ومرة البن عمه مروان  ،وإذا كان األمر كذلك مع النصوص القرآنٌة فً عهده
فلنا أن نتصور نصٌب النصوص النبوٌة ..
أي أنها استمرت لمدة  12عاما  ،وكانت من أسوأ المراحل الستة  ،فقد اضطهد عثمان أقرب أصحاب النبً ( ص ) إلى قلبه ،
فكسر عظام عبد هللا بن مسعود  ،وفتح بطن عمار بن ٌاسر وسبب له فتقا وسبه وعاب أمه وأباه بأخس السباب واأللفاظ  ،وهم
الثالثة الذٌن واعدهم النبً ( ص ) على الجنة  ،ونفى أبا ذر فً جوف الصحراء ومات هناك وحٌدا كما أخبره النبً ( عالمة
كبرى للنبوة ) ..

هذا من ناحٌة  ،ومن ناحٌة ثانٌة زادت صداقة الخلٌفة الثالث عثمان مع الحاخام الٌهودي المتأسلم كعب األحبار  ،وقد فتح عثمان
فً عهد الباب على مصراعٌه لتتسرب منه األحادٌث اإلسرائٌلٌة وتختلط بالحدٌث النبوي  ،وقد توعد وهجد كل من ٌعترض
طرٌق الحاخام كعب  ،وقد نال أبو ذر األذى من جراء تلك التهدٌدات العتراضه على ما ٌقوله كعب ..
ٌقول الذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً تذكرة الحفاظ عن كعب األحبار ما ٌلً :
" قدم من الٌمن فً دولة أمٌر المؤمنٌن عمر  ،فأخذ عنه الصحابة وغٌرهم  ،وروى جماعة من التابعٌن عنه  ،ومات بحمص فً
سنة  32أو  33أو  ، 38بعد ما مأل الشام وغٌرها من البالد اإلسالمٌة برواٌاته وقصصه المستمدة من األخبار كما فعل تمٌم
الداري فً األخبار النصرانٌة " ..
ٌذكر الدارمى – توفى فً عام  255هـ  -فً سننه ( ج  1ص  ، ) 132وابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبقات
الكبرى ( ج  2ص  ) 354تلت الرواٌة التً جرت وقائعها فً دمشق فً عهد عثمان :
" كان أبو ذر جالسا عن الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس ٌستفتونه  ،فأتاه رجل فوقف علٌه  ،ثم قال  :ألم تنه عن الفتوى ،
فرفع رأسه إلٌه قم قال  :أرقٌب أنت علً ؟! لو وضعتم الصمصامة – السٌف البتار  -على هذه – أشار إلى قفاه – ثم ظننت أنى
أنفذ كلمة سمعت من رسول هللا قبل أن تجٌزوا علً ألنفذتها " ..
صحٌح – ج  1ص  - 25حتى ال ٌفهم القارئ أنه
ه
( مالحظة  :البخاري  ،أحد أعمدة مدرسة الخلفاء القرشٌة  ،قام بقطع النصف األول من الحدٌث فً
كان فً زمن الخلفاء إجبار على عدم الكالم بالحدٌث  ،فقال ما ٌلً  " :وإنما العلم بالتعلم  ،وقال أبو ذر  :لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى
ًألنفذتها "  ..فانظر إلى أمانة البخاري ! ) ..
قفاه  ،ثم ظننت أنً أنفذ كلمة سمعتها من رسول هللا قبل أن تجٌزوا عل َّ

ٌروى ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -أٌضا فً الطبقات الكبرى ( ج  4ص  ) 168عن األحنف بن قٌس ما ٌلً :
فر أهلها ٌ ،صلى وٌخف صالته  ،قال :
" أتٌت الشام فجمعت – أي حضرت الجمعة – فإذا رجل ال ٌنتهً إلى سارٌة إال ّ
فجلست إلٌه  ،فقلت له ٌ :ا عبد هللا  ،من أنت ؟ ؟ قال  :أنا أبو ذر  ،فقال لً  :فأنت  ،من أنت ؟ قال  :قلت األحنف بن قٌس ،
قال  :قم عنى ال أعدٌك بشر  ،فقلت له  :كٌف تعدٌنً بشر  ،قال ك إن هذا – ٌعنى معاوٌة – نادي منادٌه  :أال ٌجالسنً أحد "
لقد ترك عثمان ابن عفان العنان لكعب األحبار لدس كل القصص التوارتٌة وخلطها باألحادٌث النبوٌة  ،كً تنسب الحقا إلى
النبً ( ص ) ..
ٌروى الطبري – توفى فً عام  – 310فً تارٌخ األمم والملوك ( ج  1ص  ) 44أن كعب األحبار كان ٌتحدث إلى الناس
بالمدٌنة فً أمر من األمور  ،فنقل الناس إلى عبد هللا بن عباس ما قاله كعب  ،فطارت من ابن عباس شقة ووقعت أخرى غضبا ً
 ،ثم قال  :كذب كعب ! كذب كعب ! كذب كعب !  ...قاتل هللا هذا ال َح بر وقبَّح حبرٌته ! ما أجرأه على هللا ! ...وبعدما بٌَّن لمن
ابن
نفر حتى أتوا كعبا ً فأخبروه بما كان من ابن عباس  ،فقام كعب معهم حتى أتوا َ
حضر َوجهَ الصواب فٌما كذَّب فٌه كعبا ً  ،قام ٌ
َحد َّثتُ عن كتاب دارس قد
وأستغفر هللاَ وأتوب إلٌه  ،وإنً إنما
عباس  ،فقال كعب  :قد بلغنً ما كان من َوج ِدك من حدٌثً ،
ُ
َّثت عن كتاب جدٌد حدٌث العهد بالرحمن َّ
عز وجل وعن سٌد
تداولته األٌدي  ،وال أدري ما كان فٌه من تبدٌل الٌهود ،
وإنك حد َ
َ
األنبٌاء وخٌر النبٌٌن  ،فأنا أُحبُّ أن تحدثنً الحدٌثَ فأحفظُه عنك  ،فإذا حدثت به كان مكان حدٌثً األول " ..
وٌقول ابن سعد فً الطبقات الكبرى ( ج  7ص  ) 110ما ٌلً :
" عن رجل دخل المسجد  ،فإذا عامر بن عبد هللا بن عبد القٌس جالس إلى كعب،وبٌنهما سفر من أسفار التوراة  ،وكعب ٌقرأ "..
ٌقول الذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً سٌر أعالم النبالء ( ج  3ص  ) 489ما ٌلً :
" جالس كعب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فكان ٌحدثهم عن الكتب اإلسرائٌلٌة " ..
( مالحظة  :تعادل وظٌفة القاص فً تلك األزمنة وظٌفة وزارة اإلعالم  ،فقد كان القاص ٌجلس بالمسجد بعد انتهاء الصالة وٌقص على الناس قصصا ،
وتتضح خطورة تلك الوظٌفة فٌما ٌقوم به القاص من غسل شدٌد ألدمغة الناس وترسٌخ أفكار معٌنة دون غٌرها فً عقٌدتهم دون أن ٌشعروا ) ..

أما عن الكارثة الكبرى التً نتجت عن صداقة كعب األحبار الٌمنى مع أبى هرٌرة الٌمنى وغٌره من أصحاب النبً ( ص ) فقد
تحدث عنها التابعً الكبٌر بسر بن سعٌد والذي كان من رجال الكتب الصحاح الستة ومن تالمٌذ أبى هرٌرة فً ذات الوقت ..
روى اإلمام مسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً التمٌٌز ( ج  1ص  ) 175عن التابعً بسر بن سعٌد أنه قال ما ٌلً :
" اتقوا هللا وتحفظوا من الحدٌث  ،فوهللا لقد رأٌتنا نجالس أبى هرٌرة  ،فٌحدث عن رسول هللا ( ص )  ،فأسمع بعض من كان
معنا ٌجعل حدٌث رسول هللا عن كعب  ،وٌجعل حدٌث كعب عن رسول هللا " ..
لقد كان للصداقة الحمٌمة بٌن كعب األحبار وأبى هرٌرة األثر الكبٌر فً تشتٌت األحادٌث النبوٌة  ،فكالهما من بلد واحدة ،
وكالهما تقربا من األموٌٌن  ،وكالهما أحبا المال حبا جما ..
ٌقول ابن سعد فً الطبقات الكبرى ( ج  4ص  ) 332ما ٌلً :
" جاء أبو هرٌرة إلى كعب ٌسأل عنه  ،وكعب فً القوم  ،فقال كعب  :ما ترٌد منه ؟ فقال  :أما إنً ال أعرف أحدا من أصحاب
رسول هللا أن ٌكون أحفظ لحدٌث رسول هللا منً !! فقال كعب  :أما انك لم تجد طالب شًء  ،إال سٌشبع منه ٌوما من الدهر إال
طالب علم  ،أو طالب دنٌا! فقال أبو هرٌرة  :أنت كعب ؟ فقال  :نعم  ،فقال  :لمثل هذا جئتك " ..
ٌقول العالمة اللبنانً األزهري دمحم رشٌد رضا – توفى فً  1935م  -بمجلة المنار (  ) 752 / 27عن كعب األحبار ما ٌلً:
" إنه كان بركان الخرافات  ،وأجزم بكذبه  ،بل ال أثق بإٌمانه " ..
وٌضٌف العالمة رضا عن كعب األحبار ووهب ابن منبه فً نفس المصدر السابق (  ) 697 / 27ما ٌلً :
هذان الرجالن فال تجد خرافة دخلت فً كتب التفسٌر
" إن شر رواة هذه اإلسرائٌلٌات  ،أو أشدهم تلبٌا وخداعا للمسلمٌن
والتارٌخ اإلسالمً فً أمور الخلق والتكوٌن واألنبٌاء وأقوامهم والفتن والساعة واآلخرة  ،إال وهً منهما مضرب المثل  ،وال
ٌهولن أحد انخداع بعض الصحابة والتابعٌن بما بثاه وغٌرهما من هذه األخبار  ،فإن تصدٌق الكاذب ال ٌسلم منه أحد من البشر
للتوراة
وال المعصومٌن من الرسل رأٌنا الشًء الكثٌر فً رواٌتهما مما نقطع بكذبه  ،لمخالفة ما روٌاه  ،فما كانا ٌعزوانه
وغٌرها من كتب األنبٌاء فجزمنا بكذبهما  ،إن أكثرها خرافات إسرائٌلٌة شوهت كتب التفسٌر وغٌرها من الكتب  ،وكانت شبها
الشبهة فٌه أكبر
على اإلسالم ٌحتج بها أعداؤه المالحدة أنه كغٌره دٌن خرافات وأوهام وما كان فٌها غٌر خرافة  ،فقد تكون
كالذي ذكره كعب من صفة النبً فً التوراة " ..
ٌقول العالمة المصري األزهري محمود أبو رٌة – توفى فً عام  1970م – فً كتابة أضواء على السنة ال دمحمٌة ما ٌلً :
" وقد كان أقوى هؤالء الكهان دهاء وأشدهم مكرا ً  ،كعب األحبار ووهب بن منبه  ،وعبد هللا بن سالم  .ولما وجدوا أن حٌلهم قد
المسلمٌن قد سكنوا إلٌهم واغتروا بهم  ،جعلوا أول همهم أن ٌضربوا
راجت بما أظهروه من كاذب الورع والتقوى  ،وأن
المسلمٌن فً صمٌم دٌنهم  ،وذلك بأن ٌدسوا إلى أصوله التً قام علٌها ما ٌرٌدون من أساطٌر وخرافات  ،وأوهام وترهات ،
لكً تهً هذه األصول وتضعف " ..
لقد تقرب كعب األحبار من الخلٌفة عثمان  ،وهو من تنبأ لعمر بموته فً غضون ثالثة أٌام  ،وجاء فً الٌوم التالً وقال له بقى
ٌومان وجاء فً الٌوم الذي ٌلٌه وقال له ستموت غدا  ،لهذا أشار المؤرخون باشتراكه مع األمٌٌن فً مقتل عمر بن الخطاب ..
ال عجب إذن من تقربه من عثمان  ،ابن عم معاوٌة ..
وبدال من أن ٌشٌر الناس بأصبع االتهام إلى كعب باالشتراك فً جرٌمة مقتل عمر  ،تولت السلطة األموٌة الحاكمة حماٌته ،
بل إنها رفعته إلى مرتبة القدٌسٌن ..
عهدي أبى بكر
وفى نهاٌة المرحلة الثالثة نود أن نشٌر إلى أن عثمان أمر جمٌع موالٌه إلى عدم نشر الحدٌث إلى ما كان فً
ْ

وعمر  ،فإذا عرفنا أن العهدٌن قد تعرضا للمنع من التحدٌث والتدوٌن
لعهدي الخلٌفتٌن ..
عثمان لم ٌكن أكثر من امتداد
ْ

– وقد ذكرنا ذلك فنستطٌع بسهولة أن نستنتج أن عهد

ذكر ابن حنبل – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  1ص  ) 363عن الخلٌفة الثالث ما ٌلً :
" فصعد على المنبر وأعلن صراحة قوله :ال ٌحل ألحد أن ٌروي حدٌثا عن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لم أسمع به فً عهد أبً بكر وعمر "
..
فً الحلقة القادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن كارثة منع تدوٌن الحدٌث النبوي  ،فإلى لقاء ..
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