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ذكرنا فً الحلقة األولى من هذه الدراسة أن مراحل منع تدوٌن الحدٌث النبوي قد مرت بست مراحل  ،ذكرنا المرحلة األولى التً
كانت فً حٌاة النبً وقام بها القرشٌون ..
كما ذكرنا المرحلة الثانٌة التً قام بها الخلٌفتان فً عهدٌهما  ،وفى هذه المرحلة الثانٌة ذكرنا ثالثة أحادٌث نبوٌة هامة ومفصلٌة
تتنبؤ بما سٌحدثه أصحاب النبً ( ص ) من بعده من انتهاكات ..
وذكرنا كذلك المرحلة الثالثة التً جرت فً عهد الخلٌفة الثالث عثمان بن عفان  ،وهى المرحلة التً بدأت اإلسرائٌلٌات فٌها تغزو
الحدٌث النبوي ..
فً الحلقة الثانٌة الٌوم سندخل إلى المرحلة الرابعة  ،وهى مرحلة األموٌٌن  ،وهى أسوأ المراحل الست  ،ثم المرحلة الخامسة التً
تقع فً سنٌن ثالث داخل المرحلة الرابعة ..
المرحلة الرابعة :
كانت تلن المرحلة فً عهد معاوٌة ومن خلفه من األموٌٌن  ،وهى أسوأ المراحل  ،ولد استمرت من عام  41هـ حتى عام  132هـ ،
أي من بداٌة الحكم األموي وحتى نهاٌته  ،وتم العمل خاللها على ثالثة محاور  ،وهما ما ٌلً :
 -1استعمال الترهٌب والترغٌب فً منع أحاديث نبوٌة فاصلة ومنها أحادٌث تتناول فضائل أهل البٌت ..
 -2استعمال الترهٌب والترغٌب فً فبركة أحادٌث تتناول فضائل الصحابة عامة واألموٌٌن خاصة ..
 -3اإلسراف فً الحدٌث ..
ذكر ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  3ص  ) 15ما ٌلً :
" كتب معاوٌة نسخة واحدة إلى عمالة بعد عام الجماعة – ٌمصد عام  41هـ  : -أن برئت الذمة ممن روى شٌئا من فضل أبى تراب
وأهل بٌته  ،وكان أشد البالء حٌنئذ أهل الكوفة " ..
وٌضٌف ابن أبى حدٌد فً شرح نهج البالغة ( ج  4ص ) 63عن أبى جعفر اإلسكافً لوله ما ٌلً :
" ّ
 ،وجعل
ً تمتضً الطعن فٌه والبراءة منه
إن معاوٌة وضع لوما ً من الصحابة ولوما ً من التابعٌن على رواٌة أخبار لبٌحة فً عل ّ
على ذلن جعالً ٌُرغب فً مثله  ،فاختلموا ما أرضاه  ،منهم :أبو هرٌرة  ،وعمرو بن العاص  ،والمغٌرة بن شعبة  ،ومن التابعٌن:
عروة بن الزبٌر " ..
( مالحظة  :أبو جعفر اإلسكافً كان من علماء بغداد  ،لال عنه الذهبً فً سٌر أعالم النبالء " :كان أعجوبة فً الذكاء وسعة المعرفة مع الدٌن والتصون
والنزاهة وكان فً صباه خٌاطا  ،وكان ٌحب الفضٌلة فٌؤمره أبواه بلزوم المعٌشة  ،فضمه جعفر بن حرب إلٌه  ،وكان ٌبعث إلى أمه فً الشهر بعشرٌن درهما
بدال من كسبه فبرع فً الكالم  ،وبمً المعتصم معجبا به كثٌرا فؤدناه وأجزل عطاءه  ،وكان إذا ناظر أصغى إلٌه وسكت الحاضرون "  ..توفى أبو جعفر فً
عام  220هـ .. ) ..
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وٌقول العالمة المصري دمحم أبو زهرة – توفى فً عام  1974م  -فً تارٌخ المذاهب اإلسالمٌة ( ص
اضطهاد أهل البٌت فً الحدٌث النبوي ما ٌلً :
ً
ً فً المضاء واإلفتاء  ،ألنه لٌس من المعمول أن ٌلعنوا علٌّا فوق المنابر
" البدّ أن ٌكون للحكم األموي أثر فً اختفاء كثٌر من آثار عل ّ
ً
ّ
 ،وأن ٌتركوا العلماء ٌتحدّثون بعلمه  ،وٌنملوا فتاواه وألواله  ،وخصوصا ما ٌتصل بؤساس الحكم اإلسالمً " ..

ذكر المتقى الهندي – توفى فً عام  975هـ  -فً كنز العمال ( ج  12ص  ) 592أنه لما كثر الحدٌث فً عهد عثمان  ،كتب معاوٌة
فً خالفته إلى عمال فً األمصار ما ٌلً :
" ّ
عوا الناس إلى الرواٌة فً
إن الحدٌث فً عثمان لد َكثُر وفشا فً ك ّل مصر  ،وفً ك ّل وجه وناحٌة  ،فإذا جاءكم كتابً هذا  ،فاد ُ
ّ
ً
األولٌن  ،وال تتركوا خبرا ٌروٌه أحد من المسلمٌن فً أبً تراب إال وتؤتونً بمنالض له فً الصحابة " ..
فضائل الصحابة والخلفاء ّ
ٌقول ابن أبى حدٌد عن الفترة األموٌة فً الحكم وأثرها فً علم الحدٌث فً شرح نهج البالغة ( ج  3ص  ) 15ما ٌلً :
" ظهر حدٌث موضوع  ،وبهتان منتشر  ،ومضى على ذلن الفمهاء والمضاة والوالة  ،وكان أعظم الناس فً ذلن بلٌة المراء المراإون
والمستضعفون الذٌن ٌظهرون الخشوع والنسن  ،فٌفتعلون األحادٌث لٌحظوا بذلن عند والتهم وٌمربوا مجالسهم وٌصٌبوا به األموال
والضٌاع والمنازل  ،حتى انتملت تلن األخبار واألحادٌث إلى أٌدي الدٌّانٌن الذٌن ال ٌستحلون الكذب والبهتان  ،فمبلوها وروها وهم
ٌظنون أنها حك  ،ولو علموا أنها باطلة لما رووها وال تدٌنوا بها " ..
ٌقدم لنا ابن أبى حدٌد فً نفس المصدر السابك ( ج  4ص  ) 73نموذجا من لٌام معاوٌة بتزوٌره للحدٌث النبوي لخدمة أغراضه
السٌاسٌة  ،فمال أنه بذل لسمرة ابن جندب مائة ألف درهم حتى ٌروى أن هذه اآلٌة نزلت فً على بن أبى طالب  :ومن الناس من
ٌعجبن لوله فً الحٌاة الدنٌا وٌشهد هللا على ما للبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فً األرض لٌفسد فٌها وٌهلن األرض الحرث
والنسل وهللا ال ٌحب "  ..وأن اآلٌة التً بعدها  :ومن الناس من ٌشرى نفسه ابتغاء مرضات هللا  ..نزلت فً عبد الرحمن بن ملجم (
لاتل علً )  ..فلم ٌمبل  ،فبذل له مائتً ألف درهم  ،فلم ٌمبل  ،فبذل له ثالثمائة ألف  ،فلم ٌمبل  ،فبذل له أربع مائة ألف  ،فمبل " ..
هناك قصة أخرى عن " الصحابً " سمرة بن جندب الذي كان ٌتاجر بالخمر فً عهد " الصحابً الخلٌفة " عمر بن الخطاب ،
ونقلت فضٌحته أغلب كتب السنة  ،وقتل ثمانٌة آالف مسلم بالبصروة  ،وكان ٌشترى بآٌات هللا ثمنا قلٌال  ،وبشر رسول هللا بنهاٌته
فً النار بطرٌق غٌر مباشر  ،كما سنرى فٌما ٌلً :
روى مسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه ( ج  3ص  ، ) 75وأحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  1ص
 ، ) 305والبخاري – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  2ص  263وإن كان كعادته أخفى اسمه )  ،والحمٌدى – توفى فً
عام  219هـ  -فً مسنده ( ج ص  ) 154ما ٌلً :
" حدثنا سفٌان حدثنا عمر بن دٌنار لال  :أخبرنً طاووس أنه سمع ابن عباس ٌمول  " :بلغ عمر أن سمرة باع خمرا ً فمال  :لاتل هللا
سمرة  ،ألم ٌعلم أن رسول هللا لال  :لعن هللا الٌهود  ،حرمت علٌهم الشحوم فجملوها – أي أذابوها  -فباعوها " ..
روى الطبري – توفى فً عام  310هـ  -فً تارٌخ األمم والملون ( ج  4ص  ) 176ما ٌلً :
" أن زٌاد بن أبٌه استخلف سمرة بن جندب على البصرة ( ألن ٌزٌد أرسل زٌاد إلى الكوفة لمواجهة الحسٌن ) وأتى الكوفة  ،فجاء (
أي عاد من الكوفة إلى البصرة ) ولد لتل ثمانٌة آالف من الناس فمال له  :هل تخاف أن تكون لتلت أحدا برٌئة ؟ لال سمرة  :لو لتلت
إلٌهم مثلهم ما خشٌت ! " ..
روى الذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً سٌر أعالم النبالء ( ج  3ص  ) 183عن أنس بن حكٌْم ( كان من أهل العراق ) أنه لال
ما ٌلً :
" كنت أمر بالمدٌنة فؤلمى أبا هرٌرة  ،فال ٌبدأ بشًء حتى ٌسؤلنً عن سمرة فإذا أخبرته بحٌاته فرح  ،فمال ( أبو هرٌرة )  :إنا كنا
ى من الموت ،
عشرة فً بٌت  ،فنظر رسول هللا فً وجوهنا  ،ثم لال  :آخركم موتا فً النار  ،فمد مات منا ثمانٌة  ،فلٌس شًء أحب إل ّ
فكان سمرة آخرهم موتا "  ..لال الذهبً " وكان سمرة لد لتل بشرا كثٌرا " ..
ولد سمى رسول هللا ( ص ) سمرة بن جندب بالمضار لمخالفته طلب النبً له  ،وإصرار على إحداث الضرر بؤحد األنصار  ،وٌتضح
ذلن من الحدٌث التالً :
روى أبو داود – توفى فً عام  275هـ  -فً سننه ( ج  3ص  ) 315عن واصل مولى أبى عٌٌنة ما ٌلً :
" سمعت أبا جعفر دمحم بن على ٌحدِّث عن سمرة  ،انّه كانت لسمرة عضد من نخل فً حائط رجل من األنصار  ،لال  :ومع الرجل
أهله  ،لال  :فكان سمرة ٌدخل إلى نخله فٌتؤذى به وٌشك علٌه  ،فطلب إلٌه أن ٌبٌعه  ،فؤبى  ،فطلب إلٌه أن ٌنالله  ،فؤبى  ،لال  :فهبه

اا لألنصاري  :اذهب فاللع نخله " ..
له ولن كذا وكذا أمرا ً رغبة فٌه  ،فؤبى  ،فمال  :أنت مضار  ،فمال رسول ّ
( مالحظة  :ورغم ما ذكرناه عن سمرة بن جندب الدموي إال أن أصحاب الصحاح الستة ( أحمد لٌس منهم ) ٌروون عنه بعض األحادٌث النبوٌة  ،فكٌف ٌكون
ذلن وهو من ضرب عرض الحائن بكالم النبً فً حٌاته وتنبؤ له النبً بالهالن  ،وسفن دماء ثمانٌة آالف من المسلمٌن ؟! :
زوجها ولٌّان  ،فهً لألول منهما  ،ومن
ي امرأة ّ
 حدٌث سمرة فً سنن الترمذي ( رلم  ) 1110وسنن أبى داود ( رلم ) 2088عن رسول هللا أنه لال  " :أ ّباع بٌعا ً من رجلٌن فهو لألول منهما " ..
– حدٌث سمرة فً مسند أحمد ( ج  5ص  ) 22عن رسول هللا أنه لال  " :البٌّعان بالخٌار مالم ٌفترلا " ..
– حدٌث سمرة فً مسند أحمد ( ج  5ص  ) 11عن رسول هللا أنه لال " نهى رسول هللا ْ
أن ٌخطب الرجل على خطبة أخٌه أو ٌبتاع على بٌعه " ..
– حدٌث سمرة فً مسند أحمد ( ج  5ص  ) 13عن رسول هللا أنه لال  " :الرجل ّ
أحك بعٌن ماله إذا وجده وٌتبع البائع من باعه " ..
– حدٌث سمرة فً مسند أحمد ( ج  5ص  ، ) 12وسنن أبى داود ( ج  3ص  ) 179عن رسول هللا أنه لال  " :من أحاط حائطا ً على أرض فهً له "..
تودي " ..
 حدٌث سمرة فً مسند أحمد ( ج  5ص  ، ) 8وسنن أبى داود ( ج  3ص  ) 296عن رسول هللا أنه لال  " :على الٌد ما أخذت حتّى َ حدٌث سمرة فً صحصح مسلم ( ج  1ص  ) 7عن رسول هللا أنه لال  " :من حدّث عنً حدٌثا ً ٌرى أنّه كذب فهو أحد الكاذبٌن " .. حدٌث سمرة فً سنن ابن ماجه ( ج  2ص  ) 947عن رسول هللا أنه لال  " :من لتل فله السّلب " .. حدٌث سمرة فً مسند أحمد ( ج  5ص  ، ) 10وسنن ابن ماجه ( ج  2ص  ) 1410عن رسول هللا أنه لال  " :الحسب  :المال والكرم التموى ".. حدٌث سمرة فً مسند أحمد ( ج  5ص  ) 10عن رسول هللا أنه لال  " :المٌت ٌعذّب بما نٌح علٌه " .. حدٌث سمرة فً مسند أحمد ( ج  5ص  ) 85عن رسول هللا أنه لال  " :المرأة خلمت من ضلع وانّن ْإن ترد إلامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها " ..
الحدٌث ٌعتبر من اإلسرائٌلٌات  ،وهو فً سفر التكوٌن ( اإلصحاح الثانً  " : ) 24 – 23وبنً الرب اإلله الضلع التً أخذها من آدم  ،امرأة واحضرها إلى
آدم  ،فمال آدم هذه اآلن عظم من عظامً ولحم من لحمً.. " ..
 -حدٌث سمرة الشاذ فً مسند أحمد ( ج  5ص  ) 12عن رسول هللا أنه أذن فً الخمر بعدما نهى عنها .. )..

ب
ذكر ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  11ص  ) 46أن إبراهٌم بن دمحم ابن عرفة المعروف ـ
نفطوٌه لال إن أكثر األحادٌث فً فضائل الصحابة افتعلت فً أٌام بنً أمٌة تمربا ً إلٌهم بما ٌظنون أنهم ٌرغمون أنوف بنً هاشم  ،ولد
صفت هذه األحادٌث بؤسلوب ٌجعل من كل صحابً  ،بالمعنٌٌن اللغوي واالصطالحً  ،لدوة صالحة ألهل األرض وتصب اللعنات
على كل من سب أحدا منهم أو اتهمه بسوء ..
ودٌن وفتوةٍة ومروءةٍة  ،وحسن خلك  ،ولد فً عام  244هـ  ،توفى
( مالحظة ٌ :عتبر نفطوٌه من كبار المحدثٌن والنحوٌٌن والشعراء  ،سكن بغداد  ،كان ذا سن ٍةة
ٍة
فً عام  323هـ ) ..

قال جمال الدٌن أبو الحجاج ٌوسف المزي – توفى فً عام  742هـ  -فً تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال ( ج  6ص  ) 124بشؤن
الخوف عن ذكر اإلمام علً ( ع ) نمال عن الحسن البصري ما ٌلً :
ّ
ّ
ي عن ٌونس بن عبٌد  ،لال :سؤلت الحسن  ،للت ٌ :ا أبا سعٌد ! إنن تمول :لال رسول هللا وإنن لم تدركه ! لال :
" عن الحسن البصر ّ
ٌا ابن أخً ! لمد سؤلتنً عن شًءٍة ما سؤلنً عنه أحد لبلن  ،ولوال منزلتن منًّ ما أخبرتن  ،إنًّ فً زمان كما ترى  ،وكان فً عمل
ً بن أبً طالب  ،غٌر أنًّ فً زمان ال أستطٌع أن أذكر علٌّا ً " ..
الحجّاج  ،ك ُّل شًءٍة سمعتنً ألول  :لال رسول هللا ،فهو عل ّ
ذكر ابن قتٌبة – توفى فً عام  276هـ  -فً عٌون األخبار ( ج  2ص  ) 112عن الشعبً أنه لال ما ٌلً :
" ماذا لمٌنا من آل أبً طالب؟ إن أحببناهم لُتلنا  ،وإن أبغضناهم دخلنا النار " ..
( مالحظة  :الشعبً هو عامر بن شراحٌل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمدانً الشعبً  ،ولد بالكوفة فً عهد الخلٌفة الثانً  ،ولد كان عرضة االنتمام من
المختار الثمفً الموالى ألهل البٌت  ،وكذلن من الحجاج الثمفً الموالى لألمويٌن  ،مات الشعبً بالكوفة فً عام  103هـ ) ..

ذكر ابن أبى حدٌد – توفى فً  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  4ص  ) 63عن تزوٌر الحدٌث فً عهد معاوٌة ما ٌلً :
ً ّ :
ً تمتضً
إن معاوٌة وضع لوما ً من الصحابة ولوما ً من التابعٌن على رواٌة أخبار لبٌحة فً عل ّ
" لال الشٌخ أبو جعفر االِسكاف ّ
ً
الطعن فٌه والبراءة منه  ،وجعل على ذلن جعال ٌُرغب فً مثله  ،فاختلموا ما أرضاه ،منهم :أبو هرٌرة  ،وعمرو بن العاص ،
والمغٌرة بن شعبة  ،ومن التابعٌن  :عروة بن الزبٌر " ..
ذكر الطبري – توفى فً عام  310هـ  -فً تارٌخ األمم والملون ( حوادث عام  51هـ ) ما ٌلً :
" روى أبو الفدا عن الشافعً أنه أسر إلى الربٌع أن ال تمبل شهادة أربعة من الصحابة وهم  :معاوٌة وعمرو بن العاص والمغٌرة
وزٌاد "  ..وربما كان هذا هو السر الذي دفع ابن معٌن للمول عندما سئل عن الشافعً لال  :إنه لٌس بثمة ..

روى البٌهقى – توفى فً عام  458هـ  -فً السنن الكبرى ( ج  5ص  ، ) 17وابن المٌم – توفى فً عام  751هـ  -فً زاد المٌعاد
( ج  1ص  ) 179ما ٌلً :
ّ
عام َح َّج معاوٌة بن أبً سفٌان  ،وهما ٌذكران التمتّع
" عن مح ّمد بن عبد هللا :أنّه سمع سعد بن أبً ولاص والضحّان بن لٌس
َ ،
بالعمرة إلى الح ّج  ،فمال الضحّان  :ال ٌصنع ذلن إالّ من َج ِهل أمر هللا تعالى  ،فمال سعد  :بئسما للتَ ٌا ابن أخً  ،لال الضحّان  :فإنّ
ّ
الخطاب نهى عن ذلن  ،لال سعد  :لد صنعها رسول هللا وصنعناها معه " ..
عمر بن
ٌروى ابن عساكر – توفى فً عام  571هـ  -فً تارٌخ دمشك ( ج  2ص  ) 236عن عبد هللا بن عامر الٌحصبى ما ٌلً :
" سمعت معاوٌة على المنبر بدمشك ٌمول  :أٌها الناس إٌاكم وأحادٌث رسول هللا  ،إال حدٌثا كان ٌذكر على عهد عمر  ،فإن عمر كان
ٌخٌف الناس فً هللا عز وجل " ..
ذكر الذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً تذكرة الخواص ( ج  1ص  ) 5أن معاوٌة لال لعماله ما ٌلً :
" علٌكم من الحدٌث بما كان فً عهد عمر  ،فإنه كان لد أخاف الناس فً الحدٌث عن رسول هللا " ..
الزبٌر بن بكار ٌفضح تزوٌر األموٌٌن
ذكر الزبٌر بن بكار فً الموفّمٌّات ( ص  ) 333 / 332عن عبد الرحمن بن ٌزٌد أنه لال ما ٌلً :
فمر بالمدٌنة  ،فدخل علٌه الناس  ،فسلّموا علٌه  ،وركب إلى مشاهد
ً عهد ّ ،
" لدِم علٌنا سلٌمان بن عبد الملن حا ّجا ً سنة  82وهو ول ّ
ً ( ص ) التً صلّى فٌها  ،وحٌث أُصٌب أصحابه بؤُحد  ،ومعه أبان بن عثمان وعمرو بن عثمان وأبو بكر بن عبد هللا  ،فؤتوا به
النب ّ
ُ
َضٌخ و َم ْشربة أ ّم إبراهٌم وأحد  ،وك ّل ذلن ٌسؤلهم وٌخبرونه ع ّما كان  ..ث ّم أمر أبانَ بن عثمان أن ٌكتب له سٌرة
لُباء  ،ومسجد الف ِ
ّ
ً ( ص ) ومغازٌه  ،فمال أبان  :هً عندي  ،لد أخذتها ُمصحّحة ع ّمن أثك به  ..فؤمر بنسخها  ،وألمى فٌها إلى عشرة من الكتاب ،
النب ّ
فكتبوها فً ٍةّ
رق  ،فل ّما صارت إلٌه  ،فإذا فٌها ذكر األنصار فً العمبتٌن  ،وذكر األنصار فً بدر  ..فمال :ما كنت أرى لهإالء الموم
هذا الفضل  ،فإ ّما أن ٌكون أهل بٌتً غمصوا علٌهم  ،وإ ّما أن ٌكونوا لٌس هكذا  ،فمال أبان بن عثمان  :أٌّها األمٌر  ،ال ٌمنعنا ما
ّ
بالحك  :هم على ما وصفنا لن فً كتابنا هذا  ..لال  :ما حاجتً إلى أن أنسخ ذان حتّى
صنعوا بالشهٌد المظلوم من خذالنه أن نمول
َ
ُ
أذكره ألمٌر المإمنٌن  ،لعلّه ٌخالفه  ،فؤمر بذلن الكتاب فخ ِ ّرق  ،ولال  :أسؤل أمٌر المإمنٌن ( أي عبد الملن بن مروان ) إذا رجعت
فإن ٌوافمه  ،فما أٌسر نسخه  ..فرجع سلٌمان بن عبد الملن  ،فؤخبر عبد الملن بالذي كان من لول أبان  ،فمال عبد الملن  :وما حجّتن
ف أه َل الشام أُمورا ً ال نرٌد أن ٌعرفوها  ..لال سلٌمان  :فلذلن ٌا أمٌر المإمنٌن أمرت بتخرٌك
أن ت ِمدم بكتاب لٌس لنا فٌه فضل؟! ت ُ ِ ّ
عر ُ
فصوب رأٌه " ..
ما كنت نسخته حتّى أستطلع رأي أمٌر المإمنٌن ،
ّ
( ست مالحظات  :المالحظة األولى  :تبٌن الفمرة بوضوح أن تزوٌر األموٌٌن للحدٌث لم يتولف فمط عند إخفاء منالب أهل البٌت  ،بل تعداه لٌشمل أٌضا إخفاء
منالب أي فئة غٌرهم  ،وألنهم كانوا بال منالب  ،فمد لاموا بعملٌة عكسٌة  ،أي بنسب منالب اآلخرٌن لهم ونسب مثالبهم لغٌرهم ..
المالحظة الثانٌة  :كان عبد الرحمن بن ٌزٌد من األتمٌاء كحال أخٌه معاوٌة  ،أما أبوه فهو ٌزٌد بن معاوٌة  ،وهو من لتل اإلمام الحسٌن فً عام  61هـ ومعه
العشرات من العترة النبوٌة الطاهرة  ،وفى العام الذي ٌلٌه هجمت لواته على المدٌنة فمتلت عشرة آالف واغتصبت أغلب بناتها ونسائها  ،وهو ما ٌطلك علٌه "
مولعة الحرة " ..
المالحظة الثالثة  :كان عبد الملن بن مروان تمٌا  ،لكنه تحول منذ مولعة الحرة بالمدٌنة  ،بل إنه هو من أرشد جٌش ٌزٌد على أفضل أماكن الغزو للمدٌنة ،
وعندما تولى السلطة فً عام  65هت تحول إلى لاتل  ،لال فٌه الطبري فً تارٌخ األمم والملون ج  5ص  213ما ٌلً  " :نفذ وصٌة أبٌه فمال  :أٌها الناس :
من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فٌه عٌناه  ،ومن سكت مات بدائه ! ثم نزل  ،فنظر إلى ما كان من دواب الخالفة فحازه  ،وكان جبارا ً عنٌدا ً "  ..وهو
المإسس الثانً – بعد معاوٌة – للدولة األموٌة  ،وهو أٌضا أبو الملون األربعة  ،الولٌد وسلٌمان وٌزٌد وهشام  ..ونالحظ هنا أنه هو من رفض تسجٌل الحمائك
التارٌخٌة التً احتفظ بها إبان بن عثمان ..
المالحظة الرابعة  :تولى سلٌمان بن عبد الملن بن مروان الخالفة فً عام  96هـ  ،فسادت فً بداٌة خالفته لغة التسامح  ،فؤطلك عشرات اآلالف ممن اعتملهم
الحجاج خاصة بالعراق  ،لكنه غٌر سٌاسته وغلب علٌها طابع االنتمام فمتل بعض المٌادات العسكرٌة  ،وأهمل األبطال منهم – كما فعل مع موسى بن نصٌر
96
وطارق بن زٌاد – ولرب إلٌه بنً عرله  ،فانتشر الفساد فً بالطه  ،لكنه جهز جٌشا لفتح المسطنطٌنٌة وألسم أال ٌعود إال ولد فتحت  ،فمات فً عام
مرابطا فً شمال حلب عن عمر ٌبلغ  55عاما  ،وخلفه عمر بن عبد العزٌز ..
المالحظة الخامسة  :أبان وعمرو هما ولدا عثمان بن عفان  ،وأبو بكر هو ابن عبد هللا بن عمر ..
المالحظة السادسة  :ولد الزبٌر بن بكار فً عام  172هـ بالمدٌنة  ،هو من نسل عبد هللا بن الزبٌر ٌ ،عتبر من أشهر علماء التارٌخ واألدب فً العصر
لاض بمكة سنة 256هـ ،
العباسً  ،عدّ له األدٌب المإرخ ابن الندٌم المتوفى فً عام  385هـ كتبه فً التارٌخ واألدب فكانت  31كتابا ً  ،توفً الزبٌر وهو ٍة
وعمره أربع وثمانون سنة .. ) ..

المغٌرة بن شعبة ٌفضح سٌاسة رفٌقه معاوٌة
ذكر المسعودي – توفى فً عام  346هـ  -فً مروج الذهب ( ج  4ص  ، ) 41وابن أبى حدٌد – توفى فً عام 656هـ  -فً شرح
نهج البالغة ( ج  5ص  )129أن شعبة بن المغٌرة لال لصدٌمه معاوٌة بن أبى سفٌان ما ٌلً :
" إنن لد بلغت سنا ٌا أمٌر المإمنٌن ! فلو أظهرت عدال وبسطت خٌرا فإنن لد كبرت  ،ولو نظرت إلى إخوتن من بنً هاشم فوصلت
أرحامهم فوهللا ما عندهم الٌوم شًء تخافه  ،فمال لً :هٌهات هٌهات ! ملن أخو تٌم فعدل وفعل ما فعل  ،فوهللا ما عدا أن هلن  ،فهلن
ذكره إال أن ٌمول لائل  :أبو بكر  ،ثم ملن أخو عدي فاجتهد وشمر عشر سنٌن فوهللا ما عدا أن هلن فهلن ذكره إال أن ٌمول لائل :
عمر  ،ثم ملن أخونا عثمان فملن رجل لم ٌكن أحد فً مثل نسبه فعمل ما عمل وعمل به  ،فوهللا ما عدا أن هلن فهلن ذكره  -وذكر ما
فعل به  -وأن ابن أبى كبشة ٌصرخ به فً كل ٌوم خمس مرات أشهد أن دمحما رسول هللا فؤي عمل ٌبمى مع هذا؟ ال أم لن وهللا إال دفنا
دفنا " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :كان معاوٌة ٌسخر بن النبً ( ص ) وٌلمبه بابن أبى كبشة  ،وهو رجل من خزاعة خالف لرٌشا فً عبادة األوثان  ،فلما
خالفهم النبً ( ص ) فً عبادة األوثان أٌضا شبهوه به  ،ولٌل :إنه كان جد النبً ( ص ) من لبل أمه فؤرادوا أنه نزع فً الشبه إلٌه ..
المالحظة الثانٌة  :علك ابن أبى حدٌد على سخرٌة معاوٌة المذكورة للنبً بمول ما ٌلً  " :ولد طعن كثٌر من أصحابنا فً دٌن معاوٌة ،ولم ٌمتصروا على
تفسٌمه  ،ولالوا عنه أنه كان ملحدا ال ٌعتمد النبوة ،ونملوا عنه فً فلتات كالمه وسمطات ألفاظه ما ٌدل على ذلن " .. ) ..

المغٌرة بن شعبة ٌورط صدٌقه معاوٌة
ذكر الٌعقوبى – توفى فً عام  284هـ  -فً تارٌخه ( ج  2ص  ، ) 220 / 219وابن خلدون فً تارٌخه ( ج  3ص  )19أن
المغٌرة بن شعبة أٌام معاوٌة  -كان معاوٌة لد واله الكوفة عام  42هـ ثم عزله وولى عبد هللا بن عامر بن كرٌز  ،فغاظ المغٌرة ذلن -
عزم على شًء  ،فنادي غالمه ٌ :ا غالم  ،شد رحلً  ،ولدم بغلً  ،فخرج  ،حتى أتى دمشك  ،فدخل على معاوٌة  ،فمال له بعد كالم
بٌنهما ٌ :ا أمٌر المإمنٌن  ،كبرت سنً  ،وضعفت لوتً  ،وعجزت عن العمل  ،ولد بلغت من الدنٌا حاجتً  ،ووهللا ما آسً على شًء
منها إال على شًء واحد لدرت به لضاء حمن  ،وودت أنه ال ٌفوتنً أجلً وأن هللا أحسن علً معونتً  ،لال معاوٌة  :وما هو ؟ لال :
كنت دعوت أشراف الكوفة إلى البٌعة لٌزٌد ابن أمٌر المإمنٌن بوالٌة العهد بعد أمٌر المإمنٌن  ،فمدمت ألشافهه بذلن  ،وأستعفٌه عن
العمل  ،فمال سبحان هللا ٌ -ا أبا عبد الرحمن  -إنما ٌزٌد ابن أخٌن  ،ومثلن إذا شرع فً أمر لم ٌدعه حتى ٌحكمه  ،فنشدتن هللا إال
رجعت فتممت هذا  ،فخرج من عنده  ،فلمً كاتبه  ،فمال  :ارجع بنا إلى الكوفة  ،وهللا لمد وضعت رجل معاوٌة فً غرز ال ٌخرجها
منه إال سفن الدماء ( المصة إختصرناها لطولها ) ..
( مالحظة  :المغٌرة بن شعبة كان من أصحاب بٌعة الرضوان  ،ونراه فً هذه المصة لد أسس لفتنة أفنت الحسنٌن ( ع ) وومعه أربعون تمرٌبا من أهل البٌت
النبوي ولسمت ظهر المسلمٌن  ،كما أنه فعل ما فعل فً مشاركته الهجوم على بٌت الزهراء ( ع ) مع عمر وآخرٌن  ،أضف على ذلن ما ذكره المإرخون
بدوره فً لتل ولى نعمته عمر  ،فهو من استؤجر أبا لإلإة رغم الحظر الذي فرضه عمر على غٌر المسلمٌن لدخول المدٌنة  ،فؤٌن هً عدالة الصحابة التً
ٌروج لها أصحاب الفكر األموي من وهابٌة وسلفٌة ؟! ألم ٌفضح حدٌث الحوض ذلن فضحا ال رٌب فٌه ؟! ) ..

ولد سار المروانٌون ( أبناء عمومة السفٌانٌٌن ) على نفس معاوٌة  ،فرفعوا من سمف رصٌدهم تزوٌرا فً الحدٌث النبوى وحطوا من
لدر أهل البٌت بإلغاء الحدٌث النبوي عنهم ..
ٌقول ابن المغازلى الشافعً المذهب – توفى فً عام  483هـ  -فً منالب على ( ص  ) 142أن هشام بن عبد الملن طلب من ابن
شهاب الزهري أن ٌروي ّ
..
ً
أن لوله تعالى فً سورة النور آٌة  :11والذي تولّى ِكب ُْرهُ له عذاب الٌم نزل فً عل ّ
وٌقول ابن المغازلى فً المصدر السابمة ( ص  ) 142أن ابن شهاب الزهري كان ٌحدث معمرا حدٌثا فً اإلمام علً ( ع )  ،فمال له
ما ٌلً :
ً
ّ
ً وذكره  ،للت :فما بالن ادّعٌت مع الموم
" اكتم هذا الحدٌث واطوه دونً  ،فإن هإالء (أي المروانٌٌن ) ال ٌعذرون أحدا فً تمرٌظ عل ّ
ٌا أبا بكر!! ولد سمعت الذي سمعت؟ لال :حسبن ٌا هذا! إنّهم أشركونا فً أموالهم فانحططنا لهم فً أهوائهم " ..
أصبح الناس فً زمن معاوٌة واألموٌٌن من بعده ٌتسابمون على الحدٌث  ،بل كانت فً بعض األحٌان تتولف مكانتهم االجتماعٌة على
حجم ما تمتلكه العائالت من أحادٌث  ،ولد أدى ذلن فً نهاٌة األمر إلى اختالق أحادٌث كثٌرة من طلب الدنٌا ..
ٌقول النووي – تتوفى فً عام  676هـ  -فً شرح صحٌح مسلم ( ج  1ص  ) 81ما ٌلً :

" ّ
ي جاء إلى ابن عبّاس فجعل ٌحدّث وٌمول  ،لال رسول هللا ،لال رسول هللا  ،وابن عبّاس ال ٌؤذن لحدٌثه وال ٌنظر
أن بشٌر العدو ّ
ُ
مرة إذا سمعنا رجالً
ّ
ّ
ا
ن
ك
ا
ن
إ
:
ّاس
ب
ع
ابن
فمال
!
تسمع
وال
هللا
رسول
عن
حدثن
أ
،
لحدٌثً
تسمع
أران
ال
لً
ما
!
ّاس
ب
ع
بن
ٌا
:
فمال
إلٌه.
ّ
ٌمول " لال رسول هللا " ابتدرته أبصارنا وأصغٌنا إلٌه بآذاننا  ،فل ّما ركب الناس الصعب والذلول لم نؤخذ من الناس إالّ ما نعرف " ..
ذكر ابن أبً حدٌد – توفً فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  2ص  )189 / 188خطبة اإلمام علً ( ع ) عن تزوٌر
الحدٌث ما ٌلً :
" إن فً أٌدي الناس حما ً وباطالً  ،وصدلا ً وكذبا ً  ،وناسخا ً ومنسوخا ً  ،وعاما ً وخاصا ً  ،ومحكما ً ومتشابها ً  ،وحفظا ً ووهما ً  ،ولمد
ً متعمدا ً فلٌتبوأ ممعده من النار " ..
ُكذّ َ
ِب على رسول هللا ( ص ) على عهده  ،حتى لام خطٌبا ً  ،فمال  " :من كذب عل ّ
وإنما أتان بالحدٌث أربعة رجال  ،لٌس لهم خامس :رجل منافك مظهر لإلٌمان متصنع باإلسالم  ،ال ٌتؤثم وال ٌتحرج ٌ ،كذب على
رسول هللا ( ص ) متعمدا ً  ،فلو علم الناس أنه منافك كاذب لم ٌمبلوا منه  ،ولم ٌصدلوا لوله  ،ولكنهم لالوا :صاحب رسول هللا ( ص )
 ،رأى ،وسمع منه  ،ولمف عنه  ،فٌؤخذون بموله  ،ولد أخبرن هللا عن المنافمٌن بما أخبرن ،ووصفهم بما وصفهم به لن  ،ثم بموا بعده
( ص )  ،فتمربوا إلى أئمة الضاللة  ،والدعاة إلى النار بالزور والبهتان  ،فولوهم األعمال  ،وجعلوهم حكاما ً على رلاب الناس  ،فؤكلوا
بهم الدنٌا  ،وإنما الناس مع الملون والدنٌا  ،إال من عصم هللا.. " ...
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :علك ابن أبً حدٌد علً حدٌث اإلمام علً فً المصدر المذكور بموله ما ٌلً :
" واعلم أن هذا التمسٌم صحٌح  ،ولد كان فً أٌام الرسول منافمون  ،وبموا بعده  ،ولٌس ٌمكن أن ٌمال :إن النفاق مات بموته .والسبب فً استتار حالهم بعده
أنه  ،كان ال ٌزال ٌذكرهم بما ٌنزل علٌه من المرآن  ،فإنه مشحون بذكرهم ...فلما انمطع الوحً بموته  ،لم ٌبك من ٌنعى علٌهم سمطاتهم  ،وٌوبخهم على
أعمالهم  ،وٌؤمر بالحذر منهم ،وٌجاهر هم تارة  ،وٌجاملهم تارة  ،وصار المتولً لألمر بعده ٌحمل الناس كلهم على كاهل المجاملة ،وٌعاملهم بالظاهر .وهو
الواجب فً حكم الشرع والسٌاسة الدنٌوٌة ...ولسكوت الخلفاء عنهم بعده خمل ذكرهم  ،فكان لصارى أمر المنافك أن ٌسر ما فً للبه ،وٌعامل المسلمٌن
بظاهره  ،فتحت علٌهم البالد ،وكثرت الغنائم ،فاشتغلوا بها عن الحركات التً كانوا ٌعتمدونها أٌام رسول هللا ،وبعثهم الخلفاء مع األمراء إلى بالد فارس
والروم ،فؤلهتهم الدنٌا عن األمور التً كانت تنمم منهم فً حٌاة رسول هللا  ،ومنهم من استمام فً اعتماده ،وخلصت نٌته ،لما رأوا الفتوح....
 ،فإنه
وبالجملة :لما تركوا تركوا ،وحٌث سكت عنهم سكتوا عن اإلسالم ،وأهله .إال فً دسٌسة خفٌة ٌعملونها ،نحو الكذب الذي أشار إلٌه أمٌر المإمنٌن
خالط الحدٌث كذب كثٌر  ،صدر عن لوم غٌر صحٌحً العمٌدة  ،لصدوا به اإلضالل  ،وتخبٌط الملوب والعمائد  ،ولصد به بعضهم التنوٌه بذكر لوم كان لهم
فً التنوٌه بذكرهم غرض دنٌوي  ،ولد لٌل :إنه افتعل أٌام معاوٌة خاصة حدٌث كثٌر على هذا الوجه  ..ولم ٌسكت المحدثون الراسخون فً علم الحدٌث عن
هذا  ،بل ذكروا كثٌرا ً من األحادٌث الموضوعة وبٌنوا وضعها  ،وأن رواتها غٌر موثوق بهم  ،إال أن المحدثٌن إنما ٌطعنون فٌما دون طبمة الصحابة  ،وال
ٌتجاسرون فً الطعن على أحد من الصحابة  ،ألن علٌه لفظ الصحبة " ..
المالحظة الثانٌة ٌ :شرح حذٌفة بن الٌمان فً عدة نصوص طبٌعة المنافمٌن الذٌن دخلوا اإلسالم كرها وخرجوا منه – بعدة وفاة النبً – طوعا  ،فٌمول :
 " -1إن المنافمٌن الٌوم شر منهم على عهد رسول هللا  ،كانوا ٌومئ ٍةذ ٌسِرون  ،والٌوم ٌجهرون "  ..راجع صحٌح البخاري ( ج  9ص  ، ) 72وصحٌح مسلم
( حدٌث رلم .. ) 1847
 " -2إنما كان النفاق على عهد النبً فؤما الٌوم فإنما هو الكفر بعد اإلٌمان "  ..راجع صحٌح البخاري ج  5ص .. 31
 " -3إنكم الٌوم معشر العرب لتؤتون أمورا ً إنها لفً عهد رسول هللا النفاق على وجهه "  ..راجع مسند أحمد ج  5ص .. 391
 " -4إن كان الرجل لٌتكلم بالكلمة على عهد رسول هللا فٌصٌر منافما ً وإنً ألسمعها من أحدكم فً الممعد الواحد أربع مرات .. " ..راجع مسند أحمد ج 5
ص .. ) 390

المرحلة الخامسة  :تمع المرحلة الخامسة داخل المرحلة الرابعة  ،فمد حظٌت والٌة عمر بن عبد العزٌز
عام 101هـ ) بؤشٌاء ثالثة :
 -1منع سب اإلمام علً ( ع ) على المنابر ..
 -2إعادة بعض الحموق المغتصبة من أهل البٌت – وأهما فدن – إلٌهم ..
 -3ضرورة تدوٌن الحدٌث النبوي من خالل ابن شهاب الزهري وأبى بكر بن دمحم بن عمرو ابن حزم فمط ..

( من عام  99هـ حتى

ذكر البخارى – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  1ص  ، ) 36الدارمى – توفى فً عام  255هـ  -فً سننه ( ج  1ص
 ) 126عن عبد هللا بن دٌنار ما ٌلً :
" كتب عمر بن عبد العزٌز إلى أبً بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم :أن أكتب إلى بما ثبت عندن من الحدٌث عن رسول هللا (ص) ،
وبحدٌث عمر  ،فإنً لد خشٌت درس العلم وذهابه " ..
ذكر بن أبى حاتم – توفى فً عام  327هـ  -فً الجرح والتعدٌل ( ج  1ص  ) 21طلب عمر بن عبد العزٌز من أبى بكر بن دمحم بن
عمرو بن حزم أن ٌكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والماسم بن مح ّمد فكتبه له ..

الذهبً فً تارٌخه ( ج  5ص

(مالحظتان  :المالحظة األولى  :أبو بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم كان أمٌر المدٌنة فً عهد عمر بن عبد العزٌز ٌ ..مول
 ) 313عنه ما ٌلً :
صهُ ٌالوتة
" أبو بكر بن دمحم ابن عمرو بن حزم  ...أمٌر المدٌنة  ،ثم لاضً المدٌنة  ...لال أبو الغصن المدنً :رأٌت فً ٌد أبً بكر بن حزم خاتم ذهب ف ُّ
حمراء! للت :لعله ما بلغه التحرٌم ! وٌجوز أن ٌكون فعله وتاب! ولٌل :كان رزله فً الشهر ثالث مئة دٌنار  ،توفى فً عام  120هـ " ..
لث  :عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة هً تابعٌة أنصارٌة  ،هً خالة أبى بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم  ،كان جدها سعد من كبار
المالحظة الثا ة
أصحاب النبً األنصار  ،ولدت فً  29هـ وتربت فً بٌت أم المإمنٌن عائشة وكانت خادمتها وتعلمت منها علم الحدٌث  ،توفت فً عام  106هـ ) ..

لكن مشروع عمر بن عبد العزٌز كان مصٌره الفشل فً مهده لألسباب التالٌة :
 -1طلب الخلٌفة عمر من ابن شهاب الزهري عالم األموٌٌن فً بالطهم ومن أبى بكر بن دمحم بن عمر ابن حزم األنصاري النسب
وشربوكنزا المال من خٌرات األموٌٌن..
ا
واألموي الهوى أن ٌموما بجمع الحدٌث  ،وهما من أكال
 -3طلب الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز أن تدون أحادٌث أبً بكر وعمر وعثمان وسنتهم  ،وأحادٌث عائشة إلى جانب أحادٌث النبً
صلى هللا علٌه وآله أما أحادٌث أبً هرٌرة فمد كتب لهم الخلٌفة  ..راجع ابن سعد فً الطبمات الكبرى ج  7ص .. 447
 -2لتل عمر بن عبد العزٌز لبل أن ٌنتهً أبو بكر بن دمحم ابن حزم األنصاري بمهمته التً هً فً األصل مشكون فً نجاحها ..
كانت كل الدالئل تشٌر إلى أن الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز سٌموت لرٌبا على أٌدي األموٌٌن  ،وهو ما حدث بالفعل  ،فمد مات مسموما
بعد ثالثة أعوام على خالفته  ،وعادت األمور إلى أسوأ م ما كنت علٌه لبل أن ٌتولى عمر بن عبد العزٌز الخالفة  ،حتى األحادٌث التً
جمعت فً عهده تم الخالص منها ..
ابن شهاب الزهري  ،نموذجا للتزٌٌف فً عصر األموٌٌن
عرف عن ابن شهاب الزهري أنه كان فً بالط الولٌد بن عبد الملن وٌستفٌد من عطاٌا بنً أمٌة  ،كما كان معلما ألوالد هشا م بن عبد
ُ
الملن  ،ولد ولد الزهري فً عام  52هـ وتوفى فً عام  124هـ عن عمر ٌبلغ  72عاما  ،ونضع النماط التالٌة علٌه :
 -1كان ابن شهاب الزهري ٌكره ا إلمام علً ( ع ) رغم علمه بالحدٌث المتواتر فً ذلن " ال ٌحبه إال مإمن وال ٌبغضه إال منافك )
رواه أحمد فً مسنده ( فضائل الصحابة ج  2ص .. ) 648
قال ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح تهج البالغة ( ج  9ص  ) 690ما ٌلً :
" وكان الزهري من المنحرفٌن عنه م  ،وروى جرٌر بن عبد الحمٌد عن دمحم بن شٌبة لال  :شهدت مسجد المدٌنة  ،فإذا الزهري وعروة
بن الزبٌر جالسان ٌذكران علٌّا  ،فناال منه  ،فبلغ ذلن علً بن الحسٌن فجاء حتى ولف علٌهما فمال  :أما أنت ٌا عروة فإن أبً حاكم
أبان إلى هللا فحكم ألبً علً أبٌن  ،وأما أنت ٌا زهري فلو كنت بمكة ألرٌتن كٌر أبٌن " ..
 -2جالس ابن شهاب الزهري أحد سوأ األموٌٌن الذٌن لتلوا المسلمٌن واستؤنس بحدٌثهم  ،وأخذ جوائز وهداٌا منهم  ،واغتنى بمالهم ،
والطبٌعً فً هذه الحالة أن ٌفتى لهم بما ٌحبون ..
قال اإلمام الغزالً – توفى فً عام  505هـ  -فً إحٌاء علوم الدٌن ( ج  2ص  ) 143فً ذلن ما ٌلً :
" ولما خالط الزهري السلطان كتب أخ له فً الدٌن إلٌه  :عافانا هللا وإٌّان أبا بكر من الفتن  ،فمد أصبحت بحال ٌنبغً لمن عرفن أن
ٌدعو لن هللا وٌرحمن  ،أصبحت شٌخا كبٌرا لد أثملتن نعم هللا لما ف ّهمن من كتابه وعلّمن من سنّة نبٌّه دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم  ،ولٌس
اس َوال ت َ ْكت ُ ُمونَهُ ) واعلم أن أٌسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنن
كذلن أخذ هللا المٌثاق على العلماء .لال هللا تعالى (  :لَت ُ َب ٌِّنُنَّهُ ِللنَّ ِ
بدنون ممن لم ٌإدّ حما ولم ٌترن باطال حٌن أدنان  ،اتّخذون لطبا تدور علٌن رحى ظلمهم ،
آنست وحشة الظالم وس ّهلت سبٌل البغً ّ ،
وجسرا ٌعبرون علٌن إلى بالئهم  ،وسلّما ٌصعدون فٌه إلى ضاللتهم ٌ ،دخلون بن الشن على العلماء وٌمتادون بن للوب الجهالء  ،فما
خربوا علٌن  ،وما أكثر ما أخذوا منن فٌما أفسدوا علٌن من دٌنن  ،فما ٌإمنن أن تكون ممن لال هللا
أٌسر ما عمروا لن فً جنب ما ّ
صالة َ ) اآلٌة .وإنن تعامل من ال ٌجهل وٌحفظ علٌن من ال ٌغفل فداو دٌنن فمد دخله
ف أَضا ُ
عوا ال َّ
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم خ َْل ٌف
تعالى فٌهم ( فَ َخلَ َ
سمم  ،وهٌّئ زادن فمد حضر سفر بعٌد  ،وما ٌخفى على هللا من شًء فً األرض وال فً السماء .والسالم " ..
قال ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  2ص  ، ) 389والخطٌب البغدادي – توفى فً عام  463هـ  -فً

تمٌٌد العلم ( ص  ، )107وابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة والنهاٌة ( ج  9ص  ، ) 341عن ابن شهاب الزهري أنه
لال ما ٌلً :
" كنّا نكره كتابة العلم  ،حتّى أكرهنا علٌه هإالء األمراء  ،فرأٌنا أن ال نمنعه أحدا ً من المسلمٌن " ..
قال ابن عبد البر – توفى فً عام  463هـ  -فً جامع بٌان العلم وفضله ( ج  1ص  ) 77عن ابن شهاب الزهري أنه لال ما ٌلً :
" استكتبنً الملون فؤكتتبتهم  ،فاستحٌت هللا إذ كتبتها للملون وال أكتبها لغٌرهم " ..
قال الذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً تذكرة الحفاظ ( ج  1ص  ) 108ما ٌلً :
" لال سعٌد بن عبد العزٌز  :أدّى هشام عن الزهري سبعة آالف دٌنار دٌنا  ،وكان ٌإدّب ولده وٌجالسه  ،للت  :وفد فً حدود سنة ٓ٨
على الخلٌفة عبد الملن  ،فؤعجب بعلمه ووصله ولضى دٌنه " ..
قال ابن حجر العسقالنً – توفى فً عام  852هـ  -فً تهذٌب التهذٌب ( ج  4ص  ) 197فً ذلن ما ٌلً :
" حكً الحاكم عن ابن معٌن أنّه لال  :أجود األسانٌد  :األعمش عن إبراهٌم عن علممة عن عبد هللا .فمال له إنسان  :األعمش مثل
الزهري .فمال  :ترٌد من األعمش أن ٌكون مثل الزهري! الزهري ٌرى العرض واإلجازة  ،وٌعمل لبنً أمٌة .واألعمش فمٌر صبور
مجانب للسلطان  ،ورع عالم بالمرآن " ..
 -3روى ابن شهاب الزهري عن عمر بن سعد  ،وهو من لتل اإلمام الحسٌن ( ع ) سبط رسول هللا
لال ابن حجر العسمالنً فً تهذٌب التهذٌب ( ج  7ص  ) 396فً هذا الشؤن عن الزهري ما ٌلً :
" عنه الزهري ولتادة  ،لال ابن معٌن  :كٌف ٌكون من لتل الحسٌن ثمة ؟ " ..
ورغم ما ٌشوب محاولة عمر بن العزٌز من شوائب ذكرناها فً ابن شهاب الزهري وأبى بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم  ،إال أن
األحادٌث التً جمعاها قد اختفت بفعل فاعل بعد أن جمعت كل النسخ ..
ٌروى ابن حجر العسقالنً – توفى فً عام  852هـ  -فً تهذٌب التهذٌب ( ج  12ص  ) 39أن ابن عمر بن عبد العزٌز لال للناس
بعد وفات أبٌه أن كل األحادٌث التً جمعت فً عهد أبٌه لد ضاعت !! ..
ٌقول ابن عبد البر – توفى فً عام  463هـ  -فً جامع بٌان العلم وفضله ( ج  1ص  ) 76عن ابن شهاب الزهري ما ٌلً :
سنَن ،فكتبناها دفترا ً دفتراً ،فبعث إلى ك ّل أرض له علٌها سلطان دفتر " ..
" أمرنا عمر بن عبد العزٌز بجمع ال ُّ
هناك مسؤلة أخرى خطٌرة وهامة تم التؤسٌس لها فً هذه المرحلة  ،وهى خلط أعمال أصحاب رسول هللا ( وما فٌها من االجتهاد
ورفض النصوص ) بالسنة النبوٌة  ،ومساواة النوعٌن على أنهما سنة رغم الفارق الكبٌر بٌنهما ..
فهاهو عمر بن العزٌز ٌطلب من ابن شهاب الزهري وأبى بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم أن ٌؤخذا من عمر بن الخطاب  ،ومن
المعروف أنه أكثر أصحاب رسول هللا ( ص ) فً االجتهاد والتؤوٌل ..
ٌقول الخطٌب البغدادي – توفى فً عام  463هـ  -فً تمٌٌد العلم ( ص  ، ) 107 / 106وابن عبد البر – توفى فً عام  463هـ -
فً جامع بٌان العلم وفضله ( ج  1ص  ) 77 / 76ما ٌلً :
ً ث ّم لال:
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" أخبرنا صالح بن كٌسان  ،لال  :اجتمعت أنا والزهر ّ
ّ
نكتب ما جاء عن أصحابه  ،فإنّه سنّة  ،فملت أنا :لٌس بسنّة فال نكتبه  ،لال :فكتب ولم أكتب  ،فؤنجح وضٌّعت " ..
( مالحظة  :صالح بن كٌسان هو أبو الحارث  ،ولد فً عام  40هـ بالمدٌنة  ،عمل بالفمه كهال  ،وكان مإدبا ألوالد عمر بن عبد العزٌز عندما كان والٌا
بالمدٌنة  ،توفى فً عام  140عن عمر ٌزٌد عن المائة  ،نمل عنه مالن بن أنس فى الموطؤ ) ..

وربما كان هذا الشعور الذي توارثه علماء المسلمٌن وراء الكثٌر منهم فً رفعة أصحاب رسول هللا إلى مرتبة عالٌة  ،لد تصل أحٌانا
إلى مرتبة العصمة  ،رغم أنه كان منهم من شرب الخمر من بعد وفاة النبً أو لتل أو زنى  ،ومنهم من ضرب بالنصوص عرض

الجدار كما ذكرنا..
ٌقول العالمة موسى جار هللا فً الوشٌعة ( ص  ) 77ما ٌلً :
ُ
ً الشارع فً إثبات
" ونحن فمهاء أهل السنّة والجماعة  ،نعتبر سٌرة الشٌخٌن :الصدٌّك والفاروق أصوالً تعادل سنن النب ّ
الشرعٌّة فً حٌاة األمة وإدارة الدولة  .ونمول َّ
إن الخالفة الراشدة معصومة عصمة الرسالة المعصومة "..

األحكام

( مالحظة  :ولد موسى جار هللا فً روسٌا فً عام  1878م وكان شٌخ اإلسالم هنان وإمام للجامع الكبٌر فً بتروجراد ( لٌنٌن جراد ) وٌعتبر كتاب الوشٌعة
أشهر كتبه وفٌه أدب الرحالت فً العالم اإلسالمً  ،توفى موسى بالماهرة فً عام .... ) 1949

فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن كارثة منع تدوٌن الحدٌث النبوي  ،فإلى لماء ..
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