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 بیان واجب

 حول عنوان الكتاب

 

في ) شیخ المضیرة(إّن بعض الناس قد فھم من وضع كلمة : حّدثني صدیق كریم قال
وقد استغربت من أن یذھب ! عنوان الكتاب إّنما كان لغرض بعید، وھو إزدراء أبي ُھریرة

مة لم یدرس وكأنَّ الذي یرمینا بھذه التھ! مثل ھذا الفھم الخاطئ إلى ذھن ذي لّب أو علم
ذلك بأّن ھذا اللقب لم یكن شیئًا جدیدًا ابتدعناه !! تاریخ أبي ُھریرة وال یعرف من أمره شیئًا

من عند أنفسنا، وإّنما ھو عریق في القدم مضى علیھ أكثر من ثالثة عشر قرنًا، إذ أّنھ یرجع 
ّما نھم أبو إلى عھد معاویة بن أبي سفیان الذي كانت ھذه المضیرة من أطایب أطعمتھ، فل

ُھریرة فیھا، واشتھر ذلك بین الناس لّقبوه بھا، ولزمھ ھذا اللقب من ذلك العھد، وجرى على 
مثل الزمخشري : ألسنة الناس ذكره، ثّم دّونھ المؤّرخون وكبار العلماء والُكّتاب في مؤّلفاتھم
عقد لھ مقامة  إذ. في ربیع األبرار وفي أساس البالغة، وبدیع الزمان الھمذاني في مقاماتھ

، وشرح اُألستاذ اإلمام محّمد عبده أمرھا وأمر شیخھا، )المقامة المضیریة(خاّصة سّماھا 
مًا كال)1()المضاف والمنسوب(ومناصرتھ لمعاویة شرحًا الذعًا، وتكّلم عنھ الثعالبي في كتابھ 

طویًال، وال نستوعب كّل ما قیل في ھذه المضیرة وشیخھا فیرجع إلى ذلك في موضعھ من 
 .ھذا الكتاب

ولو أنَّنا كّنا نحن الذین ابتدعنا ھذا اللقب في دھرنا، وأفشیناه لكان لھذا الفھم شيء من 
 !األعتبار

ّنى علیھ بشيء غیر یتبّین من ذلك أنَّنا لم یكن لنا قصد سي ألبي ُھریرة وال نرید أن نتج
معروف من تاریخھ، وإّنما الذي دعانا إلى ذلك ـ أنَّنا بسبیل ترجمتھ ترجمة مفّصلة، وال 
یمكن ذلك إّال باستیعاب كّل ما یّتصل بھذه الترجمة، وأّن أّول شيء یجب أن یعني بھ المؤّرخ 

د الزم اسم أبي ق) شیخ المضیرة(أن یذكر اسم َمن یؤّرخ لھ كامًال غیر منقوص، وألّن لقب 
ُھریرة، فال ینفك عنھ بحیث إذا ُأطلق فإنَّھ ال ینصرف إّال إلیھ، ولم ُیلّقب أحد غیره بھذا اللقب 

; على مدى الدھور، فقد وجب علینا أن نذكر اسمھ ولقبھ الذي اقترن بھ، وأصبح جزءًا منھ 

                                                           
 .1965، واُألخرى في سنة 1908طبع ھذا الكتاب في مصر مّرتین إحداھما في سنة ) 1(



ماذا یكون جوابنا إذا قال إذ !! ولو نحن أغفلنا ذلك لحاسبنا التاریخ على إغفالھ حسابًا عسیرًا
كیف تؤّرخ لرجل ال یعرف الناس اسمھ كامًال؟ لقد عّرفتھم في كتابك بأنِّھم عندما جھلوا : لنا

وبقى علیك أن تعّرفھم بلقبھ الذي جاءه ! اسمھ الذي سّماه بھ أھلھ كّنوه ُبھریرة كان یلعب بھا
یك ویخرج كتابك مستوفًى التي كان یحّبھا، وبذلك تكون قد أّدیت ما عل) مضیرتھ(من 

 .مستوعبًا

ھذه ھي حقیقة األمر في شأن عنوان الكتاب نذكرھا على وجھھا لَمن یفھم ویعقل، وال 
علینا ممَّن ال یفھم وال یعقل، وھذه الصفحة قد جعلناھا في مفتتح كتابنا، لنضع بھا األمر في 

إنَّھ سمیع . فیھ الرشد والصوابنصابھ، ولتكون تبصرة ُألولي األلباب، ھدانا اهللا جمیعًا لما 
 .مجیب

 

 

  ھذا الكتاب 

 

 

 

 ھذا الكتاب

 

ُأقّدم كتابًا ما عرفت صاحبھ من قبل، وإذا كان جھل مثلھ خموًال في اإلّطالع وقصورًا 
 .في النشاط، فإّني أحمد لعدّوه أن زّكاه عندي وھو یبالغ بتجریحھ والعدوان علیھ

للدكتور السباعي، إذ استھدفھ ھذا بنقد عاطفي ) السّنة(ولقد عرفتھ أّول مّرة في كتاب 
الصافیة، األمر الذي أتاح لي شرف الدفاع ) أضوائھ(وفي ) أبو رّیة(دّلني على القیمة في 

 .)2(عن الحقیقة فیھ وفي كتابھ المذكور دون معرفة بھ، وال إلمام بكتابھ

فعرفت عالمًا متبّحرًا یلین بیده الموضوع الصعب، ) أضوائھ(وعرفتھ بعد ذلك من خالل 
محتواه وینھض بھ، وفي الحّق أّنھ من أنفس ما أنتجتھ ویرتفع بناؤه منھجّیًا، یوازن شكلھ 

 .الدراسات اإلسالمّیة الحدیثة، وأھداھا في فّن الوصول إلى الحقیقة

                                                           
ن ھذا الكتاب بھذه الكلمة القیمة التي تفّضل بھا العالم الكبیر اُألستاذ صدر الدین شرف الدین وقد رأینا افتتحت الطبعة اُألولى م) 2(

 .إثباتھا في كّل طبعة تصدر من ھذا الكتاب



بل ھو فلّذة منھ تناولھا ) األضواء(الكتاب الذي نقّدمھ عن كتاب ) شیخ المضیرة(وال یقل 
) اإلحیاء(اء یغني محصول المؤّلف بالتحسین، وخّصھا برعایة أبرزتھا عمًال مستقًال ذا عط

 .المعتبر الیوم أحد مصادر تقّدمنا األساسیة

وقد أوضحنا غیر مّرة أّن تجدید األبحاث القدیمة شيء، ونبش الضغائن شيء آخر، وأّن 
التناول الموضوعي ھو القیاس في التمییز بینھما، وال حاجة للتأكید أّن أوَّلھما نافع، وثانیھما 

حذیر منھ ھو الخلط بینھما، فالخلط خبط یثیر الحفائظ وینتج الفتن، ضاّر، ولكن ما یجب الت
 .وال ینفع إّال األعداء

أقول ھذا وُأشیر إلى العّالمة مؤّلف ھذا الكتاب، الناھض شاھدًا من عشرات الشواھد 
على نتائج الخلط المشار إلیھ، أفلیس من أغرب ما یسمعھ المرء المعاصر أن یحاَصر كاتب 

 حولھ السدود واألقفال لرأي قاده إلیھ الدلیل، وحركھ نحوه الجھر بالحقِّ؟ ُحّر وُتضرب

وھي محنة إذا وجدت في القرون الوسطى مسوغًا من ) أبو رّیة(تلك ھي محنة العّالمة 
عشوائّیة المرحلة فلیس لھا في عصرنا أدنى مسّوغ، وأغرب ما في ھذه المحنة أن طّوقھا 

أبو (الطوق اشترك في حبكھ حول . معھود في األزمنة الغابرةمن صنع غیر الحّكام خالفًا لل
كّتاب كالسباعي أحاطوه باألراجیف وافتراءات منفردة، وناشرون استغّلوا ظرفھ ھذا ) رّیة

فاشترطوا لنشر كتابھ تجریده من حقوق المؤّلف، ولك أن تجد بین ھؤالء وُأولئك سبب 
 .تطّوعنا لنشر ھذا الكتاب الجلیل

ویسوقون ) أبو رّیة(سباعي وأمثالھ سیؤّكدون للبسطاء من قّرائھم تھمة تشّیع بقى أّن ال
التھمة ـ كما جاءت في كتاب السّنة ـ بُأسلوب المرجفین، ولیت السباعي یحیي عصره لیخّفف 
على نفسھ ثقل ھذا اُألسلوب الغلیظ، فالتشّیع لم َیعّد كفرًا، وال إلحادًا في الدین، ولم یعد التسنن 

، وال خروجًا على اإلسالم كذلك، وإّنما ھما في مفھوم الوعي الحدیث جدوالن یتأّلف ضاللة
منھما نھر اإلسالم الكبیر، فال ُیخّطأ اإلسالم متدّیٌن تشّیع أو تسّنن، أّما الذین ُیخّطئونھ حّقًا 

 .فإنَّما ھم المرجفون المفّرقون المتعصبون من الفریقین

حثًا علمّیًا ینفض عنھما غبار القدم رسالة ال یقّدرھا حّق والبحث في الحدیث والمحّدثین ب
 .قدرھا إّال مسلم یعیش اإلسالم بعلم وإخالص

ھدانا اهللا لما فیھ صالح أنفسنا ومصلحة ُأّمتنا، وال یشّذ عن ھذین تألیف ھذا الكتاب وال 
 .نشره، وال االنتفاع بقراءتھ واقتنائھ
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  بعة اُألولى مقدمة الط

 

 

 

 مقّدمة الطبعة اُألولى

 

الذي استفاض أمره » أضواء على السّنة المحّمدیة«كان ھذا الكتاب فصًال من كتابنا 
وأحّدث دوّیًا ھائًال بین أرجاء العالم اإلسالمي، مّما لم یحدث مثلھ لكتاب آخر في عصرنا 

، وعلى أّنھ قد ظفر والحمد )3()في الشعر الجاھلي الذي أّلفھ الدكتور طھ حسین(غیر كتاب 
، فإّن بعض َمن ُأصیبوا هللا من كبار العلماء، وقادة الفكر بالتقدیر الكریم، والثناء الجمیل

بالحشویة والجمود قابلونا بالشتم القاذغ، والسب الوضیع، فلم نلتفت إلیھم، وتركناھم في 
 .ضاللھم یعمھون

ولو أّن ھذه الفئة قد التزمت معنا الطریق السوّي، الذي یقضي بھ النقد العلمي النزیھ، 
حمأة الُسباب، وزاغت عن سبیل  لقابلناھم مسرورین ولنازالنھم فرحین، ولكّنھا ارتطمت في

 .الصواب، فلذلك سقط معھا الخطاب

ولقد كان أكثر ما نالنا من شتم الشاتمین، وقذف القاذفین، مرّده إلى ما بّیناه من تاریخ 
وما أظھرناه في ھذا التاریخ من حقائق مذھلة لم تكن معروفة لھم من قبل، ) أبي ُھریرة(

ولم یلبثوا أن ھّبوا لیخّففوا عنھم ما أصابھم ! منھا یصعقونفصدموا بھا، ودھشوا لھا، وكادوا 
من ھول الصدمة، فلم یجدوا غیر الوسیلة التي یحسنونھا، فأطلقوا ألسنتھم بسّبنا، وشھروا 

الدكتور (أقالمھم لشتمنا، وقد كان أقذرھم شتمًا، وأفحشھم سبابًا شامي أزھري، سّمى نفسھ 
وكأنَّھ أراد أن ! ھم، وكان بحّق فارس حلبتھمفقد فاقھم في مضمار )4()مصطفى السباعي

 .)5(وحده في فّن الھجاء فكَأنھ) ُعییر(یستعلن بأنَّھ 

                                                           
ھذا عدا جمیع المجالت التي تتجر بالّدین في . في مصر، والحجاز والشام; بلغ ما صدر في نقد كتابنا إلى الیوم خمسة عشر كتابًا ) 3(

 بالد المسلمین وال نعلم ماذا سیظھر غدًا؟
وَمن الذي منحھ ھذا اللقب؟ إّن كّل ما یعرف عنھ أّنھ تخّرج في األزھر كُأولئك اآلالف ! ؟)الدكترة(ین جاءتھ ھذه ال ندري من أ) 4(

على أّن ھذا اللقب قد ھان أخیرًا في بالدنا، حّتى فقد معناه المعروف عند . وال میزة لھ علیھم بشيء! الذین یتخّرجون فیھ كّل عام
 .غیرنا

 .حذفنا ھذا مقدار صفحة ونصف للسبب الذي بّیناه فیما بعد مقّدمة الطبعة الثانیة) 5(



ومن أجل ھذه العاصفة الھوجاء التي ُاثیرت علینا رأینا أن نعید النظر في دراسة تاریخ 
من جمیع نواحیھ دراسة مستفیضة شاملة، حّتى تبدو للّناس شخصیة ھذا  )6()شیخ المضیرة(

الصحابي المشھور على حقیقتھا، وتّتضح لھم على وجھھا ـ فرجعنا إلى ما بین أیدینا من 
المصادر الموثوق بھا عند أھل السّنة ـ وقد اعتمدنا علیھا وحدھا في ھذه الدراسة ولم نرجع 

 !إنَّھ یأتینا بكالم ال نعرفھ، وال نثق بھ: إلى غیرھا، حّتى ال یرمینا غبي جاھل بالتشّیع ویقول
وكذلك عدنا إلى ما كّنا قد احتّجناه لدینا من المواد التي استخرجناھا من بطون ھذه الُكُتب 
أثناء دراستنا الطویلة بموضوع كتابنا الكبیر، تلك الدراسة التي استغرقت أكثر من خمس 
عشرة سنة، ولم ننشر كّل ما فیھا في الطبعة اُألولى مراعاة لإلختصار، وإشفاقًا على َمن ال 

إذا نحن فاجأناھم بكّل ما ال ! حتملون صولة الحّق من أن یصیب عقولھم وعقائدھم َمّسی
 !!وما ال یعقلون! یفھمون

رجعنا إلى كّل ذلك لنسّوي منھ بحثًا كامًال مستوفي لتاریخ أبي ُھریرة، غیر مبالین أن 
، وقد یطول ھذا البحث أو یقصر، ألّن موضوعھ خطیر، والكالم فیھ لیس بالسھل الیسیر

نھجت فیھ منھجًا واضحًا مستقیمًا ـ وھو سبیل المؤّرخ الذي یتحّرى الصدق واألمانة مبتغیًا 
بعملھ وجھ اهللا ورضا العلم، وأداء حّق التاریخ ـ فإذا ھو انحرف عن ھذا الصراط المستقیم، 

 .ومال بھ عن النھج القویم، ضلَّ وغوى

غیره، وال یعنیني بعد ذلك أن یغضب ھذا ھو منھجي الذي اّتخذتھ في كتابي ھذا وفي 
عليَّ زید، أو یرضى عّني عمرو، وال أكتم القّراء أّنھ منھج شاّق عسیر، ولكّني استعذبتھ 
ورضیت بھ مغتبطًا ألنَّھ سبیل الحّق، ولیس بعد الحّق إّال الّضالل، وقد استعنت اهللا فیھ 

 .فأعانني، واستھدیتھ فھداني

ى رأیتھ قد امتّد وطال فبلغت صفحاتھ حوالي خمسین وما كدت أفرغ من بحثي ھذا حّت
 .على حین أّنھ كان في األصل ال یتجاوز خمسین صفحة )7(ومئة صفحة

داه الذي یریده، لزادت صفحات ولو أّني أطعت القلم وأطلقت من عنانھ، لیجري إلى م
 .الكتاب على ذلك كثیرًا، ولكّني كبحت من جماحھ، ووقفت عند ھذا الحّد بھ

ثّم رأیت من التدبیر أن أفرده في كتاب برأسھ لیعّم النفع بھ، واالستفادة منھ، وإّني أقّدمھ 
وأصبح بال  الیوم بعد أن أوفى من التحقیق على الغایة وبلغ من اإلستقصاء أقصى النھایة،

مراء مرآة مجلّوة ُتصّور تاریخ ھذا الصحابي المعروف تصویرًا صادقًا من یوم أن َقِدَم على 
                                                           

للثعالبي لتقرأ ما قالھ في ھذه المضیرة التي َنَھم أبو ُھریرة فیھا، واشتھر ذلك عنھ ) المضاف والمنسوب(من كتاب  86راجع ص ) 6(
 .وسیقابلك نبأ ذلك في ھذا الكتاب) شیخًا لھا(حّتى جعلوه 

 .صفحة وستزید في ھذه الطبعة على الطبعة اُألولى كثیرًا 193استغرقت ھذه الصفحات في الطبعة اُألولى ) 7(



وھو بخیبر فقیرًا معدمًا، إلى أن توّفى في قصره المنیف بالعقیق غنّیًا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 
 .مثریًا

ضحة المعالم من جمیع فإذا أنت نظرت في ھذه المرآة المصقولة تراءت لك شخصیتھ وا
وخلفائھ األربعة، وماذا كان شأنھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(جھاتھا، وانكشفت لك حیاتھ في زمن النبّي 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(بین سائر الصحابة في ھذه الفترة ونھى عمر لھ عن الروایة عن رسول اهللا 
إذا ھو روى، ثّم مصادرتھ لشطر وضربھ بالدّرة من أجل ذلك وإنذاره إّیاه بالنفي إلى بالده 

أموالھ لما آنس منھ عدم أمانتھ في والیتھ ـ وما كان بعد ذلك من إمعانھ في الروایة بعد أن 
خلى لھ الجّو بموت كبار الصحابة واختفاء دّرة عمر التي كانت تباشر ظھره عندما كان 

أّول (حّتى كان بذلك  یروي ـ ولكثرة ھذه الروایة على قّلة زمن صحبتھ اّتھموه في روایتھ
ـ ثّم تشّیعھ لبني ُأمّیة بعد أن انتزعوا الحكم اغتصابًا، وعّطلوا حكم ) راویة اّتھم في اإلسالم

الشورى في اإلسالم، وأصبحوا ملوكًا في األرض بیدھم األمر والنھي والرفع والخفض، 
ك من نوالھم ورفدھم فكان من دعاتھم وأولیاھم، یناصرھم بلسانھ وروایاتھ، وما نالھ لقاء ذل

التي كانت من أفخر أطعمة معاویة حّتى بلغ من ) المضیرة(وأطایب أطعمتھم، وبخاّصة 
نھمھ وحّبھ لھا، أن ُلّقب بھا، وظّل ھذا اللقب یالزمھ وُیعرف بھ على مدِّ الزمن كما ستراه في 

 ..كتابنا ھذا ولذلك جعلناه عنوانًا لھذا الكتاب

یر ذلك قّصتھ العجیبة ذات الفصول الثالثة الغریبة عندما ویشھد القارئ في تاریخھ غ
 ).بسط الثوب، والوعاءین، والِمزود(حطب في حبل معاویة، وذلك فیما رواه من أحادیث 

 .وھذه القّصة تعتبر وال ریب من أروع قصص التاریخ اإلسالمي

روایاتھ،  وقد أمطنا اللثام عن أھّم ما یجب على المسلمین وغیر المسلمین معرفتھ من
، حّتى ُتعلم على حقیقتھا، )صلى اهللا علیھ وآلھ(ومبلغ نصیبھا من الصدق ومدى نسبتھا إلى النبّي 

وُتؤخذ على مقدار وزنھا، وذلك ألّن في أكثرھا مشكالت یحتج بھا علینا أعداء الدین، 
ـ في ھذه الروایات، وُیرسل ) یدلس(وتضیق بھا صدور المؤمنین ـ وذلك أّنھ كان 

الذي اختلف ) الُمرسل(ـ كما نّص علیھ علماء الحدیث أنفسھم ـ یعتبر في حكم ) لتدلیسا(و
 .العلماء في األخذ بھ، ومنھم َمن منع ذلك منعًا باّتًا

 .ومن أجل ذلك اّتجھت عنایتنا إلى تاریخھ دون سائر الصحابة

ائق العلمیة ھذا بعض ما ینطوي علیھ ھذا الكتاب الذي بین یدیك، وفیھ غیر ذلك من الحق
 .ما لم یضّمھ من قبل كتاب

وإّني إذ أنشره الیوم لعَلى ثقة بما سینالني من وراء نشره، ولكن كّل ما ألقاه في سبیلھ، 
 :سیكون وال ریب مّما أغتبط بھ وأسّر لھ، ورحم اهللا ابن حزم حیث یقول



ل صدمة، َمن حّقق النظر، وراض نفسھ على السكون إلى الحقائق ـ وإن آلمتھا في أّو«
 .»كان اغتباطھ بذم الناس إّیاه، أشّد وأكثر من اغتباطھ بمدحھم إّیاه

 عن جیزة الفسطاط ـ بالقاھرة

 

 

 

 محمود أبو رّیھ

 



 



  مقدمة الطبعة الثانیة 

 

 

 مقّدمة الطبعة الّثانیة

 

من إقبال القّراء ما كنت أظن ـ عندما ظھرت الطبعة اُألولى من ھذا الكتاب ـ أّنھ سینال 
 .علیھ، ورضاھم عنھ، وتقدیرھم إّیاه، مثل ما نال، والحمد هللا

ذلك أّنھ لم یكد ینقضي على ظھوره زمن قلیل حّتى انتشر بین األرجاء ونفدت نسخھ 
 .كّلھا، مّما دعا إلى إعادة طبعھ

اجعة وقد رأیت قبل تقدیمھ للطبعة الثانیة أن ُألقي علیھ نظرًة طویلة لكي أراجعھ مر
دقیقة، وما أن قرأتھ حّتى استبان لي أّنھ یحتاج إلى تنقیح في بعض مواضیعھ، وإلى تفصیل، 

 .أو إیضاح في مواضیع ُأخرى

ألبي ُھریرة عن المدینة إلى البحرین ولّما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(من ذلك أمر إقصاء النبّي 
 !صحابة جمیعًامّما لم ُیفعل بغیره من ال! یقض فیھا إّال عامًا وبعض عام

 .فقد أوردنا ھذا األمر المھم بغیر أن نبّین عللھ ودواعیھ

ومن ذلك أمر ضرب عمر لھ ونھیھ إّیاه عن روایة الحدیث، وكیف یقصده وحده بھذا 
قد آثره من  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الضرب وھذا النھي، على حین أّن أبا ُھریرة قد زعم أّن النبّي 

وأّنھ ـ كما افترى ناعق جھول ظھر في ھذه األّیام  )8()وب واألجربةبالث(دون الصحابة كّلھم 
صلى اهللا علیھ (ثّم كان یتتبع أخبار النبّي ) الیمن(ـ قد أسلم منذ أّول البعثة المحّمدّیة وھو في بالده 

 !ویعلم ما كان ینزل علیھ من وحي وغیره، إلى أن قدم علیھ بعد وقعة خیبر وھو بمّكة )وآلھ

وثّم أمر اقتضى لخطره أن نبّینھ ونفّصل القول فیھ، ألّن تاریخ أبي ُھریرة ال یعرف إّال 
ذلك أّنھ ـ كما ثبت ـ لم یبد نجمھ الُمنطفي، ولم یظھر شخصھ المختفي، ; منھ وال یتم إّال بھ 

ُألموي، الذي استظّل بظّلھ، وبلغ رغد العیش من رفده، ولم تكثر أحادیثھ إّال في العھد ا
 .الغریبة إّال بتأییده، وقد كان قبلھا من المغمورین

 .ومن أجل ذلك عقدنا فصًال مستوفي تحّدثنا فیھ عن دولة بني ُأمّیة وكیف نشأت

البیان، أو الزیادة،  وال ُنطیل بذكر كّل المواضع التي تولیناھا بالتنقیح، أو التفصیل، أو
 .حّتى أصبح الكتاب وهللا الحمد في صورة مستوعبة كاملة

 :وبرغمنا

                                                           
 .ستقرأ قّصة ھذا الثوب وھذه األجربة في موضعھا في ھذا الكتاب وھي قّصة شائقة) 8(



وأن ما ! نرّد فیھا على ما اّتھمونا بھ من التشّیع )9(أن نأتي في ھذه الطبعة بكلمة :أّوًال
بھ إلى إخواننا من الشیعة، وقد سبقت ننشره في كتبنا لم یكن للحّق وال للعلم وإّنما لنزدلف 

 :ھذه الفریة بھتیة ُأخرى، قذفونا بھا فقالوا

وإّنھا من أجل ذلك قد مألت أیدینا من دوالرتھا التي » إّننا نعمل لمصلحة أمریكا«
 !یعرفونھا، بما غمرت جیوبھم منھا

تاب ظھر أخیرًا باسم أن نأتي في آخر كتابنا ھذا بإلمامة مررنا فیھا مّرًا خفیفًا بك :وثانیًا
لشاب ُیدعى عجاج الخطیب، وساعده على تألیفھ جمھرة كبیرة ) أبو ُھریرة راویة اإلسالم(

 .من شیوخ الدین

وقد اضطررنا لكتابة ھذه اإللمامة على حین أّن ھذا الكتاب ـ في حقیقة أمره ـ ال یستحق 
 !أن ینظر إلیھ، وأّن مصّنفھ ال یستأھل أن ُیرد علیھ

 .ا سبب ھذا اإلضطرار في مقّدمة ھذه اإللمامة فال نعود إلى بیانھ ھناوقد بّین

  مقدمة الطبعة الثالثة 

 

 

 مقّدمة الطبعة الثالثة

 

نقّدمھا للقّراء بعد أن أصبحت كاملة )  شیخ المضیرة(ھذه ھي الطبعة الثالثة من كتاب 
یلھا إلى القّراء بغیر أن ُنقابل بما مستوفاة والحمد هللا، وقد كّنا نتمّنى أن تّتخذ الطبعة الثانیة سب

تعودنا أن یقابل بھ كّل كتاب یظھر لنا من أذى الجاھلین، وشتائم الجامدین، ولكن ما  كّل 
 !یتمّنى المرء یدركھ

فشاءت األقدار، أن ینبعث من دمشق ُأستاذنا ناصبي اسمھ محّمد عّزة دروزة فأرسل إلینا 
رمانا بھ من قبل شیخ ناصبي آخر اسمھ مصطفى خطابًا یطفح ھجوًا وشتمًا من جنس ما 

الّسباعي وھو من دمشق كذلك، وكان ذنبنا عندھما وعند أشباھھما ما نكشف للناس من 
حقائق عن معاویة بن أبي سفیان وحكمھ، وعمَّن كان یناصره من الصحابة على بغیھ، ومّما 

على أبي ) كذا(وأّني أحقد أّني أطعن في أعظم دولة إسالمّیة، : جاء في خطاب ھذا الدروزي
وأّني أحمل العقدة أو العقیدة الشیعّیة ! ُھریرة، وأّني أصطنع منھج كّتاب الشیعة في إیران

... وكالم غیر ذلك كثیر مّما ال فائدة فیھ وال عائدة). كذا(التي ال تبالي بحّجة ومنطق وحقیقة 
                                                           

ونصف، وذلك بعد أن وكذلك حذفنا من مقّدمة الطبعة اُألولى مقدار صفحة ; حذفنا ھذه الكلمة وقد كانت تقع في سبع صفحات ) 9(
جاءنا نبأ وفاة الشیخ مصطفى السباعي، إذ ال یصح أن نناقش میتًا، أو ننازل جثمانًا أودع قبره، ووّكلنا األمر بیننا وبینھ وبین 

 .غیره إلى اهللا



ھل أّن أبا ُھریرة كان ُیلّقب ومن العجب أَن ھذا الدروزي یزعم أّنھ مؤّرخ إسالمي وھو یج
، كأّن كّل )م1965(تموز سنة  2بشیخ المضیرة، وھذا الخطاب مسّجل من دمشق ومؤّرخ 

، )10(َمن ینطق بكلمة حّق عن معاویة وحكمھ وظلمھ ُیعّد شیعّیًا، وویل لھ من النواصب
 .وأتباعھم الذین یؤمنون بما یؤمنون بھ

 .  وكتاب! وفي مصر ظھر ُكتّیب

 

 !!الُكتّیب

السّنة في مكانھا وفي (صفحة من القطع الصغیر عنوانھ  90أّما الُكتّیب في حوالي 
ذھب ) الدكتور عبد الحلیم محمود(لمؤّلف ُیسّمى ـ كما جاء على ظھر ھذا الُكتّیب ) تاریخھا

أضواء (ثلثاه في كالم عن كتابة الحدیث، واسوّد الثلث الباقي في نقد بعض ما جاء في كتابنا 
) بالفسق(وطعن فینا وفي دیننا ـ إذ رماني الشیخ المسلم الصوفي ) على السّنة المحّمدّیة

ج من فیھ ـ وكان علیھ قبل أن واستشھد على ذلك بآیة من كتاب اهللا العزیز ـ كبرت كلمة تخر
إذا كان بیتك من زجاج فال ترِم الناس (یقترف ھذا اإلثم الكبیر أن یذكر الحكمة المعروفة 

 !وفي ھذا كفایة ـ وال نزید علیھ... ففي ذلك خیر لھ) بالحجارة

ولقد علمت قبل ظھور ھذا الُكتّیب أّنھ قد اشترك في تألیفھ مع ھذا الدكتور طائفة من 
ثّم جاء الدكتور نفسھ فاعترف بھذه الحقیقة في ُكتّیبھ، حیث قال في ! ة جامعة األزھرأساتذ

أي » إّن ھذا الكتاب إّنما ھو من ثمار توجیھ الدار ومن بركاتھا«: منھ ما یلي 12الصفحة 
وقد جعلوا ھذه الدار تحت ظّل ; ) بزعمھم(الدار التي أنشأھا ھو وجماعتھ لخدمة الحدیث 

وقد كان أّول عجب لنا من ھذه ! لیستغلوا اسمھ في رفع شأنھا وقضاء مآربھاأحد الوزراء 
إذ أّنھ ! الجماعة قیامھم لنقد كتابنا األضواء بعد أن مضى على ظھوره حوالي عشرة أعوام

أي بعد ظھور كتابي بتسع ) 1967(وُكتّیبھم قد ُطبع في سنة ) 1958(قد صدر في سنة 
ألجالء حینئذ من نقد كتابنا؟ وما سبب قیامھم بعد انقضاء ھذا فأین كان شیوخنا ا! سنین كاملة

الزمن الطویل؟ لعّل ھذه الجماعة وھي بطبیعتھا أزھریة قد أرادت أن ال یفوتھا أداء ما على 
فقامت بأداء ما علیھا ـ ولو جاء متأّخرًا ـ حّتى ! كّل أزھري من نصیب في شتمنا والطعن فینا

 !وإذا كان األمر كذلك فمرحبًا! اُتبّرئ ذّمتھا، وترضي نزعتھ

وبعد ذلك نقول إنَّھ كان لنا أن نستعین بالقضاء على ھذا الشیخ لكي یأخذ حّقنا منھ على 
ما طعن في دیننا، ولكن منعنا من ذلك ما استفاض بین الناس من أّنھ قد غرق في بحر 

                                                           
 ).علیھ السالم(لإلمام علّي  ]العداء[النواصب ھم أھل النصب الذین ینصبون ) 10(



على لسانھ من قول، حّتى َأثَّر ذلك على حصاة عقلھ، وقد بدا ذلك على ما یجري ! التصّوف
 .)11(وما یخّطھ بیمینھ في كتاب

ومن أجل ذلك ـ واستجابة لرغبات كثیر علماء أجالء عقالء ـ رأینا أن نتجاوز عّما 
اقترفھ الشیخ في حّقنا وتركنا األمر هللا، وھو سبحانھ یفتح بیننا وبینھ بالحّق، وھو خیر 

 .الحاكمین

مثلھ وأحوالھ، لو أنت اعتبرتھ ممَّن رفع القلم عنھم، الذین ال یؤاخذون  وَمن كان ھذا
 .بشيء مّما یقع منھم، فإنَّك ال تبعد عن الحّق وال تجانب الصواب

 .ذلك بأّن رجًال مثل ھذا ال یصبح أن ُیحاسب على ما یصدر منھ

أن ندع حّق العلم،  وإذا كّنا قد تجاوزنا عن حّقنا الشخصي الذي نملكھ، فإنَّھ ال یجوز لنا
أو ُنفّرط في جنب الحّق، فنسكت عّما في ھذا الُكتّیب مّما یستوجب النقد، ورأینا حّقًا علینا أن 
نلقي علیھ نظرة عابرة ال نستوفي فیھا نقد كّل ما جاء بھ مّما ھو مخالف للعلم والعقل 

المیة كبیرة، ویھّم والمنطق، وبخاصة فإّن الذین أّلفوه أساتذة كبار یعملون في جامعة إس
الناس جمیعًا أن یعرفوا مبلغ ھؤالء األساتذة من العلم، ومدى بصرھم بالنقد والبحث، وال 
سّیما في مثل ھذا األمر الخطیر الذي تصّدوا للكالم فیھ ـ وھو تاریخ الحدیث المحّمدي ـ وقد 

من (عة القاھرة فعلنا مثل ذلك من قبل عندما أمطنا اللثام عن حقیقة علم بعض أساتذة جام
 .)12()أبو ُھریرة راویة اإلسالم(الذي ظھر في كتاب آخر نشر باسم ) الشیوخ

كان مّما وصل إلیھ علم وتحقیق ھؤالء الشیوخ في موضوع كتابة الحدیث الّنبوي، أن 
صلى (ذلك أّن النبّي ! بلخرجوا على الناس برأي ابتدعوه من عند أنفسھم، لم َیُقل بھ أحد من ق

 !قد نھى عن كتابة حدیثھ في العھد المّكي )اهللا علیھ وآلھ

وھناك ما جاء في ُكتّیبھم ھذا بنّص ; ولّما انتقل إلى المدینة أباح كتابتھ، فكتبھ أصحابھ 
لقد : كان موضوعًا محّددًا) أي في العھد المّكي(إّن موضوع القرآن في ھذه الفترة «: حرفھ

                                                           
 مّما یثبت ما یقال عن الشیخ، ما ینشره في كتبھ مّما ینكره العقل ویأباه الدین والعلم، وإلیك مثًال من ذلك، ننقلھ بحرفھ عن الرسالة) 11(

تب تعلیقًا على خرافة أوتاد األرض التي وھو كاف وحده للحكم على عقلیتھ، ذلك أنِّھ ك) 69بالصفحة (القشیریة التي نشرھا أخیرًا 
األوتاد ھم الرجال األربعة الذین ھم على منازل الجھات األربع في العالم، أي الشرق : (*)قال العروسي«ذكرت في ھذه الرسالة 

 !!»والغرب والشمال والجنوب یحفظ اهللا تلك الجھات بھم
ھذه التي نشرھا الشیخ یقرؤھا طالبھ في  فیھ رأیھم، والرسالة القشیریة أن یبدوا) العقالء(ونكتفي بھذا المثل وندع العلماء   

ـ ) رئیس قسم العقیدة باألزھر(األزھر ومریدوه وغیرھم في غیر األزھر، ثّم ال ننسى أّنھ كان عمیدًا لكّلیة ُأصول الدین، وھو اآلن 
 !!أي العقیدة اإلسالمیة ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما نقلھ الشیخ عن العروسي لم یكن في الطبعات القدیمة من ھذه الرسالة(*) 

 .راجع ذلك في آخر ھذا الكتاب) 12(



: ة من القضایا تتصل بالغیب، الغیب اإللھي، أو ـ بتعبیر آخر ـ توضیح العقیدةكان جمل
وكان ُأسلوب القرآن في ذلك واضحًا ال لبس فیھ، بّینًا بیانًا . توحیدًا، ورسالة، وبعثًا

من أجل ذلك نھى « )وآلھ صلى اهللا علیھ(أي ال یحتاج إلى بیان أو تفسیر من النبّي  )13(»سافرًا
ولكن في فترة «، )14(»عن كتابة حدیثھ، صلوات اهللا وسالمھ علیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

أي بما نزل من آیات التشریع وغیرھا مّما یحتاج إلى بیان  )15(»العھد المدني تغّیر الوضع
كتابتھ بعد أن كان قد نھى عنھا، وبدأ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ذلك أباح رسول اهللا  من أجل«وشرح، 

 .)16(»الصحابة رضوان اهللا علیھم یكتبون

!! ھذا ما انتھى إلیھ تحقیق شیوخنا في أمر كتابة الحدیث، وھي مجازفة خطیرة ال ُتغتفر
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(ذلك بأنَّھا تقضي حتمًا بأّن النبّي ! حیحینبذھا العقل الصریح ویأباھا النقل الص

قد ظّل طوال العھد المكي صامتًا ال ینطق بكلمة واحدة، ال في بیان ما ینزل من القرآن، وال 
وإذا تحّدث بشيء، ! في أي غرض من أغراض الرسالة مّما یّتصل بشؤون الناس وحیاتھم

وھذا ما ال یمكن تصّوره، أو ! یستأھل أن یؤثر من بعدهفإنَّھ ال یستحق أن یكتب عنھ، وال 
تصدیقھ، فضًال عن التسلیم بھ، َأللَّھمَّ إّال إذا فقد الناس عقولھم، وتجّردوا عن علمھم، 

 !وأصبحوا أغبیاء ال یفھمون

بمّكة ثالث عشرة وَمن ذا الذي یتصّور أو ُیصّدق أو یسلم بأنَّھ صلوات اهللا علیھ قد قضى 
سنة نزل علیھ فیھا أكثر من ثمانین سورة، وال یكون فیھا شيء ال یحتاج إلى بیان أو إیضاح، 

ھذا ـ وإّن مّما تدفعھ بداءة العقول أن تخلو مجالس ! أو قول من الحّق فیما یختلف الناس فیھ
ھذا الزمن الطویل من تعالیم التي كان یعقدھا بمّكة لیًال ونھارًا مدى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

وآداب وِحَكم وغیر ذلك مّما ینفع الناس في حیاتھم، ویھدیھم إلى الّصراط المستقیم من 
ومعلوم أّن كّل لفظة من ألفاظھ التي ینطق بھا إّنما تنطوي على منافع وفوائد جلیلة ! ُامورھم

 .مّما یجب حفظھ والحرص علیھ إن كان في حیاتھ، أو بعد مماتھ

ن الذین یستعلنون بھذا القول والرأي العقیم مّما أمر اهللا بھ رسولھ فغیر مّرة في وأی
ـ  16(القرآن الكریم، أن یبّین للناس ما نزل إلیھم ویبّین ما یختلف فیھ؟ من مثل قولھ تعالى 

َوَمآ (): 64ـ  16(، وقولھ تعالى )ُھْم َیَتَفكَُّروَنَوَأنَزْلَنآ ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َماُنزَِّل ِإَلْیِھْم َوَلَعلَّ(): 44

                                                           
 .34أبوُھریرة راویة اإلسالم ص ) 13(
 .35المصدر السابق ص ) 14(
 .38المصدر السابق ص ) 15(
 .40المصدر السابق ص ) 16(



فھل كان ذلك لما نزل  )َأنَزْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِإالَّ ِلُتَبیَِّن َلُھُم الَِّذى اْخَتَلُفوْا ِفیِھ َوُھًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوم ُیْؤِمُنوَن
 بالمدینة فحسب، ولم یكن لما نزل بمّكة؟

ن وحدھما للرّد الُمفحم والجواب الُمسكت على ھذا القول العجیب ـ وإّن في ھاتین اآلیتی
ومن الغریب أنَّھما مكّیتان جاءتا في سورة النحل ـ وھي مّكیة باإلجماع إّال بعض آیات في 

 .آخرھا

قد أباح  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ھذا وإّن ھذا اإلّدعاء الباطل الذي أتى بھ شیوخنا من أّن النبّي 
البّد لھ من برھان على صّحتھ ـ كما قال ) في العھد المدني( )17(ث، وكتبھ أصحابھكتابة الحدی

 .)ُقْل َھاُتوْا ُبْرَھاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقیَن(: تعالى

وإّن برھان ھذا اإلّدعاء أن یأتي مصداقھ بالفعل الثابت ال بالكالم الذي ال حقیقة لھ وال 
م ما كتب في العھد المدني، ویقفوا على رصیده أو ذلك بأن یرى الناس بأعینھ! جدوى منھ

من مصادر الحدیث الموجودة بین أیدي ! حصیده منشورًا علیھم لكي یّتبعوه، ویذروا غیره
 !المسلمین، وھي كثیرة ال ِعداد لھا

ومن وراء ذلك كّلھ دلیل قوي یثبت على أّن النھي قد جاء األمر بھ وھو بالمدینة ال بمّكة، 
عن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ذلك أّن الحدیث الذي حمل نھي النبّي .  یعقلھ إّال العالمونوھذا دلیل ال

واّتبعھ الصحابة جمیعًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(كتابة غیر القرآن قد رواه أبو سعید الخدري عن النبّي 
 !!)18(وعملوا بھ ـ ھو أنصاري خزرجي مدني، ال قرشي مّكي ـ 

صلى (أّما الشطر اآلخر من شطحة موالنا الشیخ الذي زعم فیھ أّن النبّي ! أفھمت یا موالنا

قد أباح كتابة الحدیث في العھد المدني فھذا ال ندفعھ وال نماري فیھ ـ وكّل ما نطلبھ  )اهللا علیھ وآلھ
دو صوابھ أن نرى كما قلنا مصداقھ بالحس والعیان، ال بالزعم أّنھ لكي یتبّین صّحتھ ـ ویب

 !والبھتان، وذلك فیما ُكتب من األحادیث في ھذا العھد فلیأتوا لنا بھ إن كانوا صادقین

 .ھذا ھو البرھان الصحیح، وما عداه یكون لغوًا ال خیر فیھ، وال ُیعّول علیھ

قد قضى بالمدینة عشرة أعوام كاملة  )لیھ وآلھصلى اهللا ع(ومن  المعلوم الذي ال ریب فیھ أّنھ 
یوم فلو أّنھ صلوات اهللا علیھ قد صدر عنھ في كلِّ یوم ثالثة أحادیث فقط  3500أي نحو 

لجاءنا من ذلك مصحف ضخم یحتوي على أكثر من عشرة آالف حدیث تكون كّلھا، ال 
                                                           

كان عددھم أكثر من مئة ألف، وبدیھي أن یكون لدى كّل ) صلى اهللا علیھ وآلھ(غیر خاف أّن الصحابة الذین سمعوا من النبّي ) 17(
یحّدث قومًا بما لم یحّدث بھ غیرھم، وكان )صلى اهللا علیھ وآلھ(واحد منھم حدیث أو حدیثان أو ما ھو أكثر من ذلك، وكان النبّي 

من الحوادث أمام قوم ما لم یشھده سواھم، وقد تفّرق ھؤالء الصحابة بین مختلف األمصار فإذا كان جمیع الكاتبین منھم قد  یقع
ـ كما زعم الشیخ فیجب استیعاب ما كتبھ كّل صحابي واإلتیان بھ كامًال صحیحًا، ) صلى اهللا علیھ وآلھ(كتبوا ما سمعوه من النبّي 
 . اطًال ومفضوحًاوإّال فھذا الزعم یصبح ب

 .یكن أحد منھم أفقھ منھ، وكان یكثر من الحدیثھو من مشھوري الصحابة ولم ) 18(



جدى وأنفع للمسلمین من َریَب، صحیحة متواترة لفظًا ومعنى، ویكون ھذا المقدار أو نصفھ أ
وإّن أبا زرعة قد  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إنَّھا رویت عن النبّي : ھذه السبعمائة ألف حدیث التي قالوا

حفظھا، ولرجع المسلمون كافة إلیھا في مشارق األرض ومغاربھا والعتمدوا المصحف 
. عرفة الكالم اإللھيالذي یضمھا لیعرفوا منھ الحدیث الّنبوي، كما اعتمدوا مصحف القرآن لم

والستغنوا بھ عن تلكم الُكُتب الضخمة الكثیرة العدد التي تحمل األحادیث المروّیة وفیھا 
الصحیح والموضوع وغیر ذلك مّما كان مّدعاة لالختالف بین المسلمین على مّد العصور، 

ین مذاھب وشیعًا، وسیظل قائمًا إلى یوم الدین، وبخاّصة بین علماء الفقھ، الذین تفّرقوا في الد
ثّم الّتخذ علماء النحو من الحدیث أوثق مصدر لھم في اإلستشھاد بھ على اللغة والنحو بعد 
كتاب اهللا وقبل كالم العرب، بعد أن تجافوا عن اإلستشھاد بھ لما ثبت لدیھم ولدى غیرھم 

ّنما جاءت روایتھ وإ )صلى اهللا علیھ وآلھ(یقینًا أّنھ قد جاء على غیر لفظھ الذي نطق النبّي بھ
، ثّم لكان قبل ذلك كّلھ أعظم ثروة في البالغة العربیة ال یوجد مثلھا في كالم )بالمعنى(

العرب، وال نحصي ما وراء ذلك من المنافع والفوائد ـ إذا كان الحدیث قد جاء مكتوبًا  
 . كالقرآن ـ كما زعموا ـ

ُیصّدق الناس ما أدعوه، وُأّم المنطق لم تلد  نعم، ھذا ما یجب على شیوخنا أن یؤّدوه لكي
 !غیر ذلك

وإّنا لنتحّداھم في ذلك فإن أتوا بھذا المصحف كانوا علماء ُمحّقین، وإن لم یفعلوا كانوا 
 .على نقیض ذلك جھالء غیر عالمین

ولم یرّد مشایخنا عفا اهللا عنھم أن یقفوا عند ھذه الدعوى الباطلة بل لّجوا في اإلّدعاء 
 :اطل فتنبل زعیمھم الشیخ عبد الحلیم وازدھى وقال في ُكتّیبھ ما نّصھالب

ولقد وقر في أذھان الناس، بصورة راسخة أّن السّنة لم تدّون إّال في القرن الثاني، ومن «
وھي أّن ! أجل اقتالع ھذه الفكرة الخاطئة أطلنا في نقل بعض النصوص التي تثبت الحقیقة

وفي عھد الصحابة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وَّل في عھد الرسول السّنة دّونت في القرن األ
 .)19(»األجّالء

وإّن ھذه النصوص التي یقول الشیخ عبد الحلیم إنَّھ أطال في نقلھا بغیر فھم وال إدراك قد 
لتفتوا إلیھا، ذلك بأّن أمر مرَّ علیھا العلماء المحّققون وعرفوھا ولكّنھم لم یعرجوا علیھا، ولم ی

النھي عن كتابة الحدیث یلقفھا كّلھا، ألنَّھ قاطع ثابت ال یستطیع أحد أن یستریب فیھ وآیة ذلك 
، )20(وانتھوا عن الكتابة انتھاء مطلقًا، إن بمّكة وإن بالمدینة) فعًال(أّن الصحابة قد اّتبعوه 

                                                           
 .48أبوُھریرة راویة اإلسالم ص ) 19(
صلى اهللا علیھ (العلماء لعرفوا كیف اّتبع الصحابة جمیعًا ما أمر بھ النبّي لو أنَّھم درسوا ھذا الموضوع حّق الدرس كما یدرس ) 20(

من عدم كتابة حدیثھ ولوقفوا على ما فعلھ عمر بن الخطاب خاّصة من عدولھ عن تدوین الحدیث بعد أن أراد أن یدّونھ، ) وآلھ
كانوا قبلكم، كتبوا كتبًا فأكّبوا علیھا، وتركوا كتاب اهللا إّني كنت أرید أن أكتب السُّنن، وإّني ذكرت قومًا «: ومّما قال عمر في ذلك



وكّل ما جاء عنھم من حدیث عن رسول اهللا إّنما كان من طریق الروایة ال من طریق الكتابة 
ـ وكان ذلك في القرن الثاني ـ ثّم تطّور  )21(وجرى األمر على ذلك إلى أن جاء عھد التدوین

فیما یلي ھذا القرن من القرون، وانعقد اإلجماع على أّن أّول َمن أمر بتدوین الحدیث ھو 
وأّنھ كّلف بذلك أبا بكر بن حزم األنصاري المتوّفى  99عمر بن عبد العزیز الذي توّلى سنة 

بر عن األنصاري ھذا ال صحیح وال مكذوب بأنَّھ أّلف كتابًا في ، ولكن لم یأت خ)120(سنة 
ھذا التدوین، وقد ذكروا أّن أّول كتاب دّون في الحدیث ھو موطأ مالك المتوّفى سنة 

وھذا الكتاب، وكّل ما جاء بعده من كتب الحدیث، قد أتانا من طریق الروایة ال )  ھـ .179(
والمقطوع بھ الذي ال یختلف علیھ اثنان وال . )علیھ وآلھ صلى اهللا(من طریق الكتابة عن النبّي 

 .یحتاج في إثباتھ إلى برھان، أّنھ لم ُیدّون كتاب في الحدیث في القرن األّول

كّل ذلك إّنما ینسخ بل ینسف ما سّماه ھذا الشیخ نصوصًا، ویقضي علیھ قضاء ُمبرمًا، 
تطاعوا ـ أّن كتابًا واحدًا من كتب الحدیث كّلھا وإّنا لنتحّدى شیوخًا مّرة ثانیة أن یثبتوا ـ إن اس

، أو )صلى اهللا علیھ وآلھ(ما سّموھا صحیحًا وما سّموھا سننًا قد جاء من طریق الكتابة عن النبّي 
 !عن صحابتھ في القرن األوَّل، أو غیره من القرون حّتى ُتصّدق دعاواھم الباطلة

یل من علم شیوخنا وتحقیقھم في أمر كتابة ھذا مثل واحد مّما بدا في ھذا الُكتّیب الھز
الحدیث، وھو وحده آیة تدل على المجازفة الفاضحة في الظھور بھذه البدعة التي ابتدعوھا 

 .في أمر كتابة الحدیث والتي لم یقل بھا من قبل أحد غیرھم

 وھاك مثًال آخر في نقدھم وتحقیقھم، نعزز بھ ما بّیناه من حقیقة علمھم

أرتقب من أمثالھم أن یكون نقدھم نابعًا من فیض علمھم، وعصیر أفكارھم ذلك أّني كنت 
ولكّنھم وا أسفاه قد كشفوا عن حقیقة أنفسھم بأنَّھم فقراء معدمون حّتى في النقد، فقد اضطروا 
إلى أن یستجدوا غیرھم عندما أرادوا أن ینتقدوا كتابنا األضواء وأخذوا یتكففون الناس حّتى 

امي اسمھ مصطفى السباعي، وكان ھذا الرجل قد انتقد كتابنا األضواء وقعوا على رجل ش
یكّنھ في صدره تجّنى علینا في نقده، وَتسّفل في عبارات، إلى  )22(عند ظھوره ولضغن ُأموي

السباب، وكتابھ ینطق علیھ بذلك حّتى استوجب مقت الناس ما لیس بعده غایة في القذف و

                                                                                                                                                                                     
لحافظ المغرب ) جامع بیان العلم وفضلھ 1ج  64ص (» تعالى وإّني واهللا ال ألبس ـ وفي روایة ـ ال أشوب ـ كتاب اهللا بشيء أبدًا

جامع بیان العلم  1ج  65ص (محھ َمن كان عنده منھا شيء فلی: طبقات ابن سعد وكتب إلى األمصار 206/1/3بن عبدالبّر، وص 
 .ویراجع كتابنا األضواء في طبعتھ الثالثة ألنَّھ بحث ھذا األمر وغیره بحثًا مستوعبًا) وفضلھ

وھي أن یقف على كتاب شخص فیھ أحادیث یریھا بخّطھ ) الوجادة(جعلوا للروایة أقسامًا ثمانیة مبّینة في كتبھم ومن ھذه األقسام ) 21(
ولم یلقھ أو لقیھ ولم یسمع منھ، ذلك الذي وجده بخّطھ، وقد اختلف في العمل بالوجادة فقال بعضھم ال یجوز، وقال بعضھم یجوز، 

 .یل یرجع إلیھ في مظانھولھم في ذلك كالم طو
 .یشابھ ھذا الضغن ما بدا من اُألستاذ دروزه الذي تكلمنا عنھ في أّول ھذه المقّدمة) 22(



، ومن تجنیھ أن تشبث بھنات مطبعیة )23(وسخطھم فانتقدوه في الصحف على ما بدا منھ
ثلھ في كلِّ مطبوع بالعربیة، وعّلق علیھا بعبارات ال یصدر مثلھا وقعت في الكتاب مّما یقع م

إّال من الجھالء، فجاء شیوخنا األفاضل وتلّقفوا ھذه الھنات وما عّلق علیھا بغیر أن ینظروا 
في حقیقتھا، ثّم خرجوا على الناس فخورین بھا، أن قدموا للعلم والنقد بحثًا لیس لھ من قبل 

 !نظیر

ا على شيء من العلم والفھم، واصطنعوه أناة العقالء، وتحقیق العلماء، ولو أنَّھم كانو
وُاصول النقد العلمي، والتفتوا وراءھم قلیًال، لوجدوا أّن ھذه الھنات التي استلبوھا من ھذا 
السباعي، ثّم ھّللوا بھا وكّبروا، وقذفونا من أجلھا بما قذفوا، وعلى أساسھا بنوا حكمھم علینا 

ُصّححت ھي وغیرھا من سائر الھنات التي وقعت في الطبعة اُألولى، ال ألَن قد ) بالفسق(
ولم یكن ھذا ! السباعي ھذا قد الحظھا، ولكن ألّننا قد عثرنا علیھا لّما قرأنا الكتاب بعد طبعھ

شیخ (التصحیح مّرة واحدة بل مّرتین اثنتین في طبعتین متوالیتین صدرتا من كتاب 
أي قبل ظھور ُكتّیب، ) 1964(واُألخرى في سنة ) 1963(ة إحداھما في سن) المضیرة

 !مشایخنا ببضع سنین

وھذه واهللا وحدھا آلیة ُأخرى بّینة تدّل داللة واضحة على أنَّھم قوم ال یفقھون من أمر 
 .النقد شیئًا

ولو أّن مشایخنا كانوا على شيء من معرفة ُأصول الدین وحقائق العلم لنأوا بأنفسھم عن 
ي ھذه الھنات ألنَّھا في نفسھا ـ حّتى لو بقیت بغیر تصحیح ـ ال تمس الدین وال العلم الكالم ف
 .ولیس في إتیانھا أي وزر أو ذنب... في شيء

ومن التھم التي نقلھا شیوخنا عن شیخھم السباعي ھذا بغیر فھم وال إدراك، أّننا بكتابنا 
الدین التي ال یعرفھا أحد من غیر  األضواء إّنما نخدم المستشرقین، بما نطلعھم على خفایا

كأنَّھم یستعلنون بذلك أّن الدین اإلسالمي وتاریخھ وكتبھ، كّل ذلك مجوب علمھ ! المسلمین
عمَّن لیسوا بمسلمین، وأّن ھؤالء المستشرقین كانوا عن ذلك كّلھ من الغافلین الجاھلین، حّتى 

والمخفي من دیننا، فعرفوا منھ ما  أتاھم كتابنا فكشف لھم الغطاء عن المكنون من أسرارنا،
 .وھذا واهللا ھو الجھل والغباء بعینھ! لم یكونوا یعرفون

                                                           
لم نستطع أن نرد على ھذا السباب ألّننا ال نحسن السفاھة، ولكي ال نجاریھ في ُخلقھ فنكون معھ سواء فیھ، ولما كان اهللا سبحانھ، ) 23(

ة بنت الشاطئ لتتولى الرّد علیھ عّنا، وقد وفتھ حسابھ، ولطمتھ لطمات ألیمة، وذلك في فقد قیض الدكتور; یدافع عن الذین آمنوا 
 .م ومّما جاء في مقّدمة ھذا المقال الممتع28/7/1961مقال طویل نشرتھ بجریدة األھرام الصادرة في 

سالح الفكرة والمنطق والدلیل، ثّم ھو  إّن الذي أومن بھ أّن ُأسلوب القذف والسباب تأباه الخصومة الفكریة التي ال تجیز غیر«  
ال یغني عن الحّق شیئًا، بل لعّلھ أجدر بأن یضعف مركزنا بما یثیر من نفور القارئ الواعي وما یلقى في روعھ من وھن مركزنا، 

 ...لیموالمقال كّلھ على ھذا الغرار الآلذع األ» إلخ... بحیث ال نملك إّال أن نستعین على خصومنا بالشتائم واللعنات
ھذا ھو السباعي وسفاھتھ الذي جاء شیوخنا ـ بعد بضع سنین ـ لیقّلدوه ولیتلقوا عنھ، ولیستعینوا بسبابھ وقذفھ وعلمھ علینا، فما   

 .إّن الطیور على أشباھھا تقع: أشبھ اللیلة بالبارحة، وحّقًا ما قالوا



ولقد وقع في ھذه الجھالة أخیرًا الشیخ محّمد أبو شھبة عّالمة األزھر في كتابھ الذي 
 !سنتكّلم عنھ فیما بعد، فقال مثل قولھم

ما یعرفون من أمر اإلسالم أال فلیعلم شیوخنا ـ سلمت عقولھم ـ أّن المستشرقین إّن
 .وتاریخھ ما لو عرفتم أنتم بعضھ لكنتم من العلماء المحققین

على أّن ھؤالء المستشرقین الذین تنحّطون علیھم وترمونھم دائمًا بأنَّھم یطعنون في دیننا 
ا ویشّوھون دیننا وعلمنا ھم في الحقیقة لم یتجنوا علینا ولم یفتروا شیئًا من عند أنفسھم، وإّنم

وجدوا مادة خصبة من الخرافات واألوھام قد أنبثت في دیننا ونسب بعضھا ـ وا أسفاه ـ إلى 
 فتشبثوا بھا )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

وتسلقوا علیھا وانتقدونا من أجلھا، وال تثریب علیھم في ذلك، ألنَّھم قوم یفھمون بعقول 
 ُیكّبلھم شيء من تقلید أو عبادة راجحة وأذھان مستنیرة وعلوم واسعة وأفكار متحررة ال

من أجل ذلك ال تلوموھم ولوموا !) قال المصنف رحمھ اهللا(لألسالف، وال یعرفون عبارة 
أنفسكم، ثّم اجعلوا رّدكم علیھ وصّدكم لھجومھم أن تعمدوا إلى دینكم فتمحصوه وتطھروه من 

دینًا قیمًا صافیًا  )هللا علیھ وآلھصلى ا(الشوائب التي لحقت بھ حّتى یعود كما جاء على لسان محّمد 
یتبین منھ ألھل ھذا العصر ومن یأتي بعدھم إلى یوم الدین، أّنھ دین العقل والعلم والحریة 

 .والفكر

ھذا ھو ما یجب علیكم إن كنتم تستطیعون، أّما طریقتكم ھذه التي تتبعونھا من الطعن 
أّنھ یساعدھم فھذا لیس بسبیل العلماء  فیھم في كلِّ مناسبة ونبز كلِّ من یتكّلم بكلمة الحّق

المحققین الذین یعرفون قدر أنفسھم، ولو أنَّكم قد فھمتم كتابنا كما یجب أن یفھمھ العلماء 
المحققون لتبین لكم أّن األمر فیھ بعكس ما تظنون، ذلك أّن من أغراضھ الواضحة أّنھ 

في بعض األحادیث من  یصحح للمستشرقین وغیر المستشرقین من المسلمین ما قد یوجد
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(شبھات أو مشكالت فیحیل وزرھا على الذین أتوا بھا من الرواة وینّزه النبّي 

إّن إسناده جّید، ذلك : الذي قالوا فیھ! أین تذھب الشمس بعد الغروب؟: عن قولھا، مثل حدیث
ید أّن الّشمس عندما تغرب إذ یف; الذي یضحك األطفال ألنَّھ یخالف دلیل العلم وشاھد الحس

تصعد إلى عرش الّرحمن فتسجد تحتھ ثّم تستأذن رّبھا في الطلوع في الیوم الثاني فال ُیؤذن 
لھا، وتظل تستأذن حّتى یجیئھا اإلذن فیجرھا سبعون ألف ملك من المغرب إلى المشرق لكي 

بت الذي صّرح فیھ أبو ومثل حدیث خلق اهللا التربة یوم الس! تطلع على الناس في الیوم الثاني
ثّم تبین للعلماء أّنھ قد تلّقاه عن كعب !! ویده في یده)صلى اهللا علیھ وآلھ(ُھریرة بأنَّھ تلّقاه عن النبّي

 .األحبار الیھودي ـ وھذا الحدیث مخالف لنّص القرآن الكریم ـ 

 .واألمثلة على ذلك كثیرة بّیناھا في كتابنا ھذا وفي كتاب األضواء

 



 !!من علمھمومثل آخر 

ونسوق ھنا مثًال آخر یفصح عن حقیقة دار الحدیث ھذه التي أنشأوھا، ویثبت أّنھ لیس 
بل كّلھ ; فیھا عالم بالحدیث بصیر بأمره، یمكنھ أن یمیز بین الصحیح منھ وغیر الصحیح 

 !!عند العرب صابون

ثًا رواه البخاري عن أبي ُھریرة، حدی )24(لقد أقحموا في ُكتّیبھم ھذا بغیر مناسبة
من عادى لي ولّیًا فقد آذنتھ : وھذا نصھ! واعتبروه صحیحًا، ما دام البخاري قد رواه

بالحرب، وما یزال عبدي یتقّرب إلّي بالنوافل حّتى أحّبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع 
بھا، وإن سألني  بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي

 .أعطیتھ، ولئن استعاذني ألعیذّنھ

ولقد كان على الشیخ عبد الحلیم ـ خاّصة ـ وجماعة دار الحدیث عاّمة أن یرجعوا ـ قبل 
أن یدخلوا بھذا الحدیث إلى ما قالھ العلماء فیھ، كالذھبي وابن رجب والخطابي وما ذكره أبو 

ھ الیھودي، وكان أبو ُھریرة راوي الحدیث نعیم في الحلیة من أّنھ منقول عن وھب بن منب
صلى اهللا علیھ (تلمیذًا لكھان الیھود یتلقى عنھم ویبث ما یتلقاه بین الناس على أّنھ من قول النبّي 

 .)وآلھ

یفعلوا لجھلھم بأمر حّقًا كان على مشایخنا أن یفعلوا ذلك، إن كانوا علماء حّقًا، ولكّنھم لم 
 .الحدیث وما قالھ العلماء األجالء فیھ

 

 قیمة ُكتّیب ھذه الجماعة

ھذا بعض ما الحظنا على كتّیب ھذه الجماعة، وإذا كان الشیخ عبد الحلیم قد قال إّن ما 
فیھ و من ثمار وتوجیھ وبركات ھذه الدار التي أنشأوھا لخدمة الحدیث وتحقیق أمره، وإنَّھم 

ـ فیتبین لھم أّن الفساد قد دّب فیھا ـ فالویل ! ھذه الباكورة، على الناس لیتذوقوھاقد عرضوا 
 !إذن للعلم وأھلھ مّما تخرجھ ھذه الدار بعد ذلك من ثمار

ولقد كان األجدر بمشایخنا ھؤالء أن یعرفوا قدر أنفسھم ویحفظوا للعلم كرامتھ حّتى ال 
وفوق طاقتھم، ومن أجل ذلك جاء ُكتّیبھم یتوّرطوا في معالجة أمر ھو من وراء علمھم، 

كغیره ولیس فیھ دراسة علمیة تظھر خطًأ، أو ُتصّحح غلطًا، أو ُتعّدل رأیًا، وكذلك لیس فیھ 
نقد موضوعي یقوم على المنھج العلمي الحدیث، وإّنما یحمل مثل مایحملھ غیره من السبِّ 

                                                           
لعل الشیخ عبد الحلیم قد أتى بھذا الحدیث في ُكتیبھ لكي یتقي بھ معاداة الُمبغضین لھ، واعتراض المعترضین لھ، ومن قولھم في ) 24(

من رحمة اهللا ) ینطرد(من اعترض انطرد ـ أي من اعترض على مثل الشیخ عبد الحلیم في شيء من أقوالھ أو أفعالھ فإّنھ : ذلك
 .والعیاذ باهللا ـ 



جر من خلق كریم، مّما أصبح بین والشتم، ورمي الناس بالُتھم بغیر رادع من دین، وال زا
 .الناس ممقوتًا مرذوًال، ال یستسیغھ عالم، وال یرضى بھ عاقل

إّن النقد العلمي الصحیح إّنما یقوم على قرع الحّجة بالحّجة، ودفع الدلیل بالدلیل، وأن 
 یكون ذلك في ُأسلوب عف وعبارة مھذبة، أّما ما عدا ذلك فإنَّھ یعتبر ھراء وھذیانًا، یرتّد

 .على صاحبھ بالمقت وُیرمى من أجلھ بالجھل والسفاھة والغباء

ولتجدنَّ الذین قابلونا بنقدھم، لیس فیھم عالم محقق، وال بینھم ناقد بصیر، ولیس ذلك 
بغریب عنھم ألنَّھم جمیعًا قد جمعوا بین التقلید الدیني، والجمود الفكري، والحشو الذھني، 

وا بما یستحّقون من اإلھمال واإلعراض، ومن أجل ذلك ومثل ھؤالء جمیعًا یجب أن یقابل
 .تركناھم في جھلھم یعمھون

جامع (أّما المقّلدون فحسبك ما ذكره حافظ المغرب ابن عبد البر في وصفھم في كتابھ 
 )25(ال فرق بین بھیمة ُتقاد وإنسان ُیقّلد:قال عبید اهللا بن المعتز: إذ یقول) بیان العلم وفضلھ

أجمع الناس على أّن الُمقّلد لیس معدودًا من أھل العلم، وأّن : وقال ھو وغیره من كبار األئمة
قد تضمن ھذان اإلجماعان : العلم معرفة الحّق بدلیلھ، وقال ابن القیم تعلیقًا على ھذا القول

سقطوھما باستكمال من اطراح المتعصب بالھوى، والمقّلد األعمى من زمرة العلماء وأ
 .فوقھما الفروض من وراثة األنبیاء

مثل المقّلد بین یدي المحقق، مثل الضریر  )26()أطباق الذھب(وقال األصفھاني في كتابھ 
 .بین یدي البصیر الُمحدق، ومثل الحكیم والحشوي كالمیتة والمشوي

أشقى ُجّھاًال قّلدوا آباءھم فھم على آثارھم أقنعة روایة الروایة عن درِّ الدرایة، وما 
 )27()!أَو لو كان آباؤھم ال یعقلون شیئًا وال یھتدون(مقتدون، 

المتعصبون لھا ال ُیعّدون من العلماء حقیقة وإن  )28(المقلدون للمذاھب: وقال العلماء
 .ُعدّوا ُعرفًا

م من كان مستقًال وكان السلف یعّبرون عن المقّلد بالجاھل مھما اشتغل بالعلم، ألّن العال
في فھمھ للعلم واستداللھ على مسائلھ، وُسئل بعض العارفین عن معنى المذھب، فأجاب أّن 

 .)29(معناه دین مبّدل

                                                           
 .2ج  115و 114وفضلھ ص بیان العلم ) 25(
 .36ص  36المقالة ) 26(
 .170: البقرة) 27(
إلجتھاد قد ُأقفل مّما ال یخفى على أحد أّن كّل شیوخ األزھر مقلدون یدرسون الفقھ على المذاھب األربعة، وقد قرروا أّن باب ا) 28(

 .بعد ھؤالء األربعة وال یجوز ألحد فتحھ مھما أوتي من العلم، ومن أجل ذلك ال نجد بین ھؤالء الشیوخ مجتھدًا واحدًا
 .من مختصر كتاب المؤمل للرّد على األمر األّول لإلمام أبي شامة 10ص ) 29(



ادیث المروّیة والحشویون سّموا بذلك ألنَّھم یحشون األحادیث التي ال أصل لھا، في األح
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا 

وھنا نقف عن الُمضي في الكالم عن ھذا الُكتّیب وبحسبنا ما قدمناه في نقده، وھو كاف 
في بیان قیمتھ العلمیة، وفي تعریف الناس بمبلغ الذین أّلفوه من العلم، ومقدار حظھم في النقد 

 .لك الحكم فیما بیننا وبینھم، وغفر اهللا لھم ولنا أجمعینوالفھم، ثّم ندع للعلماء المحققین بعد ذ

 

 كتاب األزھر

بعد أن فرغنا من الكالم عن ُكتّیب دار الحدیث وزعیمھا الشیخ عبد الحلیم محمود نقف 
 .وقفة قصیرة مع كتاب األزھر الذي ظھر أخیرًا في نقد كتابنا

دفاع «وقد جعلوا عنوانھ ) األضواء(كان ھذا الكتاب آخر الكتب التي تصّدت لنقد كتابنا 
ومؤّلف ھذا الكتاب ھو » عن السّنة المحّمدیة من شبھ المستشرقین والكتاب المعاصرین

ّلیة ُأصول الدین ـ وھذا الكتاب یعتبر وال ریب الشیخ محّمد أبو شھبة اُألستاذ بك )30()الدكتور(
للرّد على كتابنا، وأّن ما عداه مّما كتبھ شیوخ األزھر من قبل في ) الرسمي(كتاب األزھر 

 !!).براني غیر مدموغ(ھذا النقد ھو 

للدفاع عن السّنة ومن أجل ذلك نرى األزھر قد اھتّم بھ وأعّد لھ كّل ما استطاع من قّوة 
ثّم عھدوا بالقیادة في ھذه الحملة إلى بطل األزھر الشیخ محّمد أبو شھبة لكي ) كما زعموا(

 !بخ. بخ. محمود أبو رّیة بكتابھ األضواء: یتوّلى الدفاع ضد العدو الُمغیر على السّنة وھو

یًال على ما آتانا ونحن قبل كّل شيء نرّحب واهللا بذلك ترحیبًا شدیدًا ونشكر اهللا شكرًا جز
من فضلھ، وأن نرى األزھر یقف بجحافلھ الجرارة لمحاربتنا، وأن ُینازلنا وحدنا في میدان 

 .النضال دون سوانا

ولو أنت قرأت كتاب األزھر ھذا بتدّبر لوجدتھ ـ وكأنَّھ مرآة مصقولة یتراءى على 
نة، وُیصّور أصدق صفحاتھا علم األزھر وتحقیقھ ونقده، وما ُأوتي شیوخھ من عقل وِفط

تصویر مناھجھ في البحث والدرس والنقد وما إلى ذلك مّما اختص بھ وُعرف عنھ منذ 
إنشائھ، ویكشف عن اُألسلوب الغالب على كثیر من الشیوخ في الجدل والمناقشة العلمیة ذلك 

مّما یحسبونھ من أسباب التفّوق  )31(الذي یقوم على السَّب والشَّتم والطعن في دین الغیر

                                                           
طلبوا منھ أن یتقدم للجامعة المصریة لكي  ورحم اهللا العقاد فیما صّرح بھ لجماعة! كّلھم ما شاء اهللا دكاترة، ورّبنا یزید ویبارك) 30(

قولوا لي قبل كّل شيء من ھم ھؤالء الذي سیمتحونني ثّم : فقال كلمتھ المشھورة! ینال منھا درجة الدكتوراه، ألنَّھ عاطل منھا
 !!یمنحونني ھذه الدرجة لكي أعرفھم ألّني ال أجد أمامي من یستحق ذلك

أبو زھرة في كلّیة الحقوق وجاء ِذكر طریقة األزھر في المناقشة، وكان قد أفاض علینا ذنوبًا من  كنت ذات یوم مع الشیخ محّمد) 31(
 !إّن ھذه ھي طریقتنا وال یمكن أن نتحول عنھا فھّنأتھ علیھا وسكت: ِلَم یتخذ األزھر ھذه الطریقة؟ فقال: ھجائھ المعروف فسألتھ



لكتاب غیر ذلك ُأمور كثیرة یجب أن تعرف عن ھذا المعھد العتیق تولى بیانھا والغلب، وفي ا
 .بقلمھ الّسیال عالم األزھر ومّدرھھ الشیخ أبو شھبة

ولخطر ھذا الكتاب عند األزھر وأّنھ ال یدانیھ في المنزلة أي كتاب غیرھم تراھم قد عنوا 
نفقھ األزھر الخاّصة وھي لیست ھینة  بھ عنایة فائقة واھتموا بھ اھتمامًا شدیدًا فطبعوه على

وال قلیلة وأخرجوا منھ عّدة آالف من النسخ وّزعت كّلھا بالمجان على المعاھد الدینیة في 
بالدنا وغیر بالدنا وعلى كثیر من العلماء والوزراء والكبراء ـ وكأنَّھم یباھون العالم كّلھ بھ ـ 

! 

بذلوا في سبیل إخراجھ ظّنوا أنَّھم قد بلغوا بھ ولعّل الذین اھتموا بھذا الكتاب، وبذلوا ما 
ما یریدون، وأنَّھم قد أحسنوا الدفاع عن السّنة، وأّن المغیرین علیھا الذین یقصدونھم، قد 

وأّن كتابھم قد ظھر على كتابنا ظھور الشمس في رائعة !! الذوا بالفرار، وولوا األدبار
 !النھار

یرًا، ذلك بأّن ُسّنة اهللا قد مضت بأّن الحّق ال یدحض إن كان ھذا ظّنھم فقد أخطأوا خطًأ كب
 !!بالباطل، وأّن نور العلم ال یطفأ بالجھل، وأستغفر اهللا من أن أصف علم األزھر بالجھل

فكتابي ـ بحمد اهللا ـ الذي قام على دعائم قوّیة من البراھین الساطعة، والُحّجج الدامغة، 
ّثر فیھ ما یظھر من جھاالت الجامدین وال ینال منھ رابض في مكانھ كالصخرة العاتیة، ال یؤ

ما یبدو من تلفیقات الحشویین ـ ویعتز أّیما اعتزاز، أّنھ قد أصبح بغیر نزاع بین العلماء 
الفھماء، ھو الكتاب األوَّل والمصدر الوحید الذي یؤّرخ لحیاة الحدیث المحّمدي أصدق تاریخ 

عن كتابتھ، إلى أن خرج إلى الناس ُمدّونًا  )اهللا علیھ وآلھ صلى(من لدن روایتھ، بعد أن نھى النبّي 
في كتبھ، وھذه الحقیقة قد تقررت ورسخت، فإن یكفر بھا بعض المعاندین فقد وكلَّ اهللا بھا 

وقد بدا ذلك جلّیًا في أنَّھم قد . علماء أجالء في جمیع األقطار اإلسالمیة، لیسوا بھا بكافرین ـ 
وُحسن الثناء حّقھ وھذا من توفیق اهللا  )32(ه، ووفوه من جمیل التقریظقّدروا كتابنا حّق قدر

 .وفضلھ

                                                           
طائفة من تقاریظ كبار علماء أفغانستان والعراق والشام ومنھا خطاب من أحد ) األضواء(نشرنا في الطبعة الثانیة من كتابنا ) 32(

ي كدت أجن طربًا لظھور مثل ھذا الكتاب الذي یجب على كّل مسلم شفیق على دینھ أن یقتن«علماء زنجبار جاء فیھ ھذه العبارة 
، فقد قابلني ذات یوم في )رحمھ اهللا(ومثل ھذه العبارة ما سمعتھ بأذني من العالم المحقق اُألستاذ إسماعیل مظھر » نسخة منھ

وفي القرن «: وكتب عنھ كلمة رائعة في جریدة األخبار ختمھا بقولھ) كتابك مجنني: (الطریق وقال لي ھذه العبارة بنصھا
ذي حضنا على اإلستزادة منھ وطلبھ ولو بالصین ـ ینبغي لكّل مسلم أن یقرأ ھذا الكتاب، ویطیل العشرین ـ عصر النور والعلم ال

وممَّن قرظوا كتابي الدكتور طھ حسین فقد نشر . »التأمل في حقائقھ لیعرف أین ھو من دینھ، دین العقل والمنطق وحریة التفكیر؟
جھد وعبء ثقیل ال «: رأ ُكتبنا مّرتین وكتب على رأس ھذا المقال ھذه العبارةعنھ مقاًال نفیسًا في جریدة الجمھوریة ذكر فیھا أّنھ ق

 :یقوم بھ في ھذه األّیام إّال القلیلون، وختم مقالھ ببیت بّشار وھو
 ظمئت وأي الناس تصفو مشاربھ*** إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى 

 .قة أمرنا من الذین یتلقوننا كّل یوم بقذائف جھاالتھم وشتائمھموھذا البیت الحكیم ـ ال نفتأ نرّدده فإنَّھ ینطق عن حقی  



أّما نحن فسنظل بعون اهللا وحولھ ثابتین في موقفنا ال یزعجنا أي صوت یرتفع بالطعن 
زھر، واكتسب وإذا كانوا قد توّھموا أّن كتابھم متى ظھر باسم األ! فینا، مھما كان ناعقھ

الصفة الرسمّیة األزھریة فإّن ذلك سیكون مدعاة ألن یتزاحم الناس على ورده، ویھیمنوا 
شوقًا إلى إحرازه، فقد فاتھم أّن تقدیر الناس لما كان یصدر عن األزھر من كتب أو 
مطبوعات، قد ذھبت أّیامھ، وإّنما كان لشیوخھ الكبار من احترام موروث قد تضائل، ذلك 

 .كثرھم قد ھانوا على الناسبأّن أ

ومرّد ذلك إلى أّن الجیل الجدید قد بلغ درجة من السمّو العلمي، والُنضج الفكري والعقلي 
بحیث أصبح وھو ینفر من األوھام وال یھتم إّال بالحقائق وال یسعى إّال إلى معرفة العلم 

ظاھرة ال تحتاج إلى بیان، النافذ، ینبذ كّل ما عدا ذلك مھما كان ومھما كان قائلھ، وآیة ذلك 
وھي التي تصّور وال ریب علم األزھر وأدبھ وفكره ) األزھر(وھذه اآلیة تتجّلى في مجلة 

أصدق تصویر، وتبین ما بلغ إلیھ شیوخھ في مضمار الثقافة العربیة اإلسالمیة في ھذا 
لكي یرفع من شأنھا،  )33(العصر أجلى بیان، والتي كانوا قد جلبوا لھا كاتبًا كبیرًا مشھورًا

ویجذب القّراء إلیھا، ھذه المجلة كان الظن بھا ـ بعد كّل ذلك ـ أن تكون ھي المجلة اإلسالمیة 
جالت بینھا الوحیدة بین مشارق األرض ومغاربھا، وأنَّھا ستكون أوسع سائر الم

 ترى ماذا ھو شأنھا اآلن؟؟!انتشارًا

لو أنَّك اختبرت أمرھا وعرفت مكانھا بین سائر المجالت العربیة واإلسالمیة التي 
تصدر في مصر خاّصة وفي غیرھا من األقطار عامة لرثیت لھا، ولھالك ما تجد من حالھا، 

م رخص ثمنھا، ولو ال بقیة من إذ ترى أنَّھا أقّل المجالت رواجًا وأنذرھا ذیوعًا، على رغ
قّراء رئیس تحریرھا القدماء في مجالتھ لما وجدت لھا الیوم بین الناس قارئًا، وحسبنا ذلك 
دلیًال على قیمة ما یظھر من األزھر للناس من كتب أو مطبوعات، ورحم اهللا امرًء عرف 

 .قدر نفسھ

ن نذكر أّن الشیخ أبو الشھبة ھذا وال یفوتنا قبل أن ننتھي من الكالم عن كتاب األزھر أ
وكان ذلك ) 1958(عند ظھوره في سنة ) األضواء(ھذا كان من أوائل الذین انتقدوا كتابنا 

بمجلة األزھر وكان یشاركھ في ھذا النقد محّب الدین الخطیب وكان یومئذ رئیسًا لتحریر 
، ھما وغیرھما من الذین انتقدوا )34(ھذه المجلة، ففضحنا علمھما، وأظھرنا للناس جھلھما

وإلى ) مشیخة األزھر(معھم كتابنا وذلك في كتاب طبعناه یومئذ ووّجھنا الكالم فیھ إلى 
                                                           

 .رحمھ اهللا رحمة واسعة 1968/  6/  11في ) رحمھ اهللا(اُألستاذ أحمد حسن الزیات وقد توفى ھو ) 33(
من أسباب إقصاء محّب الدین الخطیب عن رئاسة تحریر مجلة األزھر لما تبین من جھلھ وتلفیقھ في علمھ وقد  كان رّدنا ھذا) 34(

تمّیز ھو اآلخر من الغیظ فأخذ یؤلب الناس ویحّرضھم على نقد كتابنا في كتب یطبعھا بمطبعة لینتفع بأجر طبعھا، وقد حسب ھذا 
من تاریخھ المشھور بین المطلعین علیھ لم نأبھ لھ وال َحسبنا لھ حسابًا وتركناه یحترق  المغرور أّن ذلك ینال مّنا، ولكّنا بما نعرف

 .بنار غیظھ



العلماء والمفّكرین ثّم وزعناه على كثیر من المراقبة العاّمة للثقافة اإلسالمیة باألزھر، وإلى 
العلماء وقادة الفكر، ومن أجل ذلك تمّزق قلب الشیخ غیظًا مّنا، وامتأل ضغنًا علینا وأصبح ال 
یفتأ یرمینا بین آن وآخر بترھاتھ في مقاالت ینشرھا في مختلف المجالت ال یني في ذلك وال 

ذلك : راء ذلك كّلھ؟ وقد بدى ما أخفاه في نفسھما و: وكنت أعجب لذلك وأخجل ثّم أقول! یفتر
أّن ضغنھ قد انتھى بھ إلى أن یجمع كّل ما سّوده قلمھ في مدى عشر سنین كاملة مّما حسبھ 
نقدًا وھو لیس من النقد في شيء، وأن یسّوي منھ كتابًا لم یلبث أن فزع بھ إلى رؤسائھ ُمھّوًال 

ّنة المحّمدیة مّما یراد بھا، ویكاد لھا، وصور لھم لھم في األمر، واستصرخھم بأن ُیدركوا الس
كتابنا األضواء في صورة مخیفة مرّوعة فاعتراھم الخوف، ورأوا أن یستنصروا علماء 
األقطار اإلسالمیة في أمر ھذا الخطر الداھم على السّنة، فعرضوا األمر على مجمع البحوث 

الذي یتأّلف من مئة عالم من أربعین دولة إسالمیة، وبعد أن بحثوا األمر من  )35(اإلسالمیة
جمیع نواحیھ اّتفق رأیھم على طبع كتاب الشیخ أبوشھبة على نفقة األزھر ألنَّھ بزعمھم ھو 

ا علیھا، وكذلك طبع الذي یستطیع أن یدفع عن السّنة الّنبویة غوائل أعداءھاالذین انقّضو
 .الكتاب

 

 أصبح األمر قضیة بیننا وبین األزھر

وإّني بعد ذلك كّلھ ألستعلن بھذه الصیحة الصریحة وأرسلھا تدوي بین جمیع األرجاء، 
لیدفع بھ ھجمات الطاعنین فیھا، وجعل ) دفاع عن السّنة(إّن األزھر قد وضع كتابھ وسّماه 

 .المستشرقین والذي یجب محاربتھ والقضاء علیھ كتابي ھو وحده الطاعن في السّنة مع

إّن كتابي ھذا إّنما وضعتھ في الحقیقة لیكون دفاعًا عن : وإّني في تواضع شدید أقول
الحدیث المحّمدي مّما نالھ بفعل أعدائھ وأولیائھ على السواء، وما بذلت ما بذلت من جھد 

لغایة البعیدة ـ وعلى ذلك أصبح األمر ونصب سنین طویلة ـ في سبیل تألیفھ إّال من أجل ھذه ا
 .بیني وبین األزھر قضیة تحتاج إلى تحكیم قضاة عادلین، لیقضوا فیھا بحكمھم النزیھ

وتلقاء ذلك رأیت من الواجب على أن ُأسارع إلى وضع كتابي ھذا بین أیدي جمیع 
الذین نزعوا عن  العلماء المحققین وقادة الفكر النابھین ذوي الرأي السدید، والعقل الرشید،

أعناقھم أغالل الجمود، وخّلصوا أیدیھم وأرجلھم من قیوده الثقیلة مصریین وغیر مصریین، 

                                                           
دولة سیجتمعون في القاھرة  40أّن أكثر من مئة عالم من  1966/  7/  20ھا المؤّرخ نشرت جریدة األخبار المصریة في عدد) 35(

مجمع البحوث اإلسالمیة ویرأس المؤتمر الشیخ األزھر ـ وسیكون في جدول أعمال المؤتمر ـ (خالل الشھر القادم بدعوة من 
یتھا أو رجالھا وسندھا والحدیث وقیمتھ العلمیة مكانة السنة في بیان األحكام اإلسالمیة والرد على مثیري الشبھات حول حج«

إّن : وقد علمنا أّن الدكتور محمود حب اهللا أمین ھذا المجمع كان أشد أعضاء المجمع حماسة لطبع كتاب األزھر ـ وقالوا» والدینیة
عدیدة في الذب عنھا وبیان  ذلك قد جاء من قّوة إیمانھ وشّدة غیرتھ على السنة، وألنَّھ من كبار علمائھا ولھ مؤّلفات ومواقف

 !حقیقتھا



لیدرسوه عن كتاب األزھر ویوازنوا بینھما ثّم یصدروا فیھما ُحكمًا قاطعًا یتبّین منھ قیمة كّل 
ا العبء الثقیل، ثّم أّیھما كتاب منھما، وأّیھما ھو األحّق بالدفاع عن السّنة، واألجدر بالقیام بھذ

الذي یخدم الحدیث خدمة صحیحة ویحرص علیھ ویبین حقیقة ما بأیدي الناس منھ أو غیر 
 أم ھو كتاب األضواء؟! أھو كتاب األزھر... ذلك

على أن ال یكون بین القضاة في ھذه القضیة شیخ أزھري، حّتى تتحقق النزاھة ویصدر 
دنا من العلماء األجالء من غیر ھؤالء الشیوخ َمن یتوّلون الحكم عدًال، وفي بالدنا وغیر بال
 .ھذه الحكومة بعدل وعلم ونزاھة

وإّني لراض كّل الرضا ومطمئن غایة اإلطمئنان بما یصدر في ذلك من ُحكم الحاكمین 
 !سواء أكان عليَّ ھذا الحكم أم لي

ولو أّن ھذا الكتاب قد خرج باسم الشیخ أبو شھبة ولم یكن باسم األزھر، ألھملنا أمره 
ولنبذناه ظھرّیًا كما فعلنا بغیره من سائر الكتب التي صدرت قبلھ في نقد كتابنا، ذلك بأنَّھ ال 

الفھم، یمتاز منھا بشيء، وألّن مؤّلفھ ال فرق بینھ وبین َمن سبقوه في النقد ال في العلم وال في 
 .فھم جمیعًا والحمد هللا سواسیة، ونحن نعرفھم على حقیقتھم، وال ینبأك مثل خبیر

 .ونختم ھذه المقّدمة بكلمة ُنبّین فیھا شیئًا مّما  كید لكتابنا

من كّل نواحیھ إّن ھذا الكتاب ـ الذي قامت قیامتھم علیھ، واعتوروه بالنقد سنین عدیدة 
،  وھو كتاب األضواء قد كتب اهللا لھ النجاح والرواج بما لم نكن نحتسب، فبعونھ تعالى  ـ 

نفذت طبعتھ اُألولى في زمن وجیز، ثّم طبع مّرة ثانیة بلبنان، وأخیرًا ظھرت طبعتھ الثالثة 
 .)36(على أكبر مطابع الشرق

نخرجھ الیوم في طبعتھ الثالثة على مطابع ھذه الدار أكذلك ) یخ المضیرةش(وھذا صنوه 
بعد أن ُطبع مّرتین في مدى سنتین، مّما ال یّتفق وقوعھ ألّي كتاب إّال في الندرة ـ وقد جاء 
ذلك كّلھ على رغم ما كان یتمّنى أعداء الكتاب الذین كانوا یقّدرون أن ال یظھر في غیر 

ت تضم الكتابین معًا، فجمعوا لھ كیدھم، وحسبوا أنَّھم قد وأدوه بوھمھم، طبعتھ اُألولى، وكان
وبخاّصة بعد أن حّذروا الناس من قرائتھ أو شرائھ ـ وكأنَّ األقدار كانت تضحك وتسخر مّما 

 .یقّدرون، واهللا غالب على أمره ولكّن أكثر الناس ال یعلمون

خ المضیرة، وھو ھذا الكتاب، باللغة ولقد كان من توفیق اهللا وفضلھ أن ُترجم كتاب شی
الفارسیة، وانتشر في بالد إیران وما وراءھا من البالد اإلسالمیة وسننشر ترجمة مقّدمة ھذه 

 .الترجمة في آخر الكتاب لنفاستھا لیّطلع القّراء علیھا

                                                           
 .ھي مطابع دار المعارف المشھورة) 36(



فنحمده تعالى أخلص الحمد، ونشكره أجزل الشكر على أن كتب لكتابنا ھذا البقاء 
أن یظّل نوره یتأرج في األرجاء، وھو سبحانھ یحّق الحّق ویبطل الباطل ولو كره والنماء، و
 .الكافرون

 :ویطیب لنا أن نتمّثل ببیتین من الشعر لولّي الدین َیُكْن رحمھ اهللا

 وخّلي عباد اهللا تتلوك ما تتلو*** األرضوأسلك فجاجھا  سّرفي كتابي

 فیزري بك الجھلوالبك من جھل *** فما بك من أكذوبة فأخافھا 

 

 محمود أبو رّیة

 

  التمھید

 

 

 

 التمھید

 

قبل أن نمضي في الحدیث عن تاریخ أبي ُھریرة، نرى من التدبیر أن نقّدم بین یدینا 
صدرًا وجیزًا من القول عن الدعوة اإلسالمیة، وَمن تصّدى لھا من أعداءھا في أّول أمرھا، 

 .لنمّھد بھ إلى ما نحن بسبیلھ من غرضنا

بأّن أبا ُھریرة ھذا الذي نؤّرخ لھ قد عاش بجوار صاحب ھذه الدعوة صلوات اهللا ذلك 
 .علیھ وقتًا ما

وقد اصطلحوا على أن یجعلوا مثلھ من صحابتھ ـ ثّم انقلب بعد ذلك فاّتصل بَمن كانوا 
أكبر أعداء الدعوة المحّمدیة وصاحبھا من أّول ظھورھا، فظاھرھم، وسار تحت رایتھم، 

 .على ذلك من رفدھم ونوالھم كما سنبّینھ بعد ونال جزائھ

بالھدى ودین الحّق لیخرج الناس من الظلمات إلى النور،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بعث اهللا محّمدًا 
 .ویھدیھم بإذنھ إلى الّصراط المستقیم

واإلحسان، وعمل كان یدعو إلى األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ویأمر بالعدل 
الخیر واجتناب الشّر، وما إلى ذلك من األغراض النبیلة، والمقاصد الجلیلة، التي تكفل 

 .لإلنسان السعادة في دنیاه وآخرتھ



وإذا كان األساس األوَّل للدعوة اإلسالمیة ھو عبادة اهللا وحده وترك الشرك في جمیع 
نصاف أھل الفقر من أھل الغنى، وأن مظاھره، فإّن أھم غرض یرمى إلیھ الدین بعد ذلك، وإ

 .یكون الناس جمیعًا سواسیة في الحقوق اإلجتماعیة والسیاسیة

ومن أجل ذلك كان أّول من ثار على ھذه الدعوة األغنیاء ذوو الثراء، وبخاّصة بنو ُأمّیة 
وبنو أبي معیط، وھم الذین كانوا مسیطرین على مّكة حینئذ، وسنعقد فصًال خاّصًا لدولتھم 

 .وكیف نشأت؟

والتّفوا حولھ، وأیقنوا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّما الفقراء والمساكین فقد استبشروا بدعوة محّمد 
أنَّھم بفضل دینھ سینالون في الحیاة حّقھم الذي كتب اهللا لھم، وأنَّھم سیعیشون كما یعیش 

 .الناس سعداء مطمئنین

 

 الحیاة في مّكة زمن البعثة

في البالد العربیة، وأن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ون مبعث الرسول محّمد قضت حكمة اهللا أن یك
 .تكون مّكة أّول بلد یشرق منھ نور اإلسالم

وكان أھل مّكة حینئذ یتأّلفون من طبقات ثالث، طبقة أرسطقراطیة غنیة، وھم صنادید 
ه قریش، وكانت مّكة خالصة لھم، وُأخرى متوسطة، وثالثة فقیرة، وكان یعیش بین ھذ

الذین لم یكن لھم أي حّق في الحیاة من الحقوق اإلنسانیة، وإّنما كانوا ) الرقیق(الطبقات 
كاألنعام أو العروض التجاریة، ُملكًا خالصًا ألسیادھم، ُیسّخرونھم في كلِّ ما یریدون، 
ویتصّرفون فیھم كما یشاءون، إن بالھبة، وإن بالبیع، ویعاقبونھم بأنواع العقاب بغیر أن 

 .لھم أحد عّما یفعلونیسأ

أن ینذر قومھ، وأن یدعوھم إلى البّر والتقوى والعدل  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فلّما ُأمر النبّي 
: 49(والمساواة، وأّنھ ال فضل لعربي على عجمي إّال بالتقوى، وتلى علیھم اآلیة الكریمة 

نَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبآِئَل ِلَتَعاَرُفوْا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِإنَّ َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكر َوُأ(): 13

َكُبَر ذلك على كبار القوم وأغنیائھم، وعزَّ علیھم أن یعلو شأن الفقراء بینھم،  )اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر
بون ھذه الدعوة بكّل ما استطاعوا من وأن یكون لھم، حّق معلوم في أموالھم، وأخذوا یحار

مناصًا من أن یھاجر من مّكة إلى المدینة، بعد ما لقي من  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قّوة، فلم یجد النبّي 
أذى قریش وعنتھم ما لقي أكثر من عشر سنین ولكّن ُقریشًا لم تدعھ یھدأ في مھجره، بل 

صلى اهللا علیھ (حرب أشّد الناس عداوة للنبّي  الحقوه ھناك بعدائھم وبغیھم، وكان أبو سفیان بن

 .مّما ستعرف نبأه فیما بعد)وآلھ

*** 



راحة في المدینة التي ھاجر إلیھا بعد ما أصابھ بمّكة ما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(لم یجد النبّي 
أصابھ، فقد َكُثرت ھناك أعدائھ، وزادت فیھا أعبائھ، فبعد أن كان في مّكة یكید لھ قریش 

أصبح في المدینة ـ وقد ظھر لھ عدّو شدید ماكر ھم الیھود، ومع ھؤالء وھؤالء  وحدھم
انبعث عدّو أخبث َمن خلق اهللا وھم المنافقون ـ وكانت المدینة ُمباءة للنفاق، ولعّل ذلك بسبب 

 .وجود الیھود بینھم

ودعوتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأجمع ھؤالء األعداء األشّداء أمرھم بینھم على أن یحاربوا النبّي 
حربًا ال ھوادة فیھا، واّتصلت ھذه الحرب بینھم وبینھ بضع سنین حّتى كان یوم فتح مّكة 

علیھم بالعفو  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فاستسلمت قریش وعلى رأسھا أبو سفیان بن حرب وَمّن النبّي 
ه بھم ـ على ما كانوا یضمرون ثّم زاد من فضلھ علیھم وبّر) الُطلقاء(وُسّموا من ذلك الیوم 

من بغض لھ ولدعوتھ في نفوسھم ـ فتأّلفھم بالمال یھبة لھم وعاملھم بالحسنى وھم المعروفون 
 ).بالمؤّلفة قلوبھم(

 

 وقعة خیبر

وإذا كان لیس من ھّمنا أن نتوّسع ھنا بالكالم عن تلك الحروب التي وقعت بین النبّي 
ألّن ھذا الكتاب لم ُیعقد لذلك، فإنَّھ البّد لنا من أن نشیر إلى وقعة وبین أعدائھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(

 ).خیبر(منھا، ألنَّھا تتصل بموضوعنا الذي نحن فیھ، تلك ھي وقعة 

منھا منتصرًا، قدم ) ص(كانت وقعة خیبر ھذه سنة سبع من الھجرة وبعد أن فرغ النبّي
دم أبو ُھریرة الذي ھو موضوع لیسلموا، وكذلك ق) ص(الیمنیون من بالدھم على النبّي

 .كتابنا

 

 )ص(قدوم األشعریین والدوسیین إلى النبّي

خرج أبو موسى األشعري وَمن كان معھ من األشعریین من بالدھم ـ كما قال ھو ـ وقدم 
األشعریون منھم والدوسیون وھو بخیبر وكان ذلك بعد أن افتتحت في سنة ) ص(على النبّي

 :بخاري عن أبي موسى األشعريوإلیك ما رواه ال)  ھـ 7(

فخرجنا مھاجرین إلیھ أنا وإخوان لي، أنا أصغرھم  )37(بلغنا مخرج النبّي ونحن بالیمن
لقتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر رجًال من قومي، فركبنا سفینة فأ) 52(أو ) 53(في 

 .)39(فأقمنا معھ حّتى قدمنا جمیعًا فوافقنا النبّي حین افتتح خیبر )38(بن أبي طالب
                                                           

 .قبل ذلك بعشرین سنة) صلى اهللا علیھ وآلھ(من العجیب أن یقول أبو موسى األشعري ذلك وقد كان مخرج النبّي ) 37(
 .رجًال 16رجًال وكان مع جعفر  40قال البالذري إنَّھ كان مع أبي موسى ) 38(



قدمنا على النبّي بعد أن افتتح خیبر فقّسم لنا ولم یقّسم ألحد لم : وروى عنھ البخاري كذلك
 .)40(یشھد الفتح غیرنا

یشھد الموقعة من أراد أّنھ لم یسھم ألحد لم : قال ابن حجر في الفتح وھو یشرح ھذا القول
 .غیر استرضاء أحد من الفاتحین إّال ألصحاب السفینة التي قدم علیھا أبو موسى وَمن معھ

 .ووقع عند البیھقي، أّن النبّي قبل أن یقّسم لھم كّلم المسلمین فأشركوھم

 

 )ص(سبب تأّخر األشعریین في القدوم إلى النبّي 

عن أسباب تأّخر األشعریین في القدوم إلى وقد تكّلم ابن حجر العسقالني في فتح الباري 
النبّي فجعل من ھذه األسباب أنَّھم علموا ما كان المسلمون فیھ من المحاربة مع الكّفار، فلّما 

 .)41(بلغتھم المھادنة آمنوا وطلبوا الوصول إلیھ

ى النبّي أّیام محنتھم في ومعنى كالم ابن حجر صریح بأّن ھؤالء األشعریین لم یقدموا إل
مّكة وال في زمن حروبھم الطاحنة وھو بالمدینة لینصروه، ویجاھدوا معھ، بل ھرعوا إلیھ 
بعد الغزوات الكبیرة التي انتصر فیھا، وغنم منھا المغانم، من غزوة بدر وُأحد والخندق أي 

 !!)42(بعد أن استقر أمر البعثة وأصبح لھا شوكة وھیبة وصولة

 ھذا ھو أمر األشعریین بین عاّمة الذین كانوا مع أبي موسى

 .، أّما قدوم أبي ُھریرة، فإلیك نبأه الصحیح)ص(األشعري، وقدومھ على النبّي

 

 

 )ص(قدوم أبي ُھریرة إلى النبّي 

) ص(أتیت رسول اهللا«: إّن الثابت الصحیح الذي ال ریب فیھ ومن قولھ ھو نفسھ في ذلك
یا رسول اهللا أسھم لي، فكّلم المسلمین فأشركونا من : وھو بخیبر بعدما افتتحھا، فقلت

 .)43(»سھامھم

ھذا ھو أمر إسالم أبي ُھریرة وزمنھ على حقیقتھ أّما ما یقال غیر ذلك فمحض افتراء ال 
 .)44(یلتفت إلیھ، وقد فّندنا ما زعمھ بعضھم من أّنھ أسلم وھو في بالده

                                                                                                                                                                                     
 .نيمن فتح الباري البن حجر العسقال 6ج  182فتح الباري ویراجع ص  7ج  391ص ) 39(
 .من نفس المصدر 7ج  392ص ) 40(
 .فتح الباري 7ج  39ص ) 41(
 .ُأسد الغابة 3ج  55و 54ص ) 42(
 .من فتح الباري، وستقابلك قصة ھذا القدوم ُمفّصلة في مكانھا من كتابنا ھذا 7ج  393وص  6ج  31ص ) 43(
 .في آخر الكتاب) أبو ُھریرة(راجع الكلمة التي رّددنا فیھا على العجاج مصنف كتاب ) 44(



 

 ؟)ص(ر قدوم أبي ُھریرة إلى النبّي لماذا تأّخ: وقفة قصیرة ھنا

عشرین ) ص(لماذا تأّخر قدومھ إلى النبّي: وھنا نقف وقفة قصیرة مع أبي ُھریرة ننظر
على حین أّن !! من الھجرة) 7(سنة كاملة، من مبدأ البعثة إلى وقعة خیبر التي كانت في سنة 

 بالده دانیة من بالد الحجاز؟

ا كانت لھ رغبة صادقة، ونّیة خالصة في أن یّتبع ھذا ِلَم تأّخر ھذا الزمن الطویل إذ
 الدین، ویكون مسلمًا مجاھدًا مع المجاھدین؟

وإذا كان ابن حجر العسقالني قد بّین في إیجاز ورفق سبب تأّخر األشعریین عن القدوم 
سلموا معھ ، فإّن ألبي ُھریرة شأنًا آخر غیر شأن األشعریین الذین أ)صلى اهللا علیھ وآلھ(إلى النبّي 

 !)45(في وقت واحد، ذلك أّنھ ثبت من تاریخھ أّنھ كان لفقره یخدم الناس بطعام بطنھ

فإذا ما انتھى إلى مسمعھ أّن نبّیًا ظھر بمّكة بدین یدعو إلى مساعدة البائسین، وسّد َعَوز 
 !تبط بذلك ویشرق قلبھ فرحًاالمحتاجین، فإنَّھ وال ریب یغ

وإذا ما بلغھ كذلك أّنھ بعد أن ھاجر إلى المدینة قد أصبح مأوى المجاویع، وأّنھ قد جعل 
فإّن نفسھ  )46(لفقراء الذین یقصدون المدینة مكانًا خاّصًا یؤوون إلیھ، یطعمھم فیھ ویسقیھم

ّنى لو یضمھ ھذا المأوى لیطعم فیھ، وُیكفى مشقة خدمة تشرئب وال َجَرَم إلى ذلك، ویتم
 الناس، وما یلقى في سبیل ذلك من نصب؟

وإذا علم غیر ھذا وذاك، أّنھ قد جعل للفقراء والمساكین نصیبًا في مغانم الحرب وأّنھ 
 ...)47(قد اّتخذ لھ موالي وخدمًا) صلوات اهللا علیھ(

 إذا ما انتھى إلیھ كّل ذلك وغیره فترى ماذا یكون أمره؟؟

إنَّھ وال شكَّ یطیر فرحًا، ویھیم سرورًا، وتشتد بھ الرغبة، ویستبد بھ الطمع، وتلح علیھ 
 .إلى صاحب ھذا الدین لیعیش في كنفھ، ویستظل بظّلھ الحاجة، في أن یھرع

ولكن أّنى لھ بلوغ ذلك، ! ھذا أمر ال شكَّ فیھ، والجبّلة اإلنسانیة تمیل إلیھ وتبعث علیھ
وكیف السبیل إلیھ وھو یسمع فیما یسمع كذلك أّن الناس یحاربون ھذا النبّي وأصحابھ ـ وأّن 

قطع ـ وھو بطبعھ یریدھا سھلة غیر ذات شوكة، ألنَّھ النضال المسّلح متصل بینھم وبینھ ال ین
لیس من أبطال الحروب، وال عھد لھ بمیادین القتال، وأّنھ لم یخلق إّال لیخدم وُیطعم من 

 !خدمتھ  أجر

                                                           
 .سترى كالمًا مفصًال عن ذلك في مكانھ من ھذا الكتاب) 45(
 .ھو المكان المعروف بالصفة) 46(
 .وخدمھ) صلى اهللا علیھ وآلھ(تجد أسماء موالي النبّي  467انظر في ذلك أنساب األشراف للبالذري ص ) 47(



تلقاء ذلك لم یجد مناصًا من أن یصبر على مضض وأن یرتقب حّتى تسكن غمغمة 
غلبة، شأنھ في ذلك شأن غیره في ذلك العھد الحرب بین النبّي وأعدائھ، ویرى ِلَمن تكون ال

دعوه وقومھ فإن غلبھم دخلنا في «: ممَّن على شاكلتھ، وھم الذین كانوا یقولون في أنفسھم
 .»وإن غلبوه كفونا شّره... دینھ

وظّل أبو ُھریرة یرتقب حّتى فتح اهللا على نبّیھ ورسخت قواعد الدین وثبت دعائمھ، 
سلطانھ، وأصبح كّل ما اّتبعھ وصّدق بدعوتھ آمنًا مطمئّنًا ال  وبسط على أرجاء األرض جناح

 .یخشى ظلمًا وال رھقًا

حینئذ طابت نفسھ، واطمأن قلبھ، وذھب الخوف عنھ، ولم یلبث أن ركب رجلیھ واّتخذ 
لیخدمھ على ملء بطنھ، ویمأل یده من مغانمھ، ویسكن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(طریقھ إلى النبّي 

 ). ھـ 7(عّده للفقراء من أتباعھ، وكان ذلك في شھر صفر سنة المأوى الذي أ

، وحّقق كّل ما كان یبتغیھ، فأطعمھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وكان لھ ما أراد عندما اّتصل بالنبّي 
، وأسكنھ المأوى  وَمنَّ علیھ بالعطاء من غنائم خیبر ـ وھو لم یشھدھا ـ )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

 .)48(فقراء وھو الصفةالذي أعّده لل

وما نذكره ھنا أمر ثابت لم نتھمھ بھ، ولم نفتر علیھ فیھ، ذلك بأنَّھ قد اعترف ھو مرارًا 
على ملِء بطنھ، وسترى ذلك مبّینًا في مكانھ من ھذا  ) علیھ وآلھصلى اهللا(بأنَّھ قد خدم النبّي 

الكتاب، واعترافھ الصریح من أّول یوم لقي فیھ النبّي، وما كاد یمأل عینھ من رؤیة مغانم 
خیبر حّتى رنا إلیھا، وطالب بنصیب فیھا، على حین أّنھ لم یشھدھا، ولھ في ذلك قّصة ستقف 

 .الكتابعلیھا في موضعھا من ھذا 

والذي نستطیع أن نقطع بھ ونحن مطمئنون إلیھ بما تبّین لنا من القرائن واألدّلة 
الصحیحة وما بدا من اعترافاتھ الصریحة أّن أبا ُھریرة إّنما كان یبتغي من قدومھ على 

أن یحقق مطامعھ الشخصیة، ومآربھ الذاتیة ال لیلتمس أن یتفقھ في الدین، كما ) ص(النبّي
 .من المخلصین الذین أسلموا یفعل غیره

ولعّلك ترى الفرق الھائل بینھ وبین غیره من الذین كانوا َیقِدمون على النبّي عن 
 .طواعّیة، مخلصة قلوبھم، راضیة نفوسھم بالّدین الحنیف

 .ولنضرب لذلك مثًال واحدًا من أمثلة كثیرة ال ُتحصى

على النبّي في نفر من حمّیر ـ إذ ذلك ھو مثل إیاس بن ُعمیر الحمّیري الذي قدم وافدًا 
بینما نجد أبا ُھریرة یصرح تصریحًا ال لبس فیھ وال إبھام بأنَّھ قد جاء إلى النبّي لیخدمھ على 

                                                           
زعم أبو ُھریرة أّنھ كان عریفًا ألھل الصفة واعتمد المؤّرخون على روایتھ وحده في ذلك ولكن لم یأت في ذلك خبر صحیح من ) 48(

 .غیره



أتیناك یا رسول اهللا لنتفقھ في «: ملِء بطنھ، إذ بھذا الحمّیري وَمن معھ یقولون للنبّي
 .)49(»الدین

الصحیح، واإلیمان الخالص لوجھ اهللا، الذي لیس وراءه أي مأرب  ھذا ھو اإلسالم
 .شخصي أو غرض ذاتي

وإّنا بعد ذلك نمضي فیما أخذنا على أنفسنا أن نقوم بھ من ترجمة أبي ُھریرة الذي 
أفردناه دون الصحابة جمیعًا بالتاریخ، ألَنھ كان أكثرھم تحدیثًا عن النبّي، على حین أّنھ لم 

اهللا علیھ إّال عامًا وبعض عام، ونفذت روایاتھ إلى عقائد المسلمین یصاحبھ صلوات 
وأحكامھم وغیر ذلك على ما فیھا من خرافات وشبھات ومشكالت كانت مبعث ضّیق لصدر 

 !المسلمین، وانتقادًا على الدین اإلسالمي من غیر المسلمین

 

 

 

 

 

                                                           
 .فتح الباري 8ج  79ص ) 49(



  أبو ُھریرة

 

 

 

 أبو ُھریرة

 

 اإلختالف في اسمھ

أبي «لم یختلف الناس في اسم أحد في الجاھلیة واإلسالم، مثل ما اختلفوا في اسم 
فال ُیعرف على التحقیق اسمھ الذي سّماه بھ أھلھ لُیّدعى بین الناس بھ، وكذلك » ُھریرة

 .اختلفوا في اسم أبیھ اختالفًا  كثیرًا

 .اختلف في اسمھ واسم أبیھ على نحو من ثالثین قوًال: قال النووي

اجتمع في اسمھ واسم أبیھ أربعة وأربعون قوًال مذكورة الُكنى : وقال القطب الحلبي
 .)50(للحاكم وقد ذكر ذلك ابن حجر في اإلصابة

 :وقال حافظ المغرب ابن عبد البّر في اإلستیعاب

 ُیضبط في واختلفوا في اسم أبي ُھریرة واسم أبیھ اختالفًا كثیرًا، ال ُیحاط بھ، وال«
ومثل ھذا اإلختالف واإلضطراب ال یصح معھ شيء یعتمد علیھ، : الجاھلیة واإلسالم ـ وقال

أي ال  )51(وقد غلبت علیھ كنیتھ ـ فھو كَمن ال اسم لھ غیرھا، وأولى المواضع بذكره الُكنى
 .»ذكر اسمھ بین األسماء، وإّنما ُیذكر في الُكنىُی

وقد اختلف في اسمھ اختالفًا كثیرًا لم یختلف في اسم آخر قبلھ وال : وفي ُأسد الغابة
 ).أمیمة(، أّما ُأّمھ فقد ذكروا أّن اسمھا )52(یقاربھ

 .ثین قوًالواختلف في اسمھ على نیف وثال: وقال الفیروز آبادي

ومّما أوردناه لك یكون الجزم باسم صحیح ُیطلق علیھ من ضروب التخمین، فنكتفي 
بذكر ُكنیتھ التي التصقت بھ، والتحمت وظھرت على األلسنة في حیاتھ وبعد موتھ، وقد بّین 

 :ھو سببھا فقال

كان  كنت أرعى غنم أھلي، وكانت لي ِھّرة صغیرة فكنت أضعھا باللَّیل في شجرة وإذا«
، وال َضیر من تصدیق ما قالھ، ویبدو أّن ھذه الِھّرة »النَّھار ذھبت بھا معي فكنوني أبا ُھریرة

                                                           
 .7ج  199اإلصابة ص) 50(
 .من القسم الرابع طبعة مصر 1171و 1170طبعة الھند و 2ج  719و 718االستیعاب ص ) 51(
 .5ج  316و 315ُأسد الغابة ص ) 52(



یا أبا ُھریرة، واشتھر : قد ظلت تالزمھ وھو بالمدینة، فقد رآه النبّي وھو یحملھا في كّمھ فقال
 .بھ، كما ذكر ذلك الفیروز آبادي في قاموسھ المحیط

 

 أصلھ ونشأتھ

رف عن أصلھ ـ على ما قیل ـ أّنھ من عشیرة سلیم بن فھم من قبیلة أزد، ثّم من كلُّ ما ُع
دوس إحدى قبائل العرب الجنوبیة ـ أّما نشأتھ فلم یعرفوا عنھا شیئًا ـ وكذلك لم یعرف الناس 

في مدى السنین التي قضاھا بھا قبل إسالمھ غیر ما قالھ ھو عن ) الیمن(عن حیاتھ في بالده 
ھ كان یرعى الغنم وكان فقیرًا معدمًا یخدم الناس بطعام بطنھ، وروى عنھ ابن نفسھ من أّن

نشأت یتیمًا وھاجرت مسكینًا وكنت أجیرًا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة : قتیبة قال
 .)53(رجلي فكنت أخدم إذا نزلوا، وأحدو إذا ركبوا

وقد رأیتني وإّني ألجیر البن عّفان وابنة غزوان : قالوأخرج ابن سعد عن أبي ُھریرة 
 .)56(نزلوا  بھم إذا )55(، أسوق إذا ارتحلوا وأحدوا)54(بطعام بطني وعقبة رجلي

 .ولقد كان أبو ُھریرة ُأمّیًا ال یقرأ وال یكتب، وظل على ُأّمیتھ طول حیاتھ

 

 وھو بخیبر )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(قدومھ إلى النبّي 

ِدَم علیھ صلوات لّما سمع أبو ُھریرة ببعثة النبّي وانتشار دعوتھ وانتصاره على أعدائھ َق
وكان ذلك بعد أن تخّطى )57(اهللا علیھ وھو بخیبر كما َقِدَم غیره من الدوسیین األشعریین

صلى (أتیت رسول اهللا : الثالثین من عمره، وذلك بعدما افتتحوھا ـ كما ذكر ھو نفسھ في قولھ

 . )58(وھو بخیبر بعدما افتتحوھا )اهللا علیھ وآلھ

 :قال ابن سعد في طبقاتھ وھو یتكّلم عن غزوة خیبر

                                                           
 .من كتاب المعارف 120ص ) 53(
 .العقبة أي نوبة ركوبھ) 54(
كذلك مؤّذنًا وھو یبدو أّن ھذا الحداء الذي كان یحسنھ أبو ُھریرة، ھو الذي جعلھ یطلب من العالء بن الحضرمي أن یجعلھ ) 55(

بالبحرین، وقد ظل یھوى التأذین حّتى بعد أن زادت ِسنُھ على الستین، فقد ثبت أّنھ كان یؤّذن لمروان بن الحكم وھو حاكم على 
 .كما ستراه فیما بعد)  ھـ 41(المدینة من قبل معاویة سنة 

 .سیر أعالم النبالء 2ج  440من الطبقات وص  2قسم  4ج  53ص ) 56(
 .راجع ما كتبنا آنفًا) 57(
 .من البدایة والنھایة 8ج  102سیر أعالم النبالء للذھبي وص  2ج  436من فتح الباري وص  7ج  397و 391و 6ج  31 ص) 58(



وقدم الدوسیون فیھم أبو ُھریرة وَقِدَم الُطفیل بن عمرو َوَقِدَم األشعریون ورسول اهللا 
أصحابھ فیھم أن یشركوھم في الغنیمة  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(فكّلم رسول اهللا بخیبر فلحقوه بھا 

 .)59(ففعلوا

 :وقال المقریزي في إمتاع األسماع

وقدم الدوسیون فیھم أبو ُھریرة والُطفیل بن عمرو وأصحابھم ونفر من األشعریین، فكّلم 
أصحابھ فیھم أن یشركوھم في الغنیمة، فقالوا نعم یا رسول  )وسلم صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

 .)60(اهللا

ونقل ابن حجر في اإلصابة عن ابن أبي حاتم قدوم الطفیل بن عمرو وأبي ُھریرة على 
 .)61(بخیبر )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

صلى اهللا علیھ وآلھ (ولما رأى كثرة مغانم ھذه الغزوة جاشت مطامعھ وطلب من رسول اهللا

أن ال یسھم ألبان  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ثّم تدّخل فیما ال یعنیھ، وطلب من النبّي; أن یسھم لھ )وسلم
د فانبرى لھ أبان بن سعی. بن سعید بن العاص الذي كان ممَّن خاضوا غمار ھذه الغزوة

وأغلظ لھ في القول وأھانھ، ألنَّھ لم یكن من الذین اصطلوا بنار الغزو وال اشترك في الجھاد 
وقد بلغ من إیالم أبان ألبي ُھریرة، أن قال ; ـ فكیف تطمع نفسھ في أن یشارك في المغانم 

یا وبر تحدر من رأس ضال : ، وفي روایة)63(نتدّلى علینا من قدوم ضأ )62(وا عجبًا لوبر: لھ
یا أبان، اجلس، ولم یقسم لھ، وتلقى أبو ُھریرة ھذه اإلھانة فقبع، : )صلى اهللا علیھ وآلھ(فقال النبّي; 

 .لى أبانولم یجد لھ جوابًا یرّد بھ ع

أراد أبان تحقیر أبي ُھریرة، وأّنھ لیس في : وقد عّلق الخطابي على قول أبان ھذا فقال
 .قدر من یشیر بعطاء، وال منع، ألنَّھ قلیل القدرة على القتال

أنھ معناه أّن ملصق في قریش، وشبھھ بما یعلق بوبر الشاة : وعن أبي الحسن القابسي
 .من الشوك وغیره

                                                           
 .1ج  78طبقات ابن سعد ص ) 59(
 .1ج  326امتاع األسماع ص ) 60(
 .3ج  287اإلصابة ص ) 61(
حاتم أّن بعض العرب یسّمي كّل دابة من حشرات األرض  الوبر دویبة صغیرة وحشیة كالسنور، ونقل أبو علّي القالي عن أبي) 62(

إنَّھ حیوان، من ذوات الحافر في حجم األرنب أطحل اللون أى : »معجم الحیوان«وبرًا ـ وقال الفریق أمین المعلوف باشا في كتابھ 
 .قصیر الذیل یحرك فكھ األسفل كأنَّھ یجتر. ما بین الغبرة والسواد

 .قدوم ضأن جبل في أرض دوس ـ قوم أبي ُھریرة ـ وقیل ھو رأس جبلي ألنَّھ في الغالب مرعى غنم) 63(



ریرة نفس ُیعرف قدرھا، أو كرامة ُیحافظ علیھا، ألبى أن تمتد یده إلى ولو كان ألبي ُھ
ما لیس من حّقھ، أو یرنو بعینیھ إلى مغانم حرب لم یشھدھا، ولما تعرَّض لھذا اإلزدراء 

 .والتحقیر ـ وبخاّصة ـ وھو في أّول یوم یلقى النبّي وأصحابھ فیھ

ألشعریین ومنھم أبو موسى ومن العجیب أّنھ كان حینئذ بین بضع وخمسین من ا
األشعري، وقد أسلم معھم عمران بن ُحصین الخزاعیوأبوه مبید بن خلف والُطفیل بن 

ولكن لم یبد من أحد منھم جمیعًا مثل ما بدا من أبي ُھریرة بل ظلوا قانعین حّتى  )64(عمرو
 .المحاربینأعطاھم النبّي من مغانم خیبر من غیر أسھم 

 

 مفتاح شخصیتھ

وإّن ما بدا من أبي ُھریرة في خیبر، وُكشف بھ ـ من أّول یوم ـ عن مكنون مطامعھ، 
وخفي مآربھ، وحقیقة نفسھ، ثّم ما وقع منھ وھو في الصفة، لما یصح أن یجعلھ المؤّرخ 

 ).مفتاحًا لشخصیتھ(

قد أسقطھ من عینھ، فلم یقم لھ من یومئذ وزنًا، ووضعھ بین ) ص(وال ریب في أّن النبّي
أصحابھ في المكان الذي یلیق بھ، وآیة ذلك أّنھ صلوات اهللا علیھ لم یؤاخذ أبانًا بما أغلظ لھ 

إھانة من ) أصحابھ(یغضب غضبًا شدیدًا عندما ینال أحد ) ص(في القول ـ على حین أّنھ كان
آخر كما فعل عندما حصل لعّمار بن یاسر، أو عبد الرَّحمن بن عوف أو غیرھما ) يصحاب(

ـ فإنَّھ عندما تقاول خالد بن الولید، وعبد الرَّحمن بن عوف في بعض الغزوات، وأغلظ خالد 
ال تسبوا : في المقال لعبد الرَّحمن بن عوف، وبلغ ذلك رسول اهللا غضب غضبًا شدیدًا وقال

ومن جھلھم یجعلون حكم ھذا الحدیث عاّمًا بحیث یشمل الصحابة ; ث ـ أصحابي ـ الحدی
 .)65(جمیعًا

أّما ما كان بین أبان وأبي ُھریرة فقد أغضى النبّي عنھ، ولم یقل ألبان شیئًا، واكتفى بأن 
یسھم ألبي ُھریرة وتركھ یغدو مغیظًا محنقًا، وكأنَّھ بذلك قد أقّر  اجلس یا أبان، ولم: قال لھ

 .أبانًا على ما فعل بأبي ُھریرة

وأبو ُھریرة كان في ھذا الیوم ُیعّد ضیفًا، والضیف لھ ُحرمة یستحق التكریم من أجلھا، 
جمیعًا من  وُحّقت علیھ المھانة أمام الصحابة. ولو بكلمة طیبة، ولكّنھ لم یظفر من النبّي بھا

 .أّول یوم جاء فیھ إلى النبّي

 
                                                           

 .سیر أعالم النبالء 2ج  393ص ) 64(
 .الطبعة الثالثة) أضواء على السّنة(یراجع فصل عدالة الصحابة بكتابنا ) 65(



 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(سبب صحبة أبي ُھریرة للنبّي

كان أبو ُھریرة صریحًا في اإلبانة عن سبب صحبتھ للنبّي، فلم یقل إنَّھ قد صاحبھ للمحّبة 
 .)ملء بطنھ(إنَّھ صاحبھ على : أو للھدایة كغیره، من الذین كانوا یسلمون وإّنما قال

 :ففي حدیث رواه أحمد والشیخان عن الزھري عن عبد الرَّحمن بن األعرج قال

على )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّني كنت امرًأ مسكینًا أصحب رسول اهللا: سمعت أبا ُھریرة یقول
 .)66(ملِء بطني

 .)67(»بشبع بطني«وروایة الكشمیھني » لشبع بطني«وفى روایة ُأخرى 

على ملء بطني ـ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وفي روایة المسلم كنت رجًال مسكینًا أخدم رسول اهللا 
 .)68(على ملء بطني )صلى اهللا علیھ وآلھ(وفي روایة لھ أیضًا ـ وكنت ألزم رسول اهللا 

لشبع ولفظ (وقال ابن حجر العسقالني في شرح أحادیث البخاري التي جاءت بلفظ 
یشعر بالمعاوضة ـ ولكن روایة الالم ال تنفیھا وروایة  والمعنى مختلف فإّن الذي بالباء) بشبع

 .بشبع أي ألجل الشبع

لشبع بالم التعلیل وھو األكثر ): لشبع(وقال كذلك في شرح الروایة التي جاءت بلفظ 
 .)69(وھو الثابت في غیر البخاري

أن نخرم منھ حرفًا، واإلعتراف  وھذا الذي اعترف بھ أبو ُھریرة ننقلھ على حقیقتھ بغیر
 !!)70(وال علینا مّما یقال بعد ذلك) سّید األدّلة(كما یقولون 

 

 حیاة أبي ُھریرة بعد إسالمھ في المدینة

                                                           
 .من فتح الباري واألعرج ھو تلمیذ أبي ُھریرة 13ج  272و 271ص ) 66(
 .من نفس المصدر 7ج  61ص ) 67(
ولتكّبروا اهللا على ما : إنَّھا تكون للتعلیل كالالم نحو: في المغني) على(لى ھنا للتعلیل ـ قال ابن ھشام وھو یتكلم عن معاني ع) 68(

 .ھداكم، أي لھدایتھ إّیاكم
 .فتح الباري 1ج  173ص ) 69(
) * األضواء(كان ھذا األمر من الھنات الثالث التي أخذھا الدكتور طھ حسین علینا في كلمتھ النفیسة التي كتبھا عن كتابنا ) 70(

وشكَّ كذلك في أّن أبا ُھریرة قد ! ل عمر وزاد من شكھ أن تھّكم بالخبروأّوالھا أّنھ شكَّ في اشتراك كعب األحبار في مؤامرة قت
وقد عجبنا أن یجھل مثلھ وھو من كبار العلماء ) علیھ السالم(أسلم على ملِء بطنھ، وأّنھ كان یأكّل مع معاویة ویصّلي خلف علّي

ـ وقد زال عجبي عندما تبین للدكتور بعد دراستھ  ھذه اُألمور ویفوتھ معرفتھا، وھي ثابتة صحیحة ال یستطیع أحد أن یماري فیھا
وقلنا ولو أّنھ قد درس تاریخ أبي ُھریرة حق الدرس ** لتاریخ عمر أن ما قلناه عن اشتراك كعب في مؤامرة قتل عمر صحیح 

 .كما درس تاریخ عمر لعرف أّن كّل ما قلتھ ال شك فیھ وال یمكن دفعھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .راجع ھذه الكلمة في صدر الطبعة الثالثة من كتاب األضواء*   
 .للدكتور طھ حسین) الشیخان(من كتاب  257إلى  254راجع ص **   



إلى المدینة بعد فتح خیبر رجع معھ أبو ُھریرة فیَمن رجعوا ـ ) ص(لّما انصرف النبّي
یّتخذ سبیلھ وھو بالمدینة إلى السعي في مناكب األرض لیأكّل من رزق اهللا، إّما  كان الظَّن أن

لكي یعیش عیشة كریمة . بالصفق في األسواق، أو بالزرع في األرض، كما كان یفعل غیره
ولكّنھ تنكب طریق العمل واّتخذ سبیلھ إلى مثابة لیس لَمن یؤمھا أي عمل إّال أن یتلّقى ما 

أوساخًا ـ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(حسنین من فضالتھم وصدقاتھم، التي سّماھا النبّي تجود بھ نفوس الم
فیطعم ھو وَمن معھ من الذین أخلدوا إلى الخمول والكسل، شأن سكنة التكایا والخوانق، وقد 

لملء بطنھ، ولو أّنھ آثر األجدر ) ص(من أّنھ خدم النبّي: فعل ذلك لیثبت بفعلھ ما أعلنھ بقولھ
) ص(ل، واألخلق بالذین یحافظون على كرامتھم ـ أو لو أّنھ اّتبع ما رواه ھو عن النبّيبالرجا

والذي نفسي بیده ألن یأخذ أحدكم حْبلھ فیحتطب على ظھره فیأكّل، خیر لھ من أن یأتي «): ص(من قولھ

لو أّنھ فعل ذلك لوجد في األرض مراغمًا . )71(»رجًال أغناه اهللا من فضلھ فیسألھ، أعطاه أو منعھ
 !كثیرًا وِسعة، ولعاش كریمًا، عیشًة رغدًا

ولكّنھ اختار أن یسأل الناس فھذا ُیعطیھ، وھذا یمنعھ، كما صّرح ھو مرارًا فیما ستقرؤه 
 .من بعد

صلى اهللا علیھ (وانظر الفرق بینھ وبین غیره مثل عبد الرَّحمن بن عوف، الذي آخى النبّي 

! أقاسمك مالي نصفین وأزّوجك: بینھ وبین سعد بن الربیع، وكان ذا غنى، فقال لھ سعد )آلھو
 .)72(فقال لھ عبد الرَّحمن بن عوف، بارك اهللا لك في أھلك ومالك، دّلوني على السوق

ھ، یتبین لھ وَمن یقرأ ما صّرح بھ أبو ُھریرة مرارًا عن نفسھ، وما وصف من سوء حال
أّن معیشتھ كانت ضنكًا أّیام إقامتھ بالمدینة في عھد النبّي، حّتى لقد بلغ من شّدة بؤسھ وفاقھ، 

 .أن كان ُیصرع من الجوع، حّتى وصف بعضھم ھذا الَصرع بالجنون

 

 سكنھ في الصُّفة

وقد نّص أبو )73()الصُّفة(أّما المثابة التي لجأ إلیھا أبو ُھریرة، ورضي بھا مقامًا لھ فھي 
على أّن أبا ُھریرة كان أشھر من سكن الصُّفة ولم ینتقل عنھا ـ إّال  )74(نعیم في حلیة األولیاء

 .عندما أقصى من المدینة كما ستعرف ذلك

                                                           
 .رواه أحمد والبخاري ومسلم) 71(
 .من فتح الباري 4ج  232ص ) 72(
كما قال أبو الفداء في  موقع مظلل في مؤخرة مسجد النبّي بالمدینة من الجھة الشمالیة، وأھلھا الذین یتخذونھا سكنًا لھم ھم ـ) 73(

ُأناس فقراء ال منازل لھم وال عشائر ینامون على عھد رسول اهللا في المسجد ویظلون فیھ ـ وكانت صفة : تاریخھ المختصر ـ
ھا ـ وكان إذا تعشى رسول اهللا یدعو طائفة منھم یتعشون معھ أو یفرق طائفة منھم على الصحابة المسجد مثواھم، فنسبوا إلی



 كنت من أھل الصُّفة، وكّنا إذا أمسینا حضرنا رسول اهللا، فیأمر: ومن قول أبي ُھریرة
 .)75(كّل رجل فینصرف برجل أو أكثر

رأیت سبعین من أصحاب الصُّفة، وما منھم رجل علیھ رداء، وإّنما علیھ إّما : )76(وقال
إزار وإّما كساء ربطوه في أعناقھم، فمنھا ما یبلغ نصف الساقین، ومنھا ما یبلغ الكعبین 

 .ترى عورتھ  بیده كراھیة أن فیجمعھ

كنت من أصحاب الصُّفة، وما مّنا إنسان یجد ثوبًا تاّمًا، قد : )77(وقال واثلة بن األسقع
 .جعل الغبار والعرق في جلودنا طرقًا

 

 حیاة أبي ُھریرة في الصفة

زید شیئًا من عندنا علیھا حّتى ال أّما حیاتھ في الصُّفة، فندع لھ ھو وصفھا بلسانھ، وال ن
 .ُنرمى بالطعن فیھ أو بالتحامل علیھ

 :)78(قال رحمھ اهللا فیما أخرجھ ابن نعیم في الحلیة

كنت من أھل الصُّفة فظّللت صائمًا فأمسیت وأنا أشتكي بطني، فانطلقت ألقضي حاجتي، 
إلى َمن : اء قریش یبعثون بالطعام ألھل الصُّفة، وقلتفجئت وقد َأِكَل الطعام، وكان أغنی

اذھب إلى عمر بن الخطاب، فأتیتھ وھو ُیسّبح بعد الصالة، فانتظرتھ فلّما : أذھب؟ فقیل لي
فأقرأني آیات من سورة آل : قال! وما أرید إّال الطعام! أقرئني: انصرف دنوت منھ، فقلت

! ثّم یأمر لي بطعام! اب، فأبطأ فقلت ینزع ثیابھعمران، فلّما بلغ أھلھ دخل وتركني على الب
 !فلم أَر شیئًا

واهللا الذي ال إلھ إّال ھو، إن كنت ألعتمد بكبدي على : عنھ قال )79(وروى البخاري
األرض من الجوع، وإن كنت ألشّد الَحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت یومًا على 

ي یخرجون منھ من المسجد، فمّر أبو بكر فسألتھ عن آیة من كتاب اهللا وما سألتھ طریقھم الذ

                                                                                                                                                                                     
لیعشوھم، وكانوا یكثرون فیھا ویقلون بسبب من یتزوج منھم أو یسافر أو یعمل في األرض ـ اللَّھم إّال أبو ھریرة ـ فقد ظل فیھا ال 

 .لك یبرحھا إلى أن انتقل منھا إلى البحرین كما سنبینھ
 .من حلیة األولیاء 2ج  376ص ) 74(
 .فتح الباري 11ج  238ص ) 75(
 . صحیح البخاري 1ج 114ص ) 76(
 .من أنساب األشراف 1ج  272ص ) 77(
 .حلیة األولیاء 1ج  378ص ) 78(
 .من فتح الباري 11ج  237و 236) 79(



ـ فمّر ولم یفعل ثّم مرَّ عمر بي فسألتھ عن آیة من كتاب اهللا ما سألتھ إّال ) لیشبعني(إال 
 . لیشبعني فلم یفعل ـ الحدیث ـ

 :وروى البخاري عن أبي ُھریرة قال

فاستقرأتھ آیة من كتاب اهللا، فدخل داره . ابأصابني جھد شدید فلقیت عمر بن الخط
 !وفتحھا عليَّ فمشیت غیر بعید فخررت لوجھي من الجھد والجوع

أي سألتھ أن یقرأ عليَّ آیة من ) فاستقرأتھ آیة(قال ابن حجر في شرح ھذا الحدیث 
و بغیر ھمزة ـ وھ) فاستقریتھ(القرآن، آیة ُمعّینة، على طریق اإلستفادة وفي غالب النسخ 

 .)80(جائز على التسھیل، وإن كان أصلھ الھمزة

 !!وبینما یقول ابن حجر ذلك، إذ ببعض الُجھالء الذین رّدوا علینا یقول إنَّھا من الِقرى

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا لقد رأیتني وإّني ألخّر فیما بین منبر رسول: وروى البخاري عنھ قال
إلى حجرة عائشة مغشیًا عليَّ فیجيء الجائي فیضع رجلھ على عنقي ویرى أّني مجنون وما 

 .)81(ما بي إّال الجوع! بي من جنون

واألخبار كثیرة عن حیاتھ وھو في الصُّفة فنكتفي بما أوردناه ھنا منھا، ولیس القصد من 
ریرة فقره الذي اعترف بھ، كما فھم بعض األغبیاء، فلیس في الفقر نقلھا أن نعیب على أبي ُھ

 .من عیب وإّنما لُنبّین ناحیة من تاریخھ البّد أن ُتعرف

 

 

 أین كان الِمزود وھو یتلّوى من الجوع؟

على أّن مّما ال یقضي اإلنسان منھ عجبًا،أّن أبا ُھریرة بینما یصف ھنا ما نالھ من الجوع 

رّق لھ قلب الشحیح، إذ بھ یزعم في ناحیة ُأخرى أّنھ كان لھ مزود فیھ ھذا الوصف الذي َی
ما  )82(كّل من ھذا المزود: بیده الكریمة وقال لھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(بقیة من تمر فمّسھا النبّي 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي شئت في أي وقت، فأصبح بھ غنّیًا عن الناس، وظل یأكّل منھ حیاة 

وحیاة أبي بكر وحیاة عمر، وحیاة عثمان إلى أن أغارت جیوش الشام على المدینة بعد قتل 
 !عثمان فانتھبتھ، وقد حسب أبو ُھریرة ما أكّلھ من مزوده في ھذه الفترة فوجده مئتي وسق

                                                           
 .من فتح الباري 9ج  248ص ) 80(
 .من فتح الباري 13ج  260و  259ص ) 81(
 .سیأتیك نبأ ھذا الِمزود فیما بعد) 82(



ألّن أبا ; لشك فیھا فانظر إلى ھذه الغرائب بغیر أن ُتحّدثك نفسك باإلعتراض علیھا، أو ا
 !!ثّم إنَّھ ُیعّد من الصحابة الذین یحرم أن یّتجھ إلیھم أي نقد! ُھریرة ال تنقضي عجائبھ

ھل یاترى ظل ھذا المزود معّلقًا بحقوه عند ما ُأقصَي إلى البحرین مع : وھنا یبدو سؤال
ة حّتى یعود أو تركھ أبو ُھریرة لیأكّل منھ غیره من أھل الصُّف; العالء بن الحضرمي 

 فیأخذه؟

ولعّلنا نجد َمن یتفّضل بالجواب، ویكون لھ من اهللا ُحسن الثواب، ومن الناس ومّنا الثناء 
 .المستطاب

 

 

 )83(أبو ُھریرة وجعفر بن أبي طالب

ـ كما كان الذي یسعف أبا ُھریرة عندما كان یستطعم الناس فیزورّون عنھ، وینفرون منھ 
 .)رضي اهللا عنھ(علمت ـ جعفر بن أبي طالب 

ھي معي ـ كي  كنت أستقرئ الرجل اآلیة ـ«: عن أبي ُھریرة قال )84(فقد روى البخاري
ینقلب بي فیطعمني، وكان أخیر الناس للمسكین ـ جعفر بن أبي طالب ـ كان ینقلب بنا 

 .»فیطعمنا ما كان في بیتھ

وكنت إذا سألت جعفرًا عن آیة لم یجبني حّتى یذھب إلى : وروى الترمذي عنھ
 .)85(منزلھ

ومن أجل ذلك كان جعفر عند أبي ُھریرة أفضل الصحابة جمیعًا، ففّضلھ على أبي بكر 
ما : وعمر وعلّي وغیرھم، فقد أخرج الترمذي والنسائي بإسناد صحیح عن أبي ُھریرة

ـ أفضل  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بعد رسول اهللا  ذى النعال، وال ركب المطایا وال وطئ التراب ـاحت
 .)86(من جعفر بن أبي طالب، وقد جاء ھذا الخبر كذلك في كتاب سیر أعالم النبالء للذھبي

                                                           
وفي كتاب  .یكّنیھ أبا المساكین) صلى اهللا علیھ وآلھ(كان جعفر بن أبي طالب یحّب المساكین، ویحسن إلیھم، وكان رسول اهللا ) 83(

دخل مّرة أبو سفیان بن حرب على ابنتھ ُأّم حبیبة زوج النبّي فوجد عندھا عبداهللا بن : ألبي ظفر الصقلي» أنباء نجباء األبناء«
أّما : َمن تظن؟ فقال: أي ُبنیة، من ھذا الغالم الذي ستضوع كرمًا، ویتألق شرفًا، ویتمیع حیاء؟ فقالت: جعفر وھو صبي، قفال لھا

فقالت ! إذا لم یلده جعفر لست بسداد البطحاء: نعم، وھو ھاشمي، فَمن تظنھ من بني ھاشم؟ فتأملھ، ثّم قال: قالت! فھاشمیة الشمائل
 .أما إنَّھ لم یمت من خلف مثل ھذا: فقال! نعم ھو ابن جعفر: أم حبیبة

 .من فتح الباري 7ج  62و 61ص ) 84(
 .لما یعرف من عادتھ) 85(
 .1ج  158سیر أعالم النبالء ص ) 86(



ھذه كانت حیاة أبي ُھریرة في الصُّفة وھو بالمدینة، فلم یكن لھ شأن ُیذكر، وال عمل 
 .ُیؤثر

 

 َنھُم أبي ُھریرة

لشخصیة أبي ُھریرة نواح كثیرة منھا نھمھ الشدید للطعام، ومن أجل ذلك كان ـ كما 
، وھذا النھم كان لھ وال ریب أثر بعید في حیاتھ، )87(علمت ـ یتكفف األبواب ویستكف الناس

وقد الزمتھ ھذه الصفة طول عمره حّتى لقد جاءت الروایة الصحیحة أّنھ لما نشب القتال في 
اویة الفاخرة، ویصّلي وبین معاویة كان یأكّل على مائدة مع )رضي اهللا عنھ(صفین بین علّي 

 .)88(وراء علّي، وإذا احتدم القتال لزم الجبل

تعصمھ من التعرض لما یأتي من ورائھا من  ومرّد ذلك إلى أّنھ لم یؤت قناعة في نفسھ
 .زرایة الناس واحتقارھم

 .وقد عرضنا لذكر ھذه الِخّلة فیھ حّتى ال یبدو تاریخنا لھ غیر كامل

ولقد تبّین لك مّما رواه ھو عن نفسھ أّنھ قد بلغ من أمره أّنھ كان یعترض الناس في 
وقد اشتھر . یصرفون وجوھھم عنھ طرقھم، ویغشاھم في بیوتھم لیستطعمھم، وأنَّھم كانوا،

أن یأمره بأن یزور الناس ِغّبًا كما ستقف  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ذلك عنھ حّتى لقد اضطر النبّي
 .علیھ فیما بعد، وقد ظلت ھذه الشھرة تالحقھ على مّد التاریخ كّلھ

 .بالمضیرة وسیقابلك كذلك بعض ما ذكره العلماء والُكّتاب في ھذا النھم وبخاّصة شغفھ

  شیخ المضیرة

 

 

 

 شیخ المضیرة

 

وھو صنف من الطعام كان مشھورًا بین أطعمة ) بشیخ المضیرة(كان أبو ُھریرة ُیلّقب 
 .معاویة الفاخرة

وقد نالت ھذه المضیرة من عنایة الُكّتاب والشعراء ما لم ینلھ صنف آخر من الطعام، 
 .جلھاوظلوا ینتدرون بھا، ویغمزونھ قرونًا طویلة من أ

                                                           
 .إذا وقف بھا سائًال: مدَّ كّفھ للسؤال، وتكفف األبواب: استكف) 87(
شذرات الذھب في تاریخ من ذھب البن العماد الحنبلي، وقد ذكر ھذا الخبر مؤّرخون كثیرون غیر ابن العماد وما  1ج  64ص ) 88(

 .یزال یدور على األلسنة في كّل عصر ومصر



 :وإلیك بعض ما كتبوه فیھا

 :ما یلي )89()ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(قال الثعالبي في كتابھ 

بالنبّي َمزَّاحًا أكوًال وكان  )91(ى فضلھ واختصاصھكان أبو ُھریرة عل: )90(شیخ المضیرة
على الریق أمان من أكّل التمر أمان من القولنج، وشرب العسل : فیقول )92(یّدعي الّطب

الفالج، وأكّل السفرجل یحسن الولد، وأكّل الرمان یصح الكبد، والزبیب یشّد العصب، ویذھب 
الوصب والنصب، والكرفس یقّوي المعدة، والقرع ُیزید في اللب، ویرق البشرة، وأطیب 

ھما : ویقول )93(وكان یدیم أھل الھریسة والفالوذج. اللحم الكتف وحواشي فقار العنق والظھر
مادتا الولد، وكان یعجبھ المضیرة جّدًا، فكان یأكّل مع معاویة، فإذا حضرت الصالة صّلى 

مضیرة معاویة أدسم، والصالة خلف علّي : ، فإذا قیل لھ في ذلك قال)رضي اهللا عنھ( خلف علّي
 :وفیھ یقول الشاعر) شیخ المضیرة(أفضل، وكان یقال لھ 

 ـر علّي لیستفید الثریدا*** وتولى أبو ُھریرة عن نصـ 

 )94(للذي لیس یستخف الھبیدا*** ولعمري إّن الثرید كثیر 

وكان أبو ُھریرة یعجبھ المضیرة فیأكلھا مع معاویة، : وقال الزمخشري في ربیع األبرار
مضیرة معاویة أدسم، : وإذا حضرت الصالة، صّلى خلف علّي، فإذا قیل لھ في ذلك قال

 .شیخ المضیرة: والصالة خلف علّي أفضل، وكان یقال لھ

 .علّي مع الحال المضیرة، خیر من معاویة مع المضیرة: الغةولھ في أساس الب

 :)95(وفي شذرات الذھب في أخبار من ذھب للعماد الحنبلي

                                                           
 .1965ـ  1384طبعة دار نھضة مصر  112و 111وص )  ھـ 1326(من طبعة مطبعة الظاھر سنة  87و 86ص ) 89(
جود، ثّم یضیفون إلیھ من األبزار ما یوفر اللذة في طعمھ، ولھ مریقة المضیرة لحم یطبخ باللبن ورّبما خلط بالحلیب وھو األ) 90(

رّبما تكون لبنیة بالد الشام ھي المضیرة، : قال اُألستاذ اإلمام محّمد عبده في شرح مقامات بدیع الزمان الھمذاني. یحمدون أكلھا
 .وكانت من أطایب أطعمة معاویة حّتى ضربوا المثل بھا

 .لم یكن أبو ُھریرة مختصًا بالنبّي كما ذكره الثعالبي) 91(
 . من ُیمعن النظر في طب أبي ُھریرة یجد كّلھ أطعمة تشفي داء األمعاء، وتداوي نھم البطن) 92(
مضیرة معاویة، وثرید غسان، وفالوذج ابن جدعان، وكان ملوك غسان یختصون : ایب أطعمة العرب التي ضرب بھا المثلأط) 93(

من بین ملوك العرب بالطیبات، ولھم الثریدة التي أجمعت العرب على أّنھ لیست ثریدة أطیب منھا ـ وكان عبداهللا بن جدعان من 
 :من عمل الفالوذج لألضیاف وفیھ یقول ُأمّیة بن أبي الصلت مطعمي قریش كھاشم بن عبد مناف، وھو أّول

 وآخر فوق دارتھ ینادي*** لھ داع بمكة مشمعل 
 (*)لباب البر یلبك بالشھاد*** إلى ردح من الشیزي مالء 

 .كان یطحنھ الناس في أّیام الجدب الھبید ھو حب الحنظل ـ) 94(
 . 1ج  64شذرات الذھب ص ) 95(

 ــــــــــــــــــــــــــــ  
 .الشھاد عسل النحل*   



 :قولوكان أبو ُھریرة یصّلي خلف علّي ویأكّل على سماط معاویة ویعتزل القتال وی

 .الصالة خلف علّي أتم، وسماط معاویة أدسم، وترك القتال أسلم

وصاحب كتاب روض  )96(وقد أورد ھذا الخبر كذلك برھان الحلبي في السیرة الحلبیة
: فقال: األخیار المنتخب من ربیع األبرار لمحّمد بن قاسم بن یعقوب في باب الطعام وألوانھ

أّول َمن صنع المضیرة معاویة، وإّن أبا ُھریرة كان یستطیبھا ویأكّل عنده في أّیام صفین  إّن
 )97(»وموقعة صفین كانت في شھر صفر; شیخ المضیرة «ویصّلي خلف علّي وبذلك ُسّمي 

 ).  ھـ 37(سنة 

غمز ) المقامة المضیریة(وعقد بدیع الزمان الھمذاني مقامة خاّصة بین مقاماتھ سّماھا 
 :فیھا أبا ُھریرة غمزة ألیمة فقال

كنت في البصرة ومعي أبو الفتح االسكندري، رجل : حّدثنا عیسى بن ھشام، قال
فتطیعھ، وحضرنا معھ دعوة بعض التّجار الفصاحة، یدعوھا فتجیبھ، والبالغة یأمرھا 

فقدمت إلینا مضیرة، تثنى على الحضارة، وتترجرج في الغضارة وتؤذن بالسالمة ـ وتشھد 
 !لمعاویة باإلمامة

 :في شرح ھذه العبارة )رضي اهللا عنھ(وقال ُأستاذنا اإلمام محّمد عبده 

، فلم یكن َمن یشھد لھ ) عنھرضي اهللا(ومعاویة اّدعى الخالفة بعد بیعة علّي بن أبي طالب «
بھا في حیاة علّي، إّال طالب اللذائذ، وُبغاة الشھوات، فلو كانت ھذه المضیرة من طعام 
معاویة لحملت آكلیھا على الشھادة لھ بالخالفة، وإن كان صاحب البیعة الشرعیة حّیًا، وإسناد 

 .)98(ة في معنى واحدالشھادة إلیھا ألنَّھا سببھا الحامل علیھا، واإلمامة والخالف

 !وقد حملت فعًال أبا ُھریرة وغیره على الشھادة لمعاویة بالخالفة

 .وإذا كان اُألستاذ اإلمام لم یذكر أبا ُھریرة صراحة، فإنَّھ قد وفاه حسابھ تلمیحًا

 .)99(وكذلك فعل الھمذاني

                                                           
 .من السیرة الحلبیة 3ج  397ص ) 96(
 .ضواء على السّنةواختالف األلفاظ في ھذا الخبر جاء من أنَّھم كانوا یروون بالمعنى كما فّصلنا ذلك بكتابنا أ 122ص ) 97(
، وأمر ھذه المضیرة وشیخھا ثابت على مّر التاریخ ال یمتري فیھ باحث عالم مدقق لم یلعب بعقلھ الھوى، وقد جرى 109ص ) 98(

على ألسنة الناس من عھد معاویة بن أبي سفیان ودونھ من كبار المؤّرخین في كتبھم ـ كما رأیت، وقد ) شیخ المضیرة(لقب 
وكان الدكتور . بأبي ُھریرة ال ینفك عنھ حّتى أّنھ إذا ذكر ھذا اللقب مجردًا فإنَّھ ال ینصرف إّال إلیھ) مضیرةشیخ ال(التصق لقب 

، ویراجع )57(طھ حسین قد استراب في ھذا الخبر وفي خبر اشتراك كعب األحبار في مؤامرة قتل عمر كما بیناه آنفًا في صفحة 
 .ھنات وذلك في كتابنا األضواء الطبعة الثالثةرّدنا على الدكتور طھ حسین فیما سّماه 

مّما یجب التنبیھ علیھ ھنا أّن بدیع الزمان الھمذاني كان ثقة في الحدیث یعرف الرجال والمتون متعصبًا ألھل الحدیث والسّنة ) 99(
فكالمھ ھذا یعتبر وال ریب طعنًا صریحًا في أبي ُھریرة وروایاتھ ـ ولو كان ألبي ُھریرة قدر عند ) معجم األدباء 2ج  162ص (

 .كبیر لما رماه بھذا النبذ المعیب الذي یالحقھ على مّد العصورھذا العالم المحّدث ال



أّن أبا ُھریرة كان في سفر فلّما نزلوا وضعوا السُّفرة وبعثوا  )100(وفي الحلیة ألبي نعیم
یأكّل الطعام فنظر القوم إلى فلّما كادوا یفرغون، جاء فجعل ! إلیھ وھو یصّلي فقال إّني صائم

إّني سمعت . فقال أبو ُھریرة صدق. قد واهللا أخبرني أّنھ صائم! ما تنظرون: فقال! رسولھم
صوم رمضان وصوم ثالثة أّیام من كلِّ شھر صوم الدھر، : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

وھذا . صائم في تضعیف اهللاوقد صمت ثالثة أّیام من أّول الشھر فأنا مفطر في تخفیف اهللا 
 .)101(الخبر أورده ابن كثیر بتغییر في بعض األلفاظ

 :)102(وفي خاص الخاص للثعالبي

كان أبو ُھریرة یقول ما شممت رائحة أطیب من رائحة الخبز، وما رأیت فارسًا أحسن 
 !من زبد على تمر

تقوى اهللا وإصالح : فقد ُسِئَل ما المروءة؟ قال! ألكّل من المروءةولنھمھ بالطعام جعل ا
 !الصنیعة والغداء والعشاء باألفنیة

 .ونكتفي بھذا القدر من الكالم عن المضیرة، ونأخذ في الكالم عن غیرھا

اللَّھم ارزقني ضرسًا طحونًا، ومعدة : إّن أبا ُھریرة كان یقول: وفي البدایة والنھایة
 .ًا نثورًاھضومًا ودبر

 .)103(وقد أورد ھذا الخبر الزمخشري في ربیع األبرار

وقد أضربنا عن أخبار كثیرة غیر ما أوردناه حّتى ال نزید في إیالم الحشویة وعبدة 
 .األشخاص الذین یكرھون ذكر الحقائق

رنا مثل ھذه األخبار ألنَّ كبار العلماء قد ذكروھا قبلنا، ونحن قد وال یؤاخذنا أحد إذا ذك
 .نقلنا عنھم وناقل الكفر لیس بكافر

 

 »زر ِغّبًا تزدد حّبًا«: حدیث

كثرة غشیان أبي ُھریرة لبیوت المسلمین، وتبّرم أصحابھا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(لّما رأى النبّي 
ى یفىء إلى القناعة، ویحفظ لنفسھ كرامتھا ـ وكان بھ، أراد أن ُیلّقنھ درسًا في األدب حّت

صلوات اهللا علیھ نعم المؤّدب ألصحابھ یتوالھم دائمًا بتأدیبھ وحكمتھ، ویغرس فیھم مكارم 
أن یذر مثل أبي ُھریرة على ما كان  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(األخالق بكمال سیرتھ، وما كان لھ

                                                           
 .حلیة األولیاء 1/  380ص ) 100(
 .من البدایة والنھایة 8ج  111ص ) 101(
 .43ص ) 102(
 .وكتاب روض األخبار المنتخب من ربیع األبرار 125وص  8ج  113ص ) 103(



قت، وأخذ الطریق على أصحابھا على ما ال یقضي بھ علیھ من اقتحام بیوت الناس في كلِّ و
أین كنت أمس یا : أدب اللیاقة ـ من غیر أن یؤّدبھ بأدبھ العالي وتربیتھ الحكیمة، فقال لھ یومًا

ولكن أبا ُھریرة . »زر ِغّبًا تزدد حّبًا«یا أبا ُھریرة، : زرت ُأناسًا من أھلي، فقال: أبا ُھریرة؟ قال
ُبّدًا من أن یقصیھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(عوَّد، ومن أجل ذلك لم یجد النبّيلم یرعو وظل على ما َت

 .عن المدینة كما سیتبین لك ذلك فیما بعد

 

 انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا

عن حدیث ـ زر غّبًا ـ وحدیث ُأنصر أخاك نجتزئ  )104(وكّنا نشرنا كلمة بمجلة الرسالة
 .منھا ھنا بما یلي إلتصالھ بما نحن بصدده

كانت مبدًأ جاھلّیًا مقررًا، فلّما جاء اإلسالم نسخ ) انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا(إّن كلمة 
ادلة ما كانت تعتقده الجاھلیة من ھذه العبارة، وفّسرھا الرسول بما یتفق ومبادئ اإلسالم الع

 .القویمة

انصر أخاك ظالمًا أو «: وقد ذكر المفّضل الّضبي في كتابھ الفاخر أّن أّول َمن قال
، ُجندب بن العنبر بن عمرو بن تّیم، وأراد بذلك ظاھره، وھو ما اعتاده من حمیة »مظلومًا

 :الجاھلیة، وفي ذلك یقول شاعرھم

 أخي وھو یظلم على القوم لم أنصر*** إذا أنا لم أنصر أخي وھو ظالم 

یتكّلم بما للعرب من أمثال فال یلبث الرواة أن یصیروه من  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولقد كان النبّي 
 .كالمھ ویتلقاه الناس على أّنھ حدیث، وأصلھ ما علمت

فقد أورده رجال الحدیث على أّنھ » زر ِغّبًا تزدّد حّبًا«ومثل ھذه الكلمة المثل المشھور 
 .دّونھ في كتبھم ـ وكان أّول َمن قالھ معاذ بن حزم الخزاعي فارس خزاعةمن قول النبّي و

 :ما یلي )105()الصداقة والصدیق(وقد ذكر أبو حّیان التوحیدي في كتابھ 

إلى أن سمعت من  )106(»زر غّبًا تزدد حّبًا«لقد دارت كلمة العرب : قال أبو ُھریرة«
 .رسول اهللا، ولقد قالھا لي

لیست ھذه الكلمة محمولة على العام، ولكن لھا مواضع یجب أن تقال : قال العسجدي
ائر یستحقھا، أالترى أّنھ صلوات اهللا علیھ ال یقول ذلك ألبي بكر وال لعلّي بن فیھا، ألّن الز

                                                           
 ).1951(فبرایر سنة  5/  19السنة  918العدد ) 104(
 .51الصداقة والصدیق ص ) 105(
ل النبّي ألبي ُھریرة ھذه الكلمة ثابت وال یمكن ألحد أن یماري فیھ وقد أورده فیلسوف العربیة ابن جّني في كتابھ الخصائص قو) 106(

 .1ج  89ص 



أبي طالب وأشباھھما، فأّما أبو ُھریرة فأھل ذاك لبعض الھنات التي یلزمھ أن یكون مجانبًا 
 .لھا، وحائدًا عنھا

كّل وھنات أبي ُھریرة التي یغتمزه بھا العسجدي أّنھ كان لنھمھ یغشى بیوت الصحابة في 
وقت، وكان بعضھم یزوّر عنھ، وینزوي منھ، فأراد الرسول أن یلقى علیھ درسًا في أدب 

 .»زر غّبًا تزدد حّبًا«: الزیارة فذكر لھ المثل العربي

 :وفي الزیارة المتواترة قال الشاعر

 وإن شئت أن تزداد حّبًا فزر غّبًا*** إذا شئت أن تقلى فزر متواترًا 

بھذا القول بل كرره مّرة ثانیة لّما وجده لم یرجع عن  )اهللا علیھ وآلھ صلى(ولم یكتِف الرسول 
طبیعتھ، وأشار علیھ بأن یسلك في الحیاة طریقًا كریمًا البتغاء العیش، بأن یعمل ولو بأن 

 !یحتطب

ما اعترف في  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وھا ھو ذا یعترف بأنَّھ سمع ھذه النصیحة من النبّي 
 .تزدد حّبًازر غّبًا : حدیث

واهللا ألن یأخذ أحدكم حبًال « :سمعت رسول اهللا یقول: فقد روى أحمد والشیخان عنھ أّنھ قال

فیحتطب على ظھره فیأكّل ویتصّدق، خیر لھ من أن یأتي رجًال أغناه اهللا من فضلھ فیسألھ، أعطاه أو 

 .)107(»منعھ

علیھ لما وجد أن طبیعة أبي ُھریرة قد استعصت علیھ ویبدو أّن الرسول صلوات اهللا 
 .أقصاه عن المدینة إلى البحرین، وسنعرض لھذا األمر فیما بعد

 :وإلیك حدیثًا رواه مسلم عن أبي ُھریرة نأتي بھ ھنا ألنَّھ یّتصل بموضوعنا

ھا، ویدعى إلیھا من یأبا» أي بغیر دعوة«َشّر الطعام طعام الولیمة، ُیمنعھا من یأتیھا 
أي إنَّك إذا لم تجب الدعوة إلى الوالئم لتتمال ! ومن لم یجب الدعوة فقد عصى اهللا ورسولھ

 !منھا فقد عصیت اهللا ورسولھ، بھذا یقضي أبي ُھریرة بمقتضى أحكام شریعتھ في الطعام

 

 مزاح أبي ُھریرة وھذره

اس ویسّلیھم بكثرة أجمعوا مؤّرخو أبي ُھریرة على أّنھ كان رجًال مّزاحًا یتودد إلى الن
 .مزاحھ وباالغراب في قولھ، لیشتّد میلھم إلیھ، ویزداد إقبالھم علیھ

 لقد كان«: قالت عائشة وھي أعلم الناس بھ في حدیث المھراس

 .)108(»رجًال مھذارًا

                                                           
 .من ھذا الكتاب) 58(راجع ) 107(



 :وإلیك بعض ما أوردوه في مزاحھ وھذره

رّبما استخلف أبا ُھریرة على المدینة فیركب ) ابن الحكم(كان مروان : عن أبي رافع قال
 :من لیف فیسیر فیلقى الرجل فیقول )109(حمارًا قد شّد علیھ برذعة وفي رأسھ خلبة

ورّبما أتى الصبیان وھم یلعبون باللیل لعبة الغراب فال ! األمیر الطریق، قد جاء
 .)110(یشعرون حّتى یلقي نفسھ بینھم ویضرب برجلیھ فینفر الصبیان فیفّرون

مجنون یرید أن یضحكھم فیفزع الصبیان منھ، ویفرون ھنا  كأنَّھ«وروایة ابن كثیر 
 .)111(»وھھنا یتضاحكون

 :وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال

أوسع : أقبل أبو ُھریرة في السوق یحمل حزمة حطب ـ وھو یومئذ خلیفة لمروان فقال
أوسع الطریق لألمیر : یكفي ھذا، فقال: یا ابن أبي مالك، فقلت لھ( )112(الطریق لألمیر
 .)113()والحزمة علیھ

وخالفة أبي ُھریرة لمروان على المدینة قد نالھا بعدما اتصل بمعاویة وكان من أنصاره 
 .كما سنبّینھ في محّلھ من ھذا الكتاب

 

                                                                                                                                                                                     
والھذر الكثیر ; والباطل أكثر من الخطأ . الھذر ھو الكالم الذي ال یعبأ بھ، وھذر في كالمھ كفرح» ھذر«في لسان العرب مادة ) 108(

من أكثر أھذر أي جاء بالھذر ـ وقد أثارت كلمة : وحكى ابن األعرابى. الرديء، وقیل ھو سقط الكالم واالسم الھذر وھو الھذیان
قى وكذب خبرھا ثَم اندفع فأل» أضواء على السّنة«عائشة ھذه ثائرة ـ مصطفى السباعي أحد الذین انتقدونا عندما قرأھا في كتابنا 

ولقد لف ھذا » ونحن نتحّداه أن یأتینا بروایة صحیحة في ھذا الشأن! إّن أحدًا لم یصف أبا ُھریرة بأنَّھ مھذار«إلینا ھذا التحّدي 
وقد عجبنا أن یصدر ھذا التحدي من مثلھ وھو ـ كما یزعم ! التحّدي في خرقة قذرة من السب والشتم الذى مأل بھ كتابھ، وخّصنا بھ

لفقھ ومذاھبھ في جامعة دمشق وأستاذ األحوال الشخصیة في كّلیتي الشریعة والحقوق ـ ما أكثر األلقاب وما أحقر ـ رئیس قسم ا
وكیف غاب عنھ أن یطلع على ھذا الخبر وھو في أكبر مصدر یجب على مثلھ أن یدرسھ ویطلع علیھ؟ وھذا المصدر ھو ... الھر

من الجزء الثاني ونصھ فیھ  106ف مثلھ في موضوعھ فلیرجع إلیھ في الصفحة اإلحكام في ُأصول األحكام لآلمدي الذي لم یؤّل
» رحم اهللا أبا ُھریرة لقد كان رجًال مھذارًا: أنكرت على أبي ُھریرة كثرة روایتھ، حّتى قالت عائشة رضي اهللا عنھا  إّن الصحابة«

 ).م1914،  ھـ 1332(صر في سنة أفھمت یا موالنا، وھذا الكتاب طبع بمطبعة المعارف بم. في حدیث المھراس
 .الخلبة الحلقة) 109(
 .طبقات ابن سعد 2/  4ج . 53ج م من سیر أعالم النبالء وص  442و 441من كتاب المعارف البن قتیبة وص  121ص ) 110(
 .من البدایة والنھایة 8ج  113ص ) 111(
 .م النبالءمن سیر أعال 2ج  442ص ) 112(
 .ھذه الزیادة من الحلیة ألبي نعیم) 113(



  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إقصاء أبي ُھریرة إلى البحرین ومّدة صحبتھ للنبّي

 

 

 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(إقصاء أبي ُھریرة إلى البحرین ومّدة صحبتھ للنبّي 

 

بّینا لك من قبل كیف كانت حیاة أبي ُھریرة وھو من أھل الصفة بالمدینة، ولكي تعرف 
ذلك لكي یّتصل الحدیث عن حیاتھ كّلھا بعضھ  ماذا كانت حیاتھ بعدھا، نسوق إلیك نبأ

 .ببعض

لبث أبو ُھریرة في الصُّفة یعاني فیھا ما یعاني كما وصف ذلك بلسانھ زمنًا یبتدئ من 
وھو الشھر الذي وقعت فیھ غزوة خیبر ـ وینتھي إلى شھر ذي )  ھـ 7(شھر صفر سنة 

سنة واحدة : یكون قد قضى بالمدینة ثَم انتقل بعد ذلك إلى البحرین وبذلك)  ھـ 8(القعدة سنة 
صلى اهللا (من أّنھ قضى بالمدینة حیاة النبّي  )115(ـ ال كما اشتھر بین الجمھور )114(وتسعة أشھر

 !وبعضھم أوصلھا إلى أربع سنین! ـ ثالث سنین )علیھ وآلھ

المصادر، وأصح وإلیك قّصة ذھابھ إلى البحرین وإقامتھ بھا نوردھا لك من أوثق 
 .)116(األسانید

ـ بعد أن قّسم غنائم حنین  )117(منصرفھ من الجعرانة )صلى اهللا علیھ وآلھ(بعث رسول اهللا 
وكتب لھ  )118(لعالء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوّي العبدي عامل الفرس على البحرینا

                                                           
كما ھو المشھور ولو نحن أخذنا بما روى ابن )  ھـ 7(ھذه المّدة مقدرة على اعتبار أّن وقعة خیبر كانت في شھر صفر سنة ) 114(

وثّم . ام ونصف عامسعد في طبقاتھ من أّن ھذه الوقعة كانت في جمادى اُألولى لكانت مّدة صحبة أبي ُھریرة للنبّي أقل من ع
فلو ; روایة ُأخرى ذكرھا أبو سعید الخدري ورواھا عنھ ابن سعد أّنھ خرج مع النبّي إلى خیبر لثمان وعشرین في رمضان 

 .فحسب! اعتمدنا علیھا لرجعت صحبة أبي ُھریرة للنبّي إلى سنة واحدة وشھرین
 .فتح الباري 6ج  476إّنما كان أخذًا بما اّدعاه ھو من أّنھ صحب النبّي ثالث سنین ـ ص  إّن ما اشتھر بین الجمھور) 115(
رجعنا في ھذا البحث إلى طبقات ابن سعد وتاریخ الطبري وسیرة ابن ھشام واإلستیعاب لحافظ المغرب ابن عبد البّر وابن ) 116(

البن  خلدون وُأسد الغابة وأعالم النبالء والتاریخ الكبیر للذھبي والبداید والنھایة البن كثیر ومعجم البلدان وفتح الباري واإلصابة
 .حجر العسقالني

مغانم حنین وكان ذلك في )صلى اهللا علیھ وآلھ(الجعرانة ماء بین الطائف ومّكة وھو إلى مّكة أقرب وعلى ھذا الماء وّزع النبّي ) 117(
 ).  ھـ 8(شھر ذي القعدة سنة 

بلد مشھور بالعراق وھي بین البصرة وعمان ـ وكان یسكن ھذه المنطقة قبل الفتح اإلسالمي خلق كثیر من عبد القیس وبكر بن ) 118(
ھذا إنَّھ من قوم كانوا یعبدون الخیل بالبحرین وقال البالذري عن المنذر بن ساوّي . وائل وتمیم وكانت إذ ذاك تحت حكم الفرس

 .من فتوح البلدان 1ج  96ص 



كتابًا فیھ فرائض الصدقة في اإلبل والبقر والغنم والثمار یصّدقھم على ذلك، وأمره أن یأخذ 
 .)119(استوص بھ خیرًا: وقال لھ) أبو ُھریرة(الصدقة من أغنیائھم، وبعث معھ نفرًا كان فیھم 

 قد أوصاني بك خیرًا فانظر ماذا تحب؟ )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن رسول اهللا : فقال لھ العالء

 .)120(تجعلني أؤذن لك، وال تسبقني بآمین، فأعطاه ذلك: فقال

د فأسلم المنذر وحسن إسالمھ وأسلم معھ أھلھا العرب ومن لم یسلم من مجوس تلك البال
 .صالحھم على الجزیة

ـ قبل رّدة أھل البحرین ـ والعالء  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ومات المنذر بن ساوّي بعد رسول اهللا 
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ(عنده أمیرًا لرسول اهللا 

ـ بعث أبوبكر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولما ارتد أھل البحرین فیَمن ارتدوا بعد موت رسول اهللا 
رمي في جیش من المسلمین لمحاربة المرتدین وبینھ وبینھم البحر یعني العالء بن الحض

الرقراق، فمشوا فیھ بأرجلھم وقطعوا كذلك مكانًا تجري فیھ السفن، وحاربھم وانتصر علیھم 
ـ وبذل الزكاة ثّم سار إلى مدینة دارین فافتتحھا وظل یقاتل ھناك حّتى مات أبو بكر والعالء 

، ثّم )121(والعالء على البحرین وكان حینئذ محاصرًا ألھل الرّدة على البحرین، وتولى عمر
فقد ولیت عملھ ـ فخرج العالء في رھط منھم  )122(أن صّر إلى عتبة بن غزوان: بعث إلیھ

كما ) 20(ثّم عزلھ في سنة  )123(ـ وولى عمر على البحرین قدامة ابن مظعون) أبو ُھریرة(
 .روى الطبري ألنَّھ شرب الخمر واستعمل أبا ُھریرة بعده وكان یومئذ ال یزال ھناك

بكر وعمر، فقد  وألّن العالء بن الحضرمي قد تولى البحرین في عھد النبّي وعھد أبي
 .)124(البحرین ثّم ولیھا ألبي بكر وعمر )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال الذھبي وّاله رسول اهللا 

                                                           
 .ر نص اعتراف أبي ھریره نفسھ بذلك فیما بعدانظ) 119(
، فقد روى )التأذین(یتبین من ھذا الخبر الصحیح أّن أبا ُھریرة كان ال یحسن شیئًا من أمور الدین أّیام ذھابھ إلى البحرین إّال ) 120(

، ھذا لفظ البخاري ومن شرح الحافظ )ال تفتني بآمین(وكان أبو ُھریرة ینادي اإلمام : البخاري في باب جھر اإلمام بالتأمین قال
ال تنازعني بالتأمین ـ الذي ھو من وظیفة : حدیث ومراد أبي ُھریرة أن یؤمن مع اإلمام داخل الصالة، ومعناهابن حجر لھذا ال

كان أبو ُھریرة یؤذن لمروان فاشترط أن ال یسبقھ بالصالة : وقد جاء عن أبي ُھریرة من وجھ آخر أخرجھ البیھقي قال.  المأموم ـ
یشتغل باإلقامة وتعدیل الصفوف، وكان مروان یبادر إلى الدخول في الصالة قبل فراغ  حّتى یعلم أّنھ دخل في الصف وكأنَّھ كان

وقد وقع لھ مع )  ھـ 41(أبي ُھریرة، وكان أبو ُھریرة ینھاه عن ذلك ومعلوم أّن مروان تولى المدینة في عھد معاویة أي بعد سنة 
ا ُھریرة كان مؤّذنًا بالبحرین، وأّنھ اشترط على اإلمام أن أّن أب: غیر مروان فروى سعید بن منصور من طریق محّمد بن سیرین

فتح  2ج  209و 208ال یسبقھ بآمین واإلمام بالبحرین كان العالء بن الحضرمي، بّینھ عبد الرزاق من طریق أبي سلمة عنھ ص 
 .الباري

 .من اإلستیعاب البن عبد البّر 2ج  518ص ) 121(
عتبة بن غزوان أسلم سابع سبعة، وكان من األمراء الغزاة وھو الذي اختط البصرة وأنشأھا وھو الذي مصرھا لما استعملھ ) 122(

 ).لھ حدیث في مسلم) (15(وقیل سنة ) 18(علیھا وبنى بھا مسجدًا ولم یبِن بھا دارًا، توفي سنة عمر 
 .قدامة بن مظعون من السابقین البدریین) 123(
 .سیر أعالم النبالء للذھبي 1ج  191ص ) 124(



 

 

 

 اضطرابھم في أخبارھم

والبدَّ لنا ھنا من أن نشیر إلى بعض ُأمور مّما اضطربت أخبارھم فیھا، وتناقضوا ـ 
 .كعادتھم ـ في ذكرھا، وأھملوا العقل والمنطق في فھمھا

لعالء أّنھ بینما تترادف األخبار بأّن النبّي صلوات اهللا علیھ قد وّلى ا: ذلك  فمن
وھو علیھا، فأقّره أبو بكر خالفتھ كّلھا علیھا، ثّم أقّره ) ص(الحضرمي البحرین وتوفي بن

ر یعززھاما جاء في االستیعاب البن عبد وأّن ھذه األخبا )125(خالفة عمر عمر وتوفي في
وذلك ألّن أبا بكر كان . ، فأقّره عمر)126(مات أبو بكر والعالء محاصر ألھل الرّدة: البّر قال

، والرّدة كما ھو معلوم كانت بعد وفاة النبّي  ...قد عھد بمحاربة الُمرتّدین في البحرین إلیھ
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ(

وبینما یّتفق كثیر من المؤّرخین على أّن العالء بن الحضرمي قد ظل عامًال على 
 )   ھـ 21(إلیھا إلى سنة ) ص(البحرین بعد ما أرسلھ النبّي

 وأّن عمر قد استعمل في ھذه السنة أبا ُھریرة مكانھ، إذ بھم یقولون إّن

 موت العالء، وإّن عمر ولى أبا ُھریرة قبل ) ھـ 20(العالء قد توفي سنة 

 وإّن العالء قد أتى تّوج من أرض فارس وعزم على المقام بھا ثّم رجع

 إلى البحرین فمات ھناك، ثّم تأتي روایة ُأخرى ألبي مخنف ذكرھا

 البالذري في فتوح البلدان أّن عمر كتب إلى العالء وھو عاملھ على 

 حرینالبحرین یأمره بالقدوم علیھ، وولى عثمان بن العاص الثقفي الب

 فلّما قدم العالء المدینة واله البصرة مكان عتبة بن غزوان، فلم; وعمان 

 ثّم إّن)  ھـ15(أو سنة )   ھـ 14(یصل إلیھا حّتى مات وذلك في سنة 

عمر ولى قدامة بن مظعون الجمحي جبایة البحرین ثّم عزلھ وحّده على شرب الخمر، وولى 
 !أبي العاص البحرین وعمان  ولى عثمان ابن أبا ُھریرة مكانھ ثّم عزلھ وقاسمھ مالھ ثّم

بینما یقولون ذلك كّلھ إذ بھم یذكرون في تاریخ أبان بن سعید أّن رسول اهللا استعملھ على 
البحرین بعد أن عزل العالء عنھا فلم یزل علیھا إلى أن توفي رسول اهللا فرجع إلى المدینة 

! ي أحیحة ال نعمل ألحد بعد رسول اهللاال أعمل ألحد بعد رسول اهللا، ونحن أبناء بن: وقال
                                                           

، وسیر أعالم 4ج 259، اإلصابة ص 4ج  7، وُاسد الغابة ص 2ج  518جاء ذلك الخبر بلفظھ صریحًا في اإلستیعاب ص ) 125(
 .1ج  191النبالء ص 

 .االستیعاب 2ج  518) 126(



ثّم تخرج روایة بأنَّھ لّما عاد أبان إلى . وكأنَّھ أنف من أن یعمل تحت إمرة أبي بكر التیمي
إّني وجدتك في : المدینة غیر راغب في الوالیة دعا أبو بكر العالء بن الحضرمي وقال لھ

رسول اهللا وّالك وظّل إلى أن توفي أبو  عمال رسول اهللا الذین ولى فرأیت أّن ُأّولیك ـ ما كان
بكر ووّلي عمر، وفي خبر أّن أھل البحرین سألوا أبا بكر أن یرد علیھم العالء ففعل، ثّم 

 !!إّن أبان ھذا قد عمل ألبي بكر على بعض الیمن: یعودون بعد ذلك كّلھ فیقولون

 یمكن تفصیلھ وإّنما كّل ھذا وغیره من التناقض والتخلیط قد حشوا بھ كتبھم وھو كثیر ال
 .)127(أشرنا إلى بعضھ

قد )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّنھ على رغم اعتراف أبي ُھریرة نفسھ بأّن النبّي: ومن تناقضھم كذلك
بعثھ إلى البحرین كما مّر بك، وأّنھ رأى بعینھ حرب المرتدین ھناك مع العالء وزعمھ بأنَّھ 

یره بفرسھ شاھد الخوارق التي وقعت من العالء في ھذه الحرب كخوضھ لخلیج البحر، وس
إلخ ما خرف بھ وتلوتھ قریبًا ـ ثّم شھادتھ على قدامة عندما شرب الخمر ... على وجھ الماء

وھو في البحرین ـ على رغم ذلك كّلھ وغیره من األدّلة القاطعة، والقرائن الصحیحة التي 
تقطع بوجوده في البحرین من یوم أن ذھب مع العالء بن الحضرمي ـ یأتي ابن حجر الذي 

ولون عنھ بأنَّھ أمیر المؤمنین في الحدیث فیروي من مزاعم أبي ُھریرة ھذا الخبر بغیر یق
مناقشة وال اعتراض، كأنَّھ من األخبار الصحیحة كعادتھم في تصدیق كلِّ صحابي فیما 

 :یرویھ مھما كان، على حین أّنھ ینادي على نفسھ بأنَّھ كذب محض وھذا الخبر ھو

!!! قدمت ورسول اهللا بخیبر وأنا یومئذ قد زدت على الثالثین، فأقمت معھ حّتى مات«
 .)128(»وأخدمھ ـ وأغزو معھ وأحج فكنت أعلم الناس بحدیثھ!! أدور معھ في بیوت نسائھ

 وھذه المتناقضات وغیرھا مّما ال نعرض لھ، ال نعني بھا، وال نلتفت إلیھا، وندعھا
وإّنما الذي یھّمنا ویعیننا ویجعلنا ال نحّول وجھنا إلى غیره مھما كان، ومھما !! ألصحابھا

كان قائلھ ـ ھو إثبات وجود أبي ُھریرة في البحرین، من یوم أن ذھب إلیھا مع العالء بن 
وأّنھ ظل ھناك ولم یعد إلى المدینة إّال بعد وفاة )  ھـ 8(الحضرمي في شھر ذي القعدة سنة 

نبّي صلوات اهللا علیھ بسنین طویلة ـ لكي یتبین للناس كاّفة مقدار الزمن الصحیح الذي ال
، وھذا زمن ھو عام وتسعة أشھر )ص(قضاه تحت ظل الصُّفة بمسجد المدینة في حیاة النبّي

                                                           
 2ج  548، 518من أراد أن یطلع على تفصیل ھذا التناقض والتخلیط في ھذا األمر فلیرجع إلى اإلستیعاب البن عبد البّر ص ) 127(

 طبعة لیدن، 5ج  294طبعة لیدن، وتاریخ الرسل والملوك للطبري ص  3ج  16طبعة الھند، وإلى الكامل البن األثیر ص 
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 4ج 259و 7، واإلصابة البن حجر ص 4ج  199و 7وص  1ج  31البن األثیر ص  وُأسد الغابة 1ج  529للبالذري ص 
 .1ج  104ـ  99، وفتوح البلدان ص 7ج  120، والبدایة والنھایة ص5ج 233و

 .من اإلصابة 7ج  205ص ) 128(



فقط، وھذه حقیقة ثابتة ال یستطیع أحد أن یدفعھا، أو یماري فیھا، وَمن كان عنده دلیل صحیح 
فلیبده، ونحن ال نجد ما یمنع من ) ص(ھ من البحرین إلى المدینة في عھد النبّيیثبت عودت

 .تصدیقھ

أّما ما زعمھ ھو وروتھ عنھ كتب السّنة، من أّنھ أقام مع النبّي حّتى مات، أو صحب 
وال یمكن لعاقل أن . فھذا كّلھ محّض افتراء منھ وممَّن رووه عنھ! حّتى مات) ص(النبّي

 .یستمع إلیھ، أو یعول علیھ، اللَّھم إّال إذا كان قد فقد عقلھ ومنطقھ

*** 

)   ھـ 7(وھو بخیبر سنة ) ص(یتبّین مّما ذكرنا آنفًا أّن أبا ُھریرة قدم من بالده على النبّي
بعد أن  )129(وأّن النبّي بعثھ مع العالء بن الحضرمي إلى البحرین بعد منصرفھ من الجعرانة

، وبذلك تكون مّدة إقامتھ بجوار )  ھـ 8(قّسم مغانم خیبر، وكان ذلك في شھر ذي القعدة سنة 
وتنتھي في شھر ذي العقدة )   ھـ 7(نة الصُّفة تبتدئ من شھر صفر س النبّي ـ مقیمًا مع أھل

 !، وإذا حسبناھا وجدنا أنِّھا ال تزید على سنة واحدة وتسعة أشھر فقط)  ھـ8(سنة 

ق  4ج  77ص (وھاك نّص ما قالھ أبو ُھریرة في ذلك ونقلھ ابن سعد في طبقاتھ الكبرى 
 :عن سالم مولى بني نصر قال) 2

مع العالء بن الحضرمي وأوصاه بي ) ص(بعثني رسول اهللا: سمعت أبا ُھریرة یقول
 :فلّما فصلنا قال لي; خیرًا 

تجعلني : قد أوصاني بك خیرًا، فانظر ماذا تحب؟ قال قلت )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن رسول اهللا 
 .ُأؤذن لك وال تسبقني بآمین

 :)130(فأعطاني ذلك

 204ص (الني وقد جاء ھذا الخبر بحرفھ في اإلصابة البن حجر العسق

 :وإلیك نّص ما قالھ) 7ج 

: ما تحب؟ قلت: بعثني رسول اهللا مع العالء بن الحضرمي فأوصاه بي خیرًا، فقال لي«
 .ُأؤذن لك وال تسبقني بأذاني

كما طلب ھو، ولو أّن العالء كان ) التأذین(ولّما ذھب إلى البحرین، كما عملھ ھناك 
 انظر ماذا تحب؟: عمل دیني، لما قال لھ یأنس من أبي ُھریرة القدرة على أداء أي

                                                           
من طبقات ابن سعد وكذلك ورد ھذا الخبر في كثیر من المصادر الموثوق بھا كاإلصابة البن حجر  2ق  4ج  77و 76 ص) 129(

 .7ج  204ص 
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یعلم منھ أّنھ كفّي للقیام بأي أمر من ُأمور الدین لقال  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وكذلك لو كان النبّي 
إّني ُأرسلھ معك لُیعّلم الناس دینھم، كما كان یرسل غیره مثل معاذ بن : للعالء وھو یوصیھ

ـ الذي أسلم مع أبي ُھریرة في وقت واحد ـ  )131(جبل وابن مسعود، وأبي موسى األشعري
 !)132(وغیرھم ـ لیعّلموا الناس دینھم

ویخلص من ذلك كّلھ، أّن أبا ُھریرة لم یكن كما قلنا یفقھ شیئًا من ُأمور الدین ینفع الناس 
وزمن أبي بكر وعمر وعثمان وسنثبت ذلك بأدّلة قوّیة ُأخرى فیما ) ص(بھ في زمن النبّي
 .بعد إن شاء اهللا

أّما التأذین الذي كان یحسنھ مع العالء بن الحضرمي، وظل یؤّدیھ إلى زمن مروان بن 
التي تّم فیھا الغلب للطلیق )   ھـ 41(الحكم الذي كان والیًا لمعاویة على المدینة بعد سنة 

أّن إحسان أبي ُھریرة لھ إّنما جاءه، ألنَّھ كان یجید الحداء في زمن شبابھ أّیام  فیبدو. معاویة
خدمتھ البن عفان وبسرة ابنة غزوان ـ وبذلك یثبت ثبوتًا قاطعًا صحة ما حققھ ابن سعد في 
طبقاتھ وغیره من أّن أبا ُھریرة لم یظھر بالفتوى والتحدیث إّال بعد مقتل عثمان ـ وسنأتیك 

 .ابن سعد وغیره في موضعھ من ھذا الكتاب إن شاء اهللا بما ذكره

غیر ما قدمناه آنفًا   ومن األدّلة القوّیة التي نسوقھا إلثبات وجود أبي ُھریرة في البحرین ـ
في خالفة عمر بن الخطاب رأى أبو ُھریرة أن  )134(ودارین )133(ـ أّن العالء لما غزا زارة

یھتبل ھذه الفرصة لكي یزدلف بشيء إلى مواله العالء، فأخذ یظھر براعتھ في تصویر ما 
من بطولة العالء وشجاعتھ في ھذه الغزوة مّما یجعلھ في ) شاھده بنفسھ(بھره مّما زعم أّنھ 

 .ي البطولةمنزلة سعد بن أبي وقاص، أو خالد بن الولید ف

وكان كالمھ في ذلك أقرب إلى الخرافات منھ إلى الحقیقة، وإلیك شیئًا مّما قالھ لكي تقف 
 !على مقدار براعتھ وتفننھ في الروایة

إلى البحرین أّنھ كان مع العالء بن الحضرمي لما بعث في أربعة آالف : زعم غفر اهللا لھ
وأخذ ! وال یخوضھ بعدھم أحد! فانطلقوا حّتى أتوا على خلیج من البحر ما خاضھ قبلھم أحد

                                                           
قدم أبو موسى على النبّي عند فتح خیبر كما علمت ولم یلبث أن صار لھ شأن فوّاله رسول اهللا مخالیف الیمن وواله عمر  )131(

البصرة ثّم عزلھ بعد أن قاسمھ مالھ، ووّاله عثمان الكوفة فعزلھ علّي، ومن أجل ذلك انقلب على علّي وأخذ یطعن فیھ وانحرف 
إّن معاویة لم یغلق دونھ بابًا، وال كانت لھ حاجة إّال : ة عظیمة عند معاویة، قال ابنھ أبو بردةعنھ یوم الحكمین، ونال بذلك مكان
 .قضیت، وذلك لوالء أبیھ لمعاویة

ال ینفذ أمراءه وقضاتھ ورسلھ وسعاتھ إلى األطراف إّال لقبض  كان) ص(قال الغزالي في المستصفى إنَّھ قد تواتر أّن الرسول) 132(
 .ولیس أبو ُھریرة من ھؤالء جمیعًا في شيء) 1ج  96ص (الصدقات وحّل العھود وتبلیغ أحكام الشرع 

 .زارة قریة كبیرة بالبحرین) 133(
 .الھنددارین فرضة بالبحرین یجلب إلیھا المسك وغیره من ) 134(



) لنا(ما ابتل ) فو اهللا: (وسار الجیش وراءه، قال! العالء بعنان فرسھ فسار على وجھ الماء
 !قدم وال خف، وال حافر

من العالء أشیاء ال أزال ُأحّبھ أبدًا، قطع البحر یوم دارین وقدم ) رأیت(وفي حدیث آخر 
یرید البحرین، فدعا اهللا بالدھناء، فنبع لھم ماء فارتووا، ونسي رجل منھم بعض متاعھ فرّد 
علیھ فلقیھ ولم یجد الماء، ومات ونحن على غیر ماء فأبدى اهللا لنا سحابة فمطرنا فغسلناه، 

 !ودفناه ولم نلحد لھ) بسیوفنا(نا لھ حفر

 :دفنا العالء، ثّم احتجنا إلى رفع لبنة فرفعناھا فلم نجد العالء في الّلحّد: وفي روایة لھ قال

وكلِّ الذي ھّول بھ أبو ُھریرة لم تكن حقیقتھ إّال أّن جیش العالء لما تحصن منھ في 
على مخاضة  )135(ـ دلھ كراز الُنكري دارین جمع من المحاربین لھ ـ وكان الماء یفصل بینھم

في الماء فخاضھا العالء بجیشھ ووصل إلى دارین وفتحھا، وقد عبر إلى دارین من مخاضة 
 .)136(كان یخوض منھا الناس وأّن كراز النكري ھو الذي دلھم علیھا

ن كبار قواد وما كان تھویل أبي ُھریرة ھذا إّال لیتقرب بذلك إلى العالء لیجعلھ م
 .المسلمین، ثّم لیثبت لنفسھ أّنھ كان في ھذه الوقعة من أبطال المحاربین

من ھذا كّلھ یتبین بما ال شك فیھ أّن أبا ُھریرة قد ظل بالبحرین من یوم أن بعثھ النبّي مع 
وال في عھد أبي بكر، ) ص(ولم یعد إلى المدینة ال في عھد النبّي)  ھـ 8(العالء في سنة 

ویثبت ما ; )   ھـ 9(نافي قطعًا ما زعمھ ھو من أّنھ كان مع أبي بكر في حجتھ سنة وھذا ی
)  ھـ 7(كانت من شھر صفر سنة ) ص(قلناه ثبوتًا قاطعًا ال ریب فیھ أّن مّدة صحبتھ للنبّي

ال كما ھو المشھور لدى الجمھور من أّنھ صاحب النبّي ثالث )  ھـ 8(إلى ذي القعدة سنة 
 !ایتھ ھوأخذًا برو! سنین

والبّد لنا ـ لكي نمتلخ عروق الشك فیما أدى إلیھ بحثنا الذي لم یصل إلیھ أحد من قبلنا ـ 
غیر عام وتسعة أشھر، ألّن المشھور أّن ) ص(من أن نقول إّن أبا ُھریرة لم یصاحب النبّي

 !صاحب النبّي ثالث سنین ـ ورفعھا بعضھم إلى أربع

ما ذكره بعض المؤّرخین من أّن أبا ُھریرة  وأّول شيء نعرض لھ في صدر بحثنا ھو
عاد مع العالء إلى المدینة في حیاة النبّي بعد أن أقصاه إلى البحرین، حّتى ال یتشبث بھذا 
الخبر أحد من الذین یصدقون بكّل ما ینشر في الكتب بغیر أن یكلفوا أنفسھم عناء البحث عن 

 :حقیقتھ فنقول

                                                           
 .النكري بضم فسكون فخذ من بني ثعلبة) 135(
إلصابة البن حجر، وسیر أعالم النبالء للذھبي، ومعجم البلدان، وفتوح البلدان ارجع في ذلك إلى اإلستیعاب البن عبد البّر، وا) 136(

 .من كتاب عبداهللا بن سبأ للعّالمة مرتضى العسكري من كبار علماء العراق الطبعة الثالثة 162للبالذري، وطبقات ابن سعد وص 



لم یذكره أحد من كبار الموّرخین، وال أتى بھ راو من  إّن ھذا الخبر الذي شّذ بھ بعضھم
ثقات المحّدثین، ولو أّنھ كان صحیحًا لجاءوا بھ ولكان مشھورًا بینھم، ومن أجل ذلك تراه 

بغیر زمام، فلم ) واضعھ(متھافتًا یحمل في طیاتھ برھان بطالنھ، وعلة كذبھ، وقد أرسلھ 
ذلك لم ُیبّین فیھ ھل كان ذلك بأمر النبّي، كما یسنده بدلیل ثابت، أو یؤیده بسند صحیح، وك

أراد بإبعاده، أو أّن العالء الذي حملھ إلى البحرین قد رّده ألمر أتاه؟ أو أّن أبا ُھریرة قد 
أو أّنھ قد مّل عمل التأذین فعاد ! عافت نفسھ الحیاة في البحرین واستوخم مناخھا فانقلب عنھا

 .وكّل ذلك مجھول ال ُیعرف! كّل ذلك لم یتبّین إلى النبّي لیعھد إلیھ بأمر آخر؟؟

في أي زمن عاد أبو ُھریرة إلى المدینة، حّتى تعرف المّدة التي قضاھا : وكذلك لم یّتضح
وال في أیوقت كان رجوعھ إلى البحرین ! ؟)ص(في البحرین فتطرح من مّدة صحبة النبّي

المرتدین في عھد أبي بكر ـ وكان  ثانیة؟ وقد ثبت أّنھ كان ھناك مع جیش العالء الذي حارب
مع العالء وجیشھ ـ ، وأّید زعمھ !! مّما زعمھ في ھذه الحرب أّنھ خاض الخلیج على فرسھ

 !؟»فو اهللا ما ابتل لنا قدم وال خف وال حافر«: ھذا بیمین غموس ـ كعادتھ ـ ھذا نصھ

 !مھ اعتبارحّتى یكون لخبره وزن، ولكال) واضع الخبر(كّل ذلك وغیره لم یفصح عنھ 

إّن أبا ُھریرة قد ظل بالمدینة مع النبّي إلى أن قامت : وعلى فرض صحة الخبر وقولھم
حروب الردة فبعثھ أبو بكر فیَمن اختارھم لیكونوا في جیش العالء في حربھ، فإّنا نذكر أّن 

وال ھذا القول یدفعھ ویدحضھ ما علم من تاریخ أبي ُھریرة، ـ فھو لم یكن من أبطال الحروب 
وإّنما كان بطبیعتھ ! فرسان المالحم، حّتى یختاره أبو بكر فیَمن اختارھم لیحاربوا مع العالء

وال (وما جبلت علیھ نفسھ، ال یصلح لخوض غمرات الحروب وحمل السیوف، ال فارسًا 
بل كان ـ كما ھو مشھور عنھ ـ جبانًا رعدیدًا ـ على أّن ھذا القول لم یذكره أحد من ) راجًال

 .وسنبّین ذلك فیما بعد مثًال من شجاعتھ. قاتالث

لكي یثبتوا بھ صدق أبي ُھریرة فیما اّدعاه، ورواه عنھ ) وِضَع(وكان ھذا الخبر قد 
ألنَّھم وال یستطیعون أن یشّكوا فیما یروي ... البخاري، من أّنھ صاحب النبّي ثالث سنین
 اّتباعًا لقاعدتھم التي ألزموا بھا أنفسھم، وھي

 )137(كّل صحابي في جمیع ما یرویھ، ألنَّھم بزعمھم كّلھم عدولتصدیق 

 !!فیھ  ولو كان فیھ ما

الذي اجتلب لتأیید أبي ُھریرة لم یحل المشكلة ولم یغیر ) الموضوع(على أّن ھذا الخبر 
أّنھ : أنَّھم قد أجمعوا على أمرین في تاریخ أبي ُھریرة، أولھمامن وجھ الحقیقة شیئًا ـ ذلك 

                                                           
 .راجع فصل عدالة الصحابة في كتابنا أضواء على السّنة الطبعة الثالثة) 137(



قد أقصاه من المدینة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن النبّي : وثانیھما).  ھـ 7(أسلم بعد فتح خیبر فى سنة 
فأي زمن یقضیھ في البحرین )  ھـ 8(إلى البحرین في العام الثاني من إسالمھ أي في سنة 

م كثیرًا؟ فإنَّھ ینقص وال ریب من السنین الثالث المزعومة ـ وبذلك ینھدم سواء أكان قلیًال أ
. أساس ھذا االّدعاء وتنھار قواعده، على رأس من وضعھ، وتفصح الرغوة عن الصریج

 .ویصبح ما حققناه ھو الصحیح، والحمد هللا على توفیقھ

دفع ما ھو صحیح على أّني ال أدري ما جداء ھذا اللجاء والتشبث باألخبار الواھیة ل
أو أربعًا كما ! ثالث سنین كما زعموا )صلى اهللا علیھ وآلھ(ثابت؟ وھبھ قد عاش بجوار النبّي 

فھل ترى ذلك ُمغّیرًا شیئًا مّما وّجھ إلیھ من ُتَھْم؟ وما نفذ إلى ! افتروا، أو أكثر من ذلك
 روایاتھ من شك؟

في أن یخلع على شخصھ  وھل طول زمن الُصحبة وحده لمثل أبي ُھریرة یكون سببًا
 رداء العدالة والثقة، وأن یكسب مرویاتھ رواء الصحة والصدق؟؟

ذلك بأنَّھ ھو ھو أبو ُھریرة ملفف بتاریخھ وما !! إّن ذلك كّلھ وغیره ال یجدي وال ینفع
 !!خادمًا أو صاحبًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(قیل فیھ، حّتى لو قضى حیاتھ كّلھا بجوار النبّي 

 

 ي ُھریرةجبن أب

قرأت في الصفحات الماضیة شیئًا من أخبار حرب الرّدة وما زعم أبو ُھریرة من أّنھ 
وكأّني بك قد حسبت أّن ما زعمھ أبوُھریرة كان صحیحًا وأّنھ قد ! كان لھ فیھا سیف وفرس

ولكّنھ في حقیقة األمر كان بعیدًا ! شھد ھذه الحرب وكان من أبطالھا الذین اصطلوا بنارھا
كما ھو شأنھ في غیرھا من سائر الحروب اإلسالمیة التي وقعت، ذلك بأنَّھ لم یدخل في  عنھا

أو في عھد الخلفاء، وذلك بأّن اهللا قد حرمھ نعمة ) ص(أّیة حرب منھا سواء في عھد النبّي
الشجاعة وخلقھ جبانًا رعدیدًا، ولقد كان ھذا الجبن من أسباب إبعاده عن المدینة إلى 

 !البحرین

حاول مّرة أن یخرج على جبنھ ویتشبھ بالرجال وینازل األبطال فذھب یحارب في وقد 
ـ وما كاد یسمع صلیل السیوف )   ھـ 8(غزوة مؤتة ـ التي وقعت في جمادى اُألولى سنة 

ویرى لمعان األسنة حّتى غلب علیھ طبعھ فجبن وھلع ووّلى األدبار والذ بالفرار، ولّما 
 !وابًا یدفع بھ عن نفسھ واستخذىعّیروه بفعلتھ ھذه لم یجد ج



ـ لوجدت  )138(ولو أنت رجعت إلى كتاب المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري
الفرار ویتوارى منھ  في الصفحة الثانیة عشرة من الجزء الثاني ـ أّن أبا ُھریرة یعترف بھذا

 !خجًال حّتى من ابن عّمھ، وال یدري ماذا یقول لھ؟

 :وھاك ما جاء في ھذه الصفحة

إّال : لقد كان بیني وبین ابن عم لي كالم فقال: عن أبي ُھریرة قال )139(عن األعرج
 !فرارك یوم مؤتة؟ فما دریت أي شيء أقولھ لھ

ومن العجیب أن یأتي في آخر الزمان َمن یأتون بفریة مفضوحة ویزعمون أّن أبا ُھریرة 
 .)140(ثّم اشترك بعد ذلك في حروب الرّدة! قد شھد حروب النبّي كّلھا

أو أّنھ قد ) ص(اھم جمیعًا أن یثبتوا أّنھ قد حضر غزوة أو سریة واحدة مع النبّيوإّنا نتحّد
 !!شھد حروب الرّدة أو غیرھا

 

 سبب إقصاء أبي ُھریرة عن المدینة

ذكرنا من قبل سبب إقصاء أبي ُھریرة من المدیة إلى البحرین ولم نبّین سبب ھذا 
وقد رأینا أن ُنقّدم كلمة في ھذا األمر الذي اإلقصاء الذي لم یصب غیره من الصحابة جمیعًا ـ 

 .یجب أن یطیل الباحث نظره فیھ

لم یبّین النبّي صلوات اهللا علیھ السبب الذي من أجلھ أبعد أبا ُھریرة عن المدینة، إلى 
البحرین، ولم یعرف الناس ما ھي العّلة في أن ینتھي أمر ھذا الرجل الذي قدم من بالده 

بطنھ، إلى ھذا المصیر الذي لم ینتھ إلیھ أحد غیره من الصحابة  لیخدم النبّي على ملء
ال یصدر منھ شيء عبثًا، بل كّل أعمالھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(جمیعًا، ومّما ال خالف علیھ أّن النبّي

 .إّنما یأتیھا لحكمة بالغة، ظاھرة كانت أو باطنة

القویة في القضایا، ونستعرض  ولو نحن أردنا أن نتوّسل بالقرائن التي ُتعّد من األدّلة
اُألمور بمالبساتھا، ونظرنا فیما یقضي بھ العقل واإلستنتاج المنطقي، ثّم رجعنا ـ بعد ذلك 

والذي نستطیع أن  )141(، الذي حدثناك عنھ من قبل)أبي ُھریرة(كّلھ ـ إلى مفتاح شخصیة 
نصل إلى معرفة سبب إقصائھ عن المدینة، فإّنا  نفتح بھ كّل مغلق من نزعاتھ النفسیة ـ لعّلنا

                                                           
 ).حدیث( 617نقلنا ھذا الخبر عن المخطوطة الموجودة بدار الكتب المصریة والمسجلة برقم ) 138(
بن عبد المطلب األعرج صاحب أبي ُھریرة ھو عبد الرَّحمن بن ھرمز وُیكّنى أبو داود مولى محّمد بن ربیعة ابن الحارث ) 139(

 .من كتاب المعارف البن قتیبة 205ص )  ھـ 117(خرج إلى اإلسكندریة فأقام بھا حّتى توفى سنة 
 .انظر ما كتبناه عن كتاب ظھر حدیثًا ألفھ طائفة من شیوخ األزھر وجامعة القاھرة لشخص اسمھ العجاج الخطیب) 140(
 .56ـ  51راجع ص ) 141(



بذلك كّلھ یمكّنا أن نرّد ھذا السبب ـ ونحن مطمئنون ـ إلى ما بدا من شرھھ للطعام، وإیغالھ 
في التطّفل على الناس بغیر وازع من أدب، وال رادع من ِعفة، وأّنھ إلشباع نھمھ كان یقتحم 

 .كّل سبیل ویركب كّل صعب

صدى للصحابة في طرقھم أّنى ساروا ملّحًا علیھم أن یطعموه، وما ظّنك برجل یت
وبخاّصة الكبار منھم كأبي بكر وعمر، ویالحقھم في سبیلھم حّتى تضیق منھ صدورھم، 

 !فیضجرون منھ، ویزورون عنھ ویفّرون

ھذا ھو أبو ُھریرة وقد كان ألشعبیتھ ال یدعھم حّتى یدخلوا بیوتھم، ویضطروا إلى أن 
جھھ أبوابھا، ھربًا منھ وتخلصًا، كما اعترف ھو بذلك ورواه عنھ البخاري فیما یقفلوا في و

 .نقلناه من قبل

ولم یقف األمر عند ضجر كبار الصحابة ونفورھم بل كان یذھب إلى مكان عزیز من 
فیتماوت وُیمّثل مشھدًا تشمئز منھ النفوس ) بین منبره وحجرة عائشة( )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

 .یة، وتنفر منھ الطباع الكریمةاألب

ـ إّنما كان  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وھذا المشھد كان ال یفتأ یأتیھ في ھذا المكان العزیز من النبّي 
، ویبعث في نفسھ األسى ـ أن یكون بین من ینتمون )صلى اهللا علیھ وآلھ(وال َجَرم مّما یؤذي النبّي 

 !س كّل یوم في ھذه الصورة الُمزریة الُمشینةإلیھ، وُیحسبون علیھ، َمن یبدو أمام النا

ریب فیھ وذلك  وما نذكره ھنا لیس من عندنا، وال نفتري علیھ بھ، وإّنما ھو أمر ثابت ال
لقد رأیتني وإّني ألخر فیما «: باعتراف أبي ُھریرة نفسھ، فقد روى البخاري عنھ ھذا الحدیث

رة عائشة مغشّیًا علّي فیجيء الجائي فیضع رجلھ إلى حج )صلى اهللا علیھ وآلھ(بین منبر رسول اهللا 
 .)142(»ما بي إّال الجوع! وما بي من جنون! على عنقي ویرى أّني مجنون

إّال استھانة بھ، وازدراء لھ، إذ لو كان لھ وال ریب في أنَّھم ما كانوا لیفعلوا ذلك معھ 
 !حرمة عندھم، أو مكانة لدیھم، ألشفقوا علیھ وأعانوه ولم یطأوا عنقھ

ذلك كّلھ منھ أراد أن یؤّدبھ بأدبھ العالي ویردعھ لكي یقلع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولما رأى النبّي 
ولكن غلبتھ نفسھ،  )143(غّبًا عن ھذه العادة الذمیمة فنصح لھ أّول األمر بأن یزور الناس

واستعصت علیھ طبیعتھ، فلم یستمع إلى ھذه النصیحة الغالیة واّتبع ھواه، ولما رأى النبّي 
أّن ھذه النصیحة لم تبلغ منھ، عززھا بقولھ في حدیثھ الشریف على مسمع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(

                                                           
 .من فتح الباري ویرجع إلى مالحقتھ لكبار الصحابة فیما أوردناه من قبل نقًال عن البخاري 13ج  260و 259ص ) 142(
 .59راجع صفحة ) 143(



لى ظھره فیأكّل ویتصّدق، خیر لھ من أن یأتي رجًال أغناه اهللا واهللا ألن یأخذ أحدكم حبًال فیحتطب ع«منھ 

 .)144(»عزَّوجل من فضلھ، فیسألھ أعطاءه، أو منعھ

في إقصائھ عن وبدیھي أّنھ صلوات اهللا علیھ بعد أن عیل صبره لم یر مناصًا من التفكیر 
المدینة لیتخّلص منھ، ولیریح الناس من مالحقتھ إّیاھم، إذ ال یصح أن یكون بین أصحابھ، 

 .وَمن یعیشون بجواره، َمن لم یحمل نفسًا أبیًة عفیفًة قانعًة

ومّما نزیده توكیدًا لذلك وتأییدًا أّن كثیرًا من أھل الصُّفة الذین كان یعیش بینھم لم یفعل 
ل ما فعل، فیخرج منھا لیستطعم الناس مھما بلغ بھ الجوع، بل كان كثیر منھم واحد منھم مث

ال یرضون بعیشتھم فیھا، وال یطیقون المقام بھا، ویھتبلون الفرص لمغادرتھا، یضربون في 
 .األرض، ویأكلون بسعیھم من رزق اهللا

خوانھ جمیعًا ال من دون إ) وحده(أّما أبو ُھریرة فقد أخلد إلیھا، ال یریم عنھا ثّم كان 
ینتظر حّتى یأتیھ طعامھ مّما یجود بھ النبّي، أو غیره من الصحابة، بل كان یخرج من الصُّفة 

بل یمقتھا مقتًا ) ص(لیتكفف الناس، وھذه صفة ال تقبلھا نفس كریمة وال یرضى عنھا النبّي
تردین برداء شدیدًا، ألنَّھ یرید من أصحابھ وسائر من یتبعونھ أن یكونوا شرفاء النفس م

العفة، ال یعیشون من فضالت الناس، وإّنما یأكلون من كسب أیدیھم ولو أن یحتطبوا، ألّن 
 .ھذه الفضالت إن ھي إّال أوساخ

ومّما یجب مالحظتھ ھنا، أّن من المستحیل أن یأتي رجل من مكان سحیق لیخدم آخر 
 !متطوعًا بغیر أجر إّال أن یمأل بطنھ، ثّم یكون الطرد جزاؤه

النبّي  إّن ھذا لمما تأباه كّل نفس كریمة وبخاّصة ـ عند العرب ـ فما بالك إذا كان ذلك من
 !الناس بمكارم األخالق؟ العظیم، والذي أتى صاحب الخلق

وإذا كان ذلك مّما ال یصدقھ أحد، وال یسلم بھ عاقل، فإّن الذي یقضي بھ العقل الصریح، 
لم ُیخرج أبا ُھریرة من المدینة إّال ألسباب قوّیة، ) ص(ویحكم بھ المنطق الصحیح، أّن النبّي
 !ال یمكن الصفح عنھا، أو التسمح فیھا

 .ولیس ھناك من أسباب أقوى وأظھر مّما بّیناه

یعلم أّن في أبي ھو الخبیر بطبائع أصحابھ، لو كان ) ص(ھذا ومما ال ریب فیھ أّن النبّي 
ُھریرة خیرًا وفضًال، وأّنھ أھل لصحبتھ ألبقاه بجواره لیستضيء بجواره بنوره، كسائر 
أصحابھ، ولكّنھ لّما علم فیھ أّنھ غیر صالح لصحبتھ، أقصاه عن ھذا النور الّنبوي، ولم یرض 

 .أن یظل منھ قریبًا

                                                           
 .رواه أحمد والشیخان) 144(



أحد من أصحابھ جمیعًا حّتى  ومن العجیب أّننا لم نر النبّي صلوات اهللا علیھ قد صنع مع
المنافقین منھم، مثل ما صنع مع أبي ُھریرة، وبخاصة فإنَّھ لم یخالفھ في شيء، وإّنما كان 
یبعث من یبعث من أصحابھ إلى مختلف البلدان، إّما لیعّلموا الناس، أو لیكونوا والة علیھا أو 

 .كما بّینا من قبل ُمصّدقین فیھا، أو ُرسًال وُسفراء بینھ وبین َمن یحكمونھا 

* * * 

وثّم أمر خطیر وراء ذلك ُیعتبر بالغ األھمّیة، وھو أقوى وأشد في نقیصة نھمھ وشرھھ، 
منھ، وعدم رضاه عنھ، ذلك ھو ما بدا من  )صلى اهللا علیھ وآلھ(یستوجب وال ریب نفور النبّي 

لى مدبرًا عندما احتدم جبنھ، وھلعھ في غزوة مؤتة، التي تكّلمنا عنھا من قبل إذ فرَّ منھا وو
القتال، مّما جعل الصحابة جمیعًا یزدرونھ ویعّیرونھ بھذه الفعلة التي إنفضح بھا، ذلك بأّن 

وقد ُقتل في ھذه المعركة زید بن !! الشجاعة الحربیة كانت أّول صفة حمیدة في العربي
 .حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبداهللا بن رواحة

صاحبًا، وال یقبل أن یكون  )صلى اهللا علیھ وآلھ( یرضى بھ النبّي ومثل ھذا الجبان الرعدید ال
، وإّنما یجب أن یقصیھ عن صحبتھ، ویبعده عن  لھ جارًا ـ وھذا بدیھي ال یقبل الجدل ـ

ولیس فیھ خیر ال قلیل وال كثیر، وقد وقع . جواره، بعد أن أصبح ال یصلح ال للعیر وال للنفیر
ھ المزري ببضعة أشھر، فقد كانت وقعة مؤتة في جمادي اُألولى ھذا اإلقصاء بعد أن بدا جبن

 ). ھـ 8(واإلقصاء كان في ذي القعدة سنة )  ھـ 8(سنة 

ھذا ما انتھى إلیھ بحثنا الُمجّرد عن الھوى وخرجنا منھ بنتیجة صحیحة یبدو منھا 
البحرین مع العالء بن ألبي ُھریرة عن المدینة إلى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(واضحًا سّر إبعاد النبّي 

 !الحضرمي بعد أن لبث في الصفة سنة وتسعة أشھر

ـ من إقصاء أبي ) ص(ولعّلنا نكون قد وفقنا في بحثنا ھذا، وكشفنا عّما یقصده النبّي
ُھریرة إلى البحرین ـ ومن یماري في ذلك فلیأتنا بسبب آخر على أن یكون صحیحًا معقوًال 

 !فنتبعھ

لم یفصح عن قصده في ھذا األمر تصریحًا، فإنَّھ ترك ) اهللا علیھ صلوات(وإذا كان النبّي 
 .لَمن خلفھ من ذوي األلباب أن یفھموه تلمیحًا

وإّن من حكمتھ صلوات اهللا علیھ أن یدع مثل ھذا األمر بغیر أن یكشف عن سببھ، ألنَّھ 
كن من أمره، یأبى بسمو أدبھ، وعظیم خلقھ، أن یؤذي أحدًا ُعِرَف أّنھ من أصحابھ، مھما ی

موضع إزدراء الناس وتحقیرھم، وویل لَمن یصیبھ مثل ھذا . حّتى ال یظل على مّد الزمن كّلھ
 !الّذل

 



 سیرتھ في والیتھ

َعلمَت مّما سقناه إلیك من قبل، أّن أبا ُھریرة بعد أن قضى في الصُّفة ما قضى بعثة النبّي 
ضرمي إلى البحرین، وكان ذلك في شھر ذي فیَمن بعثھم مع العالء بن الح )صلى اهللا علیھ وآلھ(

وأّن العالء قد سألھ عّما یستطیع عملھ في البحرین فرغب في أن یكون )  ھـ 8(القعدة سنة 
 ).مؤذنًا لھ(

كما روى الطبري وبعد  )145() ھـ 20(ونذكر ھنا أّن عمر قد وّاله على البحرین سنة 
ذلك بلغ عمر عنھ أشیاء ُتخّل بأمانة الوالي فعزلھ وولى مكانھ عثمان بن أبي العاص الثقفي ـ 

فما : قال. ال: أظلمت أحدًا؟ فقال: فقال لھ )146(عمائة ألفولما عاد وجد معھ لبیت المال أرب
انظر رأس : قال. )147(ركنت أتج: من أین أصبتھا؟ قال: قال. عشرین ألفًا: جئت لنفسك؟ قال

عشرة ثّم أمر عمر بأن یقبض منھ  )148(مالك ورزقك فخذه، واجعل اآلخر في بیت المال
 .آالف وفي روایة اثنا عشر ألفًا

وفي . عدّوًا هللا ولإلسالم: وروایة ابن سعد في طبقاتھ عن أبي ُھریرة أّن عمر قال لھ
؟ وقد روى )149(أسرقت مال اهللا: وفي روایة. سرقت مال اهللا. روایة عدّوًا هللا ولكتابھ

 .)150(البلدان البالذري مثل ذلك في فتوح

 :وفي روایة أّن عمر قال

ھل علمت من حین أّني استعملتك على البحرین، وأنت بال نعلین، ثّم بلغني أّنك ابتعت 
قد : قال. كانت لنا أفراس تناتجت وعطایا تالحقت: قال. أفراسًا بألف دینار وستمائة دینار
: بلى واهللا: لیس لك ذلك، قال لھ عمر: ا فضل فأّده، قالحسبت لك رزقك ومؤنتك، وھذ

احتسبتھا عند : قال. إیت بھا: وأوجع ظھرك ثّم قام إلیھ بالدّرة فضربھ حّتى أدماه، ثّم قال لھ

                                                           
ظعون وذكر بعض المؤّرخین أّن والیتھ كانت بعد بعد أن عزل عنھا قدامة بن م)  ھـ 20(روایة الطبري أّن عمر وّاله سنة ) 145(

 .وفي بعض الروایات أّن تولیتھ كانت في غیر ھذه السنة).  ھـ 21(العالء سنة 
بعث : قال حمید بن ھالل. یبدو أّن البحرین كانت غنیة جدًا، وأّنھ كان یأتي منھا لبیت المال ما لم یأت مثلھ من غیرھا) 146(

الحضرمي إلى رسول اهللا بمال، ثمانین ألفًا من البحرین فنثرت على حصیر، فجاء النبّي فوقف، وجاء الناس فما كان یومئذ عدد 
طبع  81سیر أعالم النبالء للذھبي، وقد ذكر البالذري ھذا الخبر في فتوح البلدان ص  2ج  66إّال قبضًا ـ ص  وال وزن، ما كان

 .إنَّھ ما أتاه أكثر منھ قبلھ وال بعده: فقال. أوربا
 .ھل یلیق بالوالي األمین أن یتجر؟ وانظر فیما بعد كیف یكون الوالة اُألمناء) 147(
 .من سیر أعالم النبالء للذھبي 2ج  444وص . تاریخ الذھبي الكبیر 2ج  338ص ) 148(
 .طبقات ابن سعد 2قسم 4ج  60و 59ص ) 149(
 .طبع أوربا 82فتوح البلدان ص ) 150(



وأدیتھا طائعًا، أجئت من أقصى حجر البحرین یجبي !) من حالل(ذلك لو أخذتھا : قال. اهللا
 !)152(إّال لرعیة الحمر )151(ا رجعت بك أمیمةم. الناس لك؟ ال هللا وال للمسلمین

أبي ُھریرة  وھذه الروایة أقرب إلى الصحة، ألنَّھا تتفق مع حزم عمر وصرامتھ، وطبع
ومھانتھ، وقد ثبت أّن عمر شاطره مالھ كما شاطر غیره مثل أبي موسى األشعري والحارس 

 .)153(بن كعب بن وھب وغیرھما

إّن عمر «) سابقًا(وقال اُألستاذ عبد الحلیم الجندي رئیس أقالم قضایا الكومة المصریة 
 :»دینار وقال لھ 1600حّتى أدماه وأخذ منھ ) أبو ُھریرة(ضرب عاملھ على البحرین 

 .»واهللا ما بعثناكم لتتجروا بأموال المسلمین«

 :وكان یقول لمن یتعّلل بالتجارة في أحراز األموال

 .)154(»بعثناكم والة ولم نبعثكم تجارًا إّنما«

إذا كان أبو ُھریرة على ما وصفت من تاریخھ فكیف یولیھ عمر على : وقد یرد على ذلك
 البحرین؟ إنَّھ لم یفعل ذلك إّال ألّن لھ شأنًا وقدرًا؟

ُسّنة عمر في استعمال الوالة كانت والجواب عن ذلك ظاھر ال یحتاج إلى بیان، ذلك بأّن 
بأن ال یستعمل كبار الصحابة، حّتى ال یدنسھم بالعمل، أو لكي یمسكھم بالمدینة  تقضي

لیكونوا بین یدیھ، حّتى ال یخرجوا علیھ وإّنما یستعمل صغارھم كما ستعرف ذلك فیما بعد، 
یتوھمن أحد، أو یظن إنسان فاستعمال أبي ُھریرة على ھذه السّنة ال یكون مستغربًا، ھذا وال 

أّن عمر قد استعملھ عن جھل بھ، أو نسیان لتاریخھ، وكیف ینسى ما وقع لھ نفسھ منھ أّیام 
كان یعیش في الصُّفة؟ فقد كان یالحقھ في طریقھ، ویضایقھ في سیره، فال یجد سبیًال إلى 

، وكان ال یخفى علیھ أّن )155(التخّلص منھ إّال بأن یدخل داره ویغلق الباب في وجھھ
 .قد أخرجھ من المدینة بعد أن ظھر منھ ما ظھر مّما أضجر الناس منھ) ص(النبّي

فإذا كان عمر قد استعملھ بعد كّل ما بّیناه ولم ُنبّینھ من تاریخھ، فإنَّما یكون ذلك على ظن 
ھ ـ بما قضى مع العالء بن الحضرمي قرابة اثني عشرة سنة مالزمًا لھ في منھ وأمل بأنَّ

الصالة، وبما شھد من أعمالھ الصالحة وأحكامھ العادلة، قد یكون اكتسب شیئًا من الدرایة 
والخبرة، فیضطلع بأعباء الوالیة، كما یجب أن یكون علیھ الوالي الصالح النزیھ، وأّنھ 

                                                           
ما ورثت بك ُأّمك لتكون والیًا وأمیرًا وإّنما تغوطت بك لترعى : والمعنى. أمیمة ھي أم أبي ُھریرة والرجع والرجیع، والروث) 151(

 .الحمیر
 .والحمر ھي الحمیر) 152(
 .وأبو موسى األشعري أسلم مع أبي ُھریرة في وقت واحد كما قلنا من قبل. العقد الفرید 1ج  53ص ) 153(
 .من كتاب توحید اُألّمة العربیة 62ص ) 154(
 .األمر مع أبي بكر وغیره مّمن یضایقھم أبو ُھریرة بإلحاحھوكذلك كان ) 155(



لعالء قدوًة صالحة لھ حّتى ال یبدو عوراه للناس إذا ھو أعوج، أو سیأخذ نفسھ بأن یجعل من ا
 .مال عن سیرة سلفھ

ھذا ما كان یظنھ عمر في أبي ُھریرة ویرجوه عندما استعملھ على البحرین، وما كان 
كاد أبو ُھریرة یتولى أمر ھذه عمر لیعلم الغیب، فقد خاب ظنھ ـ ولم یتحقق رجاؤه ـ إذ ما 

البالد الغنیة بخیراتھا حّتى غلبتھ شنشنتھ، وانطلقت من عقالھا مطامعھ، فأرصد كّل قوتھ 
لجمع المال وابتغاء الثراء ما وجد إلى ذلك سبیًال، وأنساه حّب المال ِذكر عمر وصرامتھ 

 .لھودّرتھ، وأّنھ یقف وراءه بالمرصاد یترقب الصغیر والكبیر من أعما

فھالھ ! ولقد كان أّول ما انتھى إلى عمر من أخباره، أّنھ ابتاع أفراسًا بألف وستمائة دینار
ـ ولما استقدمھ من البحرین ـ أتاه یحمل أربعین ألف درھم لبیت المال، وعشرین ! ما سمع

أ أبا ولم یملك إّال أن فاج! ألفًا لنفسھ فدھش عمر كیف یجبي من الناس كّل ھذه المبالغ الطائلة
 !أسرقت مال اهللا؟ إّنك عدّو اهللا وعدو المسلمین: ُھریرة بقولھ

وعندما سألھ عن المال الذي أصابھ لنفسھ، ومن أین أتى بھ، أجابھ بجواب غریب ال 
فلم یجد عمر من  )156(وكانت لنا أفراس تناتجت! كنت أتجر: إذ قال! یصدر من وال أمین

حیلة معھ إّال أن یشاطره ھذا المال، وكانت ھذه ُسّنة عمر في الوالة الذین یخونون األمانة في 
والیاتھم، ولم یكتف بذلك مع أبي ُھریرة ـ كما كان یفعل مع غیره، بل أوجع ظھره بدّرتھ 

ا ال یوّجھ مثلھ إّال إلى رجل مھین حّتى أدماه، ثّم أخذ یلذعھ بموجع القول وقوارص الكلم، مّم
ولما طلب منھ ! ھل علمت من حین استعملتك على البحرین، وأنت بال نعلین: فقد قال لھ

! لقد احتسبتھ عند اهللا: المال الذي استولى علیھ من الناس ظلمًا بغیر حّق ـ وأجاب أبو ُھریرة
أي أّن ھذا المال كان من !! ن حاللذلك لو أخذتھ م: ردِّ علیھ عمر ھذا الرّد األلیم فقال لھ

 !!المال الحرام

 !أجئت من أقصى حجر یجبي الناس لك، ال هللا وال للمسلمین: وقولھ لھ

 .)157(ما رجعت بك أمیمة إّال لرعیة الحمر

 !!للمسلمین وماذا أن یرمیھ بسرقة مال اهللا، أو أّنھ عدّو هللا وعدّو

ھذا وسواه قد صنعھ عمر مع أبي ُھریرة عندما رآه قد أخّل بأمانة الوالي الصالح األمین 
 !النزیھ، واّتبع ھواه وكان من الخائنین

ولیس بعجیب أن یأتي أبو ُھریرة بما أتى في البحرین، وال أّن ما فعلھ بمستغرب منھ، 
ھم جانب من جوانب شخصیتھ، التي وضعنا في ألنَّھ في الحقیقة إّنما یكشف بذلك للناس عن أ
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یدك مفتاحھا عندما حّدثناك عّما بدا من جشعھ وطمعھ، في أن ینال من غنائم خیبر ما لیس 
 .من حّقھ

وإّن ما سیقابلك من أفعالھ مع معاویة لما یزیدك إدراكًا لحقیقة ھذه الشخصیة وأغراضھا 
مركب في سبیل تحقیقھا ـ فقد َمّثَل مع  التي ترمي إلیھا، وأنَّھا ال تتحرج من ركوب أي

معاویة وقومھ آخر فصل من فصول روایتھ الغریبة التي كان ُیمّثل ـ على توالي السنین ـ 
 .فصولھا، ویعیش في الحیاة ما یعیش من أجلھا

 .»كّل ُمیَّسر لما ُخِلق لھ«: حیث یقول) ص(وقد صدق رسول اهللا

 .تھ، ننقلھ لنعزز كالمنا بھوسیأتیك ما جاء في أمر تولیة عمر لوال

أّما في زمن أبي بكر وعمر فلم یستطع أن . أّما كثرة أحادیثھ فقد كانت في عھد معاویة
 .ُیحّدث بحدیث واحد ألّن عمر نھاه عن ذلك بل أوجع ظھره بدّرتھ

 :وإلیك طرفة نتحفك بھا

 

 طرفة

 !عمر یرمي أبا ُھریرة بالتنطع في النھایة

ـ شرب ھناك   الخطاب على البحرین قدامة بن مظعون ـ كما ذكروا  لما استعمل عمربن
إّن قدامة شرب : الخمر، فقدم الجارود العقدي سّید عبد قیس على عمر من البحرین وقال لھ

َمن یشھد معك؟ فقال أبوُھریرة، إذ كان حینئذ معھم ھناك، فدعى أبو : فقال عمر! فسكر
لقد تنطعت في : فقال لھ عمر! یشرب، ولكّني رأیتھ سكران یقيءلم أره : فقال. ُھریرة
 .)158(فأقامت الشھادة على زوجھا. وأرسل عمر إلى زوجة قدامة ھند بنت الولید! الشھادة

َلْیَس َعَلى الَِّذیَن (: یقول اهللا عزَّوجل! لیس لك ذلك: ولما أراد عمر أن یحّد قدامة، قال قدامة

 ).من سورة المائدة 93یة اآل( )آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفیَما َطِعُموْا

فإنَّك إذا اّتقیت اجتنبت ما حرم  )إذا َما اتَّقوا(: أخطأت التأویل فإّن بقیة اآلیة: فقال لھ عمر
 .اهللا علیك ثّم أمر بھ فجلد ثّم رجع فكلمھ واستغفر لھ

 .)159(ولم یحد أحد من أھل بدر في الخمر إّال قدامة
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وال یفوتنا ھنا أن نبین أّن خبر شرب قدامة بن مظعون الخمر وھو وال على البحرین 
دة أبي ُھریرة علیھ قد ذكره كبار المؤّرخین وأّكدوه حّتى لیصح أن ُیعّد ھذا الخبر وشھا

متواترًا بحیث ال یقبل أي شّك، وإن كانوا لم ُیبّینوا لنا ـ كما أسلفنا ـ متى استعمل عمر قدامة 
 على البحرین؟ وھل كان ذلك بعد العالء بن الحضرمي؟

ر الثابت مّما یزید في توكید الدالئل وتوثیق البّینة على أّن الذي ال شكَّ فیھ أّن ھذا الخب
 .على وجود أبي ُھریرة في البحرین إلى أن واله عمر علیھا ـ ومن أجل ذلك أتینا بھ

 

 ُسّنة ُعمر في استعمال الوالة

كان عمر ال یستعمل كبار الصحابة ویستعمل من دونھم ممَّن ال شأن لھم وال قدر من 
مثل عمرو بن العاص ومعاویة والمغیرة ابن شعبة حّتى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أصحاب رسول اهللا 

فقد واله على الكوفة وسلمان الفارسي على المدائن  )160(من الموالي مثل ّعمار بن یاسر
وھما من الموالي ـ وكانت العرب عامة وقریش خاّصة تحتقر الموالي ـ وكان یدع من ھم 

 .حمن بن عوف ونظرائھمأفضل منھم مثل علّي وعثمان وطلحة والزبیر وعبد الرَّ

أكره أن : (فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(ما لك ال توّلي األكابر من أصحاب رسول اهللا : وقیل لھ
 .، ولم یقف األمر عند ذلك فقد حبس ھؤالء األكابر في المدینة معھ )161()ُأدنسھم بالعمل

 :يقال الدكتور طھ حسین نقًال عن الطبر

كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعالم قریش من المھاجرین الخروج من البلدان إّال 
أال إّني قد َسَنّنُت اإلسالم سّن البعیر، یبدأ فیكون جذعًا ثّم : بإذن عاجل فشكوه فبلغھ فقام فقال

أال فإّن اإلسالم قد ! ثنّیًا، ثّم رباعّیًا ثّم سدیدًا ثّم بازًال، أال فھل ینتظر من البازل إّال النقصان
أال فأّما وابن الخطاب . یبزل، أال وإّن قریشًا یریدون أن یتخذوا مال اهللا معونات دون عباده

 ...إّني قائم دون شعب الحرة، آخذ بحالقیم قریش وحجزھا أن یتھافتوا في النار! حّي فال

فامتنع علیھم  حّتى مّلتھ قریش، وقد كان حصرھم بالمدینة )رضي اهللا عنھ(ولم یمت عمر 
إّن قریشًا كانت : وقال. )162(إّن أخَوف ما أخاف على ھذه اُألّمة انتشاركم في البالد: وقال

. )163(تزعم لنفسھا أرستقراطیة متفوقة وقد اعترف لھا العرب بھذه اإلستقراطیة في جملتھم
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یفعل ذلك عمر خشیة أن یستأثر كّل وال بوالیتھ عندما یوّلي علیھا ویقطع  ولیس ببعید أن
 .صلتھ بالمدینة، حضرة الملك كما فعل معاویة عندما استأثر بحكم الشام وبذلك تتمزق الدولة

وكان من ُسّنة عمر إذا بعث عامًال لھ على مدینة أو والیة كتب مالھ لكي ینظر ماذا 
ا ینتفع منھا فإذا زاد ھذا المال بعد تولیتھ شاطره ما یزید على سیتصرف في والیتھ، ومدى م

 .)164(وكان من وصیتھ أن ال یقّر عامًال في عملھ أكثر من سنة. أصل مالھ

ھذه ھي ُسّنة عمر من تولیة الوالة فلیس غریبًا إذن أن یوّلي عمر أبا ُھریرة والیة 
ھذه الوالیة قد كشفت عن حقیقة أمانة ونزاھة أبي ُھریرة ـ وانتشر نبأ ذلك على أّن . البحرین

إّن : بین الناس وسّجلھ التاریخ فیما یسّجل على صفحاتھ ـ فقد ظھرت بعد ذلك فریة تقول
 !عمر قد عاد فطلب من أبي ُھریرة بعد عزلھ أن یعمل ثانیة ولكّنھ أبى

ب أن یقبلھا، ألنَّھ ال یمكن لمثل عمر في وھذه الفریة ظاھرة البطالن وال یمكن لذي ل
 !وبخاّصة مع مثل أبي ُھریرة. حزمھ وصرامتھ أن یفعلھا

ولقد یكون لمثل ھذه الفریة وّجھ من الصحة إذا كان قد ثبتت لعمر براءة أبي ُھریرة مّما 
، وأّنھ قد رّد إلیھ المال )165(فقد اتھمھ عمر بسرقة مال اهللا ووصمھ بأنَّھ عدّو هللا; رمي بھ 

 !ولكن ھذا األمر لم یرد فیھ خبر، ال صحیح وال موضوع! الذي انتزعھ منھ برغم أنفھ

اللَّھم إّال إذا كان عمر قد انقلب في آخر حیاتھ فأصبح من الحكام الطغاة الظالمین، الذین 
ویستعینون على ذلك   ـ وینفقونھا في سبیل أغراضھم الذاتیة یسلبون أموال الناس بغیر حّق

بوالتھم ـ ومن جل ذلك أراد أن یعید أبا ُھریرة بعدما آنس منھ الكفایة والمقدرة على إبتزاز 
أموال الناس لیستأنف نشاطھ ویأتي لعمر بما یرید من أموال الناس، ثّم أبى ورع أبي ُھریرة 

 !أن یقع في ھذا الفخ وسلم

أّما الذین یصّدقون كّل دعوى ; ھذا ما یقضي بھ منطق ھذه الفریة نذكره لذوي األلباب 
 !أو اّدعاء بغیر فھم وال تمحیص فھؤالء ندعھم لعقولھم، وال كالم لنا معھم

 

 وقفة قصیرة مع عمر

ة بن قد اّتبع ھذه السّنة مع معاوی )رضي اهللا عنھ(مّما یدعو إلى المالحظة ھنا أّننا لم نجد عمر 
أبي سفیان، فقد أبقاه عامًال على دمشق سنین طویلة ـ ولم یزعجھ بالعزل كغیره ـ وكان ذلك 
مّما أعان معاویة على طغیانھ، وأن یحكم حكمًا قیصرّیًا طوال أّیامھ، وبخاّصة بعد أن 
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ى استولى على الشام كّلھ في عھد عثمان، ثّم امتد ھذا الطغیان اُألموي إلى ما بعد معاویة، حّت
 .َتسلَّم العّباسیون الحكم

وأمٌر آخر یستوجب المالحظة، ذلك أّن عمر لم یكن ھو الذي وّلى معاویة على دمشق 
 .وإّنما الذي وّاله ھو أخوه یزید بن أبي سفیان

ذلك أّنھ لما ُفتحت دمشق في عھد عمر أّمر علیھا یزید بن أبي سفیان، ولما احتضر یزید 
، استعمل أخاه معاویة مكانھ من غیر أن یستشیر عمر، وأقّره ) ھـ 18بالطاعون سنة  مات(

 .عمر على ذلك

ھذان أمران قد یستوجبان المالحظة على موقف عمر من معاویة وبني ُأمّیة، ولم یأت لنا 
 .من أحد من المؤّرخین في ذلك بیان نسكن إلیھ

علیھا في أّول األمر یزید بن أبي من نصیب بني ُأمّیة فأمر ) دمشق(فھل جعل عمر 
 سفیان ثّم رضى بأن یعھد یزید ھذا باإلمارة إلى أخیھ معاویة بغیر أن یرجع في ذلك إلیھ؟

وھل فعل عمر ذلك لیتأّلف بني ُأمّیة ولیّتقي كیدھم ومكرھم، وھم قوم أھل شّر ومكّر 
 !وكید؟ أم أّن ھناك أسبابًا ُأخرى دعت إلى ذلك

 !وإّنما الذي یعلمھ ھو عّالم الغیوب! بھ ھذا ما ال علم لنا

 

 مثل الوالة اُألمناء

تبین لك من سیرة أبي ُھریرة في والیتھ على البحرین، أّنھ كان فیھا على غیر ما یجب 
أن یكون علیھ الوالي النزیھ األمین، مّما جعل عمر بن الخطاب یعزلھ، ویأخذ منھ شطر مالھ 

ُھریرة إحرازه لألموال الطائلة، التي استولى   ّوغ بھ أبوثّم یصفھ بما وصف، وقد كان مّما س
علیھا من البحرین بغیر حّق، أّنھ كان یتجر، وھل للوالي النزیھ أن یتجر مع رعیتھ، 

 وبخاّصة من كان مثل أبي ُھریرة؟

ولیس غریبًا كما قلنا أن یتخذ أبو ُھریرة ھذا السبیل في سیرتھ بالبحرین، بل الغریب أن 
، فإّن تاریخھ مع والیتھ، ال یمكن أن یؤّدى بھ إلى السبیل التي سلكھا، ورضي یتخذ غیرھا

 .بھا

ترى مثًال عالیًا لما یكون علیھ الوالي النزیھ األمین، فإّنا نسوق إلیك من  ولو شئت أن
ِسَیر بعض أجالء الصحابة ما تعرف منھا الفرق بین النفس العالیة األبیة، العفیفة المؤمنة 

 .بین غیرھا ممَّن حرم ھذه المزایا الغالیة العاطرةالطاھرة، و

 

 سیرة ُحذیفة بن الیمان



الذي أسّر إلیھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(حذیفة بن الیمان من ُنجباء الصحابة، وصاحب سّر النبّي 
 .)166(بأسماء المنافقین

 اسمعوا: عھدًا قال فیھ ألھل المدائن وّاله عمر على المدائن، وكتب لھ

 لھ وأطیعوا وأعطوه ما سألكم، فخرج على حمار ُموكف، تحتھ زاده،

 وبیده رغیف،) التجار(فلّما قدم المدائن، استقبلھ أعاظم الدھاقین 

 طعامًا: سل ما شئت، قال: قالوا: ولما قرأ علیھم عھده. وِعرق من لحم

; أقدم : فأقام ما شاء اهللا، ثّم كتب إلیھ عمر. كم ـ من تبنآكّلھ، وعلف حماري ھذاـ ما دمت فی
فلّما بلغھ قدومھ، كَمن لھ على الطریق ـ وكانت ھذه عادتھ ـ فلّما رآه على الحال التي خرج 

 .)167(أنت أخي وأنا أخوك: علیھا، أتاه فالتزمھ وقال

 

 

 

 سلمان الفارسي

لیك سطرین من تاریخ صحابي جلیل آخر ُنعّطر بھا ھذا الكتاب، ننقلھما عن حافظ وإ
 .المغرب ابن عبد البّر ـ ذلكم ھو سلمان الفارسي

لم تعمل ھذا : دخل قوم علیھ ـ وھو أمیر على المدائن ـ وھو یعمل الخوص، فقیل لھ
كان یشتري خوصًا و. إّني أحّب أن آكّل من عمل یدي: وأنت أمیر یجري علیك رزق؟ فقال

 .بدرھم فیعملھ ویبیعھ بثالثة دراھم ینفق درھمًا ویتصدق بدرھمین

وكان ) ص(وقد ذكروا أّنھ تعّلم عمل الخوص بالمدینة من األنصار أّیام كان بھا مع النبّي
 .)168(عطاؤه خمسة آالف، یتصّدق بھ، ویأكّل من عمل یده

 :وزار مّرة المدینة أثناء والیتھ فجمع عمر الصحابة وقال لھم

 .ولم یفعل ذلك لغیره. ھیا بنا نخرج باستقبال سلمان

 

 عبداهللا بن رواحة

                                                           
فإذا رآه ال یشھد . قبھ عند موت أحد الصحابةال، وال أزّكي أحدًا بعدك، وكان عمر یتر: أأنا من المنافقین؟ فقال: ناشده عمر) 166(

، ولم یدرك وقعة الجمل، وقد ُقتل صفوان وسعید ابنا حذیفة بصفین، وكانا قد ) ھـ 36(مات سنة ; جنازتھ، عرف أّنھ من المنافقین 
 .حدیثًا 12بایعا علّیًا بوصّیة أبیھما إّیاھما، لھ في الصحیحین 

 .من سیر أعالم النبالء 2وما بعدھا ج  260ص ) 167(
 .وانظر فضائل سلمان الفارسي في ھذا الكتاب ص. من اإلستیعاب ـ طبع الھند 2ج  572ص ) 168(



لذي قرأناه عن عبداهللا بن رواحة أحد ونضیف ھنا في أمثلة األمانة والنزاھة ھذا الخبر ا
 .، ألّن ھذا المكان یلیق بھ)ص(شعراء النبّي

بینھ وبین الیھود فجمعوا لھ ُحلّیًا من  )169(بعثھ إلى خیبر لیخرص) ص(ذلك أّن النبّي
 :فقال لھم! ھذا لك؟ وخفف عّنا: نسائھم وقالوا

یا معشر یھود، واهللا إنَّكم لمن أبغض خلق اهللا إلّي، وما ذاك بحاملي على أن أحیف 
 .)170(بھذا قامت السَّموات واألرض: فقالوا! علیكم، والرِّشوة ُسحت

عیناه إلى ُحّلي فترى لو كان أبو ُھریرة ھو الذي بعثھ النبّي إلى ھؤالء الیھود، ورنت 
 .)171(ھل كان یغمض عینھ عنھا؟ أو یصم أذنیھ عن سماع وسوستھا! نسائھم؟

ونكتفي بما أوردناه في ھذه الُمثل الُعلیا التي یفخر بھا وبمثلھا اإلسالم على مدِّ عصوره، 
 حّتى ال یطول الحدیث، وھل یستوي الخبیث والطیب؟

 

 عب األحبارأخذ أبي ُھریرة عن ك

ما كاد أبو ُھریرة یرجع إلى المدینة معزوًال عن والیتھ بالبحرین، حّتى تلقفھ الحبر 
األكبر كعب األحبار الیھودي، وأخذ ُیلّقنھ من إسرائیلیاتھ، ویدّس لھ من خرافاتھ، وكان 
: المسلمون یرجعون إلیھ فیما یجھلون، وبخاّصة بعد أن قال لقیس بن خرشة ھذه األكذوبة

ا من األرض شبر إّال مكتوب في التوراة التي أنزل على موسى ما یكون علیھ، وما م«
 .)172(»یخرج منھ

ومن أجل ذلك ھرع أبو ُھریرة إلیھ، لیأخذ منھ ویتتلمذ علیھ، وسال سیل روایتھما، وال 
 .ھسّیما بعد أن خال الجو لھما، بموت عمر واختفاء دّرت

وقد سمعت مّرة من أحد أحرار . وال یزال ھذا السیل یتدفق باألحادیث الخرافیة والمشكلة
أّن أبا ُھریرة وكعبًا ھما اللذان أفسدا اإلسالم، بما بثا فیھ من الخرافات : الفكر المحققین

 .واألوھام

ومن عجیب أمر ھؤالء الذین یطلقون علیھم جمھور المسلمین أّنھ على رغم ما قیل 
وما ثبت من أكاذیبھما ثبوتًا بّینًا، ال یزالون یثقون بھما، ویأخذون بما یرویانھ وفیھ ما : یھماف

                                                           
 .الخرص ھو حذر ما على النخل من الرطب تمرًا، والخرص أیضًا الكذب) 169(
 .سیر أعالم النبالء 1ج  170ص ) 170(
 .وسوستھا أي صوتھا) 171(
 .رواه الطبراني والبیھقي في الدالئل) 172(



ال یقبلھ عقل صریح وال نقل صحیح، ثّم یجعلون األوَّل من خیار التابعین ویجعلون اآلخر 
 .راویة اإلسالم من بین جمیع المسلمین

 

 كیف اتصل أبو ُھریرة بكعب األحبار وتتلمذ علیھ؟

عن عبداهللا بن شقیق أّن أبا ُھریرة جاء إلى كعب : روى ابن سعد في طبقاتھ الكبرى
أّما إّني ال أعرف أحدًا من : ما ترید منھ؟ فقال: وكعب في القوم، فقال كعب. یسأل عنھ

!! مّني)صلى اهللا علیھ وآلھ(أن یكون أحفظ لحدیث رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(أصحاب رسول اهللا 
أّما إّنك لم تجد طالب شيء إّال سیشبع منھ یومًا من الدھر إّال طالب علم، أو : عبفقال ك

 .)173(لمثل ھذا جئتك: نعم، فقال: أنت كعب؟ فقال: فقال أبو ُھریرة! طالب دنیا

إّنني جئتك ألطلب عندك العلم، وأستقي من معینك الغزیر، وقد وجد كعب بغیتھ في أبي 
، وأّنھ نعم التلمیذ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ُھریرة، الذي یزعم أّنھ أحفظ الناس لحدیث رسول اهللا 

 .النجیب الذي یحمل عنھ ما یرید َبّثُھ مّما یفسد عقائد المسلمین

ئذ أّنھ كان یلقي دروسھ في المسجد، فقد نقل الدكتور أحمد وقد بلغ من علو شأن كعب حین
عن طبقات بن سعد حكایة عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبداهللا بن  )174(أمین

 .)175(عبدالقیس جالس إلى كعب، وَبیَنُھما سفر من أسفار التوراة، وكعب یقرأ

علماء الحدیث أمر أخذ أبي ُھریرة وغیره عن كعب األحبار وذلك في باب وقد أثبت 
وقد عدّوا  كعبًا من كبار التابعین، ) روایة األكابر عن األصاغر، أو الصحابة عن التابعین(

 :قال السیوطي في ألفیتھ

 )176(في الّسن أو في العلم والمقدار*** وقد روى الكبار عن صغار 

 وتابع عن تابع األتباع*** ومنھ أخذ الصحب من أتباع 

 عن مالك ویحیى األنصار*** كالَحبر عن كعب وكالُزھري 

ومن ھذا النوع روایة التابعین كروایة : )رحمھ اهللا(وقال شارح األلفیة الشیخ أحمد شاكر 
 )177(وأنس وغیرھم عن كعب األحبار) وأبي ُھریرة(الَحبر عبداهللا بن عباس وسائر العبادلة 

                                                           
 .1ج  92، وقال الحاكم في المستدرك حدیث صحیح على شرط الشیخین ص 2ق  4ج  57ص ) 173(
 .فجر اإلسالم 198ص ) 174(
 .طبقات بن سعد 7ج  79ص ) 175(
 .من فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث للعراقي 833و 832ھذه األبیات في ألفیة العراقي راجع وورد مثل  238و 237ص ) 176(



أھو أبو ُھریرة وابن عباس كانا أكثر َمن نشر علم كعب األحبار، ویبدو أّن أبا ُھریرة كان 
أكثرھم روایة للحدیث عن النبّي  أكثر الصحابة انخداعًا بھ، وثقة فیھ، وروایة عنھ، كما كان

ویتبّین من اإلستقراء أّن كعب األحبار بعد أن أصبح لھ شأن بین المسلمین ما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(
بّیناه في كتابنا األضواء، قد َسّلط من دھائھ على سذاجة أبي ُھریرة لكي یستحوذ علیھ وُینیمُھ 

سالمي من خرافات وأساطیر وأوھام، وكان لھ في ذلك لُیلّقنھ كّل ما ُیرید أن یبّثھ في الدین اإل
 .أسالیب غریبة وطرق عجیبة

فقد ذكر الذھبي في طبقات الحفاظ وفي أعالم النبالء في ترجمة أبي ُھریرة أّن كعب 
ما رأیت أحدًا لم یقرأ التوراة أعلم بما فیھا من أبي : األحبار قال فیھ، أي في أبي ُھریرة

 .)178(ُھریرة

 .)179(أّن أبا ُھریرة قد حمل عن كعب الحبر: وقال في سیر أعالم النبالء

: وأخرج البیھقي في المدخل عن طریق بكر بن عبداهللا عن أبي رافع عن أبي ُھریرة قال
ما رأیت رجًال لم یقرأ التوراة أعلم : كعب فقال: إّن أبا ُھریرة لقي كعبًا فجعل ُیحّدثھ ویسألھ

 .)180(بما في التوراة من أبي ُھریرة

فانظر مبلغ دھاء ھذا الكاھن ومكره بأبي ُھریرة الذي یتجّلى من تاریخھ أّنھ كان رجًال 
ة؟ ثّم إّنھ إذ من أین لھ أن یعرف ما في التوراة وھو ال یعرف اللغة العبرّی! فیھ غفلة وِغّرة

على أّن التوراة كانت حینئذ مخفیة عن المسلمین، ! كان ُأّمیًا ال یقرأ وال یكتب حّتى العربیة
 .وال یعلمھا إّال األحبار من الیھود

كان غریب : وإلیك سطورًا مّما وصف بھ الدكتور طھ حسین ھذا الكاھن الخبیث
ـ وھو كعب األحبار ـ وكان  األطوار، عرف كیف یخدع كثیرًا من المسلمین ومنھم عمر

كعب یھودّیًا من أھل الیمن زعم أّنھ سأل علّیًا عن النبّي حین ذھب علّي إلى الیمن ُمرسًال من 
                                                                                                                                                                                     

كعب األحبار أكبر أحبار الیھود في عصره أسلم في عھد عمر إسالمًا ظاھرًا لیخدع المسلمین، وبثَّ ھو وزمیلیھ وھب بن منبھ ) 177(
دعنا من : اإلسالم ما بثوا، وكان من أعمالھ الخطیرة أن اشترك في مؤامرة قتل عمر ـ وقال لھ عمروعبداهللا بن سالم في 

 .یتوقفون فیما یرویھ: وقد كانوا ـ كما قال سبط بن الجوزي في مرآة الزمان. یھودیتك، وأنذره إذا لم یكف عن التحدیث أن ینفیھ
ُیحّدث عمر عن كتبھ قدیمًا فرّبما استمع لھ عمر فترّخص الناس في استماع لما أسلم في الدولة العمریة جعل : وقال ابن كثیر  

من تفسیره، ولما وجده أّنھ تمادى في الحدیث نھاه عن الحدیث كما نھى أبا ُھریرة وقال عنھ  4ج  17ما عنده غثھ وسمینھ ـ ص 
ان الیھود وما بّثوه في الدین اإلسالمي من معاویة إّنا كّنا نبلو علیھ الكذب، وانظر كالمنا عن ھذا الكاھن وغیره من كھ

 .الطبعة الثالثة) أضواء على السّنة المحّمدیة(اإلسرائیلیات وذلك في كتابنا 
 .من تذكرة الحفاظ 1ج  34وص . أعالم النبالء 2ج  432ص ) 178(
 .2ج  418ص ) 179(
 .من اإلصابة 5ج  205) 180(



فلما أنبأه علّي بصفة النبّي عرف ھذه الصفة مّما كان یجده بزعمھ في ) ص(رسول اهللا
وزعم . ما أقام على یھودیتھ في الیمنوإّن )صلى اهللا علیھ وآلھ(التوراة، ولم یأت المدینة أّیام النبّي

 .وقد أقبل إلى المدینة أّیام عمر. ھو بعد ذلك للمسلمین أّنھ أسلم ودعا إلى اإلسالم في الیمن

، وكان بارعًا في الكذب على )رضي اهللا عنھ(فأقام فیھا مولى للعباس بن عبد المطلب 
یعجبون بذلك ویتعجبون لھ، ولم المسلمین یزعم أّنھ یجد صفاتھم في الكتب، وكان المسلمون 

تجد اسم : یلبث أن كذب على عمر نفسھ فزعم أّنھ یجد صفتھ في التوراة فعجب عمر وقال
 .)181(ال أجد اسمك وإّنما أجد صفتك: عمر في التوراة؟ قال كعب

إّن وھب بن : مصریة قال فیھوكان اُألستاذ سعید األفغاني قد َنشَر مقاًال بمجلة الرسالة ال
من ھذه المجلة ) 656(منبھ ھو الصھیوني األّول، فصححت ھذا الرأي بمقال ُنِشَر في العدد 

 .أثبت فیھ باألدّلة القاطعة أّن كعب األحبار ھو الصھیوني األّول

وما كاد ھذا المقال ُینشر حّتى ھب في وجھنا شیوخ األزھر وأمطرونا وابًال من طعنھم 
بأنَّھ الصھیوني األّول، وھو من كبار التابعین ) سّیدنا كعبًا(كیف تصف : ف وقالواالمعرو

 .وخیار المسلمین، ومّما یؤسف لھ أنَّھم ال یزالون یذكرون اسمھ بالسیادة إلى الیوم

 .وُیرجع إلى ترجمة سائر كھنة الیھود بكتابنا األضواء الطبعة الثالثة

 

 كیف كان یتلّقى عن كعب األحبار؟

إّن في الجمعة لساعة ال یوافقھا رجل مسلم یسأل اهللا «: روى أبو ُھریرة عن رسول اهللا
وروى . ، الحدیث»خیرًا إّال أعطاه إّیاه، وفي یوم الجمعة خلق آدم وفیھ ُأھبط إلى األرض

قدمت الّطور فوافقت كعبًا فحّدثني عن التوراة، : مالك عن أبي سلمة أّن أبا ُھریرة قال
وفیھ ھبط إلى األرض، ! فیھ ُخلق آدم: رسول اهللا حدیث یوم الجمعة، فقال كعبوحّدثتھ عن 

 .)182(الحدیث

وبذلك یكون أبا ُھریرة قد حّدث ببعض الحدیث عن رسول اهللا، ثّم تلقى بعضھ عن كعب 
 .  وُنسب الحدیث كّلھ إلى النبّي

ومّما یدلك على أّن ھذا الكاھن الداھیة، قد طوى أبا ُھریرة تحت جناحھ حّتى جعلھ یرّدد 
 :ما نورد لك شیئًا منھ) ص(كالمھ بالنّص، ویجعلھ حدیثًا مرفوعًا إلى النبّي

                                                           
 .من كتاب الشیخان 255و 254ص ) 181(
 .من كتاب قبول األخبار ومعرفة الرجال ألبي القاسم البلخي 57ص ) 182(



الشمس والقمر مكّوران «: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى البخاري عن أبي ُھریرة أّن النبّي 
 .)183(»یوم القیامة

) في النار(زاد في روایة البزار ومن ذكر معھ : وقال ابن حجر في شرح ھذا الحدیث
، وتقول ما )صلى اهللا علیھ وآلھ(ُأحّدثك عن رسول اهللا: وما ذنبھما؟ فقال أبو سلمة: فقال الحسن

 ذنبھما؟

ُیجاء «: حبار بنّصھ، فقد روى أبو یعلى الموصلي قالوھذا الكالم نفسھ قد قالھ كعب األ
بالشمس والقمر یوم القیامة كأنَّھما ثوران عقیران فیقرفان في جھّنم یراھما من 

 .)184(»عبدھما

ُھریرة أّن النبّي  وروى الحاكم في المستدرك والطبراني ورجالھ رجال الصحیح عن أبي
ذن لي أن ُأحّدث عن دیك قد مرقت رجاله في األرض وعنقھ مثنیة تحت إّن اهللا قد أ: قال

 .فیرّد علیھ، ما یعلم ذلك من حلف بي كاذبًا: قال! سبحانك ما أعظم شأنك: العرش وھو یقول

إّن هللا دیكًا عنقھ تحت العرش وبراثنھ في «: وھذا الحدیث من قول كعب األحبار ونّصھ
سبحان القدوس الملك الرَّحمن ال إلھ  : كة فیقولأسفل األرض، فإذا صاح صاحت الّدَی

 .)185(»غیره

 

 »!النیل، وسیحان، وجیحان، والفرات من أنھار الجّنة«: حدیث

النیل، وسیحان، «: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى أحمد ومسلم عن أبي ُھریرة، أّن رسول اهللا 
: )186(، وھذا القول نفسھ رواه كعب األحبار إذ قال»نھار الجّنةوجیحان، والفرات من أ

أربعة أنھار من الجّنة وضعھا اهللا عزَّوجّل في الدنیا، فالنیل نھر العسل في الجّنة، والفرات «
 !»نھر الخمر، وسیحان نھر الماء في الجّنة، وجیحان نھر اللبن في الجّنة

 

 !ألنھار من الجّنة ُأسطورة قدیمةصدور ھذه ا

إّن القول بأّن ھذه األنھار تنبع من الجّنة أسطورة قدیمة، لیست إسرائیلیة فحسب، وإّنما 
 .یرجع تاریخھا إلى ما وراء ذلك بأحقاب طویلة

                                                           
 .تفسیر ابن كثیر 4ج  475فتح الباري و 6ج  229ص ) 183(
 .حیاة الحیوان 232ص ) 184(
 .نھایة األرب للنویري 10ج  220ص ) 185(
 .النجوم الزاھرة 1ج  34ص ) 186(



لألستاذ السّید أبو نصر أحمد  )187(وإلیك كلمة َقّیمة في ھذا الصدد نشرتھا مجلة الُكتاب
 :كنك نھر الھند الُمقّدس: الحسیني الھندي بعنوان

» رج ویدا«ُذكر نھر كنك في الكتب األربعة الھندیة المقّدسة الشھیرة مرارًا، فذكر في 
ُأسطورة صدوره  ومعناه كنك الّجني، وكذلك ذكرت» ویاد كنك«باسم » پورانا«مرتین وفي 

ُوجدت تقریبًا في جمیع األدیان ـ ; من الجّنة ـ ونسبھ األنھر إلى الجّنة عقیدة عریقة في القدم 
 :أّن أربعة أنھر من الجّنة ھي: فقد ذكر في نصوص الدیانة البابلیة القدیمة

وھو «رودیج ) 4(سى لیم ) 3(سي جال ) 2(» وھو یسّمى الیوم الفرات«نارو ) 1(
: كذلك في التوراة بیان عن صدور أربعة أنھر من الجّنة وھي. »یوم في الغالب دجلةیسّمى ال

 .الفرات) 4(ِحّداقل ) 3(جیحون ) 2(فیشون ) 1(

النیل، «: قال) ص(وفي اإلسالم أیضًا ورد حدیث رواه أبو ُھریرة، أّن رسول اهللا
 )189(وفي حدیث آخر عن ابن عباس )188(»وسیحان، وجیحان، والفرات من أنھار الجّنة

سیحون وجیحون ودجلة، : أنزل اهللا تعالى من الجّنة إلى األرض خمسة أنھار: مرفوعًا
أنزلھا اهللا من عین واحدة من عیون الجّنة من أسفل درجة من درجاتھا . والفرات، والنیل

ـ  )190(»على جناحي جبریل، واستودعھا الجبال وأجراھا في األرض وجعل فیھا منافع للناس
وأّما ! فالنیل والفرات! أّما المؤمنان! ونھران كافران! نھران مؤمنان: وفي حدیث آخر

وقد فسر إیمانھما بأّنھما یفیضان على األرض فیسقیان الحرث ! فالّدجلة ونھر بلخ! الكافران
أ ( )191(بمؤونة وكلفةبال مؤونة وكلفة، وفسر كفرھما بأّنھما ال یسقیان وال ینتفع بھما إّال 

 ). ھـ

*** 

وھكذا یتسلل إلى دیننا مثل ھذه الخرافات واألساطیر التي تفضحنا بین اُألمم ویضحك 
، ویثبتونھا في )ص(حّتى أطفال المدارس منھا، ولألسف فإنَّھم یرفعون أخبارھا إلى النبّي

ویرّوجونھا بین الناس بنشرھا، ثّم یدافعون عنھا ـ وإذا بّصرناھم بالحقائق، ! الصحیحة كتبھم
وفتحنا العیون العمي، واآلذان الُصم، والقلوب الغلف ـ ونّزھنا مقام النبّي عن ھذه األساطیر، 

                                                           
 .1946ى ـ الجزء الثالث، ینایر سنة من المجلد األّول السنة اُألول 322ـ  320ص ) 187(
 .»من ھامش األصل«نقًال عن اإلمامین أحمد ومسلم  179ص  2حسن المحاضرة طبع مصر ج ذكره السیوطي في ) 188(
 .ابن عباس وأبو ُھریرة كانا، كما قلنا من قبل، أكثر َمن َنشَر علم كعب األحبار) 189(
 .في صفة الجّنةأخرجھ الخطیب في تاریخھ وابن مردوّیھ في تفسیره، والضیاء المقدسي : قال السیوطي) 190(
 .من ھامش األصل 54ص  1راجع النھایة البن األثیر طبع مصر ج ) 191(



ھم غفر اهللا لھم وشفا... إّننا نطعن في صحابي جلیل: رمونا بالشتائم وقذفونا بالسباب، وقالوا
 .من داء الجھل والغفلة والحماقة

 .ولنرجع إلى اإلسرائیلیات التي تلّقاھا أبو ُھریرة عن كعب األحبار

إّن حدیث یأجوج ومأجوج الذي رواه أحمد وغیره عن أبي «: قال ابن كثیر في تفسیره
إن یأجوج ومأجوج لیحفرون السَّد كّل یوم حّتى إذا كادوا یرون شعاع : ُھریرة ونّصھ

 .»إلخ... ارجعوا فستحفرونھ غدًا فیعودون: ، قال الذین علیھمالشمس

لعّل أبا ُھریرة تلّقاه من كعب األحبار فإنَّھ كثیرًا ما یجالسھ ویحّدثھ فحّدث : قال ابن كثیر
 .)192(أعلم بھ أبو ُھریرة فتوّھم بعض الرواة أّنھ مرفوع فرفعھ واهللا

األحبار ثّم  ابن كثیر في مواضع كثیرة من تفسیره ما أخذه أبو ُھریرة عن كعب وقد بیَّن
 . ـ فُیرجع إلى ھذا التفسیر للوقوف علیھاـ )صلى اهللا علیھ وآلھ(رفعھ إلى النبّي 

إّن اهللا خلق آدم على «: وفي الصحیحین البخاري ومسلم ـ من حدیث أبي ُھریرة ـ 
ونّصھ ) العھد القدیم(ـ وھذا الكالم قد جاء في اإلصحاح األوَّل من التوراة  )193(»صورتھ

 !»خلق اهللا اإلنسان على صورتھ، على صورة اهللا خلقھ«: ھناك

لم ) ص(اة، قال أبو ُھریرة في صفتھفي التور )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولما ذكر كعب صفة النبّي 
وھو نّص ما قالھ كعب كما أوردناه في كتابنا . یكن فاحشًا وال متفحشًا وال سخابًا في األسواق

 .األضواء

 

 حدیث خلق اهللا الُتربة یوم السبت

خلق اهللا الُتربة یوم : فقال! أخذ رسول اهللا بیدي: روى مسلم في كتابھ عن أبي ُھریرة
یھا الجبال یوم األحد، وخلق الشجر یوم اإلثنین، وخلق المكروه یوم الثالثاء، السبت، وخلق ف

بعد العصر  )علیھ السالم(وخلق النور یوم األربعاء، وبث فیھا الدواب یوم الخمیس، وخلق آدم 
 .یوم الجمعة في آخر الخلق من آخر ساعة من ساعات الجمعة فیما بین العصر إلى اللیل

                                                           
 .تفسیر ابن كثیر 3ج  105و 104ص ) 192(
 .ث وطولھ ـ أي آدم ـ ستون ذراعًا في سبعة أذرع عرضًا وفي روایة على صورة الرَّحمنمن روایات ھذا الحدی) 193(

وقد انتقد ھذا الحدیث ابن حجر من إحدى نواحیھ فقال ـ ویشكل على ھذا ما یوجد اآلن من آثار اُألمم السابقة كدیار عاد وثمود   
ولم یظھر لي : لى حسب ما یقتضیھ الترتیب السابق ـ إلى أن قالـ فإّن مساكنھم تدل على أّن قاماتھم لم تكن مفرطة في الطول ع

إّن اهللا یكشف عن : فتح الباري، وقد أنكر اإلمام مالك ھذا الحدیث، وحدیث 6ج  282و 281إلى اآلن ما یزیل ھذا اإلشكال ـ ص 
والحدیث الثاني من روایة أبي .  ـ إنكارًا شدیدًاساقھ یوم القیامة، وإنَّھ ـ أي اهللا سبحانھ ـ یدخل في النار یده حّتى یدخل من أراد اهللا

 .ُھریرة وھما في الصحیحین



إّن «: كذلك اإلمام أحمد والنسائي عن أبي ُھریرة ـ وروایة النسائيوقد روى ھذا الحدیث 
اهللا خلق السَّماوات واألرض وما بینھما في ستة أّیام ثّم استوى على العرش في الیوم 

 .»السابع

وقد ذكر األئمة ومنھم البخاري في التاریخ الكبیر وابن كثیر أّن أبا ُھریرة قد تلقى ھذا 
ر، ألنَّھ ُیخالف نّص القرآن في أّنھ خلق السَّماوات واألرض في ستة الحدیث عن كعب األحبا

 !!أّیام

ومّما یدل على أّن أبا ُھریرة قد استقى ھذا الحدیث من كعب األحبار كما نّص األئمة 
على ذلك، وأّنھ من نبع إسرائیلي، أّن ھناك خبرًا آخر یشابھھ مروّیًا عن عبداهللا بن سالم ـ 

 :الیھود وأسلم ـ رواه الطبراني وھذا نّصھ الذي كان من أحبار

إّن اهللا بدأ الخلق یوم األحد فخلق األرضین یوم األحد واإلثنین، وخلق األقوات «
والرواسي في الثالثاء واألربعاء وخلق السَّماوات في الخمیس والجمعة، وفرغ في آخر 

 .»م فیھا الساعةساعة من یوم الجمعة فخلق فیھا آدم على عجل فتلك الساعة التي تقو

 .)194(وعبداهللا بن سالم ھذا قد حّدث عنھ أبو ُھریرة كما حّدث عن كعب األحبار

ـ قد ) ص(من النبّي وأّنھ) بسماعھ(ومن العجیب أّن أبا ُھریرة قد صّرح في ھذا الحدیث 
حین حّدثھ بھ ـ وإّني ألتحّدى الذین یزعمون أنَّھم على شيء من علم الحدیث، أن ) أخذ بیده(

 !ھذه الورطة التي ارتطم فیھاوأن یخرجوا شیخھم من ) الُمشِكل(یحّلوا ھذا 

إّن الحدیث صحیح السند على قواعدھم، ال خالف في ذلك بینھم، وقد رواه مسلم في 
صحیحھ، ولم یصّرح بسماعھ من النبّي فحسب، بل زعم أّن رسول اهللا قد أخذ بیده وھو 

خالف یحّدثھ بھ، وقد قضى أئمة الحدیث بأّن أبا ُھریرة قد أخذه من كعب األحبار وأّنھ م
للكتاب العزیز ـ ولو رواه عنعنة لقلنا عسى، وأللتمسنا لھ مخرجًا یخرج منھ، ولكّنھ صّرح 

كذبًا (بسماعھ ووضع یده في ید النبّي عندما تلقاه منھ ـ فمثل ھذه الروایة ُتعّد وال ریب 
فما حكم من یقترفھا؟ وھل تدخل تحت طائلة حكم حدیث ) صریحًا وافتراء على رسول اهللا

أم ھناك مخرج لراوي ھذا الحدیث بذاتھ، ألّنھ . »من كذب عليَّ فلیتبوأ مقعده من النار«: ول الرس
 ؟)195(صاحب الثوب، والوعاءین، والِمزَود

ألّن ھذا الحدیث وحده لو حقق ! إّني واهللا لفي حاجة إلى اإلنتفاع بالجواب الُمقنع عن ذلك
اإلنسان نظره فیھ وأمعن في ظاھره ومطاویھ، لكشف وال ریب عن حقیقة روایات أبي 

                                                           
وعبداهللا بن سالم ھو أبو الحارث اإلسرائیلي أسلم بعد أن َقِدَم النبّي المدینة وھو . من سیر أعالم النبالء للذھبي 2ج  296ص ) 194(

 ).  ھـ 43(وجماعة اّتفقوا على أّنھ توفى سنة  من أحبار الیھود حّدث عنھ أبو ُھریرة وأنس بن مالك
 .سنحّدثك فیما بعد عن قصة الثوب والوعاءین والِمزَود وھي قصة طریفة) 195(



فكیف ) ص(ألنَّھ إذا كان ھذا شأنھ في روایة ما یصّرح بسماعھ بأذنھ من النبّي. ُھریرة كّلھا
 .فیما یرویھ عنعنة عن غیره؟ وأكثر روایاتھ عنعنة كما صّرحوا بذلك یكون األمر

 !وإّني ـ كلما ذكرت ھذا الحدیث ـ یعتریني شيء أشبھ ما یكون بالخجل أو الخزي

إذ ماذا یقول العلماء وبخاّصة الذین انتھى بحثھم العلمي إلى أّن األرض قد انقضى على 
إنَّھا ُخلقت ھي وما علیھا : یأتي رسول المسلمین فیقولتكوینھا آاللف المالیین من السنین؟ ثّم 

وماذا یكون ظن ھؤالء العلماء في مبلغ علمھ علیھ الصالة ! في سبعة أّیام من أّیام الدنیا؟
وُھنا ! وإنَّھ ال ینطق عن الھوى! على حین أّنھ یقول إنَّھ تلّقى علمھ وحیًا من اهللا! والسالم؟

 !ّل التي تفضحنا عند اُألمم وال نعرف كیف نتخلص منھا؟یوّرطنا أبو ُھریرة في المشاك

ولقد أحسن علماؤنا في تكذیب ھذا الحدیث، وأن یقطعوا بأّن أبا ُھریرة قد كذب ـ في أّنھ 
ـ وأّنھ قد تلّقاه عن كعب األحبار الیھودي الذي لم یكن لھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قد رواه عن النبّي 

 .الم ما یشّوه بھاءه، وأن یفتح باب الطعن في علِم َمن جاء بھمن عمل إّال أن یدس في اإلس

 .وھذه كلمة نتم بھا نقد ھذا الحدیث

إّن الذین انتقدوا أبا ُھریرة في روایة ھذا الحدیث وكّذبوه من أجلھ، قد حصروا انتقادھم 
ذلك،  ثّم وقفوا عند! في اإلختالف بین عدد األّیام التي جاءت في حدیثھ وما جاء في القرآن

وفاتھم أمر آخر مھم كان علیھم أن یشتدوا في نقده حّتى ولو كانت روایة حدیث أبي ُھریرة 
من حیث عدد األّیام ـ ذلك ألّن األّیام التي ذكرھا في حدیثھ ! قد جاءت مطابقة لما في القرآن

ان األرض والتي خلق اهللا العالم كّلھ فیھا ـ ھي األّیام المعروفة لنا، تلك التي جاءت من دور
حول الشمس ـ وھذه األیام لم تكن معروفة یوم خلق اهللا السَّماوات واألرض، ال بأسمائھا وال 

على . ألّن ذلك قد جاء في اصطالح البشر وكان لكلِّ ُأّمة اصطالح خاص في ذلك! بمقادیرھا
، قد أّن ھذه األسماء التي وضعوھا على أّیام األسبوع وأصبحت متعارفة الیوم لجمیع الناس

 :كان للعرب قبلھا أسماء أخرى یطلقونھا على أّیام األسبوع وھي

وجمعھا بعضھم في ھذین » أّول، وأّوھد، وجّبار، ودّبار، وُمؤنس، وعروبة، وشیار«
 :البیتین

 بأّول أو بأّوھد أو جّبار*** أؤمل أن أعیش وأنَّ یومي 

 فمؤنس أو عروبة أو شیار*** أو التالي دبار فإن ُافتھ 

نتوسع في بیان أسماء األّیام عند غیر العرب من المصریین والرومانیین والبابلیین  وال
 .وغیرھم فإّن لذلك بحثًا آخر ھو أملك بھ

ومّما فات الذین انتقدوا أبا ُھریرة كذلك أنَّھم لم یفقھوا أّن الیوم إذا كان مقداره عند الناس 
فقد یكون ألف سنة كما في قولھ ! مقدارأربعًا وعشرین ساعة فإنَّھ عند اهللا غیر معروف ال



: ، وقد یكون خمسین ألف سنة كما في قولھ تعالى)وإّن یومًا عند رّبك كألف سّنة مّما تعّدون(: تعالى
وقد یكون أكثر من ذلك، واهللا عنده  )تعرج المالئكة والروح إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة(

ه العلماء في نقد أبي ُھریرة في حدیث خلق اهللا الُتربة علم الغیب، ھذا ما كان یجب أن یتوال
وتقصیرھم ھذا لیس بغریب علیھم بل إنَّھم قد عرفوا بھ إذ یجعلون كدھم في نقد ; یوم السبت 

األسانید فحسب، أّما المتون فإنَّھم یدعونھا على ما قد یكون فیھا مّما ال یقبلھ عقل صریح، 
أكمل » أضواء على السّنة المحّمدیة«نا ذلك في كتابنا وال یقّره ِعلٌم صحیح، وقد أوضح

 !إیضاح وھم على كلِّ حال مشكورون على ما بذلوه فیما یستطیعون

صلى اهللا علیھ (وإّن ھذا الحدیث الذي أثبت ثبوتًا قاطعًا كذب أبي ُھریرة وافتراءه على النبّي 

تھ، وفي امتالخ كّل عرق من ، لیكفي وحده في نزع رداء الثقة عن أبي ُھریرة وروایا)وآلھ
الظَّن بأّنھ كان فیما یروي عن النبّي صادقًا أمینًا وإنَّھ لكما وصفھ أمیر المؤمنین علّي بن أبي 

إنَّھ كان أكذب الناس، ھذا وسیأتیك في موضعھ من ھذا : حیث قال فیھ )رضي اهللا عنھ(طالب 
أّول راویة اتھم في (كان بذلك  الكتاب ـ اتھام الصحابة والتابعین ومن بعدھم إّیاه حّتى

 ).اإلسالم

ألنَّھ ُصّرح كذلك ) خلق اهللا التربة یوم السبت(وإلیك حدیثًا آخر نضمھ إلى حدیث 
 :بسماعھ من النبّي 

 :)196(روى ابن كثیر في تفسیره عن أبي ُھریرة أّنھ قال

 :قال) حابةأي سمعھ كّل الص(سمعت رسول اهللا یحكي عن موسى على المنبر 

وقع في نفس موسى ھل ینام اهللا عزَّوجّل؟ فأرسل اهللا تعالى إلیھ َملكًا فأرقھ ثالثًا، «
وأعطاه قارورتین، في كلِّ ید قارورة، وأمره أن یحتفظ بھما، فجعل ینام وتكاد یداه تلتقیان، 

 .»رتانثّم یستیقظ فیحبس إحداھا عن األخرى، حّتى نام نومة فاصطفقت یده فانكسرت القارو

والظاھر أّن ھذا الحدیث لیس بمرفوع، بل ھو من اإلسرائیلیات الُمنَكرة، : قال ابن كثیر
أجّل من أن یجّوز على اهللا سبحانھ وتعالى النوم، وقد أخبر اهللا عزَّوجّل  )علیھ السالم(فإّن موسى 

السَّماوات وما في في كتابھ العزیز بأنَّھ الحّي القیوم الذي ال تأخذه ِسنة وال نوم، لھ ما في 
 .األرض

یخرج من خراسان «: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(وروى أحمد عن أبي ُھریرة أّن رسول اهللا 
رواه البیھقي، وقد قال الحافظ ابن كثیر إنَّھ » رایات سود ال یرّدھا شيء حّتى تنصب بإیلیا

 .)197(من كعب األحبار
                                                           

 .3ج  561ص ) 196(
 .من البدایة والنھایة البن كثیر 10ج  51ص ) 197(



اجتمع أبو ُھریرة وكعب فجعل أبو : روى أحمد في مسنده عن القاسم بن محّمد قالو
 .)198(وكعب ُیحّدث أبا ُھریرة عن الكتب )صلى اهللا علیھ وآلھ(ُھریرة ُیحّدث كعبًا عن النبّي 

كان ُیلّقنھ ما وقد بلغ من دھاء كعب األحبار واستغاللھ لسذاجة أبي ُھریرة وغفلتھ، أن 
یرید بّثھ في الدین اإلسالمي من خرافات وأساطیر، حّتى إذا رواھا أبو ُھریرة، عاد ھو 
فصدق أبو ُھریرة، لیؤكد ھذه اإلسرائیلیات ولّیمكن لھا في عقول المسلمین، كأن الخبر قد 

 !رواه أبو ُھریرة عن النبّي، وھو في الحقیقة عن كعب األحبار

وھي في الحقیقة من ) ص(األحادیث التي رواھا أبو ُھریرة عن النبّيوإلیك مثًال آخر من 
 :اإلسرائیلیات

إّن في «: أّن رسول اهللا قال) أبي ُھریرة(روى أحمد والبخاري ومسلم وغیرھم عن 
 !!»وظل ممدود«اقرأوا إن شئتم » الجّنة شجرة یسیر الراكب في ظلھا مئة عام ال یقطعھا

صدق والذي :  ـ حّتى أسرع فقال ـ كما روى ابن جریر! بًاولم یكد ھذا الحدیث یبلغ كع
ثّم ) َجذعة(أو  )199()حّقھ(والفرقان على محّمد، لو أّن رجًال ركب ! أنزل التوراة على موسى

إّن اهللا تعالى غرسھا بیده، ونفخ فیھا من ! حّتى یسقط ھرمًا دار بأعلى تلك الشجرة ما بلغھا
روحھ، وإنَّ أفنانھا لمن وراء ستار الجّنة، وما في الجّنة نھر إّال وھو یخرج من أصل ھذه 

 .)200(الشجرة

الدین، أّما كعب وھكذا یتعاونان على نشر ھذه الخرافات بین المسلمین، وھي سوس 
األحبار فلكي یبلغ غایتھ من إفساد مبادي اإلسالم، وأّما أبوُھریرة فلكي یعلو شأنھ بین األنام، 
وبخاصة في نظر بني ُأمّیة، وبذلك ینال مآربھ الدنیویة بعد أن أصبح التلمیذ األوَّل للكاھن 

لم النبّي وأسراره في ثوبھ الیھودي الماكر، وأّنھ أعلم الناس بما في التوراة بعد أن تلّقى ع
 !!وأصبح أعلم الناس بأحادیثھ!! وأجربتھ

وھكذا ُتحیط بنا اإلسرائیلیات وغیرھا من كلِّ جانب، والمسلمون ُیصّدقون، والحشویة 
 .یؤیدون، وأعداء اإلسالم یضحكون، وال حول وال قّوة إّال باهللا

 

 البیت وما كان من أمره

 :كان كعب یبّثھ من خرافات وُتّرھات ونختم ھذا الفصل بخبر عجیب مّما

 أخبرني عن بناء ھذا البیت ما كان أمره؟) أّیام كان یثق فیھ(سأل عمر كعبًا 

                                                           
 .2ج  275مسند أحمد ص ) 198(
 .الحقة من اإلبل ھي ابنة ثالث سنین ودخلت في الرابعة، والجذعة الناقة التي بلغت الخامسة) 199(
 .من تفسیر ابن كثیر 4ج  289ص ) 200(



ع ، ویراج)201(إّن ھذا البیت أنزلھ اهللا من السَّماء یاقوتة حمراء، مجوفة مع آدم: فقال
كذلك یراجع فیھ فصل .. من الطبعة الثالثة) األضواء(فصل اإلسرائیلیات من كتابنا 

المسیحیات، لیعرف منھ مّما بّثھ أبو ُھریرة في الدین اإلسالمي من المسیحیات كما بّثھ من 
 .اإلسرائیلیات

 

 !عمر ینھى أبا ُھریرة عن الروایة ویضربھ بالدرَّة علیھا

ى خطر ما یرویھ أبو ُھریرة وینسبھ إلى النبّي، فعندما انتھى كان عمر أّول من تنّبھ إل
إلیھ أن ُیحّدث عن النبّي، وذلك بعد رجوعھ من البحرین واتصالھ بكعب األحبار، دعاه 
وزجره، ثّم لم یلبث أن ضربھ بدّرتھ، ولّما لم یزدجر أوعده، إن لم یترك الحدیث عن رسول 

یھ إلى بالده، وذلك قبل أن یستشري الداء، ویستعصي على الدواء، فإنَّھ ینف )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا 
 .وكذلك نھى كعب األحبار عن التحّدث من إسرائیلیاتھ

أخرج ابن عساكر من حدیث السائب بن یزید أّنھ سمع عمر یقول ألبي ُھریرة لتتركنَّ 
الحدیث أو وقال لكعب األحبار لتتركنَّ . الحدیث عن رسول اهللا أو أللحقنَّك بأرض دوس

وقد غضب على أبي . )202(أللحقنَّك بأرض الِقردة ـ وفي روایة لتتركنَّ الحدیث عن اُالّول
أكثرت یا أبا ُھریرة وَأحَر بك : ُھریرة من أجل إكثاره فضربھ بالدّرة زجرًا لھ ووبخھ بقولھ

 .)203(اذبًا على رسول اهللاأن تكون ك

 .والبن عساكر في روایة ُأخرى أو أللحقك بأرض دوس أو بأرض القردة

وقد جاء مثل ھذا النھي واإلنذار من عثمان إلیھما، ولكن عثمان لیس كعمر في صرامتھ 
 .)204(وشّدتھ، وال یحمل دّرة مثل دّرتھ

 :وقد عقَّب الذھبي على نھي عمر عن التحّدث فقال

ن الصحابة وزجر غیر واحد م) ص(أقلوا الحدیث عن رسول اهللا: ھكذا كان عمر یقول
 .عن بّث الحدیث ـ وھذا مذھب لعمر ولغیره

فبااهللا علیك ـ إذا كان اإلكثار من الحدیث في دولة عمر وكانوا یمنعون منھ مع صدقھم 
فما ظّنك باإلكثار من روایة الغرائب ! وعدالتھم وعدم األسانید، بل ھو غّض لم یشب

                                                           
 .كتاب الكافي الشاف في تخریج أحادیث الكشاف البن حجر العسقالني 10ص ) 201(
 .من البدایة والنھایة 8ج  106أعالم النبالء للذھبي و ص  2ج  433ص ) 202(
 .من شرح النھج البن أبي الحدید 360ص ) 203(
لُمحّدث الفاضل بین الراوي والواعي للقاضي أبي محّمد الحسن بن عبد الرَّحمن الرامھرمزي، المخطوطة من كتاب ا 133ص ) 204(

 .مصطلح الحدیث 483المحفوظة بدار الكتب المصریة رقم 



فبالحرّي أن نزجر القوم عنھ، ! والغلطوالمناكیر في زماننا مع طول األسانید وكثرة الوھم 
فیالیتھم یقتصرون على روایة الغریب والضعیف بل یروون ـ واهللا ـ الموضوعات واألباطیل 

 . )205(والمستحیل في اُألصول والفروع والَمالحم والُزھد نسأل اهللا العافیة

علیكم من : بلغني أّن معاویة كان یقول: قال وروى ابن ُعلّیة عن رجاء بن أبي سلمة
 .)206(الحدیث بھا في عھد عمر فإنَّھ قد أخاف الناس في الحدیث عن رسول اهللا

أحادیث أبي ُھریرة بعد وفاة عمر وذھاب الدّرة، إذ أصبح ال  ومن أجل ذلك كثرت
إّني ألحّدث : یخشى أحدًا بعده ـ وكان عمر یخیف الناس، ومن قول أبي ُھریرة في ذلك

 .أحادیث لو تكلمت بھا في زمن عمر لشج رأسي ـ كما رواه عنھ ابن عجالن

 :وعن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ُھریرة قال

حّتى قبض عمر، كّنا نخاف  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا : ع أن نقولما كّنا نستطی
 .)207(السیاط

أفكنت ُمحّدثكم بھذه األحادیث وعمر حّي؟ أما واهللا ألیقنت أّن المخفقة : وكان یقول
لو كنت ُأحّدث في زمان عمر مثل ما ُأحّدثكم لضربني : ، وفي روایة)208(ستباشر ظھري

 .بمخفقتھ

 .)209(بھ لروایة عن الرسول إّال فیما یعملأقلوا ا: قال عمر: وعن الزھري قال

لو طال ُعْمُر ُعَمر حّتى مات : في ذلك )رحمھ اهللا(وقد قال الفقیھ الُمحّدث محّمد رشید رضا 
 .في البخاري وحده) 449(، التي منھا )210(صلت إلینا تلك األحادیث الكثیرةأبو ُھریرة لما و

 

 ھنا وقفة مھّمة

َمن ُیحقق النظر فیما صنعھ عمر مع أبي ُھریرة من نھیھ عن الحدیث وضربھ إّیاه على 
 .ًاذلك، یتنّور من خالل ذلك معنًى عمیقًا یقف عنده العقل والمنطق ملّی

                                                           
 .أعالم النبالء 2ج  434و 433ص ) 205(
من كتاب تمھید لتاریخ الفلسفة للشیخ مصطفى عبد الرزَّاق نقًال عن كتاب تاریخ التشریع اإلسالمي لمحّمد  161ص ) 206(

 .100ـ  99الخضرمي ص 
 .أعالم النبالء 2ج  434و 433ص ) 207(
وبعد عھد النبّي عندما عزلھ عمر » مسلم 1ـ  34ص «: یقول ذلك ألّن ھذه المخفقة قد باشرت ظھره مرارًا حّتى في عھد النبّي) 208(

 .عن البحرین فقد ضربھ حّتى أدمى ظھره
 .ارجع إلى الجزء الثامن من البدایة والنھایة والجزء الثاني من أعالم النبالء تجد ھذه األخبار وغیرھا مبسوطة ھناك) 209(
 .من مجلة المنار 10ج  851ص ) 210(



ذلك أّن عمر لو كان یعلم ـ وھو الناقد البصیر الذي یعرف منازل الصحابة من 
ومكانتھم من العلم والفضل ـ أّن أبا ُھریرة من الصفوة الممتازین منھم، وأّنھ كان ) ص(النبّي

ویصحبھ في غدوه ورواحھ، ولم یفارقھ ال في سفر وال حضر من یوم أن ) ص(یالزم النبّي
ویضبطھ ) ص(و وأنصاره، وأّنھ قد ُأتیح لھ أن یسمع كّل ما ینطق بھ النبّيأسلم كما زعم ھ

، )211(ویحفظھ وال یفوتھ شيء منھ ـ وأّنھ وحده قد ظفر بنفحات نبویة مأل بھا ثوبھ وأجربتھ
كّلھا وثیقة، وأحادیثھ متواترة  لم یظفر بھا أحد غیره من الصحابة حّتى صارت روایاتھ بذلك

صحیحة، وأّنھ مع ذلك من أھل الفقھ والبصر بالدین الذین كانوا في عھد النبّي وأبي بكر قبلھ 
 !من الُمفتین الذین ُیؤخذ برأیھم، وُیصغى إلى أقوالھم

 لو كان عمر یعلم ذلك كّلھ ـ وأّنھ قد بلغ ھذه المنزلة التي لم یبلغھا أحد سواه من الصحابة
جمیعًا ـ ألباح لھ الروایة، ولرضي عنھا ـ بل لكان أولى الناس بأن یتخذه مرجعًا علمّیًا، 

فكان ـ ;  )صلى اهللا علیھ وآلھ(یرجع إلیھ فیما یغیب عنھ معرفتھ، أو یشك فیھ من أحادیث الرسول 
أو یسألھ عن حدیث فاطمة ! على سبیل المثال ـ یرجع إلیھ في حدیث الطاعون الذي حّیره

نت قیس وحدیث اإلستئذان الذي سأل عنھ أبو موسى األشعري، وغیر ذلك من األحادیث ب
وعلى سبیل المثال كذلك ـ أین كان أبو ُھریرة ; التي كان یشك فیھا ـ وھذا أمر یقع كّل یوم 

وأین وأین ـ ولكن من ! عندما استبھم أمر میراث الجّدة على أبي بكر وأخذ یسأل الناس عنھ
 !!یفھم؟

حّقًا لو كان عمر یعرف ألبي ُھریرة ھذه المزایا التي لو كانت صحیحة الشتھر بھا بین 
الصحابة جمیعًا وألصبح بھا ُیشار إلیھ بینھم بالبنان، ولذاع اسمھ بسببھا في كّل مكان، ولكان 
قد اتقى دّرة عمر من أن ُتباشر ظھره، ولحرص عمر الحرص كّلھ على أحادیثھ وألمر 

 !ا حرص على كتابة القرآن لتبقى بجوار كتاب اهللا خالدة على وجھ الزمانبكتابتھا، كم

وبذلك تكون أحادیث أبي ُھریرة وحدھا موضع ثقة المسلمین جمیعًا في مشارق األرض 
ومغاربھا على مدَّ العصور ـ وتأتي منزلتھا عندھم بعد منزلة القرآن في اّتباعھا، واألخذ بھا، 

مّما یستشھدون بھ على اللغة  )212(دون أحادیث الصحابة جمیعًا ثّم لجعلھا علماء النحو من
ى والنحو ألنَّھا جاءت ـ كما یطلبون متواترة في لفظھا ومعناھا، وتظل ھذه األحادیث على مد
 !األجیال أعظم ثروة أدبیة في حقیقة مبناھا، وأجّل ذخیرة لغویة ینعم الناس بارتشاف ریاھا

وعلى الجملة یكون الكتاب الذي یحمل أحادیث أبي ُھریرة، ھو الكتاب الثاني ـ في 
 !الصدق ـ بعد القرآن في الدین والعلم واألدب واللغة والبالغة

                                                           
 !وھذه األجربة! ستقابلك قصة عجیبة عن ھذا الثوب) 211(
 !!إذا كان أبو ُھریرة قد حمل كّل أحادیث النبّي وجائنا بھا صحیحة فأي داع ألن نسمع من غیره أحادیث قد ال تأتي صحیحھ) 212(



وبالغ في ) ص(یرة فمنعھ من الروایة عن النبّيوإن قلنا إّن عمر قد تعنت مع أبي ُھر
لو قلنا ذلك لكان عمر ـ وال ریب ظالمًا ألبي ! التعنت فضربھ بغیر حّق لیكفحھ بلجام دّرتھ

ُھریرة أي ظلم، وجانیًا على الدین ـ وعلى من جاء بھ ـ أكبر جنایة ُیعاقب علیھا یوم القیامة 
 !عقابًا شدیدًا

العقل والمنطق والتاریخ، أّن عمر لم یفعل ما فعل أبي ولكن الذي یقضي بھ الدین و
ُھریرة إّال ألنَّھ كان یعلم من أمره، أّنھ لیس أھًال ألن یكون راویة أمینًا صادقًا عن 

، وال ھو ممَّن یصح أن یظل ما یرویھ باقیًا بین المسلمین، یأخذه الخلف عن )ص(النبّي
 .السلف بالرضا والقبول

في أمر موقف عمر من أبي ُھریرة ـ وھذا األمر مقطوع بھ  وما لنا نذھب بعیدًا
قد حسمھ وقضى فیھ بصائب حكمھ ) ص(ومعروف قبل عمر وأبي بكر ـ ذلك بأّن النبّي

 .عندما أقصاه إلى البحرین

یعلم في أبي ُھریرة خیرًا ألبقاه بجواره بالمدینة لكي یحفظ عنھ أحادیثھ ثّم ) ص(فلو كان
) راویة اإلسالم(سلمین حّتى تظل محفوظة مصونة، وبذلك یصبح بحّق یبثھا من بعده بین الم

 !!كما خرَّف وخرَّق بذلك جماعة من شیوخ الدین واستعلنوا بھ في آخر الزمان بین العالمین

وكأن ھذا األمر الخطیر قد غاب علمھ عن السلف الصالح وعّمن جاء بعدھم جمیعًا على 
فھ النبّي وال خلفاؤه وال أئمة المسلمین جمیعًا حّتى اھتدى مدِّ التاریخ اإلسالمي كّلھ فلم یعر

وسنزید ھذا األمر بیانًا عند ! وسبحان واھب العقول! إلیھ ھؤالء الشیوخ في آخر الزمان
 .كالمنا على كتاب عجاج الخطیب في آخر الكتاب

بت بعد أن غا -على أّنھ قد استبان وإتضح من روایات أبي ُھریرة التي حملت ما حملت 
عنھ دّرة عمر ما أثبت یقینًا أن ما صنعھ عمر معھ إّنما كان عمًال رشیدًا، وأّن رأیھ كان فیھ 
سدیدًا، ولو أّن أبا ُھریرة قد مات قبل موت عمر لما رأینا من مروّیاتھ ما رأینا من خرافات 

 .وإشكاالت وإسرائیلیات ـ كما ذكر العّالمة السید رشید رضا ذلك من قبل

بّد منھا ألن موقف عمر من أبي ُھریرة من أھم األدّلة التي تكشف عن حقیقة ھذه وقفة ال
إّن ھذا الموقف وحده كاف لنزع : مروّیات أبي ُھریرة،وتضعھ في میزان التقدیر، بل قل

 .الثقة فیھ وفي مروّیاتھ معھ إلى یوم الدین

 

 لم یظھر أبو ُھریرة إّال بعد الفتنة

وال في زمن ) ص(رة لم یكن لھ أي شأن في زمن النبّيذكرنا لك من قبل أّن أبا ُھری
الخلفاء األربعة من بعده، وأّنھ لم یستطع أن یفتح فاه بحدیث عن النبّي إّال بعد موت عمر، 



ولم یجرؤ على الفتیا، أو یلفظ بكلمة في الدین إّال بعد أن توفى عثمان ـ أي بعد الفتنة الكبرى 
ّما إكثاره من التحدیث عن رسول اهللا وإسرافھ في ذلك، فلم ، أ  ـ  كما قرر ذلك كبار المؤّرخین

 .یكن إّال في عھد بني ُأمّیة بعد أن خال لھ الجو، وأصبح من دعاتھم وأنصارھم

 :)213(وإلیك ما قالھ ابن سعد في طبقاتھ وھو یترجم لعبداهللا بن عباس

 كان ابن عباس، وابن عمر، وأبو سعید الخدري ـ وأبو ُھریرة ـ«

وعبداهللا بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبداهللا، ورافع بن خدیج، وسلمة بن األكوع، وأبو 
شباه لھم من أصحاب رسول اهللا، یفتون بالمدینة واقد اللیثي، وعبداهللا بن بحینة، مع أ

 .»ویحّدثون عن رسول اهللا من لدن توفى عثمان إلى أن توفوا

أّما قبل ذلك فكان من عاّمة الصحابة، فلم ُیعرف عنھ أّنھ قام بعمل دیني كما عمل غیره 
لعالء بن من الصحابة المشھورین، اللَّھم إّال أّنھ كان یؤذن للصالة وھو في البحرین مع ا

وقد ظّل یھوى التأذین ویتعشقھ ویمیل إلیھ إلى زمن مروان بن  )214(الحضرمي كما عرفت
 ). ھـ 41(الحكم أي بعد سنة 

اختفت من سمائھ  وال غرابة في أن یلمع نجمھ الُمنطفي في عھد بني ُأمّیة المظلم، بعد أن
 .كواكب أعالم الصحابة وخیارھم ولم یبق فیھ إّال نجوم منطفئة

 

 وقائع لم یحضرھا، ویزعم َأّنھ حضرھا

كان أبو ُھریرة ال یفتأ یعمل على ما یرفع من شأنھ في عھد بني ُأمیة ویتخذ كّل سبیل 
 !لھذه الغایة، وكان مّما صنع في ذلك أن یدعي حضور وقائع لم یرھا

افتتحنا خیبر ولم نغنم ذھبًا وال فضة، إّنما غنمنا : ذلك أّنھ قال، كما روى البخارىومن 
وقد جاء ھذا الحدیث كذلك في مسلم على حین أّنھ لم یشھد الفتح ! البقر واإلبل والمتاع

 .إجماعًا وإّنما جاء بعد الفتح

ث ُمّلفقة ومن ذلك أّنھ زعم أّنھ كان مع أبي بكر في حّجتھ، وأورد في ذلك أحادی
متعارضة ـ ولألسف أوردھا البخاري في كتابھ ـ وكّلھا قد جاءت من قبل أبي ُھریرة وابنھ 

                                                           
 3ج  223من سیر أعالم النبالء و 2ج  437من تاریخ الذھبي الكبیر وص  2ج  336طبعة لیدن وص  2ق  2ج  124ص ) 213(

الطبعة الثالثة لكي تعرف َمن كانوا یفتون على عھد رسول اهللا » أضواء على السّنة المحّمدیة«من نفس المصدر وارجع إلى كتابنا 
 .بكر وعمر فإنَّك ال تجد منھم أبا ُھریرة إذ كان كما قلنا مغمورًا ال یعرفھ أحدوعھد صاحبیھ أبي ) صلى اهللا علیھ وآلھ(

 ).4(الھامش  76وص) 1(الھامش  53یراجع ھذا األمر فیما سبق في ھذا الكتاب ص ) 214(



إّن أبا بكر قد بعثھ في مؤذنین في تلك الحّجة لیؤذن في الناس، ثّم : )215(المحرر، فمرة یقول
 .أي أّنھ كان مع أبي بكر وأّن علّیًا قدم علیھم) معنا(ءة أردف النبّي بعلّي، فأمره أن یؤذن ببرا

مع علّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كنت في البعث الذین بعثھم رسول اهللا : وتارة ُأخرى یقول فیھا
ال یدخل الجّنة إّال مؤمن، وال یحّج بعد العام مشرك، وال یطوف بالبیت : ببراءة وكّنا نقول

 .)216(عھد فأجلھ إلى أربعة أشھر )صلى اهللا علیھ وآلھ(ل اهللا عریان ومن كان بینھ وبین رسو

 :وال نتوسع في إیراد ھذا التخطیط في ھذا األمر حّتى ال نطیل بغیر فائدة ونقول

إّن األمر في حّجة أبي بكر ظاھر مكشوف، وقد أورده ابن إسحاق في سیرة ابن ھشام 
والطبري وغیرھما من المحققین، ولم یذكر فیھا شيء عن أبي ُھریرة وإّنا نلخص َعّما جاء 

 :)217(في سیرة ابن ھشام عنھا

وبعد أن فصل أبو )   ھـ 9(ًا على الحج سنة أبا بكر أمیر )صلى اهللا علیھ وآلھ(بعث رسول اهللا 
ال یؤدي : لو بعثت بھا أبا بكر؟ فقال: بكر عن المدینة نزلت سورة براءة، فقیل لرسول اهللا

اخرج بھذه القصة من صدر براءة وأّذن : رجل عّني إّال من أھل بیتي، ثّم دعا علّیًا وقال لھ
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(علّي على ناقة رسول اهللا  فخرج. في الناس یوم النَّحر إذ اجتمعوا بمنى إلخ

بل : أمیر أو مأمور؟ فقال: العضباء ـ حّتى أدرك أبا بكر على الطریق فلّما رآه أبو بكر قال
فأذَّن في الناس بالذي أمر رسول اهللا )رضي اهللا عنھ(حّتى إذا كان یوم النحر، قام علّي . مأمور

أن ال یدخل الجّنة كافر، وال یحج بعد العام «: ن بھ علّي، وكان الذي أّذ)صلى اهللا علیھ وآلھ(
، )218(»مشرك، وال یطوف بالبیت عریان، ومن كان لھ عند رسول اهللا عھد فھو إلى مّدتھ

: مسنده عن أبي بكر وعلّي في ھذا األمر، وھما ویؤّید ذلك ویعززه ما رواه اإلمام أحمد في
أبو بكر وعلّي رضي اهللا عنھما، حّتى نأخذ الطریق على كلِّ مكابر یرید أن یماري فیما 

بعثني ببراءة ألھل مّكة، ال یحج بعد العام  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن النبّي : قطعنا بھ، قال أبو بكر
ل الجّنة إّال نفس مسلمة ـ ومن كان بینھ وبین مشرك وال یطوف بالبیت عریان، وال یدخ

: مّدة فأجلھ إلى مدتھ، واهللا بريء من المشركین ورسولھ، قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 
 فسرت بھا ثالثًا، ثّم قال رسول اهللا

ففعل علّي ذلك ورجعت إلى المدینة، فلّما ) قال(الحْق أبا بكر فرّده علّي وبّلغھا أنت : لعلّي

                                                           
 .روى ذلك البخاري في تفسیر سورة براءة) 215(
 .»إلى مّكة ببراءة) صلى اهللا علیھ وآلھ(كّنا مع علّي حین بعثھ رسول اهللا «: أخرجھ الحاكم وروایة أحمد والنسائي) 216(
 .4وما بعدھا ج   203ص ) 217(
 .كان العرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلھم في الحج التي كانوا علیھا في الجاھلیة) 218(



ما : یا رسول اهللا، حّدث فيَّ شيء؟ قال: بكیت إلیھ وقلت )صلى اهللا علیھ وآلھ(قدمت على النبّي 
 .)219(»حّدث فیك إّال خیر، لكّني ُأمرت، أّال یبّلغھا إّال أنا أو رجل مّني

ر فبعثھ بھا أبا بك) ص(لّما نزلت عشر آیات من سورة براءة دعا النبّي: وقال علّي
أدرك أبا بكر، خذ الكتاب منھ فاذھب بھ إلى أھل : لیقرأھا على أھل مّكة ثمِّ دعاني فقال لي

یا رسول اهللا، نزل : فقال) ص(مّكة فاقرأه علیھم، فلحقتھ فأخذت الكتاب منھ، فرجع إلى النبّي
 .)220(»ل منكلن یؤدي عنك إّال أنت، أو رج«: ال، ولكن جبرائیل جاءني فقال: فّي شيء؟ قال

بعث ببراءة إلى أھل مّكة مع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن رسول اهللا : ولعلّي حدیث آخر قال فیھ
فلحقت أبا بكر : خذ الكتاب منھ فامِض بھ إلى أھل مّكة، قال: أبي بكر ثّم أتبعھ بي فقال لي

فّي شيء؟  یا رسول اهللا، أنزل: فأخذت الكتاب منھ، فانصرف إلى المدینة وھو كئیب، فقال
 .)221(ال، إّال أّني ُأمرت أن ُأبّلغھ أنا، أو رجل من أھل بیتي: قال

ھذه ھي قصة حج أبي بكر على وجھھا الصحیح، فأین كان أبو ُھریرة إذن؟ وأین مكانھ 
 بجوار أبي بكر، أو بجانب علّي؟

رده الرواة عن أبي ُھریرة في ھذا األمر وإن كان بأّننا ال نطمئن بما أو: وإّنا نقول في ثقة
فیھم البخاري، أو غیر البخاري، ونقطع بأّن أبا ُھریرة لم یكن في ھذه الحّجة، ولم یشھدھا، 

وأّنى لھ أن یحضر ھذه الحّجة وھو كان یومئذ على التحقیق ! ال مع أبي بكر، وال مع علّي
 .)222(ء ـ كما أثبتنا ذلك من قبللیس بالمدینة، وإّنما كان بالبحرین مع العال

وثّم دلیل آخر قوّي یؤّید ما حققناه من أّن أبا ُھریرة لم یشھد ھذا الحج وال كان حینئذ في 
إلى المشركین )صلى اهللا علیھ وآلھ(المدینة، أّنھ جعل في حدیثھ الذي مّر بك آنفًا أّجل عھد النبّي 

وَمن كان لھ عھد : وقد أنكر العلماء ذلك ألّن الذي جاء في خطبة اإلمام یومئذ! أربعة أشھر
وھذا ! من المشركین فأّجلھ إلى أمده بالغًا ما بلغ، ومن لیس لھ عھد فأجّلھ إلى أربعة أشھر

، وافتراه من عند مّما یدل قطعًا على أّنھ لم یسمع بأذنھ، ما قیل یومئذ وإّنما أخرجھ من كیسھ
 .نفسھ

 :ومن غرائبھ أّنھ قال ـ كما جاء في المستدرك للحاكم

                                                           
 .رواھما أحمد في مسنده) 2(، )219(
 
 .رواه أحمد والنسائي في الخصائص) 221(
 .راجع تحقیقنا السابق في ھذا األمر) 222(



خرج رسول اهللا من : دخلت على ُرقّیة بنت رسول اهللا امرأة عثمان وبیدھا مشط فقالت
: بخیر، قال: قالت) یعني عثمان(كیف تجدین أبا عبداهللا : عندي آنفًا، رّجلت شعره، فقال

 .)223(حابي بي ُخلقًاأكرمیھ فإنَّھ من أشبھ أص

من ) 3(فإّن ُرقّیة ماتت سنة ! واھي المتن) صحیح اإلسناد(ھذا حدیث : قال الحاكم
ولكّنھ أبو . من الھجرة) 7(الھجرة عند فتح بدر، وأبو ُھریرة أسلم بعد فتح خیبر في سنة 

 !!ُھریرة

صّلى بنا رسول اهللا الظھر، أو العصر فسلَّم في ركعتین فقال لھ ذو «: ومن ذلك أّنھ قال
 !»أنقصت الصالة؟ أم نسیت: الیدین

وقد اضطرب أبو ُھریرة في ھذا الحدیث ! وذو الیدین استشھد ببدر قبل أبو ُھریرة بزمان
! لظھر، وإّما العصرصّلى بنا إحدى صالتي العشّي، إّما ا: وتعارضت أقوالھ، فمّرة یقول

صلى اهللا علیھ (بینما ُأصّلي مع رسول اهللا : صّلى بنا صالة العصر، وُأخرى یقول: وتارة یقول

 !وا أسفا. وھذه الروایات كّلھا في البخاري ومسلم! صالة الظھر )وآلھ

ما رواه مسلم عنھ في ! ومن الوقائع التي لم یحضرھا، واخترعھا لیتقرب إلى معاویة بھا
 :ن اثنینحدیثی

: قل ال إلھ إّال اهللا أشھد لك بھا یوم القیامة، قال: أحدھما، قال رسول اهللا لعّمھ أبي طالب
: إّنما حملھ على ذلك، ألقررت بھا عینك، فأنزل اهللا تعالى: لوال أن ُتعّیرني قریش، یقولون

 .)إنَّك ال تھدي َمن أحببت ولكّن اهللا یھدي َمن یشاء(

ال إلھ إّال اهللا أشھد لك بھا یوم القیامة، فأبى، : قل: لعّمھ عند الموتواآلخر قال رسول اهللا 
 .قال فأنزل تعالى اآلیة إلخ، رواه مسلم

وأّنى لھ أن یسمع ھذین الحدیثین وقد مات أبو طالب في مّكة سنة عشر قبل الھجرة 
سلم بعشر أي قبل أن ُی). 8(  وفي روایة أّنھ مات سنة) 9(بثالث سنین وقیل إنَّھ مات سنة 

سنین، ألّن اإلجماع انعقد على أّن أبا ُھریرة لم ُیسلم إّال بعد أن فرغ النبّي من وقعة خیبر 
 !!من الھجرة، ولكّنھ أبو ُھریرة) 7(التي كانت في سنة 

واألخبار في ذلك كثیرة تمأل مجلدات فنقتصر على ما أوردناه وھو كاف وندع فھمھ 
 .وإدراكھ إلى ذوي الفھم واإلدراك

 

 أبو ُھریرة یدلس

                                                           
 .ھذا الحدیث مّما تقرب بھ أبو ُھریرة ـ وال ریب ـ إلى بني ُأمّیة) 223(



كانت طریقة أبي ُھریرة في روایتھ لحدیث أن یرفع كّل ما یرویھ إلى النبّي، سواء أكان 
قد سمعھ منھ مشافھة، أو أخذه من غیره من الصحابة، أو من التابعین عنعنة، وكان ال ُیمّیز 

عند الُمحّدثین  بین ھذا وذاك عند الروایة وال یذكر اسم من أخذ عنھ غیر النبّي ـ وھذا ُیعّد 
وقد أثبت العلماء أّن أبا ُھریرة ) المرسل(تدلیسًا ـ ، ویكون ما یرویھ من ھذا الباب في حكم 

من النبّي بسبب تأّخر إسالمھ ) سماعًا(ألّن أكثر ما رواه بل غالبھ لم یأخذه  )224()ُمدلسًا(كان 
 .)226(عن غیره من الصحابة أو التابعین )225(عنعنةوإّنما رواه 

 :)227(قال ابن قتیبة في تأویل مختلف الحدیث

عنده فحكاه، وكذلك كان  رسول اهللا كذا، وإّنما سمعھ من الثقة: قال: كان أبو ُھریرة یقول
 .ابن عباس یفعل وغیره من الصحابة

ولم یقل َمن الثقة، ألّن أبا ُھریرة لم یكن یذكر ) َمن الثقة عنده(وقد احتاط ابن قتیبة فقال 
 .اسم من روى عنھ حّتى یعلم ـ إنَّھ كان ثقة أو غیر ثقة ـ وسیأتیك كالم طویل في ذلك

كان «: سمعت شعبة یقول: ، قال یزید بن إبراھیم)228(وذكر الذھبي في سیر أعالم النبالء
تدلیس الصحابة كثیر وال عیب : وعّلق الذھبي على ھذا الخبر بقولھ. )229(»أبو ُھریرة یدلس

وقد جاء قول یزید بن ھارون ھذا الذي سمع شعبة ـ تاّمًا ـ في روایة ُأخرى، وھاك . فیھ
 :ھاروننصھا كامًال كما جاء في البدایة والنھایة، قال یزید بن 

أبو ُھریرة كان یدلس، أي یروي ما سمعھ من كعب األحبار وما : سمعت شعبة یقول
ـ وكان شعبة یشیر بھذا إلى  سمعھ من رسول اهللا، فال یمیز ھذا من ھذا ـ ذكره ابن عساكر

                                                           
 .دلس في البیع إذا لم یظھر عیبھ: یقال في اللغة) 224(
عن فالن : إذا كان الحدیث معنعنًا كان محتمًال وال یلزم فیھ ما یلزم في حدَّثني، ألّن للراوي أن یقول: قال أبو بكر بن العربي) 225(

 .من كتاب اإلجابة 52وإن لم یدركھ، حكاه الشافعي ص
ن أّن أصحابھ كانوا یروون عن التابعین وأّن العبادلة الثالثة وأبا ُھریرة وغیرھم قد ذكرنا لك من قبل ما قالھ السیوطي وغیره م) 226(

 .رووا عن كعب األحبار الذي جعلوه من كبار التابعین الموثوق بھم
 .50ص ) 227(
 .2ج  438ص ) 228(
الحدیث ـ وقال شعبة أمیر المومنین في : شعبة بن الحجاج ھو الحّجة الحافظ إمام أھل الجرح والتعدیل، قال فیھ الثوري) 229(

واهللا ألنا في الشعر أسلم : وكان صریحًا فیما یقول ـ ومن صراحتھ أّنھ كان یقول. لوال شعبة ما ُعرف الحدیث بالعراق: الشافعي
مّني في الحدیث، ولو أردت اهللا ما خرجت لكم، ولو أردتم اهللا ما جئتموني، ولكّنا نحب المدح ونكره الذم ـ ھذا ھو رأي شعبة 

 .في التدلیس وسیأتیك ما قالھ كبار العلماء في ذمھ واستبشاعھوأمثالھ 



أخبرنیھ ُمخبر ولم أسمعھ : فإنَّھ لما حوقق علیھ قال )230()من أصبح ُجنبًا فال صیام لھ(حدیثھ 
 .)231(من رسول اهللا

یسمیھ ) المدلس(، وكان الحدیث الذي یروّیھ )ُمدلسًا(وما دام قد ثبت أبا ُھریرة كان 
، )الحدیث المرسل(، فقد وجب علینا أن نقول كلمة وجیزة في )مرسال(رجال الحدیث 

واختالف شیوخ الحدیث والفقھ في اإلحتجاج بھ، ألّن الكالم في الحدیث المرسل متصل 
 .یخ أبي ُھریرة من جمیع أطرافھبالتدلیس، حّتى نستوفي تار

 

 التدلیس والمدلسون

عمَّن لقیھ ما لم یسمعھ منھ، أو عمَّن عاصره، ) الراوي(التدلیس كما عّرفوه أن یروي 
 .ولم یلقھ موھمًا أّنھ سمعھ منھ

التدلیس ). معرفة علوم الحدیث(وقال الحاكم في النوع السادس والعشرین من كتابھ 
إنَّھم قوم یدلسون الحدیث، فیقولون «: ثّم تكّلم عن الجنس الثاني فقالعندنا على ستة أجناس، 

 .)232(»قال فالن، فإذا وقع من ینقر عن أسماعھم ویراجعھم ذكروا فیھ سماعاتھم

نس، ألنَّھ كان یروي عن غیره من الصحابة، دون أن وأبو ُھریرة وال ریب من ھذا الج
یذكر اسم من روى عنھ، ثّم یرفعھ إلى النبّي فإذا حوقق في حدیث، اضطر إلى ذكر من 

الذي ) من أصبح ُجنبًا(روى عنھ ـ وكان عندما ُیحرج ـ ُیحیل على میت كما فعل في حدیث 
 .سنورد قصتھ فیما بعد

 :)233(وقال النووي في التقریب

قال : تدلیس اإلسناد بأن یروي الراوي عمَّن عاصره، لم یسمع منھ مؤمنًا سماعھ قائًال«
ـ أو عن فالن ـ وھذا التعریف ینطبق على أبي ُھریرة إنطباقًا تاّمًا، فھو في أغلب : فالن

 .)ص(، أو عن رسول اهللا، وھو لم یسمع منھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا : روایاتھ یقول

 

 الحدیث الُمدَلس

                                                           
زعم مّرة أّنھ سمعھ من الفضل ابن العّباس، ومّرة ُأخرى أّنھ سمعھ  سیمر بك ھذا الحدیث مفصًال وأّنھ لما أحرج أبو ُھریرة فیھ) 230(

 !!.قالھ) صلى اهللا علیھ وآلھ(ومرة یقسم أّن محّمدًا . من أسامة بن زید
 .من البدایة والنھایة 8ج  109ص ) 231(
 .من كتاب توجیھ النظر للجزائري تجد كالمًا كثیرًا عن التدلیس والمدلسین 182ارجع إلى ص ) 232(
 .8ص ) 233(



والحدیث الُمدَلس ـ بفتح الالم ـ ھو ما سقط من إسناده راو لم ُیَسّمھ من حّدث عنھ موھمًا 
 .)234(سماعھ للحدیث ممَّن لم یحدثھ بشرط معاصرتھ لھ

 

 حكم التدلیس

إمام أھل الجرح  وحكم التدلیس أّنھ مذموم كّلھ على اإلطالق ـ حّتى بالغ شعبة بن الحجاج
 .»التدلیس أخو الكذب«: ، وقال أیضًا»ألن أزني أحّب إليَّ من أن أدلس«: والتعدیل فقال

وذھب بعضھم إلى أّن من ُعرف بھ صار مجروحًا مردود الروایة مطلقًا، وإن صّرح 
والصحیح الذي رجحھ علماء الحدیث أّن ما رواه الُمدلس بلفظ محتمل ولم . بالسماع بعد ذلك

، وما صّرح فیھ بالسماع یقبل وھذا كّلھ إذا )منقطعًا(ّرح فیھ بالسماع ال یقبل، بل یكون یص
 .)235(كان الراوي ثقة في روایتھ

ألنَّھ یوھم السامعین »غّشنا فلیس مّنامن «): ص(الُمدَلس داخل في قول النبّي: وقال بعضھم
أّن حدیثھ متصل وفیھ انقطاع، ھذا إن دلس عن ثقة فإن كان ضعیفًا فقد خان اهللا ورسولھ، 

 .وھو ـ كما قال بعض األئمة ـ حرام إجماعًا

أھل الحدیث وقد اختلف العلماء في قبول روایة من ُعرف بالتدلیس، فقال فریق من 
ال ُتقبل روایة المدلس بحال ـ سواء بّین السماع، أو لم یبّین، ألّن التدلیس مّما : والفقھاء

 .یقتضي الجرح

ومن الحفاظ من جرح من عرف بالتدلیس من الرواة فرد روایتھ مطلقًا، وإن أتى بلفظ 
 .)236(ـ  )رحمھ اهللا(اإلتصال، ولو لم یعرف أّنھ دلس مّرة واحدة ـ كما نّص على ذلك الشافعي 

والكالم في ھذا الموضوع طویل الذیل لو ذھبنا في استقصائھ لخرجنا عن موضوعنا 
 .فیرجع إلیھ في مضانھ

وإذا طبقنا ذلك كّلھ أو بعضھ على أبي ُھریرة رأینا أن یكون مكانھ بین الرواة في میزان 
ولكن ال یستطیع أحد أن ُیطّبق أي ! ة والصدقومبلغ روایاتھ من الصح! الضبط والعدالة

ألنَّھم جمیعًا في رأي الجمھور من الخطأ معصومون، وال یمكن أن ... قاعدة على الصحابة
 !یمتد الشك أو الریب إلى ما یروون

 

 

                                                           
 .قواعد التحدیث 113) 234(
 .، أّما الحدیث المنقطع فستعرفھ قریبًا)رحمھ اهللا(من شرح ألفیة السیوطي للشیخ أحمد شاكر  34ص ) 235(
 .من رسالتھ 45و 44ص ) 236(



 الحدیث المرسل

الكالم عن بعد أن تكّلمنا عن التدلیس وحكمھ، والمدلسین وما قالوه فیھم، نواصل 
 .ألنَّھ متصل بما قبلھ) الحدیث المرسل(

ھو الذي سقط منھ الصحابي الذي سمع الحدیث بأذنیھ من : عّرفوا الحدیث المرسل بأنَّھ
ھذا ھو المشھور، وھو الصحیح أیضًا ـ كما في فتح المغیث للعراقي ـ وھو رأي ). ص(النبّي

إّن اإلرسال ھو روایة الرجل عمَّن : القطان الفقھاء واُألصولیین، ومّما یشھد للتعمیم قول ابن
 .)237(لم یسمع منھ

 :وقال ابن حزم في كتاب اإلحكام في ُأصول األحكام

ناقل واحد فصاعدًا ) ص(المرسل من الحدیث، ھو الذي سقط بین أحد رواتھ وبین النبّي
وقد قّدمنا أن ! تقوم بھ حّجة، ألنَّھ عن المجھول أیضًا ـ وھو غیر مقبول، وال) المنقطع(وھو 

من جھلنا حالھ، فُفرض علینا التوقف عن قبول خبره، وعن قبول شھادتھ، حّتى نعلم حالھ ـ 
حّدثنا الثقة أو لم یقل، ال یجب أن یلتفت إلى ذلك، إذ قد یكون : وسواء أقال الراوي العدل

 .ره، وقد قدمنا أّن الجرح أّولى من التعدیلعنده ثقة من لم ُیعلم من جرحتھ، ما یعلم غی

وھو حّي، وقد كان في عصر الصحابة منافقون، ومرتّدون ) ص(وقد ُكّذب على النبّي
صلى (عن رجل من الصحابة، أو حدَّثني من صحب رسول اهللا : فال ُیقبل حدیث قال راویھ فیھ

وِممَّن حولكم (: ـ قال اهللا عزَّوجل )238(ةویكون معلومًا بالُصحبة الفاضل) حّتى یسمیھ( )اهللا علیھ وآلھ

سنعذبھم مرتین، ثّم یردون ! من األعراب منافقون ومن أھل المدینة مردوا على النفاق ال تعلمھم نحن نعلمھم

 .)إلى عذاب عظیم

واألشعث بن قیس وعبداهللا بن  كُعیینة بن حصن) ص(وقد ارتّد قوم ممَّن صحب النبّي
 .سرح إلخ

أرسلتني أسماء إلى عبداهللا : وقد روى مسلم عن عبداهللا مولى أسماء بنت أبي بكر قال«
بلغني أنَّك ُتحّرم أشیاء ثالثة، العلَم في الثوب، وِمیثرة اُألرُجوان، وصوم : بن عمر فقالت

 !فأنكر ابن عمر أن یكون حرَّم شیئًا من ذلك! )239(رجب

د حّدثنا بالكذب من فھذه أسماء وھي صحابیة من قدماء الصحابة، وذوات الفضل منھم ق
 .شغل بالھا حدیثھ عن ابن عمر، حّتى استبرأت ذلك، فصح كذب المخبر

                                                           
 .من قواعد التحدیث للقاسمي 114) 237(
 .ھذا ھو الحّق، ولقد أصاب ابن حزم بذلك كبد الصواب) 238(
عبید وأّما المیاثر الحمر التي جاء فیھا النھي فإنَّھا كانت من مراكب األعاجم من  قال أبو. المیثرة بالكسر بدون ھمز لبدة الفرس) 239(

 .دیباج أو حریر، واألرجوان بضم الھمزة والجیم معرب وھو األحمر الشدید الحمرة



 .)240(»فواجب على كلِّ أحد أن ال یقبل إّال من ُعرف اسمھ وُعرفت عدالتھ وحفظھ

 والمرسل: انتھى كالم ابن حزم، وقال في المسائل التي جعلھا مقدمة لكتاب المحلى
 .والموقوف ال تقوم بھما حّجة

 .)241(وردَّ أبو إسحاق اإلسفرایني ومن وافقھ، المرسل مطلقًا حّتى مراسیل الصحابة

ابن سیرین حدیثًا ذكر أیوب السختیاني لمحّمد : وأخرج العقیلي من حدیث ابن عوف قال
 ولكن عمَّن ذكره أبو قالبة؟! أبو قالبة رجل صالح: عن أبي قالبة فقال

وأخرج في الُحلیة من طریق ابن مھدي عن ابن لھیعة أّنھ سمع شیخًا من الخوارج یقول 
فإّنا كّنا إذا ھوینا أمرًا ! إّن ھذه األحادیث دین، فانظروا عمَّن تأخذون دینكم: بعدما تاب
 !ھ حدیثًاصیرنا ل

ھذه واهللا قاصمة الظھر للمحتجین بالمرسل، إذ بدعة الخوارج : قال الحافظ ابن حجر
كانت في مبدأ اإلسالم، والصحابة متوافرون، ثّم في عصر التابعین فمن بعدھم ـ وھؤالء إذا 

فرّبما سمع الرجل الشيء فحّدث بھ ولم یذكر من ! وأشاعوه! استحسنوا أمرًا جعلوه حدیثًا
فیحتج بھ مع  )242(ھ بھ تحسینًا للظن، فیحملھ غیره عنھ، ویجيء الذي یحتج بالمنقطعاتحّدث

 .)243(كون أصلھ ما ذكرت

 

 مراسیل الصحابة

ھذا ما قالوه وشددوا فیھ في أمر مراسیل غیر الصحابة، وأّما مراسیل الصحابة فقد 
 .ذھب إلیھ الجمھور إّن حكمھا حكم الموصول على المشھور، الذي: قالوا

لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما ُیسّمى في ُأصول الفقھ، مرسل : قال ابن الصالح
ولم یسمعوه ) ص(صحابي، مثل ما یرویھ ابن عباس وغیره من أحداث الصحابة عن النبّي

والجھالة بالصحابي ! ألّن روایاتھم عن الصحابة! منھ، ألّن ذلك في حكم الموصول المسند
 !قادحة، ألّن الصحابة كّلھم عدولغیر 

                                                           
 .من اإلحكام 4ج  4ـ  2ص ) 240(
 .من فتح الباري البن حجر العسقالني 7ج  2ص ) 241(
الصحیح الذي ذھب إلیھ الفقھاء والخطیب وابن عبد البّر وغیرھما من : »المنقطع«قال النووي في التقریب في تعریف ) 242(

ي روایة من دون التابعي عن الصحابي، أّن المنقطع ما لم یتصل إسناده على أي وجھ كان انقطاعھ، وأكثر ما ُیستعمل ف: المحّدثین
 .7كمالك عن ابن عمر ص 

 .من توجیھ النظر 245ص ) 243(



: ـ ألّن روایتھم عن الصحابة ـ نظر، والصواب أن یقال: وفي قولھ: قال الحافظ العراقي
 .)244(ألّن غالب روایتھم، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعین

ونحن ال ندري ماذا یفرقون بین مراسیل الصحابة، وبین مراسیل غیرھم، فیجعلون 
مراسیل الصحابة في حكم الموصول الذي ُیؤخذ بھ، أّما مراسیل غیرھم فیختلفون في األخذ 
بھا، والصحابة ناس یجوز علیھم ما یجوز على غیرھم من التابعین وغیر التابعین ـ وقد 

ده ـ أّنھ قد وقع منھم مثل ما وقع من سائر خلق اهللا من األناسي أثبت التاریخ والقرآن یؤّی
أجمعین، فكان منھم المنافقون، وكان منھم من إرتكب الكبائر، وكان منھم من قاتل بعضھم 

وغیر ذلك مّما یعلم من تاریخھم، وال . بعضًا، وكّفر بعضھم بعضًا، ثّم كان منھم المرتدون
م، وقد أشبعنا القول في أمر عدالة الصحابة فارجع إلى یستطیع عاقل منصف أن یدافع عنھ
 .الطبعة الثالثة) أضواء على السّنة المحّمدیة(الفصل الذي عقدناه لذلك في كتابنا 

 

 أبو ُھریرة لیس كغیره من الصحابة بل لھ وضٌع خاص

ھ لو حققنا النظر في أمر أبي ُھریرة على ما تبین من دراسة تاریخھ، وعرفنا حقیقة مكان
وخلفائھ ـ لوجدنا أّنھ من دون )صلى اهللا علیھ وآلھ(من الصحبة بین غیره، وبخاّصة في عھد النبّي 

الصحابة جمیعًا، یجب أن یكون لھ وضع خاص ألنَّھ قد ُأصیب من طعن كبار الصحابة ومن 
ي جاء بعدھم فیھ إلى الیوم بما لم ُیصب بمثلھ، أو بقلیل منھ آخذ غیره ـ مّما كان بعضھ یكف

لتجریحھ، وتمحیص روایاتھ والتوقف فیھا، ولكن األمر قد جرى معھ على غیر ما كان یجب 
فقد رأینا رجال الجرح والتعدیل قد وقفوا منھ ومن مثلھ من الصحابة ـ موقفًا . أن یجري

. عجیبًا ـ خالفوا فیھ قواعدھم التي وضعوھا، وطّبقوھا على الرواة جمیعًا من غیر الصحابة
بنقد أو تجریح، واعتبروه عدًال صادقًا، ال یجوز أن یستریب أحد في روایتھ، وكّل  فلم یمّسوه

 .ما رواه یلزم تصدیقھ، واألخذ بھ

وقد بالغوا في الثقة بھ حّتى جعلوا مروّیاتھ التي لم یسمعھا من النبّي، وإّنما سمعھا عنعنة 
ّنھ لم ُیصّرح بسماعھا ، على حین أ)المرفوع(من غیره من الصحابة، أو التابعین فى حكم 

من النبّي، أو ممَّن تلّقاھا عنھم حّتى یعرف حقیقة من أخذ عنھ من غیر النبّي، ـ إذ قد یكون 
من روي عنھ ـ قد روى ھو اآلخر مثلھ عن صحابي غیره أو تابعي بعده، ولم یأخذه من 

بعض بغیر أن النبّي سماعًا، ذلك بأّن الصحابة جمیعًا كان من عادتھم أن یروي بعضھم عن 
یبین الراوي اسم الصحابي الذي روى عنھ، سواء أكان من الصحابة أم من التابعین، وقد 

                                                           
 .من نفس المصدر 246و 245ص ) 244(



كان بعض التابعین یروي عن إخوانھ، كما كان كعب األحبار وھو من التابعین یروي عن 
مثلھ من التابعین ثّم یروي الصحابة عنھ، وقد كانوا في ھذا العھد ال یسألون عن اإلسناد، 

 :مسلم في مقدمة كتابھ عن محّمد بن سیرین أّنھ قالروى 

 لم: إّن ھذا العلم دین فانظروا عمَّن تأخذون دینكم، وقال

 .سّموا لنا رجالكم: قالوا) أي فتنة عثمان(یكونوا یسألون عن اإلسناد فلّما وقعت الفتنة 

ادقًا؟ ونحن وإذا كان أبو ُھریرة صادقًا فیما یروي، فما یدرینا أن یكون من روى عنھ ص
 !لم نعرف عنھ شیئًا، ألنَّھ لم یذكر اسمھ

وعدالة الراوي شرط في صحة حدیثھ فالبّد أن یكون من یروي عنھم أبو ُھریرة 
 .معروفین حّتى ینظر في عدالتھم وضبطھم

 :وإلیك سؤاًال عظیمًا أورده العّالمة القرافي في التنقیح عن اإلرسال فقال

السند ـ والصحابة كّلھم عدول ـ فال فرق بین ذكره  ھو إسقاط صحابي من: اإلرسال
بأنَّھم عدول، إّال عند قیام المعارض، : والسكوت عنھ، فكیف جرى الخالف فیھ؟ وأجاب ھو

وقد یكون المسكوت عنھ منھم عرض في حّقھ ما یوجب القدح، فیتوقف في قبول الحدیث 
 .)245(حّتى تعلم سالمتھ عن القادح

ولنرجع إلى الكالم عن الراوي الذي لم یعرف اسمھ، فنقل كلمة قیمة للفقیھ الُمحّدث السّید 
 :)رحمھ اهللا(محّمد رشید رضا وارث علم اُألستاذ اإلمام محّمد عبده، قال

وأدھى الدواھي أن یكون الحدیث مأخوذًا عن بعض أھل الكتاب بالقبول، ولم یعز ... «
إّن مراسیل الصحابة حّجة، وإّن الموقوف الذي ال مجال للرأي فیھ ـ : یغّرنَّك قولھمإلیھ ـ وال 

فإذا ثبت أّن أبا ُھریرة مثًال كان یروي عن كعب األحبار وأّن كثیرًا من . لھ حكم مرفوع
فالواجب أن یترّوى في كلِّ حدیث لم ُیصّرح فیھ بالسماع من )246()مراسیل(أحادیثھ 

فإذا كان من اإلسرائیلیات، أو ما في معناھا، احتمل أن یكون قد رواه عن كعب، . )247(النبّي
 .)248(ى النبّي ُیوقع في اإلشكالوكان ھذا اإلحتمال عّلة مانعة من ترجیح إسناد كالم إل

 

 تناقض رجال الحدیث
                                                           

 .یث للقاسميمن قواعد التحد 122ص ) 245(
إنَّ مراسیل الصحابة «ویطلب أن ال یغتر أحد بقولھم » مراسیل«ھكذا یقرر ھذا العالم الكبیر أنَّ الكثیر من أحادیث أبي ھریرة ) 246(

 .»حّجة
السبت الذي صّرح بسماعھ من النبّي وأنَّ یده كانت في یده  حّتى سماع أبي ُھریرة فیھ شيء كما في حدیث خلق اهللا التربة یوم) 247(

 .وھو ینطق بھذا الحدیث، وقد جزم أئمة الحدیث بأنَّھ قد أخذه من كعب األحبار
 .من المنار 19ج  99ص ) 248(



وإّن أمر رجال الحدیث لعجیب فإنَّھم یتناقضون حّتى في تطبیق قواعدھم، فبینما ھم 
یجعلون روایات أبي ُھریرة وغیره من الصحابة التي لم یسمعوھا من النبّي في حكم 

عتبرون مثل ھذه الروایات من غیر الصحابة في حكم المرفوع، ویأخذون بھا، إذ بھم ی
المرسل، وإنَّھم بذلك لیزنون بمیزانین ویكیلون بكیلین، وال یسألون عّما یفعلون، وكأنَّ ھذا 
األمر قد جاءھم فیھ نّص قاطع من اهللا، أو من رسولھ، فھم یخشون أن یخالفوا ھذا األمر 

 !القطعي، أو یخرجوا علیھ

إّن الصحابة كّلھم عدول، فإّن أبا ُھریرة خاّصة، كما : نا جدًال ِلَمن یقولعلى أّننا إذا سلم
قلنا بما حمل تاریخھ وما نال من اتھام روایاتھ على مّد الزمن، ال یصح وال ریب أن تشملھ 

 .ھذه العدالة المطلقة، وال أن یتفیأ ظاللھا

أسباب الجرح  وأعجب من ھذا وأغرب، أنَّھم ـ وقد جعلوا التدلیس واإلرسال من
ن یجرحوا أبا ُھریرة من ھاتین الناحیتین ألنَّھ كان یدلس وكان علیھم بذلك أ )249(والتعدیل

ویرسل ـ تركوه یروي كما یرید، ویتحدث بما یشاء، من غیر أن یشك في روایتھ أحد، أو 
 !یجرحھ إنسان ألنَّھ صحابي جلیل

وإلیك كلمة حّق تؤّیدنا فیما أثبتناه من تناقض رجال الحدیث في تطبیق قواعدھم على 
 :)250(لصحابة صّرح بھا علماء الكالم فقالواالصحابة وغیر ا

عنھ ما یوافقھ إلى الكذب وال یكتبون  )252()الشیخ(أنَّھم ینسبون  )251(ومن عجیب شأنھم
وأشباھھما ویحتجون بحدیث أبي )253(علیھ المحدثون بقدح یحیى بن معین، وعلّي بن المدیني

ُھریرة فیما ال یوافقھ علیھ أحد من الصحابة وقد أكذبھ عمر وعثمان وعائشة، وغیرھم، 
أھل التحقیق یكّذبونھ حّتى یومنا ھذا وإلى ولم یبرح . وكثیرون ممَّن جاء بعدھم من التابعین

 .یوم الدین

 

 كثرة أحادیث أبي ُھریرة

لو كانت أحادیث رسول اهللا كّلھا من الدین العام، كالقرآن الكریم، ال یقوم إّال علیھا، وال 
یؤخذ إّال منھا، وأّنھ یجب على كّل مسلم أن یعرفھا ویتبع ما فیھا، كما یتبع ما في القرآن، 

                                                           
وجھالة الحال » 4«والغلط » 3«والمخالفة » 2«البدعة » 1«إّن أسباب الجرح والتعدیل مدارھا عندھم على خمسة أشیاء ) 249(

 .ودعوى اإلنقطاع في السند، بأن یدعى في الراوي أّنھ كان یدلس أو یرسل، وشیخھم كان بحمد اهللا یدلس ویرسل» 5«
 .من كتاب تأویل مختلف الحدیث البن قتیبة 11و 10ص ) 250(
 .أي رجال الحدیث) 251(
 ).كذا في األصل(لیس المراد شیخًا معّینًا مخصوصًا بل المراد شیخًا من األشایخ ) 252(
 .ھما من كبار رجال الجرح والتعدیل) 253(



قد أمر أصحابھ أن یحفظوا ھذه األحادیث لكي تؤثر عنھ من بعده  )صلى اهللا علیھ وآلھ(لنبّي وكان ا
ـ لكان أكثر الصحابة روایة لھا، أعالھم كعبًا في الدین، وأثبتھم قدمًا في اإلیمان، وأسناھم 

ي مرتبة في العلم ولكان المقّلون منھم في الروایة دون المكثرین في رتبة الدین، ووراءھم ف
درجة العلم والفضل، وخلفھم في منزلة اإلعتبار والقدر ـ ولكّنا نجد األمر كما بدا في كتب 

 .الحدیث المعروفة للجمھور قد جرى على خالف ذلك

فإّن أفضل الصحابة في المرتبة، وأرفعھم في المنزلة، وأوسعھم علمًا بالدین وأشّدھم 
ن نیط بھم حمل ُأصول الدین وفروعھ إلى عنایة بھ، وأقواھم حیاطة لھ، ودفاعًا عنھ، الذی

المسلمین بما ورثوا عن أستاذھم األكبر صلوات اهللا علیھ ـ وبخاصة ُأولئك الذین رجعت 
إّن النبّي قد مات : إلیھم الفتیا في عھد النبّي كالخلفاء وكبار المھاجرین واألنصار، وَمن قالوا

تحدیثًا، وأنزرھم روایة، حّتى لقد بلغ وھو راض عنھم، كّل ُأولئك كانوا أقل الصحابة عنھ 
 !!األمر ببعضھم أّنھ لم یرّوا عن النبّي حدیثًا واحدًا

ولم یقف األمر عند ذلك فحسب بل قد وجدنا كبار الصحابة یرغبون عن روایة الحدیث 
في التوّقي إلى أنَّھم كانوا وینھون إخوانھم عنھا، حّتى أّدى بھم فرط اإلحتیاط والمبالغة 

 .)254(یحرقون ما یكتبون منھا

وھذا األمر قد دعانا إلى أن نكسر كتابًا خاّصًا نترجم فیھ لمن كان أكثر الصحابة تحدیثًا 
وایة عنھ ـ على حین أّنھ لم یصاحب النبّي ـ على التحقیق إّال عامًا عن النبّي وأوسعھم ر

واحدًا وبضعة أشھر ـ كما حققناه في ھذا الكتاب ـ وكان بین الصحابة ال شأن لھ، فلم یكن في 
 .»أبو ُھریرة«الِعیر وال في النفیر ـ ذلكم ھو 

 

 

 لوال روایتھ

ب الحدیث المشھورة، وأخذت مكان ولو ال أّن ھذه الكثرة البالغة قد استفاضت في كت
االعتبار والتصدیق من قلوب الجمھور من المسلمین، وسیطرت على عقولھم وأفكارھم، 
ونفذت إلى ُأصول الدین وفروعھ، وأصبحت مصدرًا للفقھاء في أحكام الدین وشرائعھ، وأدّلة 

كالت وتّرھات للمتكلمین، وأصحاب الملل والنحل في عقائدھم، على ما في كثیر منھا من مش
وأساطیر ُتحار فیھا عقول المفكرین من المؤمنین وغیر المؤمنین، وشبھات وخرافات، ُتتخذ 

                                                           
 .كّل ذلك قد بّیناه بیانًا مفصًال في كتاب أضواء على السّنة المحّمدیة الطبعة الثالثة فارجع إلیھ) 254(



لوال ذلك كّلھ ما ; مطاعن على الدین، وأسانید ُیّتكأ علیھا في إثبات اإلسرائیلیات وغیرھا 
 .جرى بھذا البحث قلمنا، وال اتجھ إلیھ بالعنایة ھمنا

 

 تحدیثًا أبو ُھریرة أكثر الصحابة

أجمع رجال الحدیث على أّن أبا ُھریرة كان أكثر الصحابة تحدیثًا عن رسول اهللا، على 
 .حین أّنھ لم یصاحب النبّي إّال عامًا واحدًا وبضعة أشھر فحسب كما قلنا

ي ُھریرة قد احتوى من حدیث أب )255(وقد ذكر أبو محّمد بن حزم أّن َمسند بقي بن مخلد
مّما جعل الصحابة ُینكرون علیھ ویكّذبون بعض ) 446(، روى البخاري منھا )5374(على 

 .روایاتھ كما ستراه بعد

 :وغیره)256(ھذا ھو المعروف المشھور ولكّنا رأیناه یقول كما روى البخاري

فقد كان یكتب  )257(اهللا بن عمروما من أصحاب النبّي أكثر حدیثًا مني إّال ما كان من عبد
حدیث عند ابن ) 700(ابن عمرو ھذا لوجدناه  ولو بحثنا عن كّل ما رواه )258(وال أكتب

 .مّما رواه أبو ُھریرة روى البخاري منھا ثمانیة ومسلم عشرین 8/1الجوزي أي بنسبة 

                                                           
ظ الحدیث وأئمة الدین مأل األندلس علمًا جّمًا ولھ تفسیر فضلوه على تفسیر ھو أبو عبد الرَّحمن بقي بن مخلد األندلسي من حفا) 255(

ابن جریر، ولھ في الحدیث مصنفھ الكبیر الذي رتب فیھ حدیث كّل صاحب على الفقھ وبیان األحكام، فھو مصنف ومسند وكان 
 ).276(وتوفى سنة )  ھـ 181(ُحرًا ال یقلد أحدًا ولد سنة 

 .فتح الباري 1ج  167ص ) 256(
ھو أحد العبادلة الثالثة الذین رووا عن كعب األحبار وكان قد أصاب یوم الیرموك زاملتین من كتب أھل الكتاب وكان یرویھا ) 257(

 167وقال ابن حجر في فتح الباري ص . ال تحدثنا عن الزاملتین: للناس، فتجنب كثیر من أئمة التابعین األخذ عنھ وكان یقال لھ
قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أھل الكتاب فكان ینظر فیھا ویحّدث منھا فتجنب األخذ عنھ لذلك كثیر من أئمة  ، إنَّھ1ج

التابعین، وفي رّد الدارمي على بشر المریسي أّنھ أصاب یوم الیرموك زاملتین من كتب أھل الكتاب وكان یرویھما للناس عن 
 .136لزاملتین ـ ص ال تحّدثنا عن ا: وكان یقال لھ) ص(النبّي

 .وقال الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن الخطیب أبي حفص عمر بن كثیر في خطة تفسیره بالصفحة الرابعة من الجزء األّول  
إّن عبداهللا بن عمرو أصاب یوم الیرموك زاملتین من كتب أھل الكتاب فكان یحّدث منھما وقال ابن كثیر عن الحدیث الذي   

عن عبداهللا بن عمرو بن العاص مرفوعًا أّن األشبھ أن یكون موقوفًا على عبداهللا بن عمرو ویكون : ناء الكعبةرواه البیھقي في ب
 .من الزاملتین اللتین أصابھما یوم الیرموك من كالم أھل الكتاب

أنت أّول الناس : ھ وقیل لھبعث اهللا جبریل إلى آدم وحواء فأمرھما ببناء الكعبة فبناه آدم ثّم أمر بالطواف ب: وھذا نص الحدیث  
 .، واألخبار في ذلك كثیرة یرجع إلیھا في مظانھا1ج  383وھذا أّول بیت وضع للناس ـ ص 

عن أبي ُھریرة أّن أبن عمرو كان یكتب بیده وكنت ال : فتح الباري وفي مسند أحمد 1ج  167أثبت ذلك ابن حجر في ص ) 258(
ھذا القول من أبي ُھریرة لیس حّجة شرعیة وھو ال یدل : العّالمة السّید محّمد رشید رضا على ھذا الخبر فقال عّلق. أكتب بیدي

ج  617عن كتابة شيء غیر القرآن ـ ص ) ص(على أّن ابن عمرو كان یكتب بأمر النبّي وال بإقراره فیصلح معارضًا لحدیث نھیھ
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قد صدر عنھ أّول أمره حینما كان یعیش بین كبار ... ولعّل اعتراف أبي ُھریرة ھذا
لما خال لھ الجو، واستباح الصحابة وعلمائھم، إذ كان یخشى أن ینكروا علیھ مروّیاتھ، ولكن 

ـ أكثر وأفرط، وبخاصة في عھد معاویة  )259(الروایة ـ بعد مقتل عمر وموت كبار الصحابة
 .الذي حمى ظھره، وأعلى قدره، وجعلھ ُمحّدث دولتھ، كما سترى ذلك إن شاء اهللا

ما سمعھ من وقد یظن بعضھم من قول أبي ُھریرة ھذا أّن عبداهللا بن عمرو قد كتب 
، وبذلك تكون مروّیاتھ متواترة في لفظھا ومعناھا، وأّن ما كتبھ قد )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

حفظ من بعده بالكتابة كذلك ـ كما حفظ القرآن بالكتابة فیفید العلم بنفسھ، ویكون أصًال 
 .المبین صحیحًا معتمدًا بین المسلمین ـ بعد كتاب اهللا

ما البن عمرو من الحدیث في كتب السّنة قد جاء من طریق الروایة  ولكن المعروف أّن
كان یسّمیھا الصادقة، وقد ذكروا ) صحیفة(ال من سبیل الكتابة، وكّل ما ُعلم عّما كتبھ أّنھ 

 .یقولھا المرء إذا أصبح وإذا أمسى)صلى اهللا علیھ وآلھ(أنَّھا كانت تحمل أدعیة منسوبة إلى النبّي

 .لصحیفة لم تكن عند المحققین ذات قیمة وال تساوي شیئًاویبدو أّن ھذه ا

وكالھما البن قتیبة ما  )261(وكتاب المعارف )260(فقد جاء في كتاب تأویل مختلف الحدیث
 :یلي

ُتسّمى الصادقة، ما تسرني أنَّھا لي  )262(كان لعبداهللا بن عمرو صحیفة: وقال مغیرة
 !!ِبفْلَسین

                                                           
تسألني وبینكم علماء، أصحاب محّمد والمجار من الّشیطان ـ : فقال! حدَّثني: عن خیثمة بن عبد الرَّحمن، قلت ألبي ُھریرة) 259(

أبا ُھریرة كان إلى ھذا التاریخ یخشى أن یحّدث  ویتبین من ھذا الحدیث أّن)  ھـ 37(عّمار بن یاسر، وعمار قتل بوقعة صفین سنة 
 .الناس عن رسول اهللا صلوات اهللا علیھ

 .93ص ) 260(
 .ویراجع ترجمة مغیرة بعد صفحات من ھذا الكتاب ص 200ص ) 261(
حّدثنا ما سمعت من رسول اهللا، فألقى : أتیت عبداهللا بن عمرو بن العاص فقلت لھ: في مسند أحمد عن أبي راشد الحبراني قال) 262(

یا رسول اهللا عّلمني ما أقول إذا : ھذا ما كتب لي رسول اهللا فنظرت فیھا، فإذا فیھا إّن أبا بكر الصدیق قال: بین یدّي صحیفة، فقال
اللَّھم فاطر السماوات واألرض، عالم الغیب والشھادة، ال إلھ إّال أنت، : یا أبا بكر قل: فقال لھ رسول اهللا أصبحت وإذا أمسیت؟

. رّب كّل شيء وملیكھ، أعوذ بك من شّر نفسي، ومن شّر الّشیطان وشركھ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم
 .یخ أحمد شاكرمسند أحمد شرح الش 11ج  84ص ) 6851(الحدیث رقم 

اهللا لیس بیني وبینھ  ھذه الصادقة فیھا ما سمعت من رسول: وقال مجاھد رأیت عند عبداهللا بن عمرو صحیفة فسألتھ عنھا فقال  
 .طبقات ابن سعد 7ج  189ص . فیھا أحد

فقلت ! اهللا بفالن فعل: دخلت على حسین بن ُشَفى بن مانع األصبحي وھو یقول: وروى المقریزي عن َحْیوة بن ُشریح قال  
في ) صلى اهللا علیھ وآلھ(قضى رسول اهللا : عمد إلى كتابین كان ُشفّي سمعھما من عبداهللا بن عمرو بن العاص أحدھما: مالھ؟ فقال

; واآلخر ما یكون من األحداث إلى یوم القیامة فرمى بھما بین الخولة والّرباب ; كذا ) صلى اهللا علیھ وآلھ(كذا وقال رسول اهللا 
والخولة والّرباب مركبین كبیرین من سفن الجسر كانا یكونان عند رأس الجسر مّما یلي . ، خطط المقریزي2ج  333ص 

 .الفسطاط تجوز من تحتھما المراكب لكبرھما



أي ُیقّدر بملیم عندنا والفلس تساوي قیمتھ في التعامل بالعراق جزءًا من ألف من الدینار، 
 .بمصر

 

 كیف سّوغ أبو ُھریرة لنفسھ یروي ما یشاء

لما رأى أبو ُھریرة أّن غیره من الصحابة وغیرھم قد یالحظون علیھ كثرة الروایة عن 
النبّي، وأّنھ سیأتي منھا بما لم یستطع أحد منھم أن یأتي بمثلھ أو ببعضھ، ھدتھ الحیلة إلى أن 

النبّي لكي یسوغ بھ كّل ما یروي حّتى ال یكون ألحد من الصحابة، أو  یروي حدیثًا رفعھ إلى
من غیرھم أي مغمز علیھ، ولكّنھم برغم ذلك اتھموه وأنكروا علیھ ولم یصّدقوه، كما ستراه 

 .بعد  فیما

إذا حّدثتم عّني حدیثًا تعرفونھ وال ): أي عن أبي ُھریرة(قد أخرج الطحاوي عنھ 
تھ أم لم أقلھ ـ فإّني أقول ما ُیعرف وال ُینكر، وإذا حّدثتم عّني حدیثًا تنكرونھ، فصّدقوا بھ، قل

وذكره : قال الشارح. )263(تنكرونھ، وال تعرفونھ فكّذبوا بھ، فإّني ال أقول ما ُینكر وال ُیعرف
 .في راموز الحدیث عن الحكیم

أبي ُھریرة، وكیف ) كیس(الحدیث أو أّنھ قد جاء من  واهللا یعلم إذا كان النبّي قد قال ھذا
وكیس أبي . َمن یُقل على ما لم أقلھ فلیتبوأ مقعده ِمن الّنار: یقول النبّي ذلك وقد ثبت عنھ أّنھ قال

 .ُھریرة ھذا ستعلم نبأه فیما بعد

 .وقد أعرضنا عن أحادیث ُأخرى رویت في ھذا المعنى

 

 ما رواه كبار الصحابة

حدیثًا، روى البخاري منھا ) 5374(ا تقدم أّن أبا ُھریرة روى عن رسول اهللا علمَت مّم
، على حین أّنھ لم یصاحب النبّي إّال عامًا وبضعة أشھر ـ وبقي أن تعرف مقدار ما )446(

 وكانوا. رواه الذین سبقوه باإلیمان

جرین واألنصار أدنى منھ إلى رسول اهللا، وأعلم بالدین، وأبعد في الفضل والجھاد من المھا
وغیرھم ممَّن قضوا مع رسول اهللا السنین الطوال ـ لتعرف كم روى كبارھم من أحادیث 

 .رسول اهللا

 

 ما رواه أبو بكر

                                                           
 .من الموافقات للشاطي 4ج  23ص ) 263(



فھذا أبو بكر أّول الرجال إسالمًا بعد علّي، وشیخ الصحابة جمیعًا، وقضى مع النبّي مّدة 
روى الّصدیق عن النبّي : یبھُترى كم من حدیث رواه؟ قال النووي في تھذ! البعثة كّلھا

حدیثًا، وفي  22ـ ولھ في البخاري  104حدیثًا أورد منھا السیوطي في تاریخ الخلفاء ) 142(
مسلم حدیث، وستة في الترمذي، وحدیث في أبي داود ـ ولعّلك ال تنسى أّنھ كان نّسابة العرب 

سنة ) 23(ظل مع النبّي یحفظ أنساب القبائل كّلھا، فقد كان لو ُعني بروایة الحدیث وقد 
 .لجائتنا عنھ ثروة عظیمة

 

 ما رواه عمر

سنین وبالمدینة عشرًا وظل بعد ذلك  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أسلم سنة عمر ست فأقام مع النبّي 
كنت وجارًا لي من األنصار نتناوب النزول على رسول اهللا، : سنة ـ ومن قولھ) 23(إلى 

نزل یومًا، وأنزل یومًا، فإذا نزلت جئتھ بخبر ذلك الیوم من الوحي وغیره، وإذا نزل فعل ی
ولكن لم یصح منھا إّال نحو خمسین حدیثًا كما أثبت ذلك ابن ) 537(أسندوا لھ  )264(مثل ذلك

 .)265(حزم

 

 ما رواه علّي

، وعاش تحت كنفھ قبل البعثة، واشتد )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّول من أسلم وترّبى في حجر النبّي 
ساعده في حضنھ، وظل معھ إلى أن انتقل إلى الرفیق األعلى، لم یفارقھ ال في سفر وال في 
حضر ـ وھو ابن عّمھ وزوج ابنتھ فاطمة الزھراء ـ شھد المشاھد كّلھا سوى تبوك فقد 

رسول اهللا أتخلفني في النساء  یا: فیھا على المدینة فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(لنبّي استخلفھ ا
؟ أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة ھارون من موسى: )صلى اهللا علیھ وآلھ(والصبیان؟ فقال لھ رسول اهللا 

قد حفظ كّل یوم  )رضي اهللا عنھ(ان علّي ولو ك. )266(رواه الشیخان وابن سعد. إّال إنَّھ ال نبّي بعدي
ـ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ـ وھو الفطن اللبیب الذكي الحافظ، ربیب النبّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن النبّي 

وقد قضى معھ رشیدًا أكثر من ثلث قرن، لبلغ ما كان یجب أن یرویھ أكثر من ) حدیثًا واحدًا(
واحدًا في كلِّ یوم، فما بالك لو كان قد روى كّل ما ھذا إذا روى حدیثًا . ألف حدیث) 12(

سمعھ ـ وكان لھ الحّق في روایتھ، وال یستطیع أحد أن ُیماري فیھ ـ وال تنسى أّنھ مع ذلك كّلھ 
 .كان یقرأ ویكتب، وكان یحفظ القرآن

                                                           
 .فتح الباري 1ج  150ص ) 264(
 في الملل والنحل البن حزم 4ج  138ص ) 265(
 .من الطبقات 2ج  15ص ) 266(



ھذا اإلمام الذي ال یكاد یضارعھ أحد من الصحابة جمیعًا في العلم والفضل ـ قد أسندوا 
ولم . حدیثًا، وقال ابن حزم لم یصح منھا إّال خمسون حدیثًا) 586(كما روى السیوطي  لھ

 .)267(یرِو البخاري ومسلم منھا إّال نحوًا من عشرین حدیثًا

 

 مانما رواه عث

أّما عثمان فقد روى البخاري لھ تسعة أحادیث، ومسلم خمسة ومسنده یحتوي على 
 .حدیثًا) 146(

 

 الزبیر بین العوام

صلى اهللا (وابن عمتھ، وأحد العشرة الذین قیل إّن النبّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(حواري رسول اهللا 

تسعة أحادیث وفي مسلم حدیث ـ بّشرھم بالجّنة وأحد أھل الشورى ـ لھ في البخاري )علیھ وآلھ
 ). ھـ 36(توفي سنة 

 

 عبد الرَّحمن بن عوف

أنت العدل الرضا ـ وصدقھ : أحد العشرة وأحد الستة أھل الشورى سمع منھ عمر فقال لھ
لھ ! إئت بَمن یشھد معك: وقال لھ )268(ولم ُیصّدق أبا موسى األشعري في حدیث اإلستئذان

 .في البخاري تسعة أحادیث

 

 ُابي بن كعب

، ولما سألھ النبّي )أقرأ ُأّمتي ُأبّي: ()صلى اهللا علیھ وآلھ(ُأبي بن كعب سّید القراء قال فیھ النبّي 
صلى اهللا علیھ (ضرب النبّي ) اهللا ال إلھ إّال ھو الحّي القّیوم: (عن أي آیة في القرآن أعظم قال

 .لیھنك العلم أبا المنذر: على صدره وقال)وآلھ

 :قراءة آیة من القرآن قال لعمر ولما اختلف ھو وعمر في

                                                           
 .»ولكلِّ قوم ُسّنة وإمامھا«ھذا ما في البخاري ومسلم، وال نعلم شیئًا عن مقدار أحادیثھ التي روتھا الشیعة عنھ ) 267(
إذا استأذن أحدكم ثالثًا ولم : إّن النبّي قال: جعت؟ فقاللم ر: استأذن أبو موسى على عمر ثالث مرات ثّم رجع فقال لھ عمر) 268(

فأتى لھ بَمن سمع من . إن لم تأت بمن یشھد معك على ھذا الحدیث فسأوجع ظھرك: یؤذن لھ فلیرجع، فلم ُیصّدقھ عمر وقال لھ
 .النبّي ھذا الحدیث



واهللا یا عمر إنَّك تعلم أّني كنت أحضر ویغیبون، وأدنى ویحجبون ویصنع بي ویصنع 
: فقال عمر. بي، واهللا لئن أحببت أللزمنَّ بیتي وال أحّدث شیئًا وال أقرئ أحدًا حّتى أموت

 .لناس ما علمتإّنا لنعلم أّن اهللا قد جعل عندك علمًا، فعّلم ا! اللَّھم غفرانًا

 .وكان ُأبّي صاحب عبادة فلّما احتاج الناس إلیھ ترك العبادة وجلس للقوم

 .وكان عمر یجّلھ ویتأدب منھ وُیتحاكم إلیھ

، لھ في الكتب الستة نیف وستون حدیثًا منھا في )30(بالمدینة وقیل سنة ) 22(مات سنة 
 .)269(ومسلم بسبعةأحادیث وانفرد البخاري بثالثة ) 3(البخاري ومسلم 

 

 زید بن ثابت األنصاري

صحب النبّي منذ صباه، وكان من ُكّتاب الوحي، ولما جاءت الكتب إلى النبّي بالسریانیة 
كتابة المصحف في عھد أبي بكر أمره أن یتعّلمھا، وكتب ألبي بكر وعمر، وھو الذي تولى 

وفي عھد عثمان كما رووا، وأحد من جمعوا القرآن على عھد النبّي وكان من أصحاب 
الفتوى، وبلغ من عظم القدر أن كان ابن عباس یمسك بركابھ حین یركب، لھ في كتب السّنة 

 .حدیثًا اّتفق الشیخان على خمسة وانفرد البخاري بثمانیة) 92(

 

 الفارسي ما رواه سلمان

صحب النبّي وخدمھ وحّدث عنھ، روى عنھ ابن عباس وأنس بن مالك وغیرھم ـ وكان 
وعن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس . لبیبًا حازمًا من عقالء الرجال وُعّبادھم ونبالئھم

اآلیة ()...ى َوالصَّاِبِئیَنِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوْا َوالَِّذیَن َھاُدوْا َوالنََّصاَر(: من أصحاب رسول اهللا، في قولھ تعالى
 .)270(نزلت في أصحاب سلمان) من سورة البقرة 62

ولما خط النبّي الخندق عام األحزاب، احتج المھاجرون واألنصار في سلمان الفارسي ـ 
سلمان : ا، فقال النبّيسلمان مّن: سلمان مّنا، وقال األنصار: وكان رجًال قوّیًا وقال المھاجرون

 .مّنا أھل البیت

: قالوا) من سورة محمد 37( )وإن تتولوا یستبدل قومًا غیركم(: ھذه اآلیة) ص(ولما تال النبّي
ھذا وقومھ، ولو : یا رسول اهللا من ھؤالء؟ فضرب النبّي على فخذ سلمان الفارسي ثّم قال

َمن لكم بمثل لقمان : عن سلمان فقالُوسِئل . كان الدین عند الثریا لنالھ رجال من الفرس
لھ في مسند . الحكیم، امرؤ ذاك مّنا وإلینا أھل البیت أدرك العلم األّول واآلخر بحر ال ینزف

                                                           
 .1ج  288ـ  280عن سیر أعالم النبالء من صفحة ) 269(
 .تفسیر ابن كثیر 1ج  103راجع صفحة ) 270(



بقي ستون حدیثًا وأخرج لھ البخاري أربعة أحادیث ومسلم خمسة توفى بالمدائن سنة 
 .في خالفة عثمان)  ھـ 35(وقیل سنة  )271()  ھـ36(

إنَّھ مّنا وإلینا أھل البیت أدرك العلم األّول : وروى ابن سعد في الطبقات أّن النبّي قال
 .)273(إنَّھ یبعث ُأمة وحده، لقد أشبع من العلم: وقال )272(واآلخر بحر ال ینزف

كان لسلمان مجلس من رسول اهللا ینفرد بھ في اللیل حّتى كاد یغلبنا على : قالت عائشة
 .رسول اهللا

وشھد الخندق ولم )  ھـ 5(والخندق سنة )   ھـ 3(أسلم بین ُأحد والخندق وكانت ُأحد سنة 
 .یتخلف عن غزوة من غزوات رسول اهللا

وذكروا في تاریخھ أّنھ تنّقل في أدیان مختلفة فكان مجوسّیًا، فكان نصرانّیًا، ثّم كان 
 .مملوكًا لیھودي من بني قریظة ثّم أسلم

 

 

 طلحة بن عبیداهللا

كان ممَّن سبق إلى اإلسالم وھو أحد العشرة، وأحد الستة أھل الشورى، لھ في مسند بقي 
 ). ھـ 36(أحادیث، قتل سنة ) 4(لھ بالمكرر، وروى البخاري ) 38(بن مخلد 

 

 معاذ بن جبل األنصاري الخزرجي البدري

ابن مسعود، وُأبّي، ومعاذ، وسالم : خذوا القرآن من أربعة) ص(شھد العقبة قال النبّي
كذلك، ھو أعلم الناس بحرام الدین وحاللھ، وكان من ) ص(مولى حذیفة ـ وقال فیھ النبّي

ما عمل آدمي من :  ومن الذین یستشیرھم عمر، ومن قولھالذین یفتون على عھد رسول اهللا
 45آیة ()وَلذكُر اهللا أكبر(: عمل أنجى لھ من عذاب اهللا ـ من ذكر اهللا ـ وأخذ ذلك من قولھ تعالى

 .لھ في البخاري ستة أحادیث). من سورة العنكبوت

 

 شیئًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(أصحاب كبار لم یروا عن النبّي 
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 .1من أنساب األشراف ج  488و 487و 271وص . النبالء للذھبي
 
 



شیئًا، منھم سعید ابن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بت أنَّ كثیرًا من كبار الصحابة لم یروا عن النبّي ث
، وُأبّي بن عمارة المدني، قال المّزي لھ حدیث واحد في المسح )274(زید بن نفیل أحد العشرة

 .على الخفین

 

 

 

 مالحظة دقیقة لَمن یفھم

كمیة حدیث أبي (للعّالمة الكبیر السّید عبد الحسین شرف الدین كلمة قیمة علَّق بھا على 
) الكمیة الھائلة(كما بّینا، وقارن فیھا بین ھذه ) 5374(التي بلغت في كتب السّنة ) ُھریرة

وبین ما روى عن الخلفاء األربعة وخرج من ھذه المقارنة بأّن نسبة ما رووه عنھم جمیعًا 
وإّنا نقتطف من ھذه الكلمة ; %  27وغیر صحیح، وبین ما رواه ھو وحده ھي  صحیحًا

 :وأثابھ )رحمھ اهللا(السطور اآلتیة لنضعھا في مكانھا من كتابنا ھذا قال 

فلینظر ناظر بعقلھ في أبي ُھریرة وتأّخره في إسالمھ، وخمولھ في حسبھ وُأمیتھ، وما 
ى الخلفاء األربعة وسبقھم واختصاصھم وحضورھم إلى ذلك مّما یوجب إقاللھ، ثّم لینظر إل

في تشریع األحكام، وُحسن بالئھم في اثنتین وخمسین سنة، ثالث وعشرین كانت بخدمة 
رسول اهللا، وتسع وعشرون من بعده، ساسوا فیھ اُألّمة وسادوا اُألمم، وفتح اهللا لھم ملك 

ة اإلسالم، وصدعوا كسرى وقیصر، فمّدنوا المدن، ومّصروا األمصار، ونشروا دعو
فكیف یمكن والحال ھذه ! بأحكامھ، وأذاعوا السُّنن، ینحدر عنھم السیل، وال یرقى إلیھم الطیر
 !أن یكون المأثور عن أبي ُھریرة وحده أضعاف المأثور عنھم جمیعًا

 ؟؟)275(أفتونا یا أولي األلباب

 

                                                           
 .تأویل مختلف الحدیث 49ص ) 274(
 ).أبو ُھریرة(من كتاب  54و 44ص ) 275(



  رةاّتھام الصحابة ألبي ُھری

 

 

 

 اّتھام الصحابة ألبي ُھریرة

 

 كان من أثر إفراط أبي ُھریرة في التحدیث عن رسول اهللا مّما لم یقع

منھ كالسابقین والمھاجرین ) ص(مثلھ ألحد، حّتى ِلَمن طالت صحبتھم، وكانوا أدنى إلى النبّي
في، على واألنصار، وبخاّصة علّي الذي ترّبى في حجر النبّي وعاشره وناصره إلى أن تو

كان من أثر ذلك أن اتھموه ! حین أّن أبا ُھریرة لم یصاحب النبّي إّال عامًا وبعض عام
 !وأنكروا علیھ وأخذوا ینتقدونھ بل ُیكّذبونھ

 

 أكذبھ عمر وعثمان وعلّي وعائشة وغیرھم

مّما ال خالف فیھ أّن أبا ُھریرة قد نالھ من طعن الصحابة، وَمن بعدھم ما لم ینل مثلھ وال 
وقد ثبت أنَّ عمر وعلّیًا وعثمان وعائشة وغیرھم من كبار الصحابة قد . بعضھ صحابي آخر

كّذبوه في وجھھ، وبلغ من أمر عمر معھ أن نھاه عن الروایة ثّم ضربھ علیھا، وبعد ذلك 
 .أنذره إذا ھو روى أن ینفیھ إلى بالده، وقد بّینا ذلك كّلھ في موضعھ من ھذا الكتاب

ما ) ص(لما أتى أبو ُھریرة عنھ: )276()تأویل مختلف الحدیث(بة في كتابھ وقد قال ابن قتی
لم یأت بمثلھ من صحبھ من جّلة من الصحابة والسابقین األّولین إلیھ، اتھموه وأنكروا علیھ 

رًا وقالوا كیف سمعت ھذا وحدك ومن سمعھ معك؟ وكانت عائشة رضي اهللا عنھا أشّدھم إنكا
 .علیھ لتطاول األّیام بھا وبھ

أنَّھم ُینسبون الشیخ إلى الكذب وال ) أي رجال الحدیث(ومن عجیب شأنھم : )277(وقالوا
وعلّي بن المدیني وأشباھھما، یكتبون عنھ ما یوافقھ علیھ المحّدثون بقدح یحیى بن معین 

ویحتّجون بحدیث أبي ُھریرة فیما ال یوافق على أحد من الصحابة وقد أكذبھ عمر وعثمان 
 .وعائشة

أّما المھاجرون ! وحده) ص(وقد كان أبو ُھریرة یسوغ كثرة روایاتھ بأنَّھ كان یلزم النبّي
وقد فند ھذا الزعم ! والھمفكان یشغلھم الصفق في األسواق، وكان األنصار یشغلھم عمل أم
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 .تأویل مختلف الحدیث 11و 10ابن قتیبة ص ) 277(



الباطل ودحضھ العّالمة عبد الحسین شرف الدین بأدّلة قاطعة وترى كالمھ في ذلك فیما زعم 
 .فیما سیقابلك من ھذا الكتاب) بسط الثوب(أبو ُھریرة في أمر 

 :وقال ابن قتیبة في كتاب تأویل مختلف الحدیث

: فمشت في خف واحد وقالتوروى حدیثًا في المشي في الخف الواحد فبلغ عائشة 
وروى أّن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصالة فقالت عائشة رضي اهللا . ألخالفّن أبا ُھریرة

یصّلي وسط السریر وأنا على سریر معترضة بینھ وبین ) ص(ربما رأیت رسول اهللا: عنھا
باس فدعا بماء فتوضأ وبلغ علّیًا أّن أبا ُھریرة یبتدئ بمیامنھ في الوضوء وفي الل: قال. القبلة

 .)278(ألخالفّن أبا ُھریرة: فبدأ بمیاسره وقال

 

 !!وقال خلیلي! حدَّثني خلیلي: كان أبو ُھریرة یقول

سمع علّي أبا  فلّما! ورأیت خلیلي! وقال خلیلي! حدَّثني خلیلي: وكان من قول أبي ُھریرة
 ؟)279(متى كان خلیلك یا أبا ُھریرة: قال خلیلي وسمعت خلیلي، وقال لھ: ُھریرة یقول

فأرسل مروان في ذلك إلى عائشة وحفصة  )280(وقد روى من أصبح ُجنبًا فال صیام لھ
صلى اهللا (یصبح ُجنبًا من غیر احتالم ثّم یصوم، فقال للرسول ) ص(كان النبّي: یسألھما فقالتا

إنَّما حدَّثني بذلك الفضل بن : فقال أبو ُھریرة! اذھب إلى أبي ُھریرة حّتى تعّلمھ: )علیھ وآلھ
 .)281(ولم یسمعھ) ص(العّباس فاستشھد میتًا، وأوھم الناس أّنھ سمع الحدیث من رسول اهللا

 

 )رضي اهللا عنھ(أبو ُھریرة أكذب الناس ھكذا یقول علّي 

أال إّن أكذب الناس ـ أو : سي الرأي فیھ، فقد روي عنھ أّنھ قال )رضي اهللا عنھ(علّي  وكان
ال : وقال مّرة )282(ـ أبو ُھریرة الدوسي )صلى اهللا علیھ وآلھ(أكذب األحیاء على رسول اهللا : قال

 !)لھصلى اهللا علیھ وآ(أحد أكذب من ھذا الدوسي على رسول اهللا 

                                                           
 !انظر كیف كانت عائشة وعلّي یتحدیانھ ویعرضانھ فیما یروي لكي یثبتا كذبھ) 278(
من كتاب تأویل مختلف الحدیث البن قتیبة، ویبنما أبو ُھریرة یتبجح بھذا اإلّدعاء، وال یستطیع أحد أن یرّد علیھ ألنَّھ  51ص ) 279(

) صلى اهللا علیھ وآلھ(ن یشك فیھ، إذ بالبخاري یروي عن ابن عباس أنَّ النبّيوكّل ما ُأتي من الصحابة ال یصح إلنسان أ! صحابي
لو كنت متخذًا خلیًال التخذتھ ولكن أخوة اإلسالم : وعن ابن أیوب. لو كنت متخذًا خلیًال التخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي: قال

إّني أبرأ إلى اهللا أن یكون لي منكم خلیل ـ ص : یقول قبل أن یموت بخمس) ص(أفضل، وروى عثمان عن جندب أّنھ سمع النبّي
 .فتح الباري 7ج  14

وقال ابن حجر في الشرح تواترت ھذه األحادیث على نفي الخّلة من النبّي ألحد من الناس، فإذا كان شیخ الصحابة لم یبلغ أن   
 !اعتراض ّم الُھریرة أن ینال ھذه الدرجة الرفیعة؟ اللھ ، فكیف بمثل أبي)ص(یكون خلیًال للنبي

 .سیأتي تفصیل الكالم في ھذا الحدیث) 280(
 .من كتاب تأویل مختلف الحدیث 28ص ) 281(
 .شرح نھج البالغة 1ج  360ص ) 282(



 

 

 

 أبو ُھریرة یشھد بأّن عائشة أعلم منھ وأفقھ

إنَّك : كان من إنكار عائشة على أبي ُھریرة الذي ذكره ابن قتیبة آنفًا، أنَّھا قالت لھ یومًا
فقال لھا ـ كما ! ، أجابھا بجواب ال أدب فیھ وال وقار)ص(لتحّدث حدیثًا ما سمعتھ من النبّي

المرآة والمكحلة ـ وفي ) ص(شغلك عنھ: وغیرھمروى البخاري وابن سعد وابن كثیر 
وروایة الذھبي أّن . ما كانت تشغلني عنھ المكحلة والخضاب، ولكّني أرى ذلك شغلك: روایة

ما كانت : ؟ فكان جوابھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(أكثرت یا أبا ُھریرة على رسول اهللا : عائشة قالت لھ
 .)283(تشغلني عنھ المرآة وال المكحلة، وال المدھن

 :ولقد كان ُألّم المؤمنین أن ترّد علیھ قّلة أدبھ فتجبھھ بقولھا

، حّتى كنت )صلى اهللا علیھ وآلھ(وألھاك نھمك عن رسول اهللا ; إّنما أنت الذي شغلك بطنك 
یھربون تعدو وراء الناس في الطرقات تلتمس منھم أن یطعموك من جوعك، فینفرون منك و

ثّم ینتھي بك األمر إلى أن تصرع مغشّیًا علیك من الجوع أمام حجرتي، فیحسب الناس أنَّك ; 
 .)284(مجنون فیطأون عنقك بأرجلھم

یخاطب بھا  وما كان أبو ُھریرة لیستطیع أن یفتح فاه بكلمة من ھذه العبارات النابیة التي
 .عائشة أم المؤمنین، لوال أّنھ كانت حینئذ تحت ظل الحمایة اُألموّیة والدولة كّلھا تؤیده

على أّنھ قد ندم بعد ذلك على ما فرط منھ في حّق السّیدة عائشة فانقلب یعمل على 
ھدف إرضائھا، والتقرب إلیھا، ألنَّھ ال یقوى على إغضابھا وبخاّصة في عھد بني ُأمّیة أو یست

 .بذلك لغضب الدولة كّلھا

ذلك أّنھ ما كاد یسمع نبأ حدیث نزول جبریل بصورة عائشة في سرقة خرقة من حریر 
حّتى أسرع  )285(»في خرقة من حریر خضراء«وفي روایة للترمذي . ھذه امرأتك: وقال لھ

 :أبو ُھریرة فتبّرع بحدیث من كیسھ، یقول فیھ

 .»إّن طول تلك الخرقة ذراعان وعرضھا شبر«

وخبر ھذه السرقة قد مضى علیھ قبل إسالمھ ! وال ندري كیف عرف ذلك لكي یرویھ؟
 !حوالي عشر سنین
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 .راجع أخبار ذلك في محلھ من ھذا الكتاب) 284(
بة لما استدركتھ عائشة على اإلجا(ذكر ذلك الخطیب البغدادي في تاریخھ من روایة أبي ُھریرة ونقلھ عن الزركشي في كتابھ ) 285(

 ).الصحابة



من عنده للسّیدة عائشة ولو جاء ھذا النقط بعد سنین  )286(ولعّلھ قد جاء ھذا الحدیث نقطا
 !!طویلة

 

 قّصة حدیث من أصبح ُجنبًا

ث أن عاد فاضطر إلى أن یشھد بأنَّھا أعلم منھ وأفقھ، وأحفظ، وأّن المرآة على أّنھ لم یلب
 .وإّنما ھو الذي شغلھ بطنھ) ص(والمكحلة لم یشغالھا عن النبّي

أنكرت علیھ عائشة ھذا » من أصبح ُجنبًا فال صوم لھ«: ذلك أّنھ لما روى الحدیث
ب من غیر احتالم، فیغتسل إّن رسول اهللا كان یدركھ الفجر وھو ُجُن«: الحدیث وقالت

وبعثت إلیھ أن ال یحّدث بھذا الحدیث عن رسول اهللا، فلم یسعھ إزاء ذلك اإلنذار » ویصوم
صلى اهللا علیھ (إنَّھا أعلم مّني وأنا لم أسمعھ من النبّي : الصارخ إّال اإلذعان واإلستحذاء، وقال

وقد قال ابن قتیبة في . ات حینئذ، وإّنما سمعتھ من الفضل بن العّباس، وكان الفضل قد م)وآلھ
ولم  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إنَّھ استشھد میتًا، وأوھم الناس أّنھ سمع الحدیث من رسول اهللا «: ذلك

 .»في عھد عمر)   ھـ 18(، والفضل بن العّباس استشھد في طاعون عمواس سنة )287(یسمعھ

إنَّھ سمعھ من الفضل بن العّباس اعتراف صریح بأنَّھ كان یسند إلى : ُھریرةوقول أبي 
النبّي من القول ما لم یسمعھ منھ ـ وھذا ھو اإلرسال والتدلیس بعینھ ـ كما تبّین لك ذلك من 

 !!بن العّباس ھذا إذا كان صادقًا في أّنھ سمعھ من الفضل. قبل

 :ا ھناولھذا الحدیث قصة طریفة ال بأس من إیرادھ

كنت أنا وُأبّى : قال )288(في كتاب اختالف الحدیث للشافعي، أّن أبا بكر بن عبد الرَّحمن
من «: الحكم ـ وھو أمیر المدینة من قبل معاویة ـ فذكر لھ أّن أبا ُھریرة یقولعند مروان بن 

أقسمت علیك یا أبا عبد الرَّحمن لتذھبّن إلى ُأّم : فقال مروان. »أصبح ُجنبًا أفطر ذلك الیوم
لیس كما قال أبو ُھریرة، یا : أّما عائشة فقد قالت. المؤمنین عائشة وُأّم سلمة فتسألھما عن ذلك

 ا عبد الرَّحمن، أترغب عّما كان رسول اهللا یفعلھ؟أب

فاشھد على رسول اهللا أّنھ كان لیصبح ُجنبًا من : ال واهللا، قالت عائشة: فقال عبد الرَّحمن
فسألھا عن ذلك فقالت ) رض(ثّم دخال على ُأّم سلمة. جماع غیر احتالم، ثّم یصوم ذلك الیوم

أقسمُت علیك : ما قالتا، فقال مروان: ل عبد الرَّحمنمثل ما قالت عائشة، ثّم جئنا مروان، فقا
فركب عبد الرَّحمن وركبت : یا أبا محّمد لتركبنَّ دابتي فلتأتینَّ أبا ُھریرة فتخبره بذلك، قال

                                                           
نقط العروس قدم لھا ماًال أو ھدیة عند زفافھا وھو لفظ مولد ـ وأبو ُھریرة لم تكن ھدایاه ماًال إّنما كانت أحادیث یرویھا ) 286(

 .وھو سخي في ذلك) ص(ویعزوھا إلى النبّي
 .من كتاب تأویل مختلف الحدیث البن قتیبة 28ص ) 287(
ھو أبو بكر بن عبد الرَّحمن أحد الفقھاء السبعة وأبوه عبد الرَّحمن بن الحارث بن ھشام بن المغیرة المخزومي ـ وھذا الحدیث ) 288(

 .وفي البخاري ومسلم. في موطأ مالك



: ثّم ذكر لھ ذلك فقال أبو ُھریرة. فتحدث معھ عبد الرَّحمن ساعة) أبا ُھریرة(معھ حّتى أتینا 
 .)289(نیھ ُمخبرال علم لي بذلك وإّنما أخبر

كنت أنا وأبي : عن أبي بكر قال )290(»الصائم یصبح ُجنبًا«وروى البخاري في باب 
أّن عائشة وُأّم سلمة : عائشة وُأّم سلمة وإّن أباه عبد الرَّحمن أخبر مروانحین دخلنا على 

وقال . كان یدركھ الفجر وھو ُجنب من أھلھ ثّم یغتسل ویصوم) ص(أخبرتاه أّن رسول اهللا
ئذ على ، ومروان یوم)291(أقسم باهللا لتفزعنَّ بھا أبا ُھریرة: مروان لعبد الرَّحمن بن الحارث

ت وكان )292()بذي الحلیفة(فكره ذلك عبد الرَّحمن ثّم ُقّدَر لنا أن نجتمع : المدینة ـ فقال أبو بكر
إّني ذاكر لك أمرًا، ولوال مروان : ألبي ُھریرة ھنالك أرض، فقال عبد الرَّحمن ألبي ُھریرة

فقال كذلك حدَّثني الفضل بن العّباس ! َأقَسم عليَّ فیھ لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وُأّم سلمة
 .وھو أعلم

إنَّھ : ثھ بھذا فقالألق أبا ُھریرة فحد: أّن مروان قال لعبد الرَّحمن: وفي روایة النسائي
 .)293(أعزم علیك لتلقینھ: لجاري، وإّني ألكره أن أستقبلھ بما یكره، فقال

: أّن أبا ُھریرة، لما ذكر لھ عبد الرَّحمن قول عائشة: وفي روایة معمر عن ابن شھاب
من طریق عبداهللا بن عمرو القاري سمعت أبا ُھریرة ) بن حنبل(، وألحمد »وجھھتلّون «

من أدرك الصبح وھو جنب فال یصم، محّمد ورّب الكعبة : ورّب ھذا البیت، ما أنا قلت: یقول
 .)294(قالھ

أقسمت علیك لتركبنَّ دابتي فإنَّھا : فقال مروان لعبد الرَّحمن: الك في الموطأوروایة م
 .فلتخبرنَّھ) بأرض العقیق(بالباب فلتذھبن فإنَّھ 

» بذي الحلیفة«وال تخالف بین روایة البخاري «: وقال ابن حجر في شرح ھذا الخبر
، فلم یجداه، ثّم وجداه الحتمال أن یكونا قصداه إلى العقیق» بأرضھ بالعقیق«وبین مالك 

 .)295(وكان لھ أیضًا بھا أرض» بذي الحلیفة«

                                                           
 .من ھامش الجزء السابع من كتاب اُألم للشافعي روایة الربیع 234، 233ص ) 289(
 .وما بعدھا تجد القصة ھناك كلمة مفصلة 115ارجع إلى الجزء الرابع من فتح الباري ص ) 290(
 .في روایة لتقرعنَّ) 291(
ولو أّنھ كان یثق . یبدو أّن مروان كان یشك كغیره في روایات أبي ُھریرة رغم أّن أبا ُھریرة كان من صنائع بني ُأمّیة ومؤیدیھم) 292(

 .بھ لما أخذ یبحث عن حقیقة ما رواه
 .قال النووي في شرح مسلم كان أبو ُھریرة ینزل بالمدینة بذي الُحلیفة ولھ بھا دار) 293(
! ُجنبًا فال یصوم ؤ من أصبح: مسند أحمد في الجزء الثاني ونّصھ فیھ ـ ال ورّب ھذا البیت، ما أنا قلت جاء ھذاالحدیث في) 294(

 .من الجزء الرابع من فتح الباري 118وقد نقل ھذا الخبر ابن حجر في الصفحة . محّمد ورّب الكعبة قالھ
من فتح الباري ومعنى ذلك أّن أبا ُھریرة كان لھ بذي الحلیفة أرض وبالعقیق أرض ُأخرى وقصر، فمن أین لھ  4ج  117ص ) 295(

ن أصحاب الروایة في كلِّ عصر ـ حّتى ال ریب في أّن لروایة الحدیث سّرًا عظیمًا یمك! ھذا الُملك العریض وقد كان على ما نعلم؟
 .في عصرنا ھذا ـ من أن یعتقدوا بھ األموال ویقیموا القصور



 .أخبرني بذلك ُأسامة بن زید أخرجھ النسائي: وفي روایة أّنھ قال

 :وعن أبي حسان األعرج ـ تلمیذ أبي ُھریرة ـ أّن رجلین دخال على عائشة فقاال

إّنما الطیرة في المرأة «: أّنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(ل اهللا إّن أبا ُھریرة ُیحّدث عن رسو
من  )296(كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم: فطارت شفقًا ثّم قالت» والدار والدابة

كان أھل : )وآلھ صلى اهللا علیھ(إّنما قال رسول اهللا ! )صلى اهللا علیھ وآلھ(حّدث بھذا عن رسول اهللا 
َمآ َأَصاَب ِمن مُِّصیَبة ِفى (: إّن الطیرة في الدابة، والمرأة والدار، ثّم قرأت: الجاھلیة یقولون

 .)297(اآلیة )الَْْرِض َوَال ِفي َأنُفِسُكْم   ا

إّن «: إّن أبا ُھریرة یقول: ند ابن عمر فأتاه رجل فقالكنت جالسًا ع: وعن طاووس قال
، وبینما یروي ھذا )298(كذب أبو ُھریرة: فقال ابن عمر» الوتر لیس بحتم، فخذوا منھ ودعوا

َمن : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ( إّن رسول اهللا: الحدیث إذ بھ یرجع فینقض نفسھ ویروي ھذا الحدیث
َمن سمع ھذا ِمن أبي القاسم؟ ما بعد العھد وما : فبلغ ذلك عائشة فقالت; لم یوتر فال صالة لھ 

من جاء بصلوات الخمس یوم القیامة، حافظ على وضوئھا : وإّنما قال أبو القاسم!! فنینا
اهللا عھد أّال ُیعّذبھ، ومن جاء  ومواقیتھا وركوعھا وسجودھا لم ینتقص منھ شيء، كان لھ عند

رواه الطبراني في . وقد أنقص منھن شیئًا فلیس لھ عھد عند اهللا إن شاء رحمھ وإن شاء عذبھ
 .األوسط عن أبي سلمة

من غسَّل میتًا ومن حملھ فلیتوضأ، وقال فیھ قوًال شدیدًا ثّم : وأنكر علیھ ابن مسعود قولھ
 .)299(أّیھا الناس ال تنّجسوا موتاكم: قال

 !؟)300(كذب! صدق: أحادیثھ، قال) ابن العوام(ولما سمع الزبیر 

 !ولما روى حدیث إذا صّلى أحدكم ركعتي الفجر، فلیضطجع على یمینھ

لغ ذلك ابن عمر أما یكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حّتى یضطجع؟ فب: قال لھ مروان
 !كذب أبو ُھریرة: وكان لھ أن یقول! أكثر أبو ُھریرة: فقال

لیس علیھ من وزر أبویھ شيء، : ال یدخل الجّنة ولد الزنا، فقالت: وروت عائشة حدیثھ
 .وقرأت وال تزر وازرة وزر ُأخرى

من أّن من حمل جنازة فلیتوضأ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأنكر علیھ ابن عباس ما رواه عن النبّي 
 .)301(ال یلزمنا الوضوء من حمل عیدان یابسة: وقال

                                                           
 ).ص(أبو القاسم ـ ھو رسول اهللا) 296(
 .فتح الباري 7ج  61من مختلف تأویل الحدیث ورواه البخاري ص  127و 126ص ) 297(
 .جامع بیان العلم وفضلھ لحافظ المغرب ابن عبد البر 2ج  154ص ) 298(
 .جامع بیان العلم  2ج  85ص ) 299(
 .البدایة والنھایة البن كثیر 8ج  109ص ) 300(
 .فجر اإلسالم 295ص ) 301(



حدیثھ فوقع بینھما كالم ) بن أبي وقاص(حّدث أبو ُھریرة فردَّ علیھ سعد : وعن الشعبي
 .)302(حّتى إرتّجت األبواب

 

 

 حدیث الِشعر

ألن یمتلي جوف أحدكم قیحًا ُیریھ خیر «: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(ى أّن رسول اهللا ولما رو
ألن یمتلئ جوف «: لم یحفظ إّنما قال رسول اهللا: ، قالت عائشة)303(»من أن یمتلئ شعرًا

 .)304(»أحدكم قیئًا ودمًا خیر من أن یمتلئ شعرًا ھجیت بھ

یكره الشعر، وقد اتخذ الذین ال یعلمون قول أبي ُھریرة ھذا حّجة على أّن النبّي كان 
كان یصغي إلى الشعر، ویمدحھ، ویثني ) ص(وفشا ذلك بین المسلمین، على حین إّنا نجده
، وفي روایة »إّن ِمن الِشعر حكمة«: قال) ص(علیھ، فقد روى ُابّي بن كعب أّن رسول اهللا

 :وفي روایة. »إّن من البیان سحرًا وإّن من العلم جھًال وإّن من الِشعر حكمة«: ألبي داود
من شعر ُأمیة بن أبي الصلت، وعن عمرو بن الشرید ) ص(واستشھد. »إّن من الِشعر حكمًا«

ھل معك من شعر ُأمیة ابن أبي : یومًا فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(ردفت رسول اهللا : عن أبیھ قال
رواه مسلم، ولما سمع بیت طرفة . نعم، قال ھیھ، حّتى أنشدتھ مئة بیت: الصلت شيء؟ قلت

 :رالمشھو

 ویأتیك باألخبار َمن لم تزّود*** سُتبدي لك األّیام ما كنت جاھًال 

 .إّن معناه من كالم النبّوة: قال

 :أصدق كلمة قالھا الشاعر حكمة لبید: قال) ص(وروى البخاري أّن النبّي

 وكّل نعیم ال محالة زائل*** أال  كّل شيء ما خال اهللا باطل 

إّن روح القدس ال یزال یؤیدك ما نافحت : وقال لھ وقد أجاز لحسان أن یھجو المشركین،
ُأھجھم أو ھاجھم وجبریل معك، وفي القرآن : وروایة البخاري. رواه مسلم. عن اهللا ورسولھ

 .عشرات من األبیات الشعریة وكثیر جّدًا من األشطار

 :فمن الرمل

 وقدور راسیات*** وجفان كالجواب 

 :ومن الخفیف

 كى لنفسھیتز*** َمن تزّكى فإّنما 

                                                           
 .سیر أعالم النبالء 2ج  435ص ) 302(
 .رواه البخاري) 303(
في غزوة ودان عن جامع ابن وھب أّنھ روى فیھ أّن عائشة تأولت ھذا الحدیث على ما ھجا بھ یؤّید ذلك ما ذكره السھیلي ) 304(

 .من فتح الباري 10ج  453وأنكرت على َمن حملھ على العموم في جمیع الشعر ص ) ص(النبّي



 :ومن الوافر

 ویشِف صدورقوم مؤمنینا*** وُیْخِزھم وینصركم علیھم 

وال نستوفي كّل ما جاء في القرآن من أبیات وأشطار حّتى ال یطول بنا الطریق، 
ونستطرد إلى كلِّ ما ھو خارج عن موضوعنا، وَمن شاء أن یستزید من معرفة ذلك فلیرجع 

 .ولنعد إلى ما نحن بصدده )305(إلى مظانھ

 

 حدیث ال عدوى وال طیرة وال ھامة

 .ھامة  ال عدوى وال طیرة وال: أّن النبّي قال» أبي ُھریرة«روى الشیخان عن 

 .وقد روى ھذا الحدیث بألفاظ مختلفة ـ ولكن الصحابة عملوا بما یخالفھ

 :قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(فقد روى البخاري عن ُأسامة بن زید أّن رسول اهللا 

 .إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوھا، وإذا وقع وأنتم بھا فال تخرجوا منھا

 

وقد جاء ھذا الحدیث كذلك عن عبد الرَّحمن بن عوف، ولما سمع عمر ھذین الحدیثین، 
كذلك ـ وكان قد  )306(وھو مّما رواه أبو ُھریرةـ » ال یورّدن ممرض على مصح«وحدیث 

 .ووجد الوباء، عاد بمن معھ )307(خرج إلى الشام

ُھریرة أمام ھذه األخبار القوّیة إلى أن یرجع عّما حّدث، وأنكر روایتھ  وقد اضطر أبو
 ).ال عدوى(اُألولى 

كنت أسمعك یا أبا : وقال لھ) ابن عم أبي ُھریرة(ولما أنكر علیھ الحارث بن أبي ذباب 
فأنكر معرفتھ لذلك، ووقع عند ) ال عدوى(حدیث ...) ال یورّد(ُھریرة تحّدثنا مع حدیث 

فأنكر أبو ! إنَّك حّدثتنا) ابن عم أبي ُھریرة(اإلسماعیلي من روایة ُشعیب، فقال الحارث 
ألم تحّدث أّنھ ال عدوى؟ صمت ورطن : وروایة مسلم. ُھریرة وقال لم أحدثك ما تقول

 .)308(بالحبشیة

 

 كان أبو ُھریرة عندما یرید شیئًا یضع لھ حدیثًا

أمر بقتل الكالب إّال كلب ماشیة أو كلب  )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى ابن عمر أّن رسول اهللا 
ه ـ أو كلب أي أّنھ زاد من عند! أو كلب زرع: إّن أبا ُھریرة یقول: صید فقیل البن عمر

                                                           
 .10ج  447ـ  442صفحة  راجع فتح الباري من) 305(
 .ال یورّد: رواه البخاري ومسلم عن أبي ُھریرة وروایة مسلم) 306(
 .ولما وصل إلى سرع أخبر بأّن الوباء قد وقع بالشام فرجع بالناس).  ھـ 18(في ذھابھ إلى الشام سنة ) 307(
 1919(نشره المعھد العلمي الفرنسي بالقاھرة سنة  من جامع ابن وھب الذي 104فتح الباري وص  10ج  199و 198ص ) 308(

 ).م



أي أّن أبا ُھریرة قد جاء بھذه الزیادة ألّن لھ ! إّن ألبي ُھریرة زرعًا: زرع، فقال ابن عمر
 !)309(زرعًا

ثّم ) كیسھ(لى أّن أبا ُھریرة عندما ُیرید شیئًا یضع لھ حدیثًا من وھذا یدل أوضح الداللة ع
 ).ص(یرفعھ إلى النبّي

وال نستوعب ھنا كّل ما جاء عن الصحابة في تكذیب أبي ُھریرة، فإنَّھ كثیر وُیراجع في 
 .البن عبد البّر وغیره) جامع بیان العلم وفضلھ(ذلك الكتاب 

 

 ریرة وموقف التابعین منھانتقاد ما بین الصحابة على أبي ُھ

وإذا كّنا ال نستطیع أن نستوفي كّل ما صدر من مآخذ الصحابة على أبي ُھریرة وشّكھم 
في روایاتھ، بل تكذیبھا، ألّن كتابنا یضیق بذلك، فإّن سیاق البحث یدعونا إلى أن نعرف 

 .موقف التابعین من روایاتھ

في إمام العراق إبراھیم النخعي وأصحابھ إّن موقف التابعین من أبي ُھریرة إّنما یتمّثل 
وھم، كما ُعرف من تاریخھم ولخصناه لك في كلمات وجیزة، أئمة أجالء تلقوا القرآن، 

، وأّدوا ھذه األمانة الثقیلة إلى ما بعدھم على )ص(وحفظوا الحدیث عن أصحاب رسول اهللا
ُھریرة أو في غیره فإنَّما  خیر ما یؤدیھا اُألمناء الصادقون، فھم بذلك إذا تكّلموا في أبي

 .فیھا  یتكلمون عن علم وخبرة، ویكون كالمھم حّجة ال یمكن ألحد أن یدفعھا، أو یشّك

وشھادة النخعي خاصة في أبي ُھریرة ُتعّد شھادة قاطعة ال ریب فیھا، ووصفھ لروایاتھ 
في صباه ، وذكروا في تاریخھ أّنھ دخل ) ھـ 50(یكون أدق وصف، ذلك بأنَّھ ولد في سنة 

على عائشة أم المؤمنین ورآھا، وقد ماتت عائشة قبل أبي ُھریرة بعام، فبدیھي أن یكون قد 
ُھریرة،  رآى أبي ُھریرة كذلك، ومھما یكن من شيء فإنَّھ یعتبر مّمن عاشوا في عصر أبي

ھ وَمن یكن شأنھ كذلك فإّنھ ُیتاح لھ أن یعرف من أمر أبي ُھریرة ومروّیاتھ، ما لم یعلم عن
غیره ممَّن لم یعاصره، فإذا ھو حكم علیھ ُحكمًا، فإنَّما یكون ُحكمًا عدًال، وإذا قال في روایاتھ 

 .قوًال، فإنَّما یكون قوًال فصًال

بأنَّھ كان (ولو أّن أبا ُھریرة كان ثقًة فیما یروي لكان الُنخعي عالم العراق الذي وصفوه 
ولكّنھ قال فیھ كلماتھ المشھورة الصریحة ! عنھ أّول َمن یوّثقھ ویروي) صیرفّیًا في الحدیث

التي عّبر فیھا عن نفسھ وعن كبار األئمة من أصحابھ، وإلیك ما قالھ مروّیًا عن ھؤالء 
 :األصحاب

 .كان أصحابنا یدعون من حدیث أبي ُھریرة: )311(عن إبراھیم )310(عن مغیرة

                                                           
وھذا الحدیث رواه مسلم في . َمن اّتخذ كلبًا إّال كلب ماشیة أو صید انتقص من أجره قیراط كّل یوم: نص روایة أبي ُھریرة) 309(

 .صحیحھ



 .ُھریرة  ما كانوا یأخذون بكل حدیث أبي: ھیم قالعن إبرا )312(وعن األعمش

كانوا یرّون في حدیث أبي ُھریرة : عن إبراھیم قال )314(عن منصور )313(وروى الثوري
أو . وما كانوا یأخذون بكلِّ حدیث أبي ُھریرة إّال ما كان من حدیث صفة جّنة أو نار! شیئًا

 .بھ حث على عمل صالح، أو نھي عن شّر جاء القرآن

ان إبراھیم صحیح الحدیث، فكنت إذا سمعت ك: وروى أبو ُأسامة عن األعمش قال
الحدیث أتیتھ فعرضتھ علیھ، فأتیتھ یومًا بأحادیث من أحادیث أبي صالح عن أبي ُھریرة 

 إنَّھم كانوا! دعني من أبي ُھریرة: فقال

 یتركون كثیرًا من أحادیثھ، وھذه العبارة القاطعة وحدھا كافیة في عدم

 ي ھذه األخبار، سیر أعالم النبالءراجع ف(الثقة بأبي ُھریرة وروایاتھ

                                                                                                                                                                                     
روایتھ الفقیھ الحافظ ولد أعمى وكان عجیبًا في الذكاء حّدث عن أبي وائل والشعبي وإبراھیم النخعي وكان : مغیرة ابن مقسم) 310(

 ).  ھـ 136(كان أحفظ من حّماد، وكان عثمانیًا، توفى سنة : ومجاھد وعدة وأخذ عنھ شعبة والثوري وغیرھم، قال عنھ شعبة
دخل علیھا وھو صبي وطائفة، رأى عائشة  (***) واألسود (**)ومسروق(*) إبراھیم النخعي الكوفي الفقیھ روى عن خالھ علقمة) 311(

أخذ عنھ حّماد بن سلیمان الفقیھ وسّماك بن حرب وابن عون واألعمش ومنصور وخلق، وكان من العلماء ذوي اإلخالص، قال 
كان إبراھیم صیرفّیًا في الحدیث، وكان یتوقى الُشھرة وال یجلس إلى : كّنا نھاب إبراھیم كما ُیھاب األمیر، وقال: المغیرة

 96(تستفتوني وفیكم إبراھیم النخعي، وحمل عنھ العلم وھو ابن ثمان عشرة سنة مات سنة : سعید بن ُجبیر یقولاالسطوانة وكان 
 ). ھـ 50(كھًال قبل الشیخوخة وولد سنة )  ھـ

: وقال أبو حنیفة) 1ج  3ووفیات األعیان ص  204والمعارف البن قتیبة ص  1ج  69راجع تذكرة الُحفاظ للذھبي ص (  
وھو مولى أبي ُحذیفة آخى النبّي بینھ ویبن أبي بكر ھو بدري، وسالم ھذا ھو الذي قال عمر عندما أراد أن . فقھ من سالمإبراھیم أ
 .لو كان سالم مولى أبي حذیفة حّیًا الستخلفتھ: یستخلف

 ــــــــــــــــــــــــ  
الدرداء،  وسمع من عمر وعثمان وعلّي وابن مسعود وأبيعلقمة بن قیس بن عبداهللا فقیھ العراق ولد في حیاة النبّي : علقمة*   

وكان من أنبل أصحابھ، وكان فقیھًا إمامًا ثبتًا، وكان ناس من الصحابة یستفتونھ، وروى عنھ إبراھیم النخعي والشعبي مات سنة 
قدیمًا الشعبي والنخعي  وقد أدرك أبو حنیفة! لوال فضل الصحبة لقلُت علقمة أفقھ من ابن عمر: وقال أبو حنیفة).  ھـ 60(

 ).من كتاب اإلنتقاد 132ص (وغیرھما من األكابر 
مسروق األجدع اإلمام الكوفي الفقیھ أحد األعالم أخذ عن عمر وعلّي ومعاذ وابن مسعود وُأبي وكان أعلم : مسروق**   

 ). ھـ 63(بالفتوى من ُشریح، أخذ عنھ إبراھیم والشعبي وخلق، توفى سنة 
ھو القارئ ): 2ج 105ـ  102ص (ھو أبو عبد الرَّحمن بن یزید النخعي قال عنھ أبو نفیح في ُحلیة األولیاء :األسود***   

 ).75أو  74(القّوام الساري الّصوام، الفقیھ األثیر ـ كان أحد الثمانیة الذین انتھى إلیھم الزھد، مات سنة 
كان األعمش أقرأھم لكتاب اهللا وأحفظھم للحدیث وأعلمھم : شیخ اإلسالم، رأى أنس بن مالك وغیره قال ابن عیینھ: األعمش )312(

)  ھـ 128(عّالمة اإلسالم، لم تفتھ التكبیرة اُألولى مات سنة : بالفرائض، وكان یسّمي المصحف في صدقھ، وقال فیھ یحیى القطان
 ). ھـ 87(ولد سنة 

ما رأیت أحفظ منھ، إنَّھ فوق مالك في كلِّ : شیخ اإلسالم، سّید الحفاظ أبو عبداهللا الثوري الكوفي الفقیھ قال القّطان فیھ: الثوري) 313(
 ). ھـ 161(یث واحد، مات بالبصرة سنة لو أردنا أن نحّدثكم بالحدیث كما سمعناه ما حّدثناكم بحد: شيء، ومن قولھ

لم یكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور حّدث عن أبي : اإلمام الحافظ الحّجة أحد األعالم قال ابن مھدي: منصور بن الُمعتمر) 314(
مش والثوري وشعبة وغیرھم مات سنة وائل وربعي بن خراش وإبراھیم وسعید بن جبیر والشعبي وطبقتھم، وروى عنھ األع

 ). ھـ 132(



ج  360وشرح نھج البالغة ص  8ج  109والبدایة والنھایة البن كثیر ص  2ج  348ص 
1.( 

 

 

 أبو حنیفة وأصحابھ

ثّم یأتي بعد النخعي وأصحابھ شیخ أئمة الفقھ أبو حنیفة وأصحابھ الفقھاء األعالم، ال 
لیزیدوا علیھا، فإذا كان النخعي وأصحابھ لیؤیدوا آراء من سبقھم في أبي ُھریرة فحسب، بل 

یجدون في أحادیث أبي ُھریرة شیئًا وأنَّھم كانوا یدعون منھا، وال یأخذون إّال ما كان من 
حدیث جّنة أو نار ـ كما علمت ذلك من أقوالھم التي قرأتھا آنفًا ـ فإّن أبا حنیفة وأصحابھ 

المیة ـ ال یثقون جمیعًا بأبي ُھریرة وال واآلخذین بمذھبھ ـ وھم شطر كبیر من اُألّمة اإلس
 :یأخذون بروایاتھ كّلھا وھاك طرفًا مّما جاء عنھم في ذلك

 :عن أبي حنیفة أّنھ قال) صاحب أبي حنیفة(روى محّمد بن الحسن 

ُأقلد من كان من القضاة المفتین من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلّي، والعبادلة 
ُأقلد جمیع الصحابة وال : وفي روایة. فھم برأیي، إّال ثالثة نفرالثالثة، وال أستجیز خال

فقیل لھ في ذلك ) أنس بن مالك وأبو ُھریرة وسمرة(أستجیز خالفھم برأیي إّال ثالثة نفر 
أّما أنس فاختلط في آخر عمره، وكان ُیستفتى فیفتي من عقلھ، وأنا ال ُأقلد عقلھ، وأّما : فقال

، ومن غیر أن یعرف )315(ما سمع من غیر أن یتأمل في المعنى أبي ُھریرة فكان یروي كّل
 .)316(المنسوخ  الناسخ من

                                                           
یشیر أبي حنیفة في قولھ عن أبي ُھریرة ـ إنَّھ كان یروي كّل ما سمع من غیر أن یتأّمل المعنى إلى حدیث رواه مسلم عن ) 315(

رواه . حسب المرء من الكذب أن یحّدث بكلِّ ما سمع: وقال عمر» كفى بالمرء كذبًا أن یحّدث بكلِّ ما سمع«حفص بن عاصم 
 .مسلم

ـ وقال عبد الرَّحمن بن ) جامع بیان العلم وفضلھ 3ج  124(أقلل الروایة تفقھ : سمعت ابن شبرمة یقول: وقال خالد بن عبداهللا  
وابن مھدي من كبار علماء (ال یكون إمامًا في الحدیث من تتبع شواذ الحدیث، أو حّدث بكلِّ ما سمع، أو حّدث عن كّل أحد : مھدي

 ).من نفس المصدر 47ص ) (تعدیلالجرح وال
ومن أمثال أكثم بن صیفي ) من نفس المصدر 132ص (وقال ابن أبي لیلى ال یفقھ الرجل في الحدیث حّتى یأخذ منھ ویدع   

 ).من كتاب المعمرین للسجستاني 13ص (» المكثار كحاطب لیل، ومن أكثر أسقط«
ث الثالث في بیان حال الراوي من كتاب مرآة اُألصول في شرح مرقاة الوصول، تألیف محّمد بن فراموز المعروف من البح) 316(

وھو إن ُعرف بالروایة وَشّھر بھا، ) 115(وھو مخطوط بدار الكتب المصریة رقم )  ھـ 885(بمال خسرو الحنفي المتوفى سنة 
دین والعبادلة وزید ومعاذ وعائشة رضوان اهللا علیھم أجمعین تقّبل الروایة منھ فإن كان ذلك المعروف بھا فقیھًا كالخلفاء الراش

وإن لم یكن فقیھًا كأبي ُھریرة وأنس رضي اهللا عنھما فترّد روایتھ إن لم یوافق الحدیث ... مطلقًا، أي سواء وافق القیاس أو خالفھ
وھو مّما روى أبو ُھریرة، وقال المؤّلف إّن ھذا الحدیث مخالف  الذي رواه قیاسًا أصًال، حّتى إن وافق قیاسًا مثل حدیث المصراة

 .للقیاس الصحیح وسترى الكالم عنھ في الصفحة التالیة



صلى اهللا علیھ (الخبر یجیئني عن رسول اهللا: قلت ألبي حنیفة: وروى أبو یوسف قال

. إذا جاءت بھ الرواة الثقاة عملنا بھ، وتركنا الرأي: فقال! ما نصنع بھ! یخالف قیاسنا)وآلھ
: وعلّي وعثمان؟ قال: اھیك بھما، فقلتن: ما تقول في روایة أبي بكر وعمر؟ قال: فقلت

والصحابة كّلھم عدول ما عدا رجاًال، وعّد منھم أبا : كذلك، فلّما رآني ُأعّد الصحابة، قال
 .)317(ُھریرة وأنس بن مالك

وفي األحكام . )318(أّما روایة أبي ُھریرة فشكَّ فیھا قوم لكثرتھا: وقال ابن األثیر
 :)319(لآلمدي

: إّن الصحابة أنكرت على أبي ُھریرة كثرة روایتھ حّتى قالت عائشة رضي اهللا عنھا
 .رحم اهللا أبا ُھریرة لقد كان رجًال مھذارًا في حدیث المھراس

في مجلس الرشید فتنازع القوم فیھا وعلت أصواتھم فاحتج  )320(وجرت مسألة المصراة
أبو ُھریرة متھم فیما : یث الذي رواه أبو ُھریرة فرّد بعضھم الحدیث وقالبعضھم بالحد

 .یرویھ ـ ونحا نحوه الرشید

 .)321(وسّبھ عمرو بن عبید وطعن في روایتھ

رضا والدكتور ومن الذین انتقدوا أحادیث أبي ُھریرة في ھذا العصر السّید محّمد رشید 
 .والدكتور أحمد أمین والدكتور محّمد توفیق صدقي وغیرھم )322(طھ حسین

                                                                                                                                                                                     
 :وقال عبد الوھاب الشعراني وھو من أئمة الشافعیة الكبار في كتابھ المیزان  
لو رأیت رأیًا ورأى أبو بكر رأیًا أكنت تدع رأیك : )رضي اهللا عنھ(قلت لإلمام أبي حنیفة : وكان أبو مطیع البلخي یقول  

نعم، وكذلك كنت أدع رأیي لرأي : أرأیت لو رأیت رأیًا ورأى عمر رأیًا أكنت تدع رأیك لرأیھ؟ فقال: فقلت لھ. لرأیھ؟ قال نعم
لثانیة المطبعة األزھریة الطبعة ا 1ج  58ص  - عثمان وعلّي وسائر الصحابة ما عدا أبي ُھریرة وأنس بن مالك وسمرة بن ُجندب 

 ). ھـ 1317(المصریة سنة 
ورة ھذا ھو رأي أبي حنیفة في أبي ُھریرة وھو من نعلم شیخ فقھاء أھل السّنة، وأّول األئمة األربعة أصحاب المذاھب المشھ) 317(

لدى الجمھور ـ والذي أدرك عصر الصحابة، وھو من أصل فارسي، أخذ الفقھ عن جعفر الصادق وعن إبراھیم النخعي من أكبر 
في والیة عبد )  ھـ 80(، ولد سنة )رضي اهللا عنھ(فقھاء عصره، وسمع الحدیث من الشعبي واألعمش وقتادة، ولھ تاریخ طویل 

 .ي السنة التي ولد فیھا اإلمام الشافعيوھ) 150(الملك بن مروان وتوفى سنة 
 .أما الشیعة وبخاصة اإلمامیة منھم فإّنھم ال یثقون بأبي ُھریرة وال بروایاتھ مھما كانت  

 .من كتاب المثل السائر 81و 80ص ) 318(
 .األحكام لآلمدي 2ج  106ص ) 319(
لب، إلیھام المشتري أنَّھا غزیرة اللبن، وسبب رّد ھي الناقة أو البقرة ُیجمع اللبن في ضرعھا وُیحبس أّیامًا بغیر ح: والمصراة) 320(

أّنھ مخالف لألقیسة بأسرھا، فإّن حلب اللبن تعد، وضمان التعدي یكون بالمثل ـ أو بالقیمة ـ والصاع » المصراة«الحنفیة لحدیث 
 .من التمر لیس بواحد منھا

كلكم طالب صید : فجر اإلسالم، وعمرو بن عبید ھذا كان تلمیذًا للحسن واشتھر بالزھد والورع وفیھ یقول المنصور 361ص ) 321(
من البیان  94ما بقي أحد یستحى منھ ـ ص : ولما مات ابن أبي لیلى وعمرو بن عبید قال أبو جعفر المنصور. بیدغیر عمرو بن ع

 .في رجوعھ من الحج)  ھـ 145(توفى سنة . ومن العجیب أنَّھم تجافوا الروایة عنھ. والتبیین



 

 

 حتى المعتزلة

وأبو : یثقون بھ، وال یأخذون بأحادیثھ،قال أبو جعفر اإلسكافي وكذلك المعتزلة فإنَّھم ال
: ُھریرة مدخول عند شیخونا ـ أي شیوخ المعتزلة ـ غیر مرضي الروایة، ضربھ عمر وقال

، والمعتزلة فرقة )323(قد أكثرَت من الروایة، وأْحر بك أن تكون كاذبًا على رسول اهللا إلخ
 .یرة من فرق المسلمین ال یستھان بھاكب

 

 التحّفظ من حدیثھ

وقد مّر بك في الكالم عن أخذ أبي ُھریرة عن كعب األحبار وسیأتیك فیما بعد ما رواه 
مسلم وأحمد بن حنبل من طلب التحّفظ من حدیثھ ـ وإلیك ما ذكره في ذلك الحافظ ابن كثیر 

 .)324(في البدایة والنھایة

اتقوا اهللا وتحّفظوا في الحدیث، فواهللا لقد : قال مسلم بن الحجاج عن ُبسر بن سعید قال
 رأیتنا نجالس أبا ُھریرة فیحّدث عن رسول اهللا

ویحّدثنا عن كعب األحبار، ثمَّ یقوم، فأسمع بعض من كان معنا یجعل حدیث رسول اهللا عن 
یجعل ما قالھ كعب عن رسول اهللا، وما قالھ : وفي روایة. حدیث كعب عن رسول اهللاكعب، و

 .رسول اهللا عن كعب، فاتقوا اهللا وتحّفظوا في الحدیث

أبو ُھریرة كان یدلس أي ما سمعھ من كعب : سمعت شعبة یقول: وقال یزید بن ھارون
كر، وكأن شعبة یشیر إلى ذكره ابن عسا. وما سمعھ من رسول اهللا، وال ُیمّیز ھذا من ھذا

من أصبح ُجنبًا فال صیام لھ، فإنَّھ لّما حوقق علیھ، قال أخبرنیھ مخبر ولم أسمعھ من : حدیث
 .وغیر ذلك)  اھـ(رسول اهللا 

 

 وماذا بعد ذلك؟

                                                                                                                                                                                     
على حدیث أبي ُھریرة الذي رواه الشیخان عن اإلسالم واإلیمان وذكر من ) مرآة اإلسالم(عّلق الدكتور طھ حسین في كتابھ ) 322(

وأّن  أّما أشراط الساعة التي جاءت في الحدیث،: فقال! أشراط الساعة أنَّھا إذا ولدت األمة ربھا، وإذا تطاول رعاة اإلبل في البنیان
، 211ص (الرجل الذي جاء یسأل النبّي كان جبریل أقبل یعلم الناس دینھم، فإّنا نتركھ ألبي ُھریرة ولمن روى عنھ یحملون تبعتھ 

212.( 
 .من شرح نھج البالغة 1ج  360ص ) 323(
 .البدایة والنھایة البن كثیر 8ج  109ص ) 324(



لیس ھذا الذي أوردناه آنفًا عن كبار الصحابة وأئمة التابعین، ومن بعدھم ھو كّل ما قیل 
تھ، ولو شئنا ألتینا بطوائف ُأخرى كثیرة من أقوال الذین تحررت في أبي ُھریرة وروایا

. عقولھم من رقِّ التقلید على مدِّ العصور، ولكّنا نكتفي بما أوردناه وھو كفایة وفوق الكفایة
ولو نحن استقرینا  كّل ما وّجھ إلى أبي ُھریرة من طعن وأحصیناه القتضى مّنا أن نفرد لھ 

 .كتابًا برأسھ

ذا الذي أوردناه عن الصحابة والتابعین وسواھم لم یكن لیصّد غیرھم أن على أّن ھ
یصّدقوه ویستمعوا إلیھ، وبخاصة بعد أن خال لھ الجّو بموت كبار الصحابة، ومن كان 
یخشاھم في حیاتھم، وتفّرق أكثرھم في األمصار التي افتتحت، ثّم أعانھ على ذلك إنضواؤه 

صبح من أنصارھم ودعاتھم، وناھیك بالسیاسة إذا ھي ظاھرت تحت لواء بني ُأمّیة، وأّنھ قد أ
 .أحدًا فإنَّھ ینقلب ذا قّوة ونفوذ بعد أن لم یكن لھ قیمة وقدر

ولقد كان ألمر أبي ُھریرة أن ینتھي وتتجلى حقیقتھ بعد غروب شمس دولة بني ُأمّیة، 
تیح لھذه الروایات ونسخ ظلھا عنھ فیبدو للناس على حقیقتھ ویتخلصوا من روایاتھ، ولكن ُأ

، فعصمتھ وغیره )عدالة الصحابة المطلقة(أن تبقى على مّر القرون ـ وذلك بظھور بدعة 
من الصحابة من أن یّتجھ إلیھم تجریح مھما ارتكبوا من ذنب، أو اقترفوا من إثم، أو ُیصّوب 

ُسّنة ُمّتبعة، ) البدعة(إلى روایاتھم نقد مھما كان فیھا مّما یستوجب الطعن، وقد أصبحت ھذه 
 .ولم یأخذ بھا ُرمي بالمروق والزندقة. بل قاعدة من قواعد علم األصول، َمن خرج علیھا

أثرھا وخطرھا على عقائد الدین وأحكامھ وآدابھ ومبادئھ، ) البدعة(ولقد كان لھذه 
 وُأوصدت األبواب أمام الباحثین في تاریخ الصحابة ونقد مروّیاتھم، ومنعتھم من أن یتولوھم

بالدراسة التحلیلیة المتبعة في ترجمة الرجال والبحث عن حقیقة آثارھم النَّ بساطھم قد طوى 
بزعمھم كأّنھم لیسوا ُأناسي بل ھم طبقة فوق ذلك خلقھم اهللا ُمنّزھین عن الخطأ والنسیان 
د والوھم ـ ولوال ھذه البدعة التي تحّرم بھا أبو ُھریرة لكان أكبر من توّجھ إلیھ سھام النق

وألنَّھ أصبح آمنًا من كلِّ نقد أرخى لنفسھ العنان، ! والتجریح، إن في شخصھ وإن في روایاتھ
في أن یتحّدث بما یشاء بغیر أن یخشى أحدًا، وأمعن في الروایة حّتى طمى سیلھا، وعال 
 مّدھا، وزخرت كتب الحدیث باُأللوف المؤّلفة منھا، برغم ما بّیناه في محلھ من كتابنا ھذا من

إّال عامًا وبعض عام ـ ومّما یدعو إلى األسى أن تجد ھذه  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّنھ لم ُیصاحب النبّي
المرویات َمن یدافعون عنھا على ما فیھا من مشكالت وخرافات وما ُیخالف العلم، أو یصادم 

سان العقل، أو یقف في سبیل أغراض الدعوة اإلسالمیة، التي قام أساسھا على إسعاد اإلن
 .وُرقي العمران، وأنَّھا صالحة لكلِّ زمان ومكان



وإذا كّنا ھنا ال نستطیع أن نتوسع في بیان الضرر الذي نجم عن األخذ بعدالة الصحابة، 
بعد أن كسرنا لذلك فصًال برأسھ في كتابنا األضواء، فإّنا نقتصر ھنا على إیراد كلمة قیمة 

ُھریرة خاّصة، ولوالھا لبدا أمر ھذا  ت أبيوجیزة تفصح عّما كان من أثر ضار في روایا
الصحابي على غیر ما یفھم الجمھور، وھذه الكلمة لیست لنا حّتى ال یقال إّننا قد جئنا بھا 

رضي اهللا (لنعزز ما كتبناه، وإّنما ھي إلمام جلیل من أئمة المسلمین ھو السّید رشید رضا قال 

 :)325()عنھ

انفرد بأحادیث كثیرة كان بعضھا موضع اإلنكار، أو مظنتھ، لغرابة موضوعھا إنَّھ 
ببعض المغیبات التي تقع بعده، ویزاد على ذلك، أّن ) ص(كأحادیث الفتن، وإخبار النبّي

بعض تلك المتون غریب في نفسھ ـ ولو انفرد بمثلھ غیر صحابي لعّد من العلّل التي یتثبت 
ولذلك نرى . )326(وف عند نقاد الحدیث، أھل الجرح والتعدیلبھا روایتھ ـ كما ھو المعر

 .)327(»الناس ما زالوا یتكّلمون في بعض روایات أبي ُھریرة

وھو ُیبّین أّن َبَطَلّي اإلسرائیلیات، وینبوَعّي الخرافات، ھما كعب األحبار  )رحمھ اهللا(وقال 
 :ووھب بن منبھ

لیھما فإّن الصحابة رضي اهللا وما یدرینا أّن كلَّ تلك الروایات ـ أو الموقوفة منھ ـ ترجع إ
عنھم لم یكونوا یذكرون ما یسمع بعضھم من بعض، ومن التابعین على سبیل الروایة والنقل، 
بل یذكرونھ من غیر عزو غالبًا، وكثیرون من التابعین كذلك، بل أكثر ما روي عن أبي 

: ، أو بقولھولذلك روى أكثر عنھ عنعنة) ص(ُھریرة من األحادیث المرفوعة لم یسمعھ منھ
 .)328(وأقلھ بلفظ، سمعت رسول اهللا یقول كذا) ص(قال رسول اهللا

لو طال ُعْمر ُعَمر حّتى مات أبو ُھریرة لما وصلت إلینا تلك األحادیث : )رحمھ اهللا(وقال 
 .)329(ثیرةالك

 

 !اعتراف أبي ُھریرة بأنَّھم كانوا یكّذبونھ

ولقد سمع أبو ُھریرة بُأذنیھ ما ُیزن بھ من قوارص الكالم، ورأى بعینھ ما یلقاه ـ أینما 
أن یعترف غیر مّرة بما كان ولى وجھھ ـ من قوارع األتھام، فلم یجد مناصًا ـ تلقاء ذلك ـ إّال 

                                                           
 .مجلة المنار 19ج  97ص ) 325(
; ولكم من یجرؤ على تجریح أبي ُھریرة وھو محسن بقالع الصحبة، وقد أوصدوا باب الجرح والتعدیل دون الصحابة جمیعًا ) 326(

 .وفتحوه على مصراعیھ لیدخل فیھ الناس كاّفة
 .ولكن ال یزال بیننا من یقذفون الذین یتكلمون في روایات أبي ُھریرة ویرمونھم بالزندقة) 327(
 .لھذا العّالمة كالم نفیس أوسع من ذلك في أبي ُھریرة وما روي تجده منشورًا فیما بعد من كتابنا ھذا) 328(
 .من مجلة المنار 10ج  851ص ) 329(



، وھذا مّما ال یسمع من غیره )ص(ُیرمى بھ من اإلنكار علیھ وتكذیبھ، فیما یروي عن النبّي
 :من الصحابة جمیعًا، وھاك بھذه اإلعترافات التي كان یصرح بھا جھارًا أمام الناس

الحقیقة عام الفرقة لما َقِدَم العراق مع معاویة في العام الذي سّموه عام الجماعة ـ وھو في 
ـ جثا على ركبتیھ في مسجد الكوفة وجعل یضرب صلعتھ مرارًا، یلفت الناس بذلك إلیھ 

یا أھل العراق أتزعمون : وحین اجتمعوا علیھ، أھاب بھم) ویلفت كذلك معاویة وحاشیتھ(
 .)330(أّني أكذب على رسول اهللا الحدیث

أال : خرج إلینا أبو ُھریرة فضرب بیده على جبھتھ فقال: وروى مسلم عن أبي رزین قال
: أال وإّني سمعت رسول اهللا یقول! لتھتدوا وأضل) أّني أكذب على رسول اهللا(إنَّكم تحّدثون 

 .ال یمشي في اُألخرى حّتى یصلحھاإذا انقطع شسع أحدكم ف

ونحن ال یعنینا من ھذا الحدیث إّال اعترافھ الصریح بأنَّھم كانوا یتھمونھ بالكذب، وأّن 
ھذا اإلتھام قد استفاض بین الناس، حّتى أصبح یالحقھ في كلِّ مكان، فمّرة في العراق، 

ظن أّنھ قد صدر عن النبّي أّما نّص الحدیث فما ن! ومرارًا في غیر العراق من سائر اآلفاق
 !ألنَّھ في أمر تافھ ال یعني النبّي بمثلھ، وإّنما یعنى بھ أبو ُھریرة ألنَّھ یتفق مع عقلھ وتفكیره

 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(أبو ُھریرة یعترف كذلك بأنَّھ لیس على الحال التي فارق علیھا محّمدًا 

صلى اهللا (الحال التي فارق علیھا محّمدًا ولقد كان أبو ُھریرة یعترف كذلك بأنَّھ لیس على 

 .)علیھ وآلھ

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(رأیت نفرًا من أصحاب النبّي: قال أبو نعیم فیما رفعھ إلى السدي أّنھ قال
منھم أبو سعید الخدري وأبو ُھریرة، كانوا یرون أّنھ لیس أحد منھم على الحال التي فارق 

 .)331()لھصلى اهللا علیھ وآ(علیھا محّمدًا 

 .من نقل ھذه اإلعترافات وحسُبنا ما قّدمناه منھا فھو كافوال نستزید 

! وعلى أّن أبا ُھریرة قد أكثر من الدفاع عن نفسھ، وأّنھ كان ُیعزز دفاعھ دائمًا بالقسم
وأّن الدولة بسلطانھا وقّوتھا كانت تؤیده وتعمل على درء التھم عنھ، ألنَّھ كان من أنصارھا 

! اتھ وبخاصة ما كان منھا في تأییدھا، والنیل من أعدائھاویھمھا أن ال یشك الناس في مروّی
فإّن ذلك كّلھ لم ُیغّیر مّما اشتھر عنھ شیئًا، بل كان كالزبد الذي ال یلبث قلیًال حّتى یذوب، 

                                                           
 .سیقابلك نّص ھذا الحدیث كامًال فیما افتراه ضّد علّي من ھذا الكتاب) 330(
معجم األدباء والسدي الكبیر ھو إسماعیل بن عبد الرَّحمن كان ثقة مأمونًا أدرك جماعة من الصحابة منھم  7ج  16ـ  13ص ) 331(

سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو ُھریرة وروى عن ابن عباس وأنس وطائفة، وروى عنھ الثوري وشعبة وزائدة وغیرھم مات 
 ).  ھـ 127(سنة 



وظل اتھام أبي ُھریرة مالزمھ ال ینفك عنھ، وسیظل قائمًا یأخذ بتالبیبھ، یتلقفھ الخلف عن 
 .السلف إلى أن یشاء اهللا

 

 التھكم بھ والسخریة منھ

ولم یقف األمر بھم وبھ عند تكذیبھ واإلنكار علیھ بل زاد على ذلك بأنَّھم كانوا یتھكمون 
 :بھ، ویسخرون منھ، وإلیك مثًال یستدل بھ على غیره

یا أبا : إّن رجًال من قریش أتى أبا ُھریرة في ُحّلة یتبختر فیھا فقال: فعن أبي رافع
، فھل سمعتھ یقول في حّلتي ھذه )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا ) الحدیث ُتكثر(ُھریرة، إنَّك 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت أبا القاسم أي النبّي: فقال) كأن كّل أمر كان ُیستخرج لھ حدیثًا(شیئًا؟ 
إّن رجًال ممَّن كان قبلكم بینما كان یتبختر في حّلة، إذ خسف اهللا بھ األرض فھو : یقول

 .)332(ما أدري لعّلھ كان من قومك، أو من رھطك) فواهللا(فیھا حّتى تقوم الساعة  یتجلجل

وھذا الرجل ـ كما یبدو من سؤالھ لم یكن مستفھمًا، وإّنما كان مستھزئًا متھكمًا، إذ لم یقل 
صلى (عن رسول اهللا ) ُتكثر: (، وإّنما قال لھ)لھصلى اهللا علیھ وآ(أحادیث رسول اهللا ) تحفظ(لھ إنَّك 

وانظر كیف ُیقسم أبو ُھریرة   ، وسیاق السؤال یدل كذلك على أّنھ كان یسخر منھ ـ)اهللا علیھ وآلھ
 .باهللا ـ في حدیث ھو ابن وقتھ ـ ولقد كان دائمًا ُیقسم ھذا القسم في أحادیث قد ال تصح

 

 أّول راویة اّتھم في اإلسالم

ا تقدم كیف أنكر كبار الصحابة على أبي ُھریرة وكیف كّذبوه وأّنھ نفسھ قد عرفت مّم
اعترف بتكذیبھم إّیاه، وعرفت كذلك كیف امتد ھذا التكذیب وذاك اإلنكار، إلى ما بعد 
الصحابة على مدِّ العصور حّتى وصل إلى عصرنا ھذا، وھذا اإلتھام لم یوّجھ إلى غیره من 

 .الصحابة جمیعًا

 :یقول)رحمھ اهللا(لك كتب الكاتب اإلسالمي البلیغ مصطفى صادق الرافعي ومن أجل ذ

كان أبو ُھریرة أكثر الصحابة روایة ـ ولھذا كان عمر وعثمان وعلّي وعائشة ُینكرون 
عائشة أشّدھم إنكارًا علیھ، لتطاول علیھ ویّتھمونھ ـ وھو أّول راویة اتھم في اإلسالم ـ وكانت 

 .)333(األّیام بھا وبھ إذ توفیت قبلھ بسنة

 

 )ص(جزاء الكذب على رسول اهللا
                                                           

 .من البدایة والنھایة البن كثیر 8ج  108ص ) 332(
 .تاریخ آداب العرب 1ج  278ص ) 333(



تبّین لك مّما سقناه إلیك في ھذا الفصل أّن بعض الصحابة كّذبوا أبا ُھریرة في روایاتھ 
ا بعد الصحابة، وإلى الیوم وما بعد الیوم، وھو وال تكذیبًا صریحًا، وامتد ھذا التكذیب إلى م

، ومعلوم أّن جزاء الكاذب على رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(ریب فیما یرویھ عن رسول اهللا 
َمن كّذب علّي فلیتبوأ مقعده من «: أن یتبوأ مقعده من النار كما في حدیثھ الصحیح )صلى اهللا علیھ وآلھ(

: ، وفي اختصار علوم الحدیث قال ابن حنبل، وأبو بكر الحمیدي، وأبو بكر الصّیرفي  »النار
وإن تاب على الكذب بعد  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ال ُتقبل روایة من كذب في أحادیث رسول اهللا 

 .)334(ذلك

 .)335(حدیثھمن كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من : وقال السمعاني

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا  اتفق العلماء على تغلیظ الكذب على رسول: وقال الحافظ ابن حجر
وأّنھ من الكبائر حّتى بالغ الشیخ أبو محّمد الجویني فحكم بكفر َمن وقع منھ ذلك وكالم ابن 

 .)336(العربي یمیل إلیھ

*** 

 

  دولة بني ُأمّیة وكیف نشأت

 

 

 )337(دولة بني ُأمّیة وكیف نشأت

 

وال تحمل بني ُأمّیة، وبني أبي معیط على ! إذا ولیت أمر المسلمین فاتق اهللا«
 .»رقاب المسلمین

 من وصیة عمر بن الخطاب لعثمان بن عفان

 

اتصاًال وثیقًا، مّما ال ریب فیھ أّن أبا ُھریرة قد اتصل بدولة بني ُأمّیة، وبني أبي معیط 
فتشیع لھا، وحطب في حبلھا، واستظل بظلھا، وناصرھا ما استطاع إلى ذلك سبیًال، ومن 
أجل ذلك ظفر بمكانة عظیمة لدیھا فغمرتھ بأعطیاتھا، ومألوا یدیھ من نوالھا، وجدیر بنا قبل 

                                                           
 .اختصار علوم الحدیث 111ص ) 334(
 .من التقریب للنووي 14ص ) 335(
 .فتح الباري 6ج  389ص ) 336(
ھذا الموضوع الخطیر یحتاج إلى أن یكسر لھ سفر كبیر برأسھ وقد أتینا ھنا بھذه الفذكلة لُنبّین أّن وضع الحدیث كان في زمن ) 337(

 .الحدیث لتأییدھا ھذه الدولة وأّنھ من اُألسس التي قامت علیھا، وأّن أبا ُھریرة كان أكبر من وضع



قامت، أن نعرض لھذا اإلتصال أن نوطئ بصدر من القول ُنبّین فیھ حقیقة ھذه الدولة وكیف 
، من أّول یوم قام فیھ بدعوتھ، وقعودھم )صلى اهللا علیھ وآلھ(وماذا كان من أمر زعمائھا من النبّي 

وشّن الحروب علیھ، ثّم ما كان بعد ذلك من أمر عثمان ! لھ كّل مرصد، وإمعانھم في أذاه؟
لُمنح والعطایا معھم ـ وھم قومھ ـ عندما استخلف، من میلھ إلیھم، ومحاباتھ إّیاھم، وإیثارھم با

من مال المسلمین بحقٍّ وبغیر حّق، وتمكینھم من حكم الوالیات الكبیرة في المملكة 
اإلسالمیة، لكي ُیمّھد بذلك لقیام دولة لھم، ثّم ما فعلھ معاویة ـ زعیم الفئة الباغیة مع اإلمام 

ارتكبھ یزید بعد ، وقلبھ الحكم من شورى عادلة إلى ُملك َعضوض، وما )علیھ السالم(علّي وبنیھ
ذلك مع الحسین، وما إلى ذلك مّما سجلھ التاریخ الصادق وخّلده على صفحاتھ ـ وذلك كّلھ في 

، حّتى إذا ما تجلى أمر ھؤالء القوم وبدت حقیقتھم ناصعة أمكن تعلیل ما   عرض وجیز ـ
اتخذوه في حكمھم من ضروب الرغبة والرھبة، والضغط والقھر بالمال مّرة، وبالسیف 

 .ارة، لتأیید دولتھم، وحفظ ملكھمت

 

 جذور اُألموّیة

إّن قیام الدولة اُألمویة لھ جذور عمیقة ُتضرب في أحشاء الزمن البعید في الجاھلیة، 
یجب على كلِّ َمن یتصدى لتاریخ ھذه الفترة من الزمن أن ینفذ إلیھا ویتعمقھا، وأن یصّورھا 

ـ وھذه الجذور ترجع إلى ما كان من  الناستصویرًا صادقًا، ثّم یعرض صورتھا جلّیة على 
شنآن متأصل في صدر بني ُأمّیة لبني ھاشم قبل اإلسالم، وظل ھذا الشنآن یؤج بینھما على 

بدعوتھ، كان ھؤالء القوم أسرع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ـ حّتى إذا ظھر النبّي  مدِّ الزمن نارًا وسعیرًا
جلوه بالمعارضة، وتولوه باألذى حسدًا من عند الناس إلى معارضتھ، والتصدي لدعوتھ، فعا

أنفسھم، ولم یذروه ینشر دعوتھ، وُیبّلغ رسالتھ، بل أضرموا علیھ حربًا ضروسًا، اتصلت 
بینھم وبینھ حوال عشرین سنة إلى أن ُفتحت مّكة بنصر اهللا، فُغلبوا ھنالك وانقلبوا صاغرین، 

ش بعد أن ُقتل صنادیدھم في وقعة بدر ولم یجد أبو سفیان الذي كانت لھ الزعامة في قری
 ...مناصًا من أن یستسلم، وأن ُیسلم مرغمًا ھو وأوالده، ومنھم معاویة

ولما كان إسالمھم ھذا ظاھرًا لم یجاوز حناجرھم، ولّما یدخل اإلیمان في قلوبھم، فقد 
ن حقد ظلوا على ما بأنفسھم، ُمضمرین ُبغضھم القدیم، ومقتھم الموروث، وما أربى علیھ م

جدید یأكّل صدورھم ـ أن تظھر النبّوة في بني ھاشم أعدائھم، وأن أیقنوا أّن دعوة ھذا النبّي 
ستقضي إلى األبد على نفوذھم بمّكة التي كانت یومئذ خالصة لھم، وتمحوا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(

الدوائر،  )وآلھ صلى اهللا علیھ(ـ ولبّثوا من أجل ذلك كّلھ یتربصون بالنبّي  سیطرتھم على أھلھا
ویرتقبون أن تتاح لھم فرصة فیعیدوا الَكّرة لكي یستعیدوا مجدھم الذاھب، ویستردوا نفوذھم 

 .الباعد



بالرفیق األعلى، حّتى أسرعوا إلى إشعال نار الفتنة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وما أن ُلحَق النبّي 
ما كانوا یمكرون، إذ لم یدع لھم  لیعیدوھا جذعة، ولكّنھم خابوا فیما كانوا یبتغون، وحاّق بھم

أبو بكر وعمر وعلّي أي منفذ إلیھ ینفذون، إلى أن ُقتل عمر بمؤامرة أثیمة، وھنالك أماطوا 
عن وجوھھم أقنعة النفاق، وأخذوا یسعون بكلِّ ما استطاعوا في سبیل قیام دولة منھم بعد أن 

في ظروف ال نتوسع بتفصیلھا طال ارتقابھم، وشدَّ من عزمھم أن اسُتخلف عثمان بعد عمر 
وكان ُأموّیًا منھم ـ فما لبث أن وطأ لھم ولبني أبي معیط من رقاب المسلمین وخالف بذلك  ـ

 .وصیة عمر

 

 ما كان بین بني ُأمّیة وبني ھاشم في الجاھلیة

أّما ما كان بین بني ُأمّیة وبني ھاشم في الجاھلیة، فإّنا ندع القول فیھ للمؤّرخ الكبیر 
 .»النزاع والتخاصم فیما بین بني ُأمّیة وبني ھاشم«یزي فقد سّجلھ في كتابھ المقر

 :وإلیك بعض ما قالھ في ذلك

 )338(إّني كثیرًا ما كنت أتعجب من تطاول بني ُأمّیة إلى الخالفة مع ُبعدھم من جذم«
وأین بنو ! كیف حدثتھم أنفسھم بذلك: وقرب بني ھاشم، وأقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

ولعینھ من ھذا الحدیث، مع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ُأمّیة، وبنو مروان بن الحكم طرید رسول اهللا 
ثّم شّدة عداوة بني ُأمّیة لرسول اهللا ! تحكم العداوة بین بني ُأمّیة وبني ھاشم في أّیام جاھلیتھا

ومبالغتھم في أذاه، وتمادیھم على تكذیبھ فیما جاء بھ من بعثھ اهللا عزَّوجل  )لھصلى اهللا علیھ وآ(
! بالھدى ودین الحّق، إلى أن فتح مّكة شرفھا اهللا تعالى فدخل من دخل منھم في اإلسالم

فلعمري ال ُبعد أبعد مّما كان بین بني ُأمّیة وبین ھذا األمر، إذ لیس لبني ُأمّیة سبب إلى 
 ...بینھم وبینھا نسب الخالفة، وال

وقد كانت المنافرة ال تزال بین بني ھاشم، وبین بني عبد شمس بحیث أّنھ یقال إّن ھاشمًا 
وعبد شمس ولدا توأمین فخرج عبد شمس في الوالدة قبل ھاشم وقد لصقت إصبع أحدھما 

 .ذلكبجبھة اآلخر فلما ُنزعت َدمى المكان فقیل سیكون بینھما أو بین ولدیھما دم فكان ك

 :إّن جباھھما كانت ملتصقة بعضھا ببعض، فأخذ السیف ففرق بین جباھھما: ویقال

وكانت المنافرة بین ھاشم بن عبد مناف بن قصي، وبین ابن أخیھ ُأمّیة ابن عبد شمس بن 
 .عبد مناف، وأصبح ھاشم بعد ھذه المنافرة منفردًا بزعامة بني عبد مناف بمّكة

أّن ھاشمًا كانت إلیھ : منافرة كما ذكر المقریزيوخالصة القول في أمر ھذه ال
: مع السقایة وكان رجًال موسرًا، وكان إذا حضر موسم الحج قام في قریش فقال )339(الرفادة

                                                           
 .أصلھ: جذم كّل شيء) 338(
 .الرفادة من الرفد وھي اإلعانة، رفده یرفده رفدًا أعطاه) 339(



م زوار اهللا یعظمون یا معشر قریش، إنَّكم جیران اهللا وأھل بیتھ، وإنَّكم یأتیكم في ھذا الموس
حرمة بیتھ وھم ضیف اهللا وأحّق الضیف بالكرامة ضیفھ، وقد خّصكم اهللا بذلك فأكرموا 
ضیفھ وزواره واغنوھم وأعینوھم فكانت قریش ترافد على ذلك كّل على قدره، فیضمھ ھاشم 

 وكان یطعم... إلى ما أخرج من مالھ ویكمل العجز، وكان یخرج ماًال كثیرًا في كلِّ سنة
ھؤالء الضیوف وَیثرد لھم الخبز واللحم والسمن والسویق والتمر، ویحمل لھم الماء حّتى 

وكان ھاشم ھذا ُیسّمى عمرًا وإّنما قیل لھ ھاشم لھشمھ الَثرید بمّكة، . یتفرق الناس لبالدھم
وكان ُأمّیة بن عبد شمس ذا مال فتكّلف أن یفعل كما فعل ھاشم من إطعام قریش فعجز عن 

ھاشمًا على خمسین ناقة ُسود  )340(مت بھ ناس من قریش وعابوه، فغضب ونافرذلك فش
الحدّق ُتنحر بمّكة وعلى جالء عشر سنین وجعال بینھما الكاھن الخزاعي جد عمرو بن 

 :اھن فیما قالالحمق فقال الك

والقمر الباھر، والكواكب الزاھر، والغمام الماطر، وما بالجّو من طائر، وما اھتدى «
بعلم مسافر، من مخبر وغائر، ولقد سبق ھاشم ُأمّیة إلى المآثر، أّول منھ وآخر، وأبو 

 .»بذلك خابر )341(ھمھمة

من حضر وخرج ُأمّیة إلى الشام فأقام بھ عشر فأخذ ھاشم اإلبل فنحرھا، وأطعم لحمھا 
ولم یكن ُأمّیة في نفسھ ھناك، . فكان ھذا أّول عداوة وقعت بین بني ھاشم وبني ُأمّیة. سنین

وثّم ُأمور ُأخرى . مختصرًا)  ا ھـ(وإّنما رفعھ أبوه وبنوه، وكان مضعوفًا وصاحب عھار 
شم وُأمّیة ُیرجع إلیھا في كتاب التنازع ذكرھا المقریزي تزید في العداوة والبغضاء بین ھا

 .والتخاصم

ثّم تمادت العداوة بین البیتین حّتى قام سّید بني ھاشم أبو القاسم محّمد بن : قال المقریزي
وترك ما كانت تعبد من دون بمّكة یدعو قریشًا إلى توحید اهللا تعالى،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عبداهللا 

أبو أحیحة سعید بن العاص بن ُأمّیة، وعقبة : اهللا، فانتدب لعداوتھ جماعة من بني ُأمّیة منھم
،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وكان مؤذیًا لرسول اهللا . بن أبي معیط، والحكم بن أبي العاص بن ُأمّیة

من عذیري من ھذا  :)اهللا علیھ وآلھ صلى(وقد قال فیھ النبّي . یطلع علیھ وھو في حجرات نسائھ

، ثّم لعنھ وما ولد وغربھ عن المدینة، فلم یزل خارجًا عنھا بقّیة لو أدركتھ لفقأت عینھ! الوزغة
، وخالفة أبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما، فلّما استخلف )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا  حیاة رسول

 .رب على قبره ُفسطاطًاعثمان رّده إلى المدینة وولده مروان، ولما مات ض

التي الكت كبد حمزة بن  )342(ُعتبة بن أبي ربیعة بن عبد شمس، وھو أبو ھند: ومنھم
 .عبد المطلب، ومنھم الولید بن عتبة بن أبي ربیعة ـ والولید ھذا ھو خال معاویة ـ 

                                                           
 .نافر الرجل منافرة ونفارًا حاكم، وسّمیت منافرة ألنھم كانوا یقولون عند المفاخرة أنا أعّز نفرًا) 340(
 .أبو ھمھمة اسم الكاھن) 341(



بن حرب بن ُأمّیة  ، ومنھم أبو سفیان صخرشیبة بن ربیعة بن عبد شمس عّم ھند: ومنھم
یوم ُأحد، وُقتل من خیار أصحابھ سبعون  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قائد األحزاب، الذي قاتل رسول اهللا 

ـ وقاتل رسول اهللا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ما بین مھاجري وأنصاري، بینھم ُأسد اهللا حمزة عّم النبّى 
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولم یزل یحاد اهللا ورسولھ حتى سار رسول اهللا ... یوم الخندق )صلى اهللا علیھ وآلھ(

لفتح مّكة، فأتى بھ العّباس بن عبد المطلب رسول اهللا، وقد أردفھ ـ وكان صدیقھ وندیمھ في 
، سألھ أن یؤمنھ، فلّما رآه رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(الجاھلیة ـ فلّما دخل بھ على رسول اهللا 

بأبي : سفیان، ألم یأن لك أن تعلم أن ال إلھ إّال اهللا؟ فقال لھ ویلك یا أبا: قال لھ ) علیھ وآلھصلى اهللا(
واهللا لقد ظننت أّنھ لو كان مع اهللا غیره لقد أغنى ! أنت وُأّمي، ما أوصلك وأجملك وأكرمك

ھذه ففي النفس أما : یا أبا سفیان، ألم یأن لك أن تعلم أّني رسول اهللا؟ فقال: فقال. عّني شیئًا
فشھد ! ویلك اشھد بشھادة الحّق قبل أن ُتضرب عنقك: فقال لھ العّباس! منھا شيء

 ) علیھ وآلھصلى اهللا(، وقد اختلف في حسن إسالمھ فقیل إنَّھ شھد حنینًا مع رسول اهللا )343(وأسلم
 .)344(الجاھلیة  وكانت األزالم معھ یستقسم بھا، وكان كھفًا للمنافقین في

فكانت الروم إذا ظھرت قال أبو : وفي خبر لعبداهللا بن الزبیر أّنھ رآه یوم الیرموك قال
 :فإذا كشفھم المسلمون قال! إیھ بني األصفر: سفیان

 منھم مذكور وم ولم یبق*** وبنو األصفر الملوك ملوك الر 

، معاویة بن المغیرة بن أبي العاص بن ُأمّیة، وھو )صلى اهللا علیھ وآلھ(وممَّن حاربوا النبّي 
الذي جدع أنف حمزة ومّثل بھ، ومعاویة ھذا أبو عائشة أم عبد الملك بن مروان، وعبد الملك 

صلى اهللا علیھ ( ھذا أعرق الناس في الكفر، ألّن أحد أبویھ الحكم بن أبي العاص لعین رسول اهللا

 .وطریده، واآلخر معاویة بن المغیرة )وآلھ

ومنھم حّمالة الحطب واسمھا أم جمیل بنت حرب بن ُأمّیة ـ وإّیاھا عنى اهللا تعالى بقولھ 
 .)...تّبت یدا أبي لھب(: في سورة

وما من أحد من ھؤالء الذین تقدم ذكرھم، إّال وقد بذل جھده في عداوة : وقال المقریزي
، وبالغ في أذى من اتبعھ وآمن بھ، ونالوا منھم من الشتم وأنواع )صلى اهللا علیھ وآلھ(ل اهللا رسو

العذاب، حّتى فّر منھم مھاجرون إلى بالد الحبشة، ثّم إلى المدینة وُأغلقت أبوابھم بمّكة، فباع 

                                                                                                                                                                                     
 .ھند ھذه ھي زوج أبي سفیان وُأم معاویة) 342(
بما ال قبل لكم بھ، یا معشر قریش، أال إّني قد أسلمت فأسلموا فإّن محّمدًا قد أتاكم : لما أسلم أبو سفیان رجع إلى مّكة فصاح) 343(

یا ). تعیب علیھ استسالمھ لإلسالم بدون سابقة حرب(واهللا ما خدشت خدشًا، ! بئس طلیعة القوم أنت: فأخذت ھند برأسھ وقالت
 .أھل مّكة علیكم حمیت الدسم فاقتلوه، وترید ضخمھ وسمنتھ

ال تنتھي ھزیمتھم دون البحر، وقال فیھ حافظ الغرب ابن عبد البّر في : لّما انھزم المسلمون یوم حنین قال أبو سفیان) 344(
نسب إلى الزندقة وإّن لھ أخبارًا ردیة وإّن إسالمھ لم یكن سالمًا إّنھ كان كھفًا للمنافقین منذ أسلم، وكان في الجاھلیة ُی«: اإلستیعاب

 ).2ج  710و 709ص (



 ) علیھ وآلھصلى اهللا(أبو سفیان بعض دورھم وقضى من ثمنھا دینًا علیھ ـ وھّموا بقتل رسول اهللا 
غیر مّرة، وتناظروا في أمره لیخرجوه من مّكة أو یقیدوه ویحبسوه حّتى یھلك ـ وبالغ كّل 

الحبائل، بكلِّ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(منھم في ذلك بنفسھ ومالھ وأھلھ وعشیرتھ، ونصب لرسول اهللا 
 .)345(طریق سّرًا وجھرًا لیقتلھ

 

 

 ما قالھ الجاحظ في ذلك

ونردف ما قالھ المقریزي بصفحتین من رسالة بلیغة كتبھا الجاحظ في معنى ما نحن 
، ومن علّي )صلى اهللا علیھ وآلھ(بصدده، لتكونا دلیًال آخر على تصویر موقف األمویین من النبّي 

 .وبنیھ

: بالیا ومحن قال الجاحظ وھو یتحدث عن أمر قتل عثمان وما جّره على المسلمین من
ثّم ما زالت الفتن متصلة، والحروب مترادفة، كحرب الجمل وكوقائع صفین، وكیوم «

إلى أن قتل أشقاھا علّي بن أبي طالب رضوان اهللا علیھ فأسعده اهللا بالشھادة ... النھروان
ر، الحروب وتخلیة األمو )علیھ السالم(وأوجب لقاتلھ النار واللعنة، إلى أن كان اعتزال الحسن 

عند انتشار أصحابھ وما رأى من الخلّل في عسكره، وما ُعرف من اختالفھم على أبیھ، 
وكثرة تلّونھم علیھ، فعندھا استوى معاویة على الُملك، واستبدَّ على بقیة الشورى وعلى 

وما كان عام ! جماعة المسلمین من األنصار والمھاجرین، في العام الذي سّموه عام الجماعة
والعام الذي تحّولت فیھ اإلمامة ملكًا ! ان عام فرقة وقھر وجبریة وغلبةبل ك! جماعة

، ثّم ما زالت معاصیھ من جنس ما حكینا، وعلى منازل  ...كسروّیًا، والخالفة غصبًا قیصرّیًا
رّدًا مكشوفًا وجحد حكمھ جھدًا ظاھرًا، في  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ما رتبنا، حّتى رّد قضیة رسول اهللا

راش وما یجب للعاھر، مع اجتماع األّمة أن سمّیة لم تكن ألبي سفیان فراشًا، وأّنھ إّنما ولد الف
 .)346(كان بھا عاھرًا، فخرج بذلك من الفّجار إلى حكم الكّفار

یعة یزید ولیس قتل ِحجر بن َعدّي، وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر، وب
، واإلستئثار بالفيء، واختیار الوالة على الھوى، وتعطیل الحدود بالشفاعة )347(الخلیع

والقرابة، من جنس جحد األحكام المنصوصة، والشرائع المشھورة، والسُّنن المنصوبة، 
من الكّفار جحد الكتاب ورّد الُسّنة إذا كانت الُسّنة في شھرة الكتاب  وسواء في باب ما یستحق

 .وظھوره إّال أّن أحدھما أعظم وعقاب اآلخرة علیھ أشّد

                                                           
 .من كتاب النزاع والتخاصم 34ـ  11ص ) 345(
 .یشیر إلى استلحاق معاویة لزیاد وجعلھ ابنًا ألبي سفیان) 346(
 .وصفوا یزید ھذا بأوصاف كثیرة شنیعة أتینا على بعضھا عند الكالم عنھ) 347(



فھذه أّول كفرة كانت من اُألمة، ثّم لم تكن إّال فیَمن یدعي إمامتھا والخالفة علیھا، على 
وقد أربت علیھم نابتة عصرنا  أّن  كثیرًا من أھل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره،

ومبتدعة دھرنا، فقالت ال تسّبوه فإن لھ صحبة، وسب معاویة بدعة، ومن یبغضھ فقد خالف 
 .فزعمت أّن من السّنة ترك البراءة ممَّن جحد السّنة!! السّنة

 

 ما كان من یزید

 ثّم الذي كان من یزید ابنھ ومن عّمالھ وأھل نصرتھ، ثّم غزو مّكة ورمي الكعبة
في أكثر أھل بیتھ، مصابیح الظالم، وأوتاد  )علیھ السالم(واستباحة المدینة، وقتل الحسین 

اإلسالم، بعد الذي أعطى من نفسھ، من تفریق أتباعھ، والرجوع إلى داره وحرمھ، أو 
، فأبوا إّال قتلھ والنزول على )348(الذھاب في األرض حّتى ال یحس بھ، أو المقام حیث أمر بھ

، وحمل )علیھ السالم(كیف نصنع بنقر القضیب بین ثنیتي الحسین : إلى أن قال الجاحظ. حكمھم
حواسر على األقتاب العاریة، واإلبل الصعاب، والكشف عن ) علیھ وآلھصلى اهللا(بنات رسول اهللا 

عورة علّي بن الحسین عند الشك في بلوغھ، على أنَّھم إن وجدوه وقد أنبت قتلوه، وإن لم 
 !)349(یكن أنبت حملوه، كما یصنع أمیر جیش المسلمین بذراري المشركین

دعوني أقتلھ فإنَّھ بقیة ھذا النسل، : وكیف تقول في قول عبیداهللا بن زیاد إلخوتھ وخاصتھ
خّبرونا على ما تدل ھذه ! فأحسم بھ ھذا القرن، وُامیت بھ ھذا الداء، وأقطع بھ ھذه المادة؟

م بقتلھم، ونالوا ما أحّبوا فیھم ـ أتدل على نصب وسوء القسوة وھذه الغلظة بعد أن شفوا أنفسھ
أم تدل على اإلخالص  )350(رأي وحقد وبغضاء ونفاق، وعلى یقین مدخول وإیمان مخروج؟

، والحفظ لھ وعلى براءة الساحة وصحة السریرة؟ فإن كان على  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وحّب النبّي
ما وصفناه ال یعدو الفسق والضالل، وذلك أدنى منازلھ، فالفاسق ملعون، ومن نھى عن لعن 

تنة ولعن الملعون ملعون، وزعمت نابتة عصرنا، ومبتدعة دھرنا أّن سب والة السوء ف
 .)351(والنابتة في ھذا الوجھ أكفر من یزید وأبیھ، وابن زیاد وأبیھ... الجورة بدعة

كان القاتل  على أنَّھم مجمعون على أّنھ ملعون من قتل مؤمنًا متعمدًا أو متأوًال، فإذا
لم یستحلوا سبھ، وال خلعھ وال نفیھ وال عیبھ، وإن أخاف . سلطانًا جائرًا، وأمیرًا عاصیًا

الصلحاء، وقتل الفقھاء، وأجاع الفقیر، وظلم الضعیف، وعطل الحدود والثغور، وشرب 

                                                           
لم یذكر الجاحظ أّنھ طلب منھ أن یذھب إلى یزید، وھذا ھو الصحیح الذي رّجحناه وھو الموافق لُخلق الحسین وما ركب علیھ ) 348(

 .دمھ
 .م یقع مثلھا في التاریخ اإلسالمي على مّد عصورهسیأتیك شيء من تفصیل ھذه الجریمة الكبرى التي ل) 349(
أي ناقص ومنھ ) مخدوج بالدال(السابقة لھا، وقد تكون الكلمة ) مدخول(أثبتنا ھنا كلمة مخروج عن األصلي ألّنھا في مقابل ) 350(

 .الخدوج وھو المولود قبل أوانھ
 .في كلِّ عصر نبتة سوء مبغضة ُعرفت بالنصب، وفي عصرنا ھذا من ھذه السلسلة قوم فضحوا أنفسھم بنصبھم) 351(



ة، الخمور، وأظھر الفجور، ثّم ما زال الناس یتسكعون مّرة، ویداھنونھم مّرة، ویقاربونھم مّر
 !!ویشاركونھم مّرة، إّال بقیة ممَّن عصمھ اهللا تعالى ذكره

ثّم أخذ الجاحظ یبین ما وقع ممَّن جاء بعد یزید من الفظائع التي تقشعر منھا األبدان، ولم 
 .یسمع بمثلھ في أي زمان

ولو أَن المقام یحتمل ما في رسالة الجاحظ مّما ارتكبوا بنو ُأمّیة من الظلم والبغي والقھر 
 .لجئنا بھ كامًال، فلیرجع إلى ھذه الرسالة القیمة ـ وھي مطبوعة ـ َمن ُیرید

 

 أبو سفیان بن حرب

 :قال الشاعر وصدق

 شم نارًا یشیب منھا الولید*** عبد شمس قد أضرمت لبني ھا 

 لعلّي وللحسین یزید*** فابن حرب للمصطفى وابن ھند 

 .وابن حرب، ھو أبو سفیان بن ُأمّیة بن عبد شمس

، ومن الذین أجمعوا على )صلى اهللا علیھ وآلھ(كان رأسًا من رؤوس األحزاب على رسول اهللا 
منابذتھ، وممَّن حضروا دار الندوة لیتشاوروا في قتلھ، وتقاعدوا على القضاء علیھ، كما ذكر 

 .ذلك المقریزي من قبل

،  )352(، في موقعة بدر)صلى اهللا علیھ وآلھ(ثّم كان على رأس الُمحّرضین على محاربة النبّي 
وفي ھذه الغزوة ُقتل َمن ُقتل من سادات قریش، ومنھم الولید بن عقبة خال معاویة ووالد 

 .ھند

وبعد ھذه الغزوة التي نجا منھا أبو سفیان، أصبح سّید مّكة بال منازع، وزعیم قریش في 
صلى اهللا علیھ (لخندق، وأّلب العرب على النبّي حربھا وسلمھا، وھو الذي قاد قریشًا یوم ُأحد وا

وأصحابھ، وھو  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأصحابھ، وأغرى الیھود حّتى نقضوا عھدھم من النبّي  )وآلھ
وكیدھا لھ، ومكرھا بھ، واستمر على ذلك  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الذي ظل یدّبر مقاومة قریش للنبّي 
 .دعوة حّتى كان یوم فتح مّكة فأسلم ُمرغمًاحوالي عشرین سنة من أّول قیام ال

 .)صلى اهللا علیھ وآلھ(وكان قد نذر أن ال یمس رأسھ ماء من جنابة حّتى یغزو محّمد 

وقد بّینا لك من قبل قصة إسالمھ، عندما ُأحیط بھ على ما رواه المقریزي آنفًا، وكان معھ 
اذھبوا «: یومئذ)صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّيابنھ معاویة وسائر أوالده ومن أسلم من قومھ، وقال لھم 

 .»فأنتم الُطلقاء
                                                           

ھذا یعارضھ ما ثبت : زعم الواقدي أّن معاویة كان في عمرة القضاء مسلمًا فردَّ علیھ ابن حجر العسقالني في اإلصابة بقولھ) 352(
ـ وزعم الواقدي كذلك  یعني معاویة  فعلناھا وھذا یومئذ كافر، ـ: في الصحیح عن سعد بن أبي وقاص أّنھ قال في العمرة في الحج

: من الغنائم مئة من اإلبل وأربعین أوقّیة وردَّ الذھبي على ذلك فقال) صلى اهللا علیھ وآلھ(عاویة شھد حنینًا فأعطاه النبّي أّن م
؟ ولو كان أعطاه لما قال عندما )صلى اهللا علیھ وآلھ(الواقدي ال یعني ما یقول فإن كان معاویة قدیمًا في اإلسالم فلماذا یتألفھ النبّي 

 .لھ  أّما معاویة فصعلوك ال مال: بنت قیسخطب فاطمة 



، وھم قوم من كبار العرب كانوا ُیعَطون »من المؤلفة قلوبھم«وكان كذلك ھو وأوالده 
 .)353(من الصدقات ماًال، إّما دفعًا ألذاھم، وإّما طمعًا في إسالمھم، وإّما تثبیتًا لھم في اإلسالم

دفعًا ألذاھم، ألّن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وكان أبو سفیان وأوالده من الذین كان یعطیھم النبّي 
انقطعت الرشا، ألّن «: وقال إسالمھم ـ كما بّینا ـ لم یكن صحیحًا، فلّما تولى عمر حرمھم ذلك

 .»المسلمین قد كثروا

 .والمؤلفة قلوبھم ناس من قریش أسلموا یوم الفتح إسالمًا ضعیفًا

أبو : والُطلقاء جمع طلیق وھو َمن حصل المّن علیھ یوم فتح مّكة من قریش، ومن ھؤالء
وكان . نسفیان، وسھل بن عمرو، وحویطب بن عبد العزى، ومعاویة ویزید ابنا أبي سفیا

دعوه وقومھ، فإن غلبھم دخلنا في دینھ، وإن «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(الطلقاء یقولون في محّمد 
 .»غلبوه كفونا أمره

فإذا أعطاھم مدحوا اإلسالم،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقال ابن عباس إّن قومًا كانوا یأتون النبّي 
وكانوا إذا ذكروا أبا . ّیینة بن حصنوإذا منعھم ذموا وعابوا، وكان من ھؤالء أبو سفیان وُع

 .)354(سفیان ذكروا معھ ابنھ معاویة

 

 )355(عثمان بن عفان

 .عثمان بن عفان بن أبي العاص بن ُأمّیة بن عبد شمس، وُاّمھ أروى بنت كریز

كان أّول ما صنع ـ بعد أن استخلف ـ واستقر لھ األمر أن زاد في أعطیة الناس الضعف، 
لھم زمن عمر، ثّم أخذ یصل كبار الصحابة بالمنح فوق ما كان لھم من العطاء المفروض 

وطلحة بمائتي ألف، ونزل لھ عن َدین ! ومن ذلك أنھ وصل الزبیر بن العوام بستمائة ألف
 .كان علیھ، وقد فعل ذلك ابتغاء كسب القلوب واستمالتھا

                                                           
 .لقد اعتز اإلسالم ولم تعد حاجة إلعطائھم: ظل المؤلفة قلوبھم یأخذون من مال اُألّمة حّتى تولى عمر وقال) 353(
ویتبرك . من العجیب أن یتورط بعض المؤّرخین فیحكمون بصدق إیمان معاویة، ویستدلون على ذلك بأّنھ كان یؤّدي الفرائض) 354(

قد أسلموا ُكرھًا وأّن قلوبھم قد ظّلت على  حّتى بأظافره، ونسي ھؤالء أّنھ ھو وأبوه وأّمھ) صلى اهللا علیھ وآلھ(بآثار النبّي 
ـ وفاتھم أّنھ كان یخاصم رجًال ال یمكن أن یساویھ في العلم وال في الفضل وال في القدر ـ وإذن كان البّد لھ ـ وھو ! جاھلیتھا

حة لیختدع بھا العامة الداھیة الخدعة ـ لكي یستقیم أمره، ویستقر ملكھ أن یتذرع بكلِّ وسیلة یستطیعھا، َخفیة كانت أو مفضو
ویبالغ في محّبتھ لعّلھ یبلغ ذلك مكانة ) صلى اهللا علیھ وآلھ(ویحّول أنظارھم إلیھ ـ ومن أّول ھذه الوسائل أن یتظاھر بمواالة النبّي 

صلى اهللا (نبّي ولكن أّنى لھ ذلك وعلّي في السماك منھ وإّنھ كان أقرب الناس وأحبھم إلى قلب ال)! رضي اهللا عنھ(یزاحم بھا علّیًا 
حّقًا فعلیھ أن یوالي علّیًا ألّن النبّي ) صلى اهللا علیھ وآلھ(ومن كان موالیًا للنبّي ! ، حّتى جعلھ منھ كھارون من موسى)علیھ وآلھ

وأّن  على أّن اإلیمان ومقره القلب وال یعلمھ إّال اهللا لیس أمره سھًال،! من كنت مواله فعلّي مواله: قال) صلى اهللا علیھ وآلھ(
والتبرك بآثاره، وإّنما آیتھ أن یتبع الرسول فیما )صلى اهللا علیھ وآلھ(مظاھره لیست في أداء الفرائض وال في التظاھر بحّب النبّي 

جاء بھ أمرًا ونھیًا اّتباعًا لیس فیھ ترخص وال انحراف، ومثل معاویة بما اقترف في حكمھ من الموبقات ال یصح في عقل عاقل أن 
 .المؤمنین الصادقینُیعّد من 

فأخذ ! أن أكتب مناقب عثمان ومساوئ علّي) أستاذ الثوري(كتب ھشام بن عبد الملك إلى األعمش : قال أبو معاویة الضریر) 355(
 .وفیات األعیان البن خلكان 1ج 302، 301صھذا جوابك ـ : قل لھ: األعمش القرطاس وأدخلھا في فم شاة فالكتھا، وقال لرسولھ



ومن أخطر أعمالھ التي كان لھا أثر بعید وألیم على المسلمین جمیعًا وسیبقى ھذا األثر 
ى قومھ بني ُأمّیة وآل أبي معیط، وآثرھم بالوالیات الكبیرة على وجھ الدھر ُمسّجًال، أن حاب

وھي الشام ومصر والكوفة والبصرة، وذلك ألھمّیة ھذه الوالیات » عندما استعجلوه الوالیة«
 !وغناھا، ووفرة خیراتھا، وكثرة خراجھا

وكانت في ذلك العصر مصدر قّوة الدولة المالیة ـ ومن العجیب أّنھ لم یقض عام واحد 
 .لى والیتھ حّتى أخذ یعزل الوالة الذین وّالھم عمر، لیستبدل بھم والة من بني ُأمّیةع

فعزل المغیرة بن شعبة عن الكوفة وولى علیھا الولید بن عقبة بن أبي معیط، وھو الذي 
اءكم أیُّھا الذین آمنوا إْن ج  یا(: وكذب علیھ ونزلت فیھ اآلیة القرآنیة )صلى اهللا علیھ وآلھ(غّش النبّي 

اآلیة، والقّصة معروفة، وھو أخو عثمان ُالّمھ، وكان على البصرة أبو موسى  )...فاسٌق بنبأ
 .األشعري، فعزلھ عنھا وولى علیھا ابن خالھ عبداهللا بن عامر بن كریز

. وكان على مصر عمرو بن العاص بعدما افتتحھا بمھارتھ وحسن تدبیره في عھد عمر
 .لى علیھا عبداهللا بن أبي سرح أخاه من الرضاعةفلّما جاء عثمان عزلھ عنھا وو

، وأسرفوا في السَخر )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقد كان ابن سرح ھذا من الذین اشتدوا على النبّي 
سأنزل مثل ما أنزل اهللا اآلیة، ومن أجل : وقد نزل القرآن بكفره وذمھ، وقد كان یقول. منھ

 .، وھو أّول من كتب لھ بمّكةدمھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ذلك أھدر النبّي 

ثمان وجمع الشام فجاء ع )356(أّما الشام وما حولھا فقد كان معاویة على دمشق وحدھا
كّلھ لھ، فلسطین وحمص، وكان على فلسطین عبد الرَّحمن بن علقمة وھو كناني، وكان على 
حمص ُعمیر بن سعد وھو أنصاري، وبھذا الُملك العریض الذي یسیطر علیھ معاویة 

 .»أصبح أشبھ بالملك منھ بالوالي«یتصرف فیھ كیف یشاء 

وكان عثمان بما مّكن لبني ُأمّیة من حكم ھذه الوالیات األربع الكبیرة ـ وھي ُتَعّد بمثابة 
القواعد األربع للدولة اإلسالمیة إّنما یصنع ھذه القواعد لكي تقوم علیھا أركان الدولة اُالمویة 

یرمي إلى  ـ وكأنَّھ كذلك وھو یجمع أطراف الشام كّلھا بید معاویة ویجعلھا تحت سلطانھ إّنما
 .ترشیحھ ألن یكون َمِلكًا لھذه الدولة، وُیھي السبیل لكي یتولى الزعامة بعد أبیھ أبي سفیان

 :)357(وإلیك ما قالھ في ذلك الدكتور طھ حسین

                                                           
صلى اهللا علیھ (لما فتحت دمشق في عھد عمر َأمرَّ علیھا یزید بن أبي سفیان أخا معاویة من أبیھ وأخا أم حبیبة زوج النبّي) 356(

تضر استعمل أخاه معاویة على عملھ فأقّره عمر على ذلك ولما اح)  ھـ 18(، وكان من العقالء، توفي بالطاعون سنة )وآلھ
وفي روایة أّن الذي استعمل یزید بن أبي سفیان ھو أبو عبیدة . ، سیر أعالم النبالء للذھبي2ج  238و 237احترامًا لیزید ص 

 ).رغبة اآلمل في شرح الكامل 2ج 37ص(الذي وّاله عمر على الشام بعد أن عزل خالدًا عنھا 
ویرجع إلى ھذا الكتاب النفیس الذي بین تاریخ ھذه الفترة أصدق بیان وأصرحھ ال ) عثمان(من كتاب الفتنة الكبرى  120ص ) 357(

 .في ذلك غیر الحّقیبتغي 



ولیس من شكٍّ في أّن عثمان ھو الذي َمّھد لمعاویة ما ُأتیح لھ من نقل الخالفة ذات یوم «
 .»إلى آل أبي سفیان وتثبیتھا في بني ُأمّیة

 :ولما أخذ ُیبّین أعمال عثمان في تولیة بني ُأمّیة الوالیات الكبیرة قال

وّلى الولید على الكوفة بعد عزل سعد بن أبي والشيء الذي لیس فیھ شكٍّ، ھو أّن عثمان 
وقاص، ووّلى عبداهللا بن عامر على البصرة بعد أن عزل أبا موسى األشعري، وجمع الشام 
كّلھا لمعاویة، وبسط سلطانھا علیھا إلى أبعد حّد ممكن، بعد أن كانت الشام والیات تشارك 

سرح مصر بعد أن عزل   بن أبيفي إدارتھا قریش وغیرھا من أحیاء العرب، ووّلى عبداهللا
عنھا عمرو بن العاص، وكّل ھؤالء الوالة من ذوي قرابة عثمان، منھم ِإخوة ُألّمھ، ومنھم 
ِإخوة في الرضاعة، ومنھم خالھ، ومنھم من یجتمع معھ في نسبھ األدنى إلى ُأمّیة بن عبد 

 .)358(شمس، كّل ھذه حقائق ال سبیل إلى إنكارھا

ومن أعمال عثمان التي استنكرھا المسلمون أشّد استنكار وال یستطیع أحد أن یدفع عنھ 
قد أخرجھم منھا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فیھا، أّنھ رّد الَحكم بن العاص وأھلھ إلى المدینة، وكان النبّي 

ر، وكان عثمان قد لألسباب التي بّیناھا آنفًا وظل الَحكم منفّیًا عن المدینة حیاة أبي بكر وعم
سألھما أن ُیعیداه فأبیا، ولم یكتف بإعادتھ مع أھلھ بل أعطاه ماًال كثیرًا ُقدِّر بمئة ألف درھم، 

قد  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأقطع الحارث بن الَحكم سوق المدینة وُیعرف بنھروز، وكان النبّي 
 !.عائشةَتصدَّق بھ على المسلمین، وأعطاه مئة ألف بعد أن زّوجھ ابنتھ 

أّما مروان بن الَحكم فقد اختص بھ واتخذه لنفسھ وزیرًا ومشیرًا وأمر لھ بمئة ألف، وكان 
وكانت فاطمة رضي )صلى اهللا علیھ وآلھ(قد زّوجھ ابنتھ ُأم أبان ثّم أقطعھ فدك التي كانت ملكًا للنبّي

ال نوّرث ما «: هاهللا عنھا طلبتھا من أبي بكر َفُدفعت عنھا بحدیث أوردوه ونّصھ كما قالو
 .)359(»تركناه صدقة

 

 !ظھور العصبیة الجاھلیة في أّیام عثمان

نا ـ ألّن كتابنا ھذا ال یحتملھا ـ فُتطلب وال نستوفي كّل أعمال عثمان التي أخذت علیھ ھ
 .من مظاّنھا

                                                           
 .  المصدر السابق 135ص ) 358(
إّننا إذا سلمنا بأّن «: كّنا نشرنا كلمة بمجلة الرسالة المصریة عن موقف أبي بكر من الزھراء في ھذا المیراث ننقل منھا ما یلي) 359(

وأّنھ ال تخصیص في . إّنا ال نورث: قال) صلى اهللا علیھ وآلھ(خبر اآلحاد الظني ُیخصص الكتاب القطعي، وأّنھ قد ثبت أّن النبّي 
عموم ھذا الخبر فإّن أبا بكر كان یسعھ أن یعطي فاطمة رضي اهللا عنھا بعض تركة أبیھا كأن یخّصھا بفدك، وھذا من حّقھ الذي ال 
ُیعارضھ فیھ أحد، إذ یجوز لإلمام أن یخّص من یشاء بما شاء، وقد خصَّ ھو نفسھ الزبیر بن العوام ومحّمد بن مسلمة وغیرھما 

، على أّن فدك ھذه التي منعھا أبو بكر من فاطمة لم تلبث أن أقطعھا الخلیفة عثمان )صلى اهللا علیھ وآلھ(متروكات النبّي ببعض 
 ).من السنة الحادیة عشرة من مجلة الرسالة 518العدد (لمروان 



إّن العصبیة الجاھلیة التي كانت معروفة عند العرب من : ونختم كلمتنا ھذه بأن نقول
الَسفھ والتعُصب واألنفة ألتفھ األسباب، فجاء اإلسالم فقضى على ذلك كّلھ، وبین أّنھ لیس 

المؤمنین جمیعًا إخوة ال تفاضل بینھم إّال بالتقوى ھناك تفاضل القبیلة، أو عّزة الجنس، وأّن 
یا أیُّھا الناس إّنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل (: ، وقال)إّنما المؤمنون إخوة(: قال تعالى

وفي الحدیث لیس مّنا من دعا إلى عصبیة ـ أو قاتل على ... )...لتعارفوا إّن أكرمكم عند اهللا أتقاكم
وصاحبیھ أبي بكر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن ھذه العصبیة كانت قد اختفت في زمن النبّي  عصبیة ـ

لما وّلى : وعمر حّتى جاء عثمان فأعادھا وأحیاھا، وإلیك ما قالھ في ذلك الدكتور أحمد أمین
عثمان وھو ُأموي استعان باُألمویین فكان أكثر عّمالھ منھم وكان كاتبھ وأمین سّره مروان 

لحكم اُألموي، ومروان ھذا وشیعتھ قد ھّدموا كلَّ ما بناه اإلسالم من َقبل، ودعمھ أبو بكر بن ا
ال ! وعمر من محاربة العصبیة القبلیة، وبث الشعور بأّن العرب وحده، وحكموا كاألمویین

َكَعرب فحرَّك ذلك ما كان كامنًا من العداوة القدیمة الجاھلیة بین بني ھاشم وبني ُأمّیة، 
 .)360(تشرت الجمعیات السریة في آخر عھد عثمان تدعو إلى خلعھ وتولیة غیرهوان

 

 بعد مقتل عثمان

بویع أمیر المؤمنین علّي رضوان اهللا علیھ بعد مقتل عثمان بیعة صحیحة، وكان من 
ولكّنھما لم ! المبشرین بالجّنةإنَّھم من العشرة : الذین بایعوه طلحة والزبیر وھما من الذین قیل

وكان من الحّق علیھما أن یفیا «یلبثا قلیًال حّتى نقضا بیعتھما وخلعا من الطاعة أیدیھما 
وحرضتھما عائشة على الوقوف من علّي موقف  )361(»بالعھد ویخلصا للبیعة التي أعطیاھا

الخصومة والحرب، ألنَّھا كانت غاضبة من بیعة الناس لعلّي أشدَّ الغضب، حّتى لقد قالت 
ال یمكن أن تتم ھذه البیعة ولو انطبقت «حینما بلغھا أمر ھذه البیعة كلمتھا المشھورة وھي 

من بغض وموجدة لعلّي، بسبب وذلك لما كانت َتُكنَّ في قلبھا  )362(»السماء على األرض
رأیھ المعروف في حدیث اإلفك، وألنَّھ زوج بنت ضّرتھا السیدة الجلیلة خدیجة، وكانت تغار 
منھا حّتى بعد موتھا، وألنَّھ تزوج بأسماء الخثعمیة بعد وفاة أبي بكر وھي أم أخیھا محّمد بن 

 .أبي بكر

                                                           
 .من فجر اإلسالم 311ص ) 360(
ن خرج على علّي إّن الباغي على اإلمام الحّق، والخارج علیھ بشبھة أو بغیره فاسق، وال ندري ماذا یقولون فیَم: یقول الفقھاء) 361(

 من كبار الصحابة؟ ھل یدخلون تحت ھذا الحكم؟ أم أّن الُصحبة تخرجھم منھ؟
ولكّنھا في الحقیقة لما رأت أّن نار الثورة في المدینة قد اشتّد سعیرھا ! كانت حینئذ قد فارقت المدینة إلى مّكة بحّجة الحج) 362(

اقتلوا نعثًال ـ : ضوا على الفتنة بمثل قولھاوتوشك أن تلتھم عثمان أرادت أن تبتعد عن لھیبھا، على حین أّنھا كانت من الذین حّر
بأقل من حزنھا على عدم استخالف طلحة التیمي، إذ ) رضي اهللا عنھ(ولم یكن غیظھا من مبایعة علّي; أبعده اهللا ـ وغیر ذلك 

 !ولكّنھا لم تستطع! حّتى بعد عمر) تیمیة(كانت ُترید أن تعود الخالفة 



لُتحّرض الناس على علّي،  )363(ھاولم تلبث عائشة حّتى أمسكت بزمام الفتنة وركبت جمل
وكانت وقعة الجمل المشھورة التي قتل فیھا . ولُتؤید طلحة والزبیر في محاربتھما إّیاه

 !عشرات اُأللوف من المسلمین

 :في خطبة لھ )علیھ السالم(وفي ذلك یقول علّي

بیر، وكّل منھا یرى األمر أّیھا الناس إّن عائشة سارت إلى البصرة ومعھا طلحة والز«
واهللا أنَّ راكبة الجمل األحمر ما ! لھ دون صاحبھ، أّما طلحة فابن عّمھا، وأّما الزبیر فختنھا

 .)364(»تقطع عقبة، وال تحل عقدة إّال في معصیة اهللا وسخطھ

اَیعوني ولم أستكره أحدًا، ب«: وقال في خطبة رواھا ابن عبد البر في اإلستیعاب جاء فیھا
وبایعني طلحة والزبیر، ولم یصبرا شھرًا كامًال حّتى خرجا إلى العراق ناكثین، وإّني ُمنیت 

أدھى الناس وأسخاھم طلحة، وأشجع الناس الزبیر، وأطوع الناس في الناس عائشة، : بأربعة
 .»وأسرع الناس إلى فتنة یعلى بن ُأمّیة

بنصر علّي استعرت الحروب في صفین بین علّي ومعاویة وبعد أن انتھت وقعة الجمل 
 .)365()رضي اهللا عنھ(وفي ھذه الحروب تأّلبت جمیع القوى على علّي 

                                                           
كان ھذا الجمل ھدیة من یعلى بن ُأمّیة اشتراه لھا بثمانین دینارًا لتركب علیھ وھي تسوق جحافل الجیوش لحرب علّي ) 363(

ویعلى ھذا كان عامًال لعثمان على الیمن ثّم عزلھ علّي، فأسرھا في نفسھ، وقد شھد تدبیر  (*)أّنھا تطالب بثأر عثمان  زاعمة
 .ن المحاربین بأربعمائة ألف وحمل سبعین رجًال من قریشالمؤامرة في بیت عائشة وأعا

 ــــــــــــــــــــــــ  
صلى اهللا علیھ (من العجیب أّن عائشة أم المؤمنین، كانت أّول من أنكرت على عثمان ما وقع منھ، كانت تخرج قمیص النبّي*   

ما كنت أبالي أن تقع : ولما بویع علّي بیعتھ الصحیحة قالت! عثًال فقد كفراقتلوا ن: ھذا قمیصھ لم یبل وقد بلى دینھ، وكانت تقول: وتقول)وآلھ

وقد وصف كارل بروكلمان السیدة عائشة بأّنھا المحّبة للفتنة . السماء على األرض، ثّم أشعلت على علّي نار الحرب بمعاونة طلحة والزبیر إلخ

 .من نفس المصدر 137ص ) یةبالداھ(من تاریخ الشعوب اإلسالمیة، ووصفھا كذلك  1ج  133ص 
 .تاریخ أبي الفدا 1ج  78ص ) 364(
تأّلبت كّل القوى علیك، وكم نلت من البعید والقریب، وكم حملَت مّما تأبى الجبال أن تحملھ، وقد صدق أحمد ! لك اهللا یا علّي) 365(

 ):رحمھ اهللا(ف عائشة وصاحبیھا من علّي، حیث قال شوقي شاعر اإلسالم في وصف موق
 (*)ماذا رمت علیك ربة الجمل*** یا جبًال تأبى الجبال ما حمل 

 أم غصة لم ینتزغ شجاھا(**) *** أثار عثمان الذي شجاھا
 ھبت لھا واستنفرت بنیھا*** قضیة من دمھ تبنیھا 
 كید النساء موھن الجبال*** ذلك فتق لم یكن ببال 

 وإن تك الطاھرة المبرأة*** أم المؤمنین المرأة وإّن 
 ما لم ُیزل طول المدى من ضغنھا*** أخرجھا من ُكّنھا وسنھا 

 فكیف یمضون لما یأباه*** صاحبة الھادي وصاحباه 
 على متون الضمر العراب) *** 1(وجاء في األسد أبو تراب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ل عائشة التي كانت تركب جمًال في ھذه الحربربة الجم(  * ) 



ِغیلة بید مجرم أثیم  )رضي اهللا عنھ(وبعد حروب طاحنة في وقائع الجمل وصفین، قتل علّي 
 .لعین، وبذلك انقضَّ أكبر حصن أمام األمویین

 :وعندما بلغ عائشة نبأ قتلھ تمّثلت بقول الشاعر

 كما قّر عینًا باإلیاب المسافر*** فألقت عصاھا واستقر بھا النوى 

ال الفیلسوف اإلنجلیزي المشھور ولز الذي ُیعّد في طلیعة مفكري ھذا العصر في وق
عن موقف عائشة من الحرب » تجربة في التاریخ العام ـ في مبحث اإلسالم ـ «كتابھ 

 :الداخلیة، ما ترجمتھ

إّن اإلسالم كاد یفتح العالم أجمع لو بقي سائرًا سیرتھ اُألولى، ولو لم تنشب في وسطھ «
 .)366(»ّول األمر الحرب الداخلیة، فقد كان َھُم عائشة أن تقھر علّیًا قبل كلِّ شيءمن أ

 :وقال عنھا بروكلمان في تاریخ الشعوب اإلسالمیة

وأّما عائشة الداھیة فتركت المدینة تحت ستار من الحّج إلى مّكة لكي ال تشھد الوقائع «
 .)367()فتنة عثمانأي (» فیما بعد

 .)368(»الُمحّبة للفتنة«ثّم وصفھا بأّنھا 

                                                                                                                                                                                     
َوّقرَن في بیوتكنَّ َوال (: كانت عائشة كما قلنا تسوغ خروجھا على علّي بأّنھا تطالب بثأر عثمان على حین أّن القرآن یقول في سورة األحزاب(**) 

ال «): 7ج  86ص (سلمة التي كانت تقول كما روى البخاري عنھا وانظر الفرق الھائل بینھا وبین الحصان العاقلة الرزان أم . )اآلیة... تبرجنَّ

 .»)صلى اهللا علیھ وآلھ(یحركني ظھر بعیر حّتى ألقى النبّي 
 .)رضي اهللا عنھ( أبو تراب ھو علّي) 1(
 

 وُاّمھم تدفعھ وتأبى*** یرجو لصدع المسلمین رأبًا 
 )3(الخیل وتغرى العسكرا )2(وتذمر) *** 1(تجر ذات الطھر فیھ عسكرا

 )4(والقصیدة طویلة على ھذا الغرار  
یا أم المؤمنین، ما تقولین في امرأة قتلت ابنًا : دخلت أم أفعى العبدیة على عائشة فقالت: وقال ابن قتیبة في عیون األخبار  

أي عدد من قتلوا في وقعة (كابر عشرین ألفًا فما تقولین في امرأة قتلت من أوالدھا األ: قالت! وجبت لھا النار: صغیرًا لھا؟ قالت
عرضت لعائشة حاجة فبعثت إلى ابن : وروى البالذري في أنساب األشراف قال! خذوا بید اللعینة عدوة اهللا: قالت عائشة)! الجمل

! ار یوم الجملقل ألم المؤمنین، ما رحضنا ع: أبي عتیق، أن أرسل إلّي بغلتك ألركبھا في حاجة، فقال لرسولھا وكان مزاحًا
 .!)5(أفتریدین أن تأتینا بیوم البغلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عسكر اسم جمل عائشة التي كانت تركبھ في وقعة الجمل) 1(
 .تذمر الخیل أي تحثھا) 2(
 .العسكر ھنا معناه الجیش) 3(
 .من كتابھ دول العرب وعظماء اإلسالم 55و 54ص ) 4(
 .من عیون األخبار 1ج 421ص ) 5(
 .حاضر العالم اإلسالمي 1ج  141ص ) 366(
 .من تاریخ الشعوب اإلسالمیة 1ج  173ص ) 367(



 

 معاویة بن أبي سفیان

أبي ربیعة بن ھو معاویة بن أبي سفیان بن ُأمّیة بن عبد شمس، وأّمھ ھند بنت عتبة ابن 
عبد شمس وھي أّم أخیھ عتبة بن أبي سفیان، أّما یزید ومحّمد وعنبسة وعمرو فمن أّمھات 

 .شتى

 .ومعاویة مطعون في دینھ وقد كان في الجاھلیة زندیقًا، وأصبح بعد اإلسالم طلیقًا

وقد ورث عن أبیھ قوتھ وقسوتھ وكیده ودھاءه ومرونتھ كذلك، ولم تكن أم معاویة بأقل «
ن أبیھ تنّكرًا لإلسالم وبغضًا ألھلھ وحفیظة علیھم، وھم قد وتروھا یوم بدر فثأر لھا م

ولكن َضغنھا لم یھدأ وحفیظتھا لم تسكن، حّتى ُفتحت مّكة فأسلمت . المشركون یوم ُأحد
 .بنھا معاویة بعد إسالم أبیھ كارھًاوكما أسلم كذلك ا )369(»كارھة كما أسلم زوجھا كارھًا

حّتى قتلتھ ثّم أعتقتھ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وھند ھذه ھي التي أغرت وحشّیًا بحمزة عّم النبّي 
 !ولما ُقتل حمزة بقرت بطنھ، والكت كبده، وفعلت فعلتھا بجّثتھ

ھناك أسبابًا وإذا كان معاویة قد ورث بغض علّي عن آبائھ ـ مّما حدثناك عنھ ـ فإّن 
أخرى ُتسعِّر من نار ھذا البغض، منھا أّن علّیًا قتل أخاه حنظلة یوم بدر، وخالھ الولید بن 

 .عتبة وغیرھما كثیرین من أعیان وأماثل عبد شمس

ومن أجل ذلك كان معاویة أشّد الناس عداوة لعلّي یتربص بھ الدوائر دائمًا، وال یفتأ 
 .قوًال وعمًال یسعى في الكید لھ سّرًا وعالنیة،

 

 معاویة وحروب الجمل

وقد انتھز معاویة فرصة حروب الجمل فأخذ یحّرض طلحة والزبیر وعائشة 
ویظاھرھم، وكان َیعد طلحة والزبیر في البصرة والكوفة بأن یحكم كّل واحد منھما إحداھما 
 حّتى انتھت ھذه الحروب بھزیمة من أثاروھا، أشعل الحرب بینھ وبین علّي في صفین

 .وغیرھا، ثّم إنتھى األمر بقتل علّي بمؤامرة كما ذكرنا ذلك من قبل

 .وال تنَس أّنھ لم یبایع علّیًا عندما بویع ـ كما بایع لھ الوالة ـ وخرج علیھ

 

 انصراف معاویة إلى أوالد علّي بعد قتل أبیھم

                                                                                                                                                                                     
 .من المصدر السابق 133ص ) 368(
 .للدكتور طھ حسین» علّي وبنوه«من كتاب  61ص ) 369(



غیھ أّول ولم یشبع نھم الحقد اُألموي ُقتل ھذا اإلمام العظیم، بل صرف معاویة كیده وب
، الذي كان یزاحمھ بحّقھ في الخالفة وما زال یراوغھ بكیده    )رضي اهللا عنھ(األمر إلى الحسن 

 .)370(حّتى تخلص منھ بالسّم

صلى اهللا علیھ (، وھما ریحانتا النبّي)371(ومات معاویة قبل أن یلحق الحسین بأخیھ الحسن

 .وترك ذلك البنھ یزید)وآلھ

عبد الرَّحمن بن خالد بن الولید وذلك عندما شاور أھل الشام فیَمن : وممَّن سّمھم معاویة
الرَّحمن بن خالد وكان أھل الشام یحّبونھ، فشق ذلك  رضینا بعبد: یعقد لھ من بعده فقالوا لھ

على معاویة وأسرھا في نفسھ ثّم مرض عبد الرَّحمن بعد ذلك فأمر معاویة طبیبًا یھودّیًا ـ 
 .)372(وكان مكینًا عنده ـ أن یأتیھ فیسقیھ سقیة تقتلھ، فأتاه فسقاه فانخرق بطنھ فمات

ات عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصدیق بالسّم، وكان سبب ذلك أّن معاویة وعلى أثره م
 حینما كان یدعو إلى بیعة یزید، قال لھ عبد الرَّحمن

 أھرقلیة إذا مات كسرى كان كسرى مكانھ؟ ال نفعل واهللا أبدًا،: ھذا

 .»أبیع دیني بدنیاي«: فبعث إلیھ معاویة بمئة ألف درھم، فرّدھا عبد الرَّحمن وقال

وُحِمل إلى مّكة فدُفن ) جبل بأسفل مّكة! (وما لبث أن مات فجأة بموضع یقال لھ الحبشي
 وممَّن سّمھم معاویة كذلك مالك بن األشتر. )373(فیھا

ذلك الذي وّاله اإلمام علّي على مصر وكان سّمھ في عسل ولذلك قال عمرو بن العاص قي 
 .وال نحصي من تخلَّص منھم معاویة بالسّم. إّن هللا جنودًا من عسل

بن أبي بكر كان   الطغاة في كلِّ زمان، ولعّلك ال تنسى أّن عبد الرَّحمن وھذه سّنة الحكام
خالد مع معاویة في حرب في حرب الجمل مع عائشة ُأختھ، وكان ھو وعبد الرَّحمن بن 

صفین، ولكن الطغاة ال یبالون شیئًا عند طغیانھم، ومن العجیب أّن عائشة لم تغّیر موقفھا في 
تأیید معاویة وقد قضى على أخوین لھا، عبد الرَّحمن ھذا، ومن قبلھ محّمد بن أبي بكر، 

                                                           
سّمتھ امرأتھ جعدة بنت األشعث بتدسیس معاویة، وكان وعدھا أن یزوجھا من یزید، وأن یعطیھا مئة ألف درھم، فسوغھا ) 370(

یا بن : علیھا رجل من آل طلحة فأولدھا فكان إذا وقع بینھم وبین بطون قریش كالم عّیروھم وقالواالمال ولم یزوجھا منھ، فخلف 
، وذكر األصفھاني في ھذا الكتاب، أّن معاویة عندما أراد البیعة البنھ یزید لم یكن )من مقاتل الطالبیین 73ص (مسمة األزواج 

 .اص فدس إلیھم السّم فماتا منھشيء أثقل علیھ من أمر الحسن بن علّي وسعد بن أبي وق
یا : والحسن والحسین یلعبان على صدره فقلت) صلى اهللا علیھ وآلھ(دخلت على رسول اهللا : عن أبي أیوب األنصاري قال) 371(

أخذ بید )صلى اهللا علیھ وآلھ(داهللا، رأیت رسول اهللا وعن عب. كیف ال أحبھما وھما ریحانتاي في الدنیا: رسول اهللا أتحبھما؟ قال
 ).سیر األعالم 3ج  190و 189ص(ھذان ابناي فمن أحبھما فقد أحبني، ومن أبغضھما فقد أبغضني : الحسن والحسین وقال

اصتي اللَّھمَّ أذھب عنھم اللھّم ھؤالء أھلي وخ«: بكساء ثم قال) علیھم السالم(وعن ُام سلمة أّن النبّي جّلل حسنًا وحسینًا وفاطمة  

 ).من نفس المصدر 168ص (. »الرجس وطّھرھم تطھیرًا
 .راجع ترجمتھ في اإلستیعاب) 372(
 .راجع كذلك ترجمتھ في اإلستیعاب البن عبد البّر) 373(



ه بعد قتلھ في جیفة حمار وكان وّاله اإلمام علّي على مصر فقتلوه ومّثلوا بھ أبشع تمثیل، فألقو
 .وألقوا بھ في العراء

ومن أعجب العجب أّن عائشة لم یفثأ من غلیان حقدھا ولم یطفئ من نار غیظھا أن ُقتل 
علّي وخال الجّو لھا، واستولى على الُملك َمن تؤثرھم بحّبھا، فقد وقفت من الحسن موقفًا یدل 

ھ بعد أن سّمھ معاویة وشعر بدنّو أجلھ أرسل على الِخسة یشاركھا في ذلك بنو ُأمّیة، ذلك أّن
إلى عائشة أن تأذن لھ بأن ُیدفن مع جّده، ففزعت وأسرعت فركبت بغًال واستنفرت بني 

ال ُیدفن مع : ُأمّیة، وكان على المدینة حینئذ مروان بن الحكم فاشتملوا بالسالح وقالوا
أّما إذا كان ھذا فال حاجة : فأرسل إلى أھلھ )معلیھ السال(فبلغ ذلك الحسن; )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي

من مقاتل  75ص ( )علیھا السالم(لي فیھ، ادفنوني إلى جانب ُأّمي، فُدفن إلى جانب ُأّمھ فاطمة
 ).الطالبیین

 



 

 یزید والحسین

 

 !كیف قتل الحسین وأھلھ؟

الذي ورث البغي والظلم  )374(ولما آل الحكم بالوراثة اإلستبدادیة إلى یزید بن معاویة
والحقد عن أبیھ وجّده وسائر قومھ، واجتمعت فیھ كّل خصال اُالمویة الذمیمة وطباعھا 

، )رضي اهللا عنھ(األثیمة، أخذ یتمم سیاسة أبیھ وجّده، فأرصد بغیھ إلى السبط الثاني وھو الحسین 
فة منھ ومن أبیھ، وسولت لھ نفسھ أن یرتكب وكان یخشاه أشد خشیة، ألنَّھ أحّق وأجدر بالخال

 .معھ أبشع جریمة تقشعر منھا األبدان

وإّنا ھنا ننقل موجزًا لما قالھ الدكتور طھ حسین في وصف ھذه الجریمة البشعة قال 
 :حفظھ اهللا وشفاه 

 ُندَب ابن زیاد لحرب الحسین رجًال من أقرب الناس إلیھ ھو عمر بن

، وأرسل معھ جیشًا من بضعة آالف فمضى عمر حّتى لقي الحسین )375(أبي وقاص سعد بن
فعرض الحسین على عمر أن یختار خصلة من ثالث، فإّما أن یخلو بینھ وبین طریقھ إلى 

، وإّما أن یخّلوا )376(جاز، وإّما أن ُیسّیروه إلى یزید بالشام لیكون بینھ وبین یزید ما یكونالح
أؤامر ابن زیاد، : ن ثغور المسلمین، فرضي عمر بن سعد وقالبینھ وبین الطریق إلى ثغر م

ولما كتب إلیھ في ذلك أبى إّال أن ینزل الحسین على حكمھ، ولم یكد عمر یقرأ كتاب ابن 
أّما ھذه فمن : زیاد، حّتى طلب إلى الحسین أن ینزل على حكم ابن زیاد فأبى الحسین وقال

وأصحابھ وكانوا اثنین وسبعین رجًال،  فزحف عمر بجیشھ على الحسین! دونھا الموت
فقاتلوھم أكثر من نصف النھار وأبلى الحسین وبنو أبیھ، وبنو عمومتھ ومن كان معھم من 
أنصاره القلیلین أعظم البالء وأقساه، ورأى الحسین المحنة كأبشع ما تكون المحنة، رأى 

                                                           
كان یزید ھذا صاحب لھو وعبث ُمسرفًا في اّللذات مستھترًا، وكانت أّمھ میسون نصرانیة كنائلة زوج عثمان، وكانت كثیرًا ما ) 374(

تصطحبھ إلى البادیة حول تدمر، حیث ُتقیم قبیلتھا، وھناك شرب الخمر وانغمس في اّللذات وأخذ منھا ما شاء لھ ھواه وفسقھ، وقد 
 .رود ویزید الخموركانوا یسمونھ یزید الق

ن عبیداهللا بن زیاد قد جعل لعمر بن سعد بن أبي وقاص والیة الرّي إن ھو خرج على الحسین وقاتلھ، والرّي كما جاء في كا) 375(
مدینة مشھورة من ُأّمھات البالد وأعالم المدن كثیرة الفواكھ والخیرات، وھي محط الحاج، وھي بین : معجم البلدان لیاقوت

ھي عروس الدنیا وإلیھا : وقال األصمعي. دینة لیس بعد بغداد في المشرق أعمر منھاھي م: نیسابور ودارین، وقال اإلصطخري
 ).معجم البلدان 4ج  358ـ  355ص (یتجر الناس 

یشك بعض المؤّرخین ونحن منھم في ھذه الخصلة ألّنھا ال تلیق بمقام الحسین، وال بدینھ وال بشھامتھ، راجع ما قالھ الجاحظ ) 376(
 .فیما سبق أن نقلناه عنھ



وبنو عمھ، وكان ھو آخر َمن  إخوتھ وأھل بیتھ ُیقتلون بین یدیھ، وفیھ بنوه وبنو أخیھ الحسن
 .)377(ُقتل منھم بعد أن تجّرع مرارة المحنة فلم یبق منھا شیئًا

وسلبوا الحسین حّتى تركوه متجردًا ! وقد كانوا یجّزون رؤوس القتلى ثّم یسلبونھا
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(ثّم َیسبون النساء كما ُیسبى الرقیق، وفیھم زینب حفیدة رسول اهللا ... بالعراء

فأرسلھم ابن زیاد مع  )378(ثّم یأتون بھم ابن زیاد وكان معھم علّي بن الحسین وكان صبّیًا
سائر أھل الحسین إلى یزید وقدم رؤوس القتلى بین أیدیھم وفیھم رأس الحسین فدخلوا بھ 

 على یزید فوضع أمامھ

 :كان في یده وینشد )379(فجعل ینكت في ثغره بقضیب

 )380(علینا وھم كانوا أعق وأظلما*** یفلقن ھامًا من رجال أعّزة 

 .وأدخل السبي على یزید فأدخلھم على أھلھ، ثّم جھزھم بعد ذلك إلى المدینة

 :وقال الدكتور طھ حسین بعد تفصیل رائع مؤّثر لما حّدث

وألقى عبء ھذا اإلثم ! قتل الحسین على ھذا النحو والرواة یزعمون أّن یزید تبرأ من«
على ابن مرجانة عبیداهللا بن زیاد، ولكّنا ال نراه الم ابن زیاد، وال عاقبھ، وال عزلھ عن عملھ 
كّلھ أو بعضھ ـ ومن قبلھ قتل معاویة ِحجر بن َعدّي وأصحابھ ثّم ألقى عبء قتلھم على زیاد 

 .باختصار)   اھـ( )381(حمّلني ابن ُسمّیة فاحتملت: وقال

 ):1ج  190ص (وفي مقتل الطالبیین لألصفھاني 

وحمل خوّلي بن یزید رأسھ إلى عبیداهللا بن زیاد، وأمر ابن زیاد أن یوطأ صدر الحسین 
 .وظھره وجنبھ ووجھھ فأجریت الخیل علیھ

*** 

 

                                                           
رجًال من غیرھم وكان قتلھ یوم الجمعة لعشر خلت من المحرم سنة  23رجًال كّلھم من ولد فاطمة وقتل  17قتل مع الحسین ) 377(

 ).من اإلستیعاب 1ج  146ص (بكربالء من أرض العراق )  ھـ 61(
 .ھذا الصبي فیما نقلناه من كالم الجاحظ آنفًا وما فعلوه بالحسین وبَمن كانوا معھ راجع وصف ما صنعوه مع) 378(
دخل رجل على : رأیت امرأة من أجمل النساء وأعقلھن یقال لھا ریة حاضنة یزید قالت: قال عن أبي حمزة بن یزید الحضري) 379(

أبشر فقد أمكنك اهللا من الحسین، وجي برأسھ فوضع في طشت فأمر الغالم فكشف فحین رآه احمرَّ وجھھ كأّنھ شم منھ، : یزید فقال
قد حدَّثني بعض أھلنا أّنھ رأى رأس الحسین مصلوبًا بدمشق ثالثة أّیام إي واهللا، ثّم قال حمزة و: أقرع ثنایاه بقضیب؟ قال: فقلت لھا

 ).سیر أعالم النبالء 3ج  216و 215ص (
اتفقوا على أّن أشعر المقلین في : (بیدةھذا البیت من قصیدة للحصین بن الحمام المري وھو شاعر جاھلي مقل، قال أبو ع) 380(

 ).الجاھلیة ثالثة، المسیب بن غلس، والمتلمس وحصین بن الحمام ھذا
 ).علّي وبنوه(من الجزء الثاني من الفتنة الكبرى  265ـ  263ص)  381(



، خال الجّو لبني ُأمّیة وانتّد سلطانھم على البالد )382(وبقتل ھؤالء األقطاب الثالثة الكبار
سالمیة كّلھا یستمتعون بحكمھا، ویتوارثون ھذا الحكم فیما بینھم، بال منازع وال معارض، اإل

مستبدلین إّیاه بحكم . یحكمون حكمًا استبدادّیًا ُأموّیًا قبلّیًا، أساسھ الرھبة والضغط والقھر
 .الشورى اإلسالمي العادل متبعین في ذلك ُسنن َمن كان قبلھم من األكاسرة والقیاصرة

ھذا الحكم تحقق لعثمان كّل ما كان یریده لقومھ بني ُأمّیة، إذ ما كاد ینقلب إلى رّبھ، وب
حّتى بدت العصبیة اُألمویة أقوى وأعنف ما تكون كما قلنا بما ھیأ لھا أثناء حكمھ، وكشفت 

 .ھاشم القناع عّما كانت تخفیھ من حرد وموجدة لبني

، )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقف أبي سفیان من النبّيفوقف معاویة زعیم الفئة الباغیة من علّي، م
رضي (وموقف أبیھ من علّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وجاء یزید فوقف من الحسین موقف جّده من النبّي

 .، وصدق قول الشاعر الذي سقناه لك من قبل)اهللا عنھ

 وقد كان أّول عمل لمعاویة بعد أن استولى على الحكم أن كتب إلى

ولم یقف األمر عند  )383(ع اآلفاق بأن یلعنوا علّیًا في صلواتھم وعلى منابرھمعّمالھ في جمی
وأن ال ) ابن عساكر 3ج  407ص(ذلك بل كانت مجالس الوّعاظ في الشام تختم بشتم علّي 

یجیزوا ألحد من شیعتھ وأھل بیتھ شھادة وأن یمحوا من الدیوان كّل من یظھر حّبھ لعلّي 
 .سقطوا عطائھم ورزقھموأوالده وأن ی

تكشف  )أّوًال(ھذه فذلكة وجیزة بّینا فیھا كیف نشأت دولة بني ُأمّیة، والذي بعثنا علیھا أنَّھا 
عن سیاسة ھذه الدولة التي قلبت نظام الحكم من خالفة عادلة أساسھا الشورى، إلى ُملك 

من مجراه المستقیم  عضوض یقوم على اإلستبداد، وفي عھدھا تحّول تّیار التاریخ اإلسالمي
لوال قیامھا على ما قامت علیھ، ما  )ثانیًا(و )384(وانحرف ھاھنا وھاھنا، یسیر على غیر ھدى

كان أبو ُھریرة الذي نؤّرخ لھ، وال كانت أحادیثھ التي شرقت بھا الكتب، ولبقى مطمورًا ال 
                                                           

الّلھم إّن ھؤالء أھل بیتي خاصتي، الّلھم : جّلل علّیًا وفاطمة وابنیھما بكساء ثّم قال) صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن النبّي : عن ُأم سلمة) 382(
وقال اإلمام ). سیر النبالء 3ج 190ص (أنِت إلى خیر : یا رسول اهللا أنا منھم؟ قال: فقلت. أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرًا

صلى اهللا (لو أّني كنت فیَمن قاتل الحسین ثّم ُأتیت بالمغفرة من رّبي فأدخلت في الجّنة ألستحییت من رسول اهللا : إبراھیم النخعي
 ).من الروض الباسم 2ج  40صفحة (أن أمر علیھ ) علیھ وآلھ

وقتل )  ھـ 101ـ  99(ظلت ھذه العادة الذمیمة الملعونة حّتى أبطلھا اإلمام العادل عمر بن عبد العزیز، الذي تولى من سنة ) 383(
ضھا ماء البحر والتي ال تفتأ تلبب معاویة ھذه الموبقة الفضیعة التي ال یرح. بالسم ألّنھ لم یحكم حكمًا ُأموّیًا، بل حكمھ إسالمّیًا

وإذا لم یرجح من أخبار ھذه الفترة إّال الخبر الراجح عن : بإثمھا الكبیر في حیاتھ وبعد مماتھ إلى یوم الدین قال عنھا اُألستاذ العّقاد
من كتاب  16ص (بین كفتي المیزان على المنابر بأمر معاویة لكان فیھ الكفایة إلثبات ما عداه مّما یتم بھ الترجیح » علّي«لعن 

 ).معاویة بن أبي سفیان في المیزان
معاویة وعبد : أبو بكر وعمر وعثمان وعلّي، والملوك أربعة: الخلفاء أربعة: سمعت المنصور یقول: قال الربیع بن یونس) 384(

یعني (ا أنا بالخلیفة المستضعف إّني واهللا م: ومن خطبة لعبد الملك بن مروان). النجوم الزاھرة 2ج  33ص (الملك وھشام وأنا 
 ).یعني یزید بن معاویة(وال الخلیفة المأبون ) یعني معاویة(وال أنا بالخلیفة المداھن ) عثمان



فھي التي رفعتھ من الضعة والخمول، وخلعت علیھ رداء ! حد، وال یعنى بھ إنسانیعرفھ أ
 .الشھرة والظھور، وكان لھ بفضلھا ذكر في التاریخ اإلسالمي عند كثیر من الناس أي ذكر

 

 !!كانت مؤامرة مدبَّرة

قبل أن نفرغ من ھذا الفصل نتحّدث في سطور قلیلة عن تلك المؤامرة التي دّبروھا ضّد 
 .لكي یقضوا علیھ، وینقلوا األمر إلى حكم ُأموي قبلي )رضي اهللا عنھ(لّي ع

ـ اّدعوا أّنھ قد غضَّ طرفھ عن  )رضي اهللا عنھ(ذلك أنَّھم ـ لكي یسوغوا خروجھم على علّي 
أشّد الناس عداوة لھ وأقواھم ) ُام المؤمنین(وكانت عائشة ! قتلة عثمان فلم یقتّص منھم

منھا ما كان مّما بّیناه من قبل ـ على حین أنَّھا كانت تقول في وجھ تحریضًا علیھ ـ وكان 
، وكانت تخرج »اقتلوا نعثال فقد كفر«: عثمان، عندما وقع منھ ما وقع مّما أغضب المسلمین

!! »إّن دینھ قد بلى ولم یبل قمیصھ«: وتنشره بین یدیھا وتقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(قمیص النبّي 
 .ًاكما بّینا ذلك آنف

ولكن ما كاد علّي یفارق ھذه الحیاة، حّتى توالھا الصمت وسكتت عن الطلب بدم عثمان 
ـ وقد كان علیھا إذا كانت صادقة في دعواھا، أن ال تفتر عن مطلبھا حّتى یتحقق ـ ولكّنھا لم 
تطالب معاویة بما كانت تطالب بھ علّیًا، وسكتت راضیة، وكذلك سكت معاویة بعد أن 

رش الُملك، وأصبح قادرًا على أن یقتّص ممَّن اعتدوا على عثمان، وھو الذي استوى على ع
وانصرف إلى سیاسة ُملكھ باللین ! أثار الحرب في صفین وغیرھا من أجل ثأر عثمان

 .والمداھنة حّتى ال یثور الناس أو یخرجوا علیھ

م فتأثروا ولكن ضاع یقینھ!! وكان آل عثمان خاّصة یستیقنون أّنھ البّد آخذ بحّقھم
 .وحزنوا

وإذا كان أمر ھذه المؤامرة ال یخفى على الناس كاّفة، فإّن معاویة قد فضحھا بلسانھ، 
وھناك ما أفضى بھ لعائشة ابنة عثمان ننشره على الناس تسجیًال لھذه الفضیحة وقد قالوا 

 ):اإلعتراف سّید األدّلة(

فقال . وبكت! وا أبتاه: عثمانقدم معاویة المدینة فدخل دار عثمان فقالت عائشة ابنة 
یا ابنة أخي، إّن الناس أعطونا طاعة وأعطیناھم أمانًا، أظھرنا لھم حلمًا تحتھ : معاویة
وأظھروا لنا طاعة تحتھا حقد، ومع كّل إنسان سیفھ، وھو یرى مكان أنصاره، وإن ! غضب

أمیر المؤمنین خیر  وألن تكوني بنت عّم! نكثنا بھم نكثوا بنا، وال ندري أعلینا تكون أم لنا
 !!)385(من أن تكوني من ُعرض المسلمین

                                                           
 .البیان والتبیین للجاحظ وابن قتیبة في عیون األخبار وغیرھما 3ج  300ص ) 385(



وإذا كان معاویة قد فضح بھذا الحدیث سّر المؤامرة من أجل التخلُّص من علّي وبنیھ، 
! كیف كان أسلوبھ في حكم الناسفإنَّھ قد فضح كذلك نفسھ ـ في عبارة صادقة مكشوفة ـ 

مّما یصح أن یعقد لھ كتاب ! وماذا كان یضمر الناس لھ ولحكمھ وما یكن لھم ھو من غضب؟
 :برأسھ یكون عنوانھ

على أّنھ ال یفوتنا ھنا أن نأتیك بصفحة من ھذا الحكم بعد » كیف كان الحكم اُألموي«
 :الكلمة اآلتیة

 !لك اهللا یا علّي

ھذه كلمة وجیزة عن دولة بني ُأمّیة وكیف قامت وقد اضطررنا إلى ھذا اإلیجاز، ألّن 
 .استیفاء الكالم في ھذا األمر یحتاج إلى كتاب خاص أو إلى كتب مطّولة

ُركن الشورى ومّما ال خالف فیھ وال نزاع، أّن معاویة كان باغیًا، وأّنھ كان أّول من ھدم 
وال . في اإلسالم، وتبعھ قومھ، ومن أجل ذلك كثر كالم الناس في اإلنكار علیھ وعلى قومھ

وسنجعل في صدر ما ننقلھ ما جاء . بأس من أن نورد ھنا ذروًا قلیًال مّما قالوه یكون كنموذج
 .في صحیح البخاري عنھ

صلى (یھ ما جاء عن النبّي ذكر ف) فضائل الصحابة(عقد البخاري في كتابھ فصًال بعنوان 

 :في فضل كبار الصحابة، ولّما وصل إلى معاویة قال )اهللا علیھ وآلھ

 !أو باب فضائل معاویة! ولم یقل باب مناقب معاویة: )باب ذكر معاویة(

ولم یذكر في الباب إّال حدیثًا واحدًا بأنَّھ َأْوَتَر بركعة وقول ابن عباس فیھ . كما یقول في غیره
وَمن یدرینا إن !! ولكّنھا السیاسة! یھ، على أّن ھذا الحدیث ال یكفي للداللة على فقھھإنَّھ فق

 .على أّن شھادة ابن عباس ھذه ال تكفي إلثبات فضلھ! كان ابن عباس قد قال ھذه الكلمة

 .)386()تنبیھ: (وجاء الحافظ ابن حجر لیشرح الحدیث فقال

                                                           
ري في ھذه الترجمة بقولھ ِذكر ولم یقل فضیلة وال منقبة، لكون الفضیلة ال تؤخذ عبَّر البخا: فقال) تنبیھ(شرح ابن حجر كلمة ) 386(

إّن ابن : من حدیث الباب، وبعد أن ذكر أّن ابن أبي عاصم وأبا عمر غالم ثعلب وأبا بكر النَّقاش قد صنعوا أجزاء في مناقبھ، قال
لم یصح في فضائل معاویة «: أّنھ قال) البخاري شیخ(بن راھویھ  الجوزي بعد أن أوردھا في الموضوعات ساق عن إسحاق

وأخرج )... ابن راھویھ(فھذه النكتة في عدول البخاري عن التصریح بلفظ منقبة اعتمادًا على قول شیخھ : قال ابن حجر» شيء
أّن علّیًا كان كثیر اعلم : ابن الجوزي من طریق عبداهللا بن أحمد بن حنبل ـ سألت أبي، ما تقول في علّي ومعاویة، فأطرق ثّم قال

فأشار بھذا إلى ما اختلقوه لمعاویة من . األعداء ففتش أعداؤه لھ عیبًا فلم یجدوا فعمدوا إلى رجل قد حاربھ فاطروه كیدًا منھم لعلّي
اق الفضائل مّما ال أصل لھ، وقد ورد في فضائل معاویة أحادیث كثیرة لكن لیس فیھا ما یصح من طریق اإلسناد، وبذلك جزم إسح

 ). اھـ(بن راھویھ والنسائي وغیرھما 
 .وللنسائي قصة مشھورة في أمر فضائل معاویة  
 .احملوني إلى مّكة وتوفي بالرملة: خرج النسائي حاجًا فامتحن بدمشق وأدرك الشھادة فقال: قال الدارقطني  
ّتى ُیفضل؟ فما زالوا یدفعونھ حّتى أال یرضى رأسًا برأس ح: وكان أصحابھ في دمشق قد سألوه عن فضائل معاویة، فقال  

 .أخرج من المسجد



 

 قول عائشة في توّلي معاویة الملك

صلى اهللا علیھ (أال تعجبین لرجل من الُطلقاء ینازع أصحاب محّمد : ود، قلت لعائشةعن األس

قد َملَك فرعون ! ھو سلطان اهللا یؤتیھ البّر والفاجر! وما یعجب: الخالفة؟ قالت )وآلھ
 !!)387(مصر

 

 

 قول الشافعي

ّر إلى الربیع، أن ال یقبل شھادة أربعة من الصحابة وروى أبو الفدا عن الشافعي أّنھ أس
 .معاویة وعمرو بن العاص والمغیرة وزیاد: وھم

 

 قول الحسن فیھ

 :وإلیك كلمة جامعة في معاویة قالھا الحسن البصري

أربع خصال كنَّ في معاویة، ولو لم یكن فیھ منھنَّ «: روى الطبري أّن الحسن كان یقول
إنتزاؤه على ھذه اُألّمة بالسفھاء حّتى ابتزھا أمرھا بغیر مشورة : إّال واحدة لكانت موبقة

منھم، وفیھم بقایا الصحابة وذوو الفضیلة واستخالف ابنھ بعده سّكیرًا خّمیرًا، یلبس الحریر 
الولد للفراش وللعاھر : )صلى اهللا علیھ وآلھ(ویضرب الطنابیر، واّدعائھا زیادًا، وقد قال رسول اهللا

 .»ویٌل لھ من حجر وأصحابھ! ھ ِحجرًا وأصحابھ، ویٌل لھ من ِحجر وأصحابھالحجر، وقتل

وكان السبب في قتل ِحجر بن عدّي أّنھ كان یرّد على الُمغیرة بن شعبة عامل معاویة 
 ، وكان معاویة قد أمر والتھ وعّمالھ)رضي اهللا عنھ(على الكوفة شتائمھ لعلّي 

وعیب أصحابھ وإقصائھم، ووقع بینھ وبین المغیرة كذلك  )رضي اهللا عنھ(ـ كما بّینا ـ بشتم علّي 
ثّم فعل ِحجر مثل ذلك مع زیاد الذي توّلى الكوفة بعد . ما وقع بسبب إنكاره على فعالتھ

، فكبر على زیاد أن یعارضھ أحد، فأمر بسجنھ ومعھ أحد عشر من أصحابھ )388(المغیرة

                                                                                                                                                                                     
وقال الشوكاني في كتابھ الفوائد المجموعة في األحادیث الموضوعة ). رضي اهللا عنھ(وللنسائي كتاب في خصائص علّي   

 .وفیھا تحقق الحفاظ على أّنھ لم یصح في فضائل معاویة حدیث
 .من سیر أعالم النبالء للذھبي 3ج  95ص ) 387(
في فمضى ! الصالة: مّما أثار كامن الغضب عند زیاد من ِحجر أّنھ خطب یوم جمعة فأطال الخطبة وأّخر الصالة فقال لھ ِحجر) 388(

فمضى في خطبتھ، فلما خشى حجر بن عدّي فوت الصالة، ضرب بیده إلى كف من حصى وقام إلى ! الصالة: خطبتھ، فقال
لیشده بالحدید ھو وَمن معھ ویرسلھ : فكتب زیاد بذلك وغیره مّما افتراه علیھ إلى معاویة فأجابھ معاویة. الصالة، وقام الناس معھ

 .إلى معاویة ففعل بھم ما فعل مّما بّیناهإلیھ فُشّدوا في الحدید وُحملوا 



وأتى بشھود یؤّیدون في قولھ، ثّم أرسلھ ھو ! ودعى إلى حربھ! واّدعى أّنھ شتم الخلیفة
وُیؤتي الزكاة، وُیدیم  وإخوانھ إلى معاویة ـ وعلى أّن ُشریحًا قد شھد بأّن حجرًا ُیقیم الصالة،

الحج والعمرة، ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر، وإنَّھ حرام الدم والمال، فإّن معاویة لم 
یستمع لشھادة ُشریح وبعث إلى َمن مع ِحجر یعرض علیھم البراءة من علّي واللعن لھ وإّال 

وقام ِحجر وأصحابھ لسنا على ذلك، فحفروا لھم القبور وُأحضرت األكفان، : فقالوا! قتلھم
یا أخا ربیعة ما : ومّما قالھ معاویة ألحدھم. لصالة عاّمة اللیل، فلّما كان الغد قدموھم فقتلوھم

أشھد أّنھ : قال! واهللا ال أدعك: ال تسألني فھو خیر لك، قال! دعني: تقول في علّي؟ فقال لھ
: القسط والعافین عن الناس، قالكان من الذاكرین اهللا كثیرًا، ومن اآلمرین بالحّق، والقائمین ب

قتلت : قال. ھو أّول من فتح أبواب الظلم وأغلق أبواب الحّق: فما قولك في عثمان؟ قال
 .فأمر بقتلھ شّر قتلة، فُدفن حّیًا! بل إّیاك قتلت: قال! نفسك

وفي اإلستیعاب البن عبد البّر وُأسد الغابة، أّن ِحجرًا قال لَمن حضره من أھلھ، ال 
عّني حدیدًا وال تغسلوا عّني دمًا، فإّني الق معاویة على الجادة، رضي اهللا عن ِحجر  تنزعوا

 .وإخوان ِحجر

وھو ِحجر بن عدّي الكندي الُملّقب بِحجر الخیر ـ كان من فضالء الصحابة ـ وفد على 
 .)389(وشھد القادسیة )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

 

 

 

 معاویة وكیف كان یحكم؟

لما كان معاویة على ما وصفنا، وإّن أئمة السّنة والشیعة قد أجمعوا على أّنھ كان باغیًا 
دماء غزیرة، وفتن على أمیر المؤمنین المرتضى علّي، وترتب على بغیھ علیھ سفك 

ومعاص كثیرة، لم یخلص المسلمون من شّرھا إلى ھذا الیوم، والظاھر أنَّھا ستبقى إلى یوم 
وبایع البنھ یزید بالقّوة  )391(، وأّنھ أّول من ھدم ركن الشورى في اإلسالم)390(القیامة

                                                           
 .2ج 379وابن عساكر ص 3ج  209ـ  202البن األثیر ص والكامل) 51(راجع الطبري في حوادث سنة ) 389(
 .تفسیر المنار للسید رشید رضا 27ج  540ص ) 390(
إنَّھ ینبغي لنا أن ُنقیم تمثاًال من الذھب : وفیھم أحد شرفاء مّكة ـ قال أحد كبار علماء األلمان في األستانة لبعض المسلمین ـ ) 391(

ألّنھ ھو الذي حّول نظام الحكم اإلسالمي عن : لماذا؟ قال: فقیل لھ» برلین«لمعاویة بن أبي سفیان في میدان كذا من عاصمتنا 
ص (كّنا نحن األلمان وسائر شعوب أوربا عربًا مسلمین قاعدتھ الدیمقراطیة إلى عصبیة، ولوال ذلك لعمَّ اإلسالم العالم كّلھ، وإذن ل
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فَمن  )392(والجبروت لّما كان كذلك كّلھ فقد اضطر إلى تأیید ملكھ بضروب الرھبة والرغبة
عارضھ أو وقف في سبیلھ، أرداه ونكَّل بھ، إن بالسّم، كما فعل بالحسن وعبد الرَّحمن بن أبي 

وغیرھم ممَّن ال یمكن إحصاؤھم  )393(خالد بن الولید، واألشتر النخعيبكر، وعبدالرَّحمن بن 
 كما بّیناه آنفًا، وكّل ھؤالء قد ماتوا بالسّم، أو بالقتل كما فعل

رضاه ورضي بھ وبحكمھ وناصره على بغیھ، أغدق لھ من بِحجر ابن عدّي وَمن معھ، وَمن أ
نوالھ ورفع من مقامھ، كما صنع مع أبي ُھریرة، والمغیرة بن شعبة، وعمرو بن العاص 

 .وغیرھم

 

 معاویة ُیھّدم بناء الحكم اإلسالمي الصحیح

وما اقترفھ معاویة ودولتھ من بغّي وعصیان وفتن، لم یقف وصفھ في المشرق فحسب، 
إلى ما ورائھ من بالد المغرب، وإلیك كلمة حكیمة للفیلسوف ابن رشد الحفید وھي ال  بل امتّد

 .تحتاج إلى شرح أو تفسیر

 :قال ھذا الفیلسوف الكبیر وھو یتكّلم عن الحكم والسیاسة

إّن أحوال العرب في عھد الخلفاء الراشدین كانت على غایة من الصالح، فكأّنما «
الحكومة الجمھوریة الصحیحة التي ) جمھوریتھ(صف فیھ وصف أفالطون حكومتھم لما و

یجب أن تكون مثاًال لجمیع الحكومات، ولكّن معاویة ھدَّم ذلك البناء الجلیل القدیم، وأقام 
مكانھ دولة بني ُأمّیة وسلطانھا الشدید، ففتح بذلك بابًا للفتن، التي ال تزال إلى اآلن قائمة 

 .)394(»)لساألند(قاعدة حّتى في بالدنا ھذه 

التي مضت  221ھذا ما قالھ الفیلسوف ابن رشد في معاویة ودولتھ، وفي ھامش صفحة 
قول أحد كبار علماء األلمان في أّن معاویة ھو الذي حّول نظام الحكم اإلسالمي عن قاعدتھ 

األئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلّي : إلخ، وقال سفیان الثوري... اطیة إلى عصبیةالدیموقر
 .)395()أي متغلبون(وعمر بن عبد العزیز وما سوى ذلك فھم منتزون 

                                                           
فقام رجل من عذرة یقال لھ یزید . ملما اجتمع الناس لبیعة یزید في حضور معاویة قامت الخطباء رغم إظھار الكراھة من القو) 392(

فَمن ! أمیر المؤمنین ھذا، وأشار بیده إلى معاویة، فإن مات فھذا، وأشار بیده إلى یزید: بن المقّنع فاخترط من سیفھ شبرًا ثّم قال
 ).من البیان والتبیین 1ج  300ص (أنت سّید الخطباء : فقال لھ معاویة! وأشار بیده إلى سیفھ! أبى فھذا

وأّنھ » المھدي«ن العجیب أّنھ رغم ذلك كّلھ یظھر في دھرنا ھذا حشوي ناصبي یغرق في تعصبھ لمعاویة ویصفھ بأّنھ وم  
اللَّھم عّلمھ الكتاب والحساب وقھ العذاب، وأدخلھ «: ویروي فیھ حدیثًا ال أصل لھ وھو! كان ألھل الشام كاإلمام مالك ألھل المدینة

وقال كذلك إّن قواد معاویة ! یصدق بھذا الحدیث فھو ُمنكر لكلِّ ما ثبت في السّنة من شریعة اإلسالم إّن من لم: ثّم یقول» !الجّنة
 !وكبار صحابتھ كانوا یستھدون مالبسھ للتبرك بھا

 !الذي واله علّي على مصر، وقال فیھ عمرو كلمتھ المشھورة إّن هللا جنودًا من عسل، وكان سّمھ من عسل) 393(
 .م 1198سنة  595من كتاب ابن رشد وفلسفتھ لفرح أنطون وقد توفى ابن رشد سنة  60ص ) 394(
 .جامع بیان العلم وفضلھ 2ج  185ص ) 395(



 

 

 وقال الدكتور أحمد أمین وھو یتكلم عن الحكم اُألموي

ُیسوى فیھ بین الناس، وُیكافأ فیھ من ; كمًا إسالمّیًا فالحق إّن الحكم اُألموي لم یكن ح«
أحسن عربّیًا كان أو مولًى، وُیعاقب فیھ من أجرم عربّیًا كان أو مولًى، ولم یكن الحّكام فیھ 
خدمة للرعیة على السواء، إّنما كان الحكم حكمًا عربّیًا، والحكام فیھ خدمة للعرب على 

النزعة الجاھلیة ال النزعة اإلسالمیة، فكان الحّق حساب غیرھم، كانت تسود العرب فیھ 
! والباطل یختلفان باختالف َمن صدر عنھ العمل، فالعمل حق إذا صدر عن عربي من قبیلة

 .)396(وھو باطل إذا صدر عن مولى، أبو عربي من قبیلة ُأخرى

 

 معاویة في میزان العّقاد

وإذا بلغنا إلى ھنا من الكالم عن معاویة وكیف كان یحكم، فإّنا نردف ما قلناه بكلمات 
، للكاتب العالم اُألستاذ عباس محمود »معاویة في المیزان«وجیزة اقتطفناھا من كتاب 

 العقاد، ال لنؤّید بھا ما قلناه، وإّنما لنبّین أّن ما نقولھ ھو الحّق الذي ال یماري فیھ إّال جھول،
أو ذو ھوى، أو متعّصب، وقد جئنا بھذه الكلمات كما جئنا من قبل بكلمات ُأخرى لنصیر 
العلم والحریة العّالمة الدكتور طھ حسین، لیكون من ذلك كّلھ میسم خزي وفضیحة للذین ال 

 !یفتأون یحصبوننا بالتشیع واّتباع الھوى

یة لم یكن إّال ذروًا قلیًال من على أّن ما كتبناه ھنا، وما نقلناه عن غیرنا في وصف معاو
 .أعمالھ التي سّجلھا التاریخ اإلسالمي على صفحاتھ، مّما لم یسجل مثلھ ألحد غیره

ولو أّن كتابنا ھذا قد كسر على تاریخ معاویة خاصة وما یحمل من قبائح الستكثرنا من 
 .الشواھد واألدّلة، فُیرجع إلیھا في مظانھا

 :قال العقاد وھو یتكّلم عن ناحیة من سیاستھ، وھي ناحیة التفریق بین الناس

كانت لھ حیلتھ التي كّررھا وأتقنھا وبرع فیھا واستخدمھا مع خصومھ في الدولة من ... «
المسلمین وغیر المسلمین، وكان قوام تلك الحیلة، العمل الدائب على التفرقة والتخذیل بین 

ت بینھم، وإثارة اإلحن فیھم، ومنھم َمن كانوا من أھل بیتھ وذوي خصومھ، بإلقاء الشبھا
بین ) الفطري(ُقرباه، كان ال یطیق أن یرى رجلین ذوي خطر على وفاق، وكان التنافس 

 .)397(»ذوي األخطار مّما ُیعّینھ من اإلیقاع بینھم
                                                           

 .ضحى اإلسالم 1ج  27ص ) 396(
 .معاویة في المیزان 64ص ) 397(



 صاحبھا حّظًا كبیرًاومضى معاویة على ھذه الخطة التي ال تتطلب من 

ـ من الحیلة والرویة ـ فلو أّنھ استطاع أن یجعل من كلِّ رجل في دولتھ حزبًا منابذًا لغیره من 
ولو حاسبھ التاریخ حسابھ الصحیح لما وصفھ بغیر ُمّفرق ! رجال الدولة كافة لفعل

مؤّرخین من الجماعات، ولكن العبرة لقارئ التاریخ في زنة األعمال والرجال أن نجد من ال
ألنَّھ َفّرق اُألّمة شیعًا، فال تعرف كیف تتفق )! عام الجماعة(ُیسّمي عامھ حین انفرد بالدولة 

إذا حاولت اإلتفاق، وما لبث أن تركھا بعده تختلف في عھد كّل خلیفة شیعًا شیعًا بین والة 
 .)398(العھود

أحد وأربعین (من المؤّرخین الذین سّموا سنة  ولیس أضل ضالًال، وال أجھل جھًال
بعام الجماعة، ألنَّھا السنة التي استأثر فیھا معاویة بالخالفة فلم یشاركھ أحد فیھا، ) ھجریة

ألّن صدر اإلسالم لم یعرف سنة تفرقت فیھا األّمة كما تفرقت في تلك السنة، ووقع فیھا 
إذ كانت خطة معاویة في األمن والتأمین قائمة  ;الشتات بین كّل فئة من فئاتھا كما وقع فیھا

على فكرة واحدة وھي التفرقة بین الجمیع، وسیان سكنوا عن رضا منھم بالحال، أو سكنوا 
عجزًا منھم عن السخط واإلعتراض، وكان سكونھم سكون أّیام، أو كان سكون األعمار 

 .)399(واألعوام

المصلحة الذاتیة، أو مصلحة األسرة : قاد جمیع أعمال معاویة بلغةوَعّلل الع
 .)400(والعشیرة

 :وأرجع العقاد ذلك إلى حكم الوراثة فقال

تمیزت لبني ُأمّیة في الجاھلیة وصدر اإلسالم خالئق عاّمة یوشك أن تسّمى ـ لعمومھا 
ما نسمیھ في عصرنا بالخالئق الدنیویة، أو النفعیة، بینھم ـ خالئق ُأمویة، وھي تقابل على 

 .)401(ویراد بھا أّن المرء یؤثر لنفسھ ولذویھ وال یؤثر علیھا وعلیھم في مواطن اإلیثار

 

 الذین یزّیفون التاریخ

 :ثّم التفت العقاد إلى الذین یزیفون التاریخ فقرعھم بھذا التقریع األلیم فقال

وإّنما المحنة الشائعة من ُأولئك الّنھازین المتطوعین الذین یقبلون العملة الزائفة، ... 
ویرفضون ما عداھا، ویجاھدون َمن یكشف ھذا الزیف ویقّومھ بقیمتھ الصحیحة، ثّم تكثر 

                                                           
 .معاویة في المیزان 66ص ) 398(
 .معاویة في المیزان 189و 188ص ) 399(
 .معاویة في المیزان 26ص ) 400(
 .معاویة في المیزان 119ص ) 401(



العملة الزائفة، في األیدي حّتى یوشك أن تطرد العملة الصحیحة وتحیطھا بالریبة والحذر، 
 .)402(المحك الناقد في ھذه الحالة، ألّن المحك الناقد لم یسلم قبلھا من التزییف وال ینفع

وبعد أن تكلم عن الذین یزیفون تاریخ معاویة، وبّین حرصھم على مطاوعة أھوائھم، 
 :كأنَّھم من صنائع الدولة في إبان سلطانھا، وبین عطایاھا المغدفة، قال

نا نأبى أن نضرب األمثلة باألسماء، لذكرنا من ھؤالء المؤّرخین المعاصرین من ولوال أّن
 .)403(یتكّلم في ھذا التاریخ كالمًا ینضح بالغرض ویشف عن المحاباة بغیر حّجة

عة في وھؤالء الذین أومأ إلیھم العقاد ولم یفصح عن أسمائھم، نستطیع أن نذكر منھم جما
مصطفى السباعي، ومحّمد دروزة، ومعروف الدوالیبي، : منھم. الشام من حفدة األمویین

 !ولھم ضریب جالیة بمصر اسمھ محّب الدین الخطیب وھو من أسماء األضداد

وابن رشد بما ولعلھم ـ وأمثالھم ـ یفیئون إلى الحّق وال یتھمون طھ حسین وال العقاد 
عقدة أو عقیدة (اتھمونا بھ ـ عندما جھرنا بالحّق في أمر معاویة ودولتھ ـ من أّن عندھما 

 !وأنَّھما عمیالن ألمریكا، أو یخدمان المستشرقین)! الشیعیة

*** 

یحكم؟،وما جناه حكمھ حسبنا ما قدمنا من أدلة على بیان حقیقة أمر معاویة وكیف كان 
الظالم على الناس، وعلى اإلسالم إلى یوم القیامة، وكان لنا أن نجتزئ ذلك من بیان، ألّن 
كتابنا لم یفرد لتاریخ ھذا الملك الباغي، ولكّنا اضطررنا إلى شيء من اإلطالة واإلستطراد، 

مھ، وتتبجح ألنَّھ لما یزل یوجد أناس في عصرنا تحطب في حبلھ، وتماري في بغیھ وظل
، وإذا نھض منصف لیبّین شیئًا من )أعظم دولة عرفھا اإلسالم(بالقول بأّن دولتھ كانت 

والتشیع في رأي ھذه الفئة ) شیعي(صحیح تاریخھ تصدوا لھ بالشتم والسب ووصفوه بأنَّھ 
 .الحمقاء نبز لقوم لیسوا بمسلمین

 

 الناس مع معاویة

 :ناه من قبل قد جعل الناس مع معاویة على ثالثة أقسامإنَّ قیام الدولة اُألمویة على ما بّی

أحّب الھدى والحّق ال یخشى في اهللا لومة الئم، وال یبالي في سبیل الحّق ونصرتھ : قسم
 .وھؤالء قد أدوا حّق الصحبة النبوّیة على أكمل ما یكون األداء. شیئًا

                                                           
 .15معاویة في المیزان ص ) 402(
 .من كتاب معاویة في المیزان 20ص ) 403(



ه، وفریضة األمر آثر السالمة وعّطل فریضة مقاتلة الباغي واألخذ على ید: وقسم
، ومحّمد بن )404(بالمعروف والنھي عن المنكر كما أمر اهللا ـ ومن ھذا القسم عبداهللا بن عمر

 .مسلمة، وعبداهللا بن سالم ـ وغیرھم ـ وھؤالء الثالثة لم یبایعوا علّیًا

رضي الضالل والباطل وتشیع لھ واتبع ما یھوى وما یرى فناصروه وأّیدوه ضّد : وقسم
تشید بذكره وذكر )صلى اهللا علیھ وآلھ(لى النبّي ، إن براویة أحادیث یرفعونھا إ)رضي اهللا عنھ(علّي

ومن ھذا القسم أبو ُھریرة، إن بذلك، أو بغیره من ُعدد النصرة ! قومھ وتحط من قدر علّي
ـ والمغیرة  )405(عمرو بن العاص وابنھ عبداهللا بن عمرو: الكیدیة والحربیة، ومن ھذا القسم

وغیرھم، ولكلِّ من ھؤالء جمیعًا  )406(بن شعبة، وأبو موسى األشعري، ویعلى بن ُأمّیة
 .غرض یسعى لھ، ویرمي إلیھ

قاموا بحق األمر بالمعروف والنھي عن ولنذكر بعض من كانوا من القسم األول، الذین 
 .المنكر، أّما الذین حاربوا بسیوفھم فھم فوق اإلحصاء

 

 عبادة بن الصامت

عبادة بن (فمن األجالء الذین أنكروا على معاویة وسخطوا علیھ، وھو في أوج سلطانھ 
 .الخزرجي أحد نقباء األنصار) الصامت

                                                           
ما أجد في نفسي من أمر الدنیا شیئًا إّال أّني لم أقاتل الفئة : عن عبداهللا بن حبیب، أّن عبداهللا بن عمر قال حین حضرتھ الوفاة) 404(

 .الغابة ُأسد 3ج  229ن اإلستیعاب البن عبد البّر وص م 1ج  371ـ ص ) رضي اهللا عنھ(الباغیة مع علّي 
، )وبین معاویة) رضي اهللا عنھ(وھي التي كانت بین علّي (لصفین ما لي و: عن ابن أبي ملیكة أّن عبداهللا بن عمرو كان یقول) 405(

واهللا لوددت أّني مت قبل ھذا بعشر سنین، ولوددت أّني لم أحضر شیئًا منھا وأستغفر اهللا عزَّوجل من ذلك ! ولقتال المسلمین
 382ص  1وجعل یستغفر ویتوب، ج. ةفي ھذه الوقعة وندم ندامة شدیدة على قتالھ مع معاوی» الرایة«وأتوب إلیھ ـ وكانت بیده 

من ھذا الجزء أّن الحسین مّر على حلقة ) 235(ُأسد الغابة، وفي ھذه الصفحة والتي بعدھا  3ج  234من اإلستیعاب، وص  383و
لسالم وعلیك ا: فیھا أبو سعید الخدري وعبداهللا بن عمرو فسلم فردَّ القوم السالم وسكت عبداهللا حّتى فرغوا ثّم رفع صوتھ وقال

ھو ھذا الماشي، ما : بلى، قال: أال أخبركم بأحّب أھل األرض إلى أھل السماء؟ قالوا: ورحمة اهللا وبركاتھ، ثّم أقبل على القوم وقال
; بلى : أال تعتذر إلیھ؟ قال: وألن یرضى عّني أحّب إلّي من أن یكون لي حمر النعم، فقال أبو سعید! كلمني كلمة منذ لیالي صفین

أن یفدوا إلیھ، فلّما أتیاه استأذن أبو سعید فأذن لھ فدخل، ثّم استأذن لعبداهللا فلم یزل بھ حّتى أذن لھ فلّما دخل أخبر أبو سعید وتواعدا 
قال . إي ورّب الكعبة: أعلمت یا أبا عبداهللا أّني أحّب أھل األرض إلى أھل السماء؟ قال: الحسین بما جرى قبل ذلك فقال الحسین

صلى اهللا (أجل ولكن أبي أقسم عليَّ ـ وكان الرسول : قال! ن تقاتلني وأبي یوم صفین؟ فواهللا ألبي كان خیرًا مّنيفما حملك على أ
 .أمرني بطاعتھ فخرجت، أما واهللا ما اخترطت سیفًا، وال طعنت برمح وال رمیت بسھم)علیھ وآلھ

لى ابن ُأمّیة أسلم یوم الفتح وشھد حنینًا والطائف وتبوك استعملھ عمر على بعض الیمن فحمى لنفسھ حمى فاستدعاه عمر یع) 406(
فمات قبل أن یصل إلیھ وكان ذا منزلة عند عثمان ومن أجل ذلك استعملھ على صنعاء، ولما قتل عثمان كان من الذین یطالبون 

علّي بأربعمائة ألف، وسبعین من قریش ـ واشترى لعائشة الجمل الذي ركبتھ في حرب وأعان الزبیر في محاربتھ : بدم عثمان
 .الجمل ـ ثّم شھد وقعة الجمل، وجمل عائشة یقال لھ عسكر اشتراه یعلى بثمانین دینارًا



علیھ، فقام عبادة بتراب في یده فحثاه في  كان معھ یومًا فقام خطیب یمدح معاویة ویثني
صلى اهللا (إنَّك لم تكن معنا حین بایعنا رسول اهللا : فغضب معاویة، فقال لھ عبادة! فم الخطیب

بالعقبة، وكان من ھذه البیعة، أن نقوم بالحّق حیث كّنا، ال نخاف في اهللا لومة الئم،  )علیھ وآلھ
 .إذا رأیتم المداحین فاحثوا في وجوھھم التراب :)صلى اهللا علیھ وآلھ(وقال رسول اهللا 

إنَّھ أفسد الشام، وقال عبادة : ولما اشتد غضب معاویة على عبادة رّحلھ إلى عثمان، وقال
سیلي أموركم بعدي : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا : لعثمان لما رّحلھ إلیھ معاویة

فال طاعة لَمن عصى، وال تضلوا ! ما تعرفونرجال یعرفونكم ما تنكرون، وینكرون علیكم 
 .برّبكم

فواهللا الذي نفس عبادة بیده، إّن فالنًا : وفي روایة البن عساكر أّنھ قال لعثمان بعد ذلك
 .ِلَمن ُأولئك، فما راجعھ عثمان بحرف) یعني معاویة(

 .تستعمل الصبیان وتقّرب أوالد الطلقاء: وكان یقول ـ وھو بالمدینة

ھ عثمان بعبادة، فانظر البون البعید بین عمر وبین عثمان فإّن عبادة ھذا عندما ھذا ما فعل
ال أساكنك بأرض، ورحل إلى المدینة قال لھ : أنكر على معاویة في عھد عمر وقال لمعاویة

إرحل إلى مكانك، فقبح اهللا أرضًا : ما أقدمك؟ فأخبره بأفعال معاویة، فقال لھ عمر: عمر
 فاللست فیھا وأمثالك، 

 .)407(إمرة لھ علیك

 .ولعبادة ھذا موقف آخر سنبّینھ لك قریبًا

ما «)صلى اهللا علیھ وآلھ(وممَّن أنكروا على معاویة كذلك، أبوذر الغفاري الذي قال فیھ النبّي 
 .»أظّلت الخضراء وال أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي ذر

بن ثابت   أنكر على عثمان أن یعطي مروان بن الحكم والحارث بن الحكم، وزید
والذین یكنزون الذھب (: األنصاري ما أعطاھم من مئات األلوف من الدراھم، وتال قول اهللا

 .)والفّضة وال ینفقونھا في سبیل اهللا فبّشرھم بعذاب ألیم

ُیلحق بالشام، فلم یلبث ھناك وجرت بینھ وبین عثمان محاورة في ذلك فأمر عثمان بأن 
أن ینكر علیھ، فأراد معاویة أن یقطع لسانھ بثلثمائة ! بعدما رأى من فعالت معاویة ما رأى

 !فكان جوابھ، إن كان ھذا من عطائي قبلتھا، وإن كان ُجعلة فال حاجة لي فیھا! دینار

یا معاویة إن كانت ھذه الدار من مال : بدمشق قال لھ) الخضراء(ولما بنى معاویة قصر 
واهللا لقد حدثت أعمال : اهللا فھي الخیانة، وإن كانت من مالك فھذا ھو اإلسراف، وكان یقول

                                                           
 .من أعالم النبالء لذھبي 2ج  2ص ) 407(



واهللا ما ھي في كتاب اهللا وال سّنة نبّیھ، واهللا إّني ألرى حّقًا یطفأ وباطًال یحیا، ! ما أعرفھا
 .وصادقًا یكذب، وأثرة بغیر تقى

 .وكان الناس یجتمعون علیھ، فنادى معاویة، أن ال یجالسھ أحد

فكتب عثمان إلى ! أّن أباذر قد أفسد عليَّ الشام: ولما اشتّد إنكاره علیھ كتب إلى عثمان
یل والنھار، على أغلظ مركب وأوعره، فوّجھ معاویة من سار بھ الل )408(أحمل جندبًا: معاویة

ولم یكد یصل إلى المدینة حّتى تسلَّخت أفخاذه وكاد یھلك، ولما قابل عثمان وذكر لھ ما یفعلھ 
رضي اهللا ) 32 ـ 31(، فلم یزل فیھا حّتى مات سنة )409(معاویة، أمره بتسییره إلى الربذة

 .عنھ وأرضاه

لو شئت أن : فقال معاویة! ودخل سعد بن أبي وقاص على معاویة فلم یسلم علیھ باإلمرة
فنحن المؤمنون ولم نؤمرك، فإنَّك معجب بما أنت فیھ، واهللا ما : قال سعد! تقول غیرھا لقلت

 .)410(یسرني أّني على الذي أنت علیھ، وأّني ھرقت علیھ محجمة دم

 

 قیس بن سعد مع معاویة

 :وأرسل قیس بن سعد إلى معاویة كتابًا قال فیھ

ولم یقدم إیمانك، ... أّما بعد فإّنك وثن ابن وثن، دخلت اإلسالم كرھًا، وخرجت منھ طوعًا
 .)411(ولم یحدث نفاقك

 :معاویة قال لسعد بن أبي وقاص وأخرج مسلم في صحیحھ والترمذي، أّن

صلى اهللا علیھ (أما ذكرت ثالثًا، قالھّن لھ رسول اهللا: فقال! ما یمنعك أن َتُسب أبا تراب

صلى اهللا (سمعت رسول اهللا : فلن أسّبھ، ألن تكون لي واحدة منھا، أحب إلّي من ُحمر النعم)وآلھ

یا رسول اهللا خّلفتني : وك فقال لھ علّيیقول لھ، وقد خّلفھ في بعض مغازیھ، وھي تب )علیھ وآلھ
أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة : )صلى اهللا علیھ وآلھ(مع النساء والصبیان، فقال لھ رسول اهللا 

ألعطیّن الرایة رجًال یحّب : ھارون من موسى، إّال أّنھ ال نبّي بعدي، وسمعتھ یقول یوم خیبر
ادعوا لي علّیًا فُأتي بھ أرمد ودفع : لھا، فقالاهللا ورسولھ، ویحّبھ اهللا ورسولھ، فتطاولنا 

صلى (اآلیة، دعا رسول اهللا  )...ُقل تعالوا ندُع أبناءنا وأبناءكم(: الرایة إلیھ ففتح اهللا علیھ، ولما نزل

                                                           
 .ھو أبوذر) 408(
 .الربذة قریة على نحو ثالثة أّیام جھة شرق المدینة على طریق حاج العراق وبھا قبر أبي ذر) 409(
 .أعالم النبالء 1ج  82ص ) 410(
 .البیان والتبیین للجاحظ 2ج  87) 411(



وذلك بعد أن أدار علیھم » اللَّھّم ھؤالء أھلي«: علّیًا وفاطمة وحسنًا وحسینًا وقال )اهللا علیھ وآلھ
 .هللا عنھم جمیعًا وأرضاھمالكساء رضي ا

 :فقال لھ معاویة )412(ولما قدم معاویة المدینة لقیھ أبو قتادة األنصاري

فقال . لم یكن معنا دواب: تلقاني الناس كّلھم غیركم معشر األنصار، ما منعكم؟ قال
نعم یا : قال!! بك وطلب أبیك یوم بدرعقرناھا في طل: فأین النواضح؟ قال أبو قتادة: معاویة
إّنا نرى بعده : قال لنا )صلى اهللا علیھ وآلھ(ومّما قالھ أبو قتادة لمعاویة یومئذ أّن رسول اهللا . أبا قتادة

 !!اصبروا حّتى تلقوه: أمرنا بالصبر، فقال: فما أمركم عند ذلك؟ قال: أثرة، قال معاویة

ـ وكان یقال لھ الحكم بن األقرع والیًا من قبل زیاد  )413(وكان الحكم بن عمرو الغفاري
إنَّ أمیر المؤمنین معاویة كتب إلي، أن یصطفي لھ الصفراء : على خراسان فكتب إلیھ زیاد

ني أّن أمیر المؤمنین بلغ: فكتب إلیھ الحكم. فال ُتقّسم بین الناس ذھبًا وال فّضة )414(والبیضاء
! أن یصطفي لھ البیضاء والصفراء وإّني وجدت كتاب اهللا قبل كتاب أمیر المؤمنین: كتب

وإنَّھ واهللا لو أّن السماوات واألرض كانتا رتقًا على عبد ثّم اتقى اهللا لجعل اهللا لھ مخرجًا، 
اللَّھم إن كان : وقال الحكم والسالم علیكم، ثّم قال للناس اغدوا على مالكم، فغدوا فقّسمھ بینھم،

رحمھ اهللا ورضي عنھ وھكذا یكون ) بمرض(لي عندك خیر فاقبضني إلیك، فمات بخراسان 
 .الرجال

رحم اهللا ُأّم أیمن كأّني أرى ساقیھا، وكأّنھما ساقا نعامة، : وقال معاویة ُألسامة بن زید
: وأكرم أیضًا؟ فقال: ل معاویةوأكرم، فقا) أم معاویة(كانت واهللا خیرًا من ھند : فقال أسامة

 .)415()إّن أكرمكم عند اهللا أتقاكم(: نعم، قال اهللا عزَّوجل

 

 بین األحنف ومعاویة

آخر كالمھ أن قام رجل من أھل الشام خطیبًا بین یدي معاویة ومعھ وجوه الناس فكان 
یا أمیر المؤمنین، إّن ھذا القائل ما قال آنفًا لو : لعن علّیًا، فأطرق الناس وتكّلم األحنف فقال

فاتق اهللا ودع عنك علّیًا، فلقد لقى رّبھ، وأفرد في ! یعلم أّن رضاك في لعن المرسلین للعنھم
ھ، المیمون نقیبتھ، العظیم قبره، وخال بعملھ، وكان واهللا ما علمنا المبرز بسبقھ، الطاھر خلق

یا أحنف، لقد أغضیت العین على القذى، وقلت بغیر ماترى، وأیم : فقال لھ معاویة; مصیبتھ 

                                                           
 .اإلستیعاب ـ طبع الھند 1ج  161ص ) 412(
 .من المصدر السابق 1ج  116ص ) 413(
 .أي الذھب والفّضة) 414(
 .أنساب األشراف للبالذري وأم أیمن ھي خادمة النبّي وأم أسامة 1ج  475ص ) 415(



یا أمیر المؤمنین إن تعفني فھو : فقال لھ األحنف; اهللا لتصعدنَّ المنبر فلتلعنّنھ طوعًا أو كرھًا 
قم فاصعد المنبر، قال : فقال; دًا خیر لك، وإن تجبرني على ذلك فواهللا ال تجري بھ شفتاي أب

وما أنت قائل یا أحنف إن : قال; مع ذلك ـ ألنصفّنك في القول والفعل  األحنف أما واهللا ـ
ثّم  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أصعد المنبر فأحمد اهللا بما ھو أھلھ، وأصّلي على نبّیھ : أنصفتني؟ قال

ني أن ألعن علّیًا، وإّن علّیًا ومعاویة اختلفا أّیھا الناس، إَن أمیر المؤمنین معاویة أمر: أقول
 .فاقتتال، وادعى كّل واحد منھما أّنھ بغي علیھ وعلى فئتھ

اللَّھم اّلعن أنت ومالئكتك وأنبیاؤك وجمیع خلقك : فإذا دعوت فأمنوا رحمكم اهللا، ثّم أقول
یا ; یرًا، أمنوا رحمكم اهللا الباغي منھما على صاحبھ، واّلعن الفئة الباغیة، اللَّھم العنھم لعنًا كث

فُغص معاویة . معاویة، ال أزید على ھذا وال أنقص منھ حرفًا، ولو كان فیھ ذھاب نفسي
 .)416(إذن ُنعفیك یا أبا بحر: بریقھ وقال

 .)417(لو كان حلیمًا ما َسّفھ الحّق: فقال! ما أحلم معاویة: یقولوسمع األحنف رجًال 

إّني ال أملك من : وكتب سعید بن العاص إلى عثمان، وكان والیًا من قبلھ على الكوفة
 وأصحابھ الذین ُیدعون القّراء، وھم السفھاء، شیئًا، فكتب إلیھ أن) النخعي(الكوفة مع األشتر 

سیرھم إلى الشام، فخرج المسیرون من قّراء أھل الكوفة فاجتمعوا بدمشق فبّرھم معاویة 
وأكرمھم، ثّم إنَّھ جرى بینھم وبین األشتر قول حّتى تغالظا، فحبسھ ثّم أخرجھ من الحبس، 

إنَّك بعثت : ولما بلغھ أّن قومًا من أھل دمشق یجالسون األشتر وأصحابھ، كتب إلى عثمان
أفسدوا مصرھم وأنغلوا، وال آمن أن یفسدوا طاعة من قبلي، ویعلمونھم ما ال  إلّي قومًا

 .)418(یجدونھم حّتى تعود سالمتھم غائلة واستقامتھم إعوجاجًا

وروى المسعودي في مروج الذھب، أّن معاویة حبس صعصعة بن صوحان العبدي، 
كري ورجاًال من أصحاب علّي مع رجاًال من قریش فدخل علیھم وعبداهللا بن الكواء الیش

 ناشدتكم اهللا إّال ما قلتم حّقًا وصدقًا، أي الخلفاء رأیتموني؟: یومًا فقال

ألّنك جّبار عنید ال تراقب اهللا في قتل ! لو ال أنَّك عزمت علینا ما قلنا: فقال ابن الكواء
الدنیا ضیق اآلخرة تجعل الظلمات نورًا، والنور  إنَّك ما علمنا واسع: األخیار، ولكّنا نقول

تكّلمت یا ابن أبي سفیان : وبعد محاورة طویلة مع ابن الكواء تكلَّم صعصعة فقال. ظلمات
أّنى یكون الخلیفة مَن َمَلَك الناس قھرًا ودانھم كبرًا، ! فأبلغت ولیس األمر على ما ذكرت

                                                           
 وكان األحنف ذات یوم مع معاویة في بیتھ فجرى بینھما كالم اشتد فیھ األحنف مع معاویة. من العقد الفرید 4ج  29و 28ص ) 416(

فلّما نھض األحنف سألت أباھا كیف تصبر . ولم یبالھ فعجبت ابنة لمعاویة مّما قالھ األحنف ـ وكانت تسمع كالمھما من وراء الستر
 یا بنّیة إّنھ سّید بني تمیم إذ غضب، غضب معھ مائة ألف ال یسألونھ لم غضب؟: على مثل ما سمعت من ھذا األعرابي؟ فقال لھا

 .أمالي المرتضى 1ج  298ص ) 417(
 .أنساب األشراف 5وما بعدھا ج  39ص ) 418(



هللا ما لك في یوم بدر مضرب وال مرمى، ولقد واستولى بأسباب الباطل كذبًا ومكرًا، أما وا
وإّنما أنت  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كنت أنت وأبوك في العیر والنفیر ممَّن أجلب على رسول اهللا 

، فأّنى تصلح الخالفة لطلیق، فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(طلیق ابن طلیق، أطلقكما رسول اهللا 
 :ث یقوللوال أني أرجع إلى قول أبي طالب حی: معاویة

 والعفو عن قدرة ضرب من الكرم*** حلمًا ومغفرة   قابلت جھلھم

 .)419(لقتلكم

 :وقدم أبو أیوب األنصاري على معاویة فأجلسھ على السریر وحادثھ وقال

ذ أنا إ: قال! من قتل صاحب الفرس البلقاء التي جعلت تجول یوم كذا وكذا: یا أبا أیوب
أنت وأبوك على الجمل األحمر معكما لواء الكفر، فَنّكس رأسھ وتنمَّر أھل الشام وتكّلموا، 

 !ما نحن عن ھذا سألناك: مھ، أو قال: فقال معاویة

یا معشر : سمعتھ یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(صدق رسول اهللا : ودخل علیھ مّرة فقال لھ
ھل لك من : األنصار إنَّكم سترون أثرة فاصبروا، ولما عاده ابنھ یزید وھو في الحبس قال لھ

 .)420(ما ازددت عنك وعن أبیك إّال غنى: حاجة؟ قال

 

 

 المسّور بن مخرمة مع معاویة

أّنھ وفد على  أخبرني المسور بن مخرمة: روى ابن شھاب عن حمید بن عبد الرَّحمن قال
 ما فعل طعنك على األئمة یا میسور؟: فلّما دخلت سّلمت، فقال: معاویة، فقال

فلم : واهللا لتكلمني بذات نفسك؟ قال: قال! دعنا من ھذا، وأحسن فیما قدمنا لھ: قلت: قال
ن فما لك یا مسور ذنوب تخاف أ! ال أتبرأ من الذنوب: أدع شیئًا أعیبھ علیھ إّال بّینتھ لھ فقال

 تھلك إن لم یغفرھا اهللا لك؟

 

 ملحة

بلى، یوم أشرت : ال، قال: ھل غششتني مذ نصحتني؟ قال: قال معاویة لعمرو بن العاص
دعاك رجل عظیم الخطر إلى المبارزة، : فقال عمرو! عليَّ بمبارزة علّي، وأنت تعلم َمن ھو

إن قتلتھ، فقد قتلت قتال األقران، وازددت شرفًا أّما ! فكنت من مبارزتھ على إحدى الحسنیین
إلى شرفك، وخلوت بملكك، وأّما إن ُقتلت فتتعجل مرافقة الشھداء والصدیقین والصالحین، 

                                                           
 .راجع الجزء الثالث من مروج الذھب) 419(
 .سیر األعالم 2ج  295و 294ص ) 420(



أفكنت من جھادك في شك فتكون منھ : َلھذه أشد عليَّ من اُألولى، فقال عمرو: قال معاویة
 .)421(دعني منك اآلن: قال! الساعة

قد طلب من معاویة أن یبارزه فخنس وجبن، وقد عّیروه بذلك،  )رضي اهللا عنھ(وكان علّي 
 !ولكن ماذا یصنع وھو أعلم بنفسھ من غیره؟

وال نمضي في ھذا الباب ألّن األمثلة كثیرة جّدًا تمأل ُكتبًا، إن من الرجال وإن من النساء 
الھمدانیة، وبكارة الھاللیة، والزرقاء بنت عدّي، وأم سنان  الفضلیات، مثل سودة بنت عمارة

 .بنت خیثمة، وعكرشة بنت األطرش، وما ال یحصى عددھّن

 

*** 

ومن كبار ھذا القسم ـ . وبعد ذلك نأخذ في بیان القسم الثالث الذي صانع معاویة وعانھ
اة العرب وشجعانھا، كما ذكرنا ـ المغیرة بن شعبة، وعمرو بن العاص، وقد كانا من كبار دھ

 .وقد نال كّل منھما مأربھ من معاویة

 :فأّما المغیرة بن شعبة فقد وّاله معاویة على الكوفة، وكان من وصیتھ لھ

قد أردت إیصاءك بأشیاء كثیرة فأنا تاركھا اعتمادًا على بصرك، ولست تاركًا إیصائك 
ستغفار لھ، والعیب على ال تترك شتم علّي وال ذمھ، والترحم على عثمان واإل! بخصلة

وأشھرًا في الكوفة ال یدع  وظل المغیرة سبع سنین. )422(إلخ... أصحاب علّي واإلقصاء لھم
 .منھ شتم علّي والوقوع فیھ والنیل

وأّما عمرو بن العاص فقد استطاع أن ینتزع حّقھ في والیتھ على مصر، فإنَّھ بعد أن 
افتتحھا بشجاعتھ وحسن سیاستھ في عھد عمر بن الخطاب وّاله عمر علیھا، وجاء عثمان 

 .)423(، وھو أخو عثمان في الرضاعةفعزلھ ووّلى بدلھ عبداهللا بن سعد بن أبي سرح

ولقد كان من ضروب التأیید التي كان معاویة في حاجة شدیدة إلیھا، وضع أحادیث عن 
، ومن أجل )رضي اهللا عنھ(تشید بذكره وذكر قومھ، وتغض من قدر علّي )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

غیرھم لیقوموا بذلك وكان منھم أبو ُھریرة الذي أّلفنا فیھ ھذا ذلك وضع نفرًا من الصحابة و
 .الكتاب

                                                           
 .من أمالي المرتضى 1ج  292و 291ص ) 421(
وصف كارل بروكلمان المغیرة بن شعبة . 3ج  202وابن األثیر ص  108ص  6من الطبري ج )  ھـ 51(راجع حوادث سنة ) 422(

 .تاریخ الشعوب اإلسالمیة 1ج  145بأنَّھ رجل إنتھازي ال ذمة لھ وال ذمام ـ ص 
قد : أنا، قال: ما حشو جبتك یا عمرو؟ فقال: دخل عمرو بن العاص على عثمان بعد عزلھ وعلیھ ُجبة محشّوة فقال لھ عثمان) 423(

عن خراج فكنى عثمان . ألنَّكم أعجفتم أوالدھا: یا عمرو أشعرت أّن اللقاح دّرت بعدك ألبانھا؟ فقال: ثّم قال لھ! علمت أنَّك فیھا
 .مصر باللقاح، وكنى عمرو عن جور الوالي بإعجاف األوالد



إّن معاویة وضع قومًا من الصحابة وقومًا من التابعین : )رحمھ اهللا(قال أبو جعفر اإلسكافي 
تضي الطعن فیھ والبراءة منھ، وجعل لھم ، تق)علیھ السالم(قبیحة في علّي  )424(على روایة أخبار

وعمرو بن العاص ) أبو ُھریرة(على ذلك جعًال ُیرغب في مثلھ، فاختلفوا ما أرضاه، منھم 
 .والمغیرة بن شعبة، ومن التابعین عروة بن الزبیر

كنت عند رسول اهللا : حّدثتني عائشة قالت: وروى الزھري أّن عروة بن الزبیر حّدثھ قال
أو ! یا عائشة إّن ھذان یموتان على غیر مّلتي: إذ أقبل العّباس وعلّي فقال )لیھ وآلھصلى اهللا ع(

كان عند الزھري حدیثان عن عروة عن : وروى عبد الرزاق عن معمر قال! دیني: قال
صلى اهللا علیھ (كنت عند النبّي : عائشة في علّي، والحدیث الثاني زعم فیھ أّن عائشة حّدثتھ قالت

یا عائشة إن سّرك أن تنظري إلى رجلین من أھل النار، : بل العّباس وعلّي فقالإذ أق )وآلھ
 .فانظري إلى ھذین قد طلعا، فنظرت فإذا العّباس وعلّي بن أبي طالب

صلى اهللا (سمعت رسول اهللا : وأّما عمرو بن العاص فقد أخرج لھ الشیخان ھذا الحدیث قال

 .إّن آل أبي طالب لیسوا لي بأولیاء، إّنما ولیي اهللا وصالح المؤمنین: یقول )علیھ وآلھ

أّما أبو ُھریرة، فلم یقف عند وضع أحادیث في الطعن في علّي وإّنما زاد في وضع 
 .أحادیث ترفع من شأن آل أبي العاص عامة ومعاویة خاصة، وسترى ذلك قریبًا

صلى اهللا علیھ (ایاتھم التي نسبوھا إلى النبّي ھؤالء بعض من ظاھروا معاویة بألسنتھم ورو

 .)وآلھ

 )425(ومنھم وا أسفا من الصحابة. أّما الذین ناصروا معاویة بسیوفھم فھم ألوف عدیدة
 .كثیرون

                                                           
 .انظر شرح نھج البالغة البن أبي الحدید 1ج  358ص ) 424(
 !من غرائب كتاب مسلم) 425(

، وھذا »اھتدیتمأصحابي كالنجوم بأّیھم اقتدیتم «: لكي یدرأوا التھم عن بعض الصحابة الذین فتنتھم الدنیا أوردوا حدیثًا یقول  
الحدیث ال أصل لھ، ولھذا الحدیث قّصة جرت بیني وبین الناصبي محب الدین الخطیب فإنَّھ عندما ظھر كتابي األضواء واطلع 

أصحابي «): صلى اهللا علیھ وآلھ(كیف تذكر ذلك بعد أن قال فیھم النبّي : فیھ على فصل عدالة الصحابة قابلني غاضبًا وقال
على أّنھ صحیح وقد  71للذھبي ص ) المنتقي(إنَّك قد أوردت ھذا الحدیث في تعلیقاتك على كتاب : ؟ فقلت لھ»كالنجوم ـ الحدیث

فكاد )! المنتقى(في نفس كتابك : في أّي موضع ھذا الطعن؟ فقلت لھ: طعنوا فیھ، ومن كبار الطاعنین ابن تیمیة فاشتد غضبھ وقال
وحدیث أصحابي كالنجوم ضّعفھ أئمة «: وفیھا یقول ابن تیمیة 551في صفحة  في أّیة صفحة قلت لھ: یتمّیز من الغیظ وقال
وما كاد یقرأ ھذا الكالم الذي أثبتھ ھو بنفسھ في كتاب حققھ ونشره بین الناس حّتى بھت واصفر وجھھ، وقد » الحدیث فال حّجة فیھ

 .وھذه الوصمة إلى یوم القیامةقلت لھ قبل أن أغادر مجلسھ، إّن كتاب المنتقى ھذا سیسجل علیك ھذا الجھل 
ترفع من شأنھ نسوق إلیك ) صلى اهللا علیھ وآلھ(وبمناسبة التشیع لمعاویة والتقرب إلیھ بروایة أحادیث مكذوبة على النبّي   

ة وأن أن یزوجھ ابنتھ أم حبیب) صلى اهللا علیھ وآلھ(معناه أّن أبا سفیان بن حرب طلب من النبّي !! حدیثًا رواه مسلم في صحیحھ
إلخ الحدیث، وقد ذكر أئمة الحدیث أّن ھذا الحدیث باطل باإلجماع ألن أبا سفیان قد دخل في اإلسالم ... یجعل معاویة كاتبًا بین یدیھ

یوم فتح مكة باإلجماع، أّما ابنتھ أم حبیبة وامھا رملة، فقد أسلمت قبل الھجرة وحسنت إسالمھا، وكانت ممَّن ھاجر إلى الحبشة 



ولنعد بعد ذلك إلى موضوعنا من بیان تشیع أبي ُھریرة لبني ُأمّیة بعد أن وطأنا لھ بما 
 .وقبل ذلك نقّدم ھذه الصفحة. وطأنا

 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(نشأة اإلختراع في الروایة والوضع على رسول اهللا 

قبل أن نتكلم عن مناصرة أبي ُھریرة لمعاویة بما كان یقدم لھ من أحادیث یرفعھا إلى 
صلى اهللا علیھ (، البّد لنا أن نبین كیف كان أمر الروایة عن رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

 في ذلك العھد، وأّنھا كانت تصدر ممَّن یریدھا بغیر ضابط وال قید وال یخشى في ذلك)وآلھ
شیئًا، ألّن أحادیث الرسول صلوات اهللا علیھ، لم یكن لھا أصل محفوظ یرجع في تحقیقھا 

 .)426(وبیان صحتھا إلیھ

صلى (راع في الروایة ووضع الحدیث على رسول اهللا أجمع الباحثون على أّن نشأة اإلخت

إّنما كان في أواخر عھد عثمان وبعد الفتنة التي أودت بحیاتھ، ثّم اتسع اإلختراع  )اهللا علیھ وآلھ
واستفاض بعد مبایعة علّي رضوان اهللا علیھ، فإّنھ ما كاد المسلمون یبایعونھ بیعة صحیحة، 

وإلیك كلمة . تصب الحّق من صاحبھ ویجعلھا ُأمویةحّتى ذّر قرن الّشیطان اُألموي لیغ
صادقة دقیقة كتبھا اُألستاذ اإلمام محّمد عبده في مقدمة رسالة التوحید، وذلك بعد أن تكلم عن 

ھوى فیھا ركن عظیم من ھیكل الخالفة واصطدم اإلسالم وأھلھ صدمة «الفتنة الكبرى التي 
 :)رضي اهللا عنھ(ال ، ق»زحزحتھم عن الطریق التي استقاموا علیھا

ما عقدوا، وكانت  )427(توالت األحداث بعد ذلك ونقض بعض المبایعین للخلیفة الرابع«
غیر أّن بناء الجماعة قد ! حروب بین المسلمین انتھى فیھا أمر السلطان إلى اُألمویین

ھم، وتفرقت بھم المذاھب في الخالفة، وأخذ األحزاب انصدع، وانفصمت عرى الوحدة بین
في تأیید آرائھم، كّل ینصر رأیھ على رأي خصمھ، بالقول والعمل، وكانت نشأة اإلختراع 

 .)428(»إلخ... في الروایة والتأویل، وغال كّل قبیل فافترق الناس

لم یرزأ اإلسالم بأعظم مّما ابتدعھ المنتسبون إلیھ، وما أحدثھ الغالة : )رضي اهللا عنھ(وقال 
من المفتریات علیھ، فذلك ما جلب الفساد على عقول المسلمین وأساء ظنون غیرھم فیما ُبني 

 ...علیھ الدین
                                                                                                                                                                                     

ذلك الفحل ال «وأبوھا كافر، ولما بلغھ ھذا الزواج قال كلمتھ المشھورة ) صلى اهللا علیھ وآلھ(أبیھا، وقد تزوجھا رسواهللا  ھربًا من
ویراجع كتابنا . من تفسیر سورة اإلخالص لشیخ الحنابلة ابن تیمیة والذي ُیلّقب عند الجمھور بشیخ اإلسالم 16ص » یجدع أنفھ

 .لإلطالع على فصل عدالة الصحابة أضواء على السّنة المحّمدیة
 .راجع الطبعة الثالثة منھ) األضواء(قد فّصلنا القول في أمر تدوین الحدیث ومتى بدأ وما أصابھ قبل التدوین وبعده في كتابنا ) 426(
 .یشیر إلى ما فعلھ طلحة والزبیر من نقضھما البعثة) 427(
 .مقدمة رسالة التوحید، محّمد عبده، من الطبعة اُألولى 8و 7ص ) 428(



لون، فكثر الناق! وإّن عموم البلوى باألكاذیب حّق على الناس بالؤه في دولة اُألمویین
 .)429(وقل الصادقون، وامتنع كثیر من أجّلة الصحابة عن الحدیث، إّال لَمن یثقون بحفظھ

ولقد كان من عموم البلوى باألكاذیب الذي حّق على الناس بالؤه في دولة اُألمویین ـ 
معاویة لنفسھ ـ بأن وضع قومًا من الصحابة  وأشار إلیھ اُألستاذ اإلمام في كالمھ ما صنعھ
، تقتضي الطعن فیھ والبراءة منھ، )علیھ السالم(والتابعین على روایة أخبار قبیحة على علّي 

 .)430(وجعل لھم على ذلك ُجعًال یرغب في مثلھ فاختلفوا ما أرضاه، منھم أبو ُھریرة

وقال الدكتور أحمد أمین في كالمھ عن اتخاذ الحدیث وسیلة لألغراض السیاسیة 
من الجزء ) 123(وغیرھا، وعن نفاق بعض المحّدثین في كتابھ ضحى اإلسالم بالصفحة 

 .الثاني

ویسوقنا ھذا إلى أن نذكر ھنا أّن اُألمویین ـ فعًال قد وضعوا، أو وضعت لھم أحادیث 
عددة، منھا أحادیث في زیادة مناقب عثمان ـ إذ كان ھو الخلیفة تخدم سیاستھم من نواح مت

إّن عثمان تصدَّق بثالثمائة : اُألموي من الخلفاء الراشدین، وھم بھ أكثر اتصاًال مثل حدیث
من على المنبر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بعیر بأحالسھا وأقتابھا في جیش العسرة فنزل رسول اهللا 

وروى !... ما على عثمان ما عمل بعد ھذه! ا عمل بعد ھذهما على عثمان م: وھو یقول
) 41(الطبري أّن معاویة بن أبي سفیان لّما وّلى المغیرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 

 :دعاه وقال لھ

أردت إیصاءك بأشیاء كثیرة فأنا تاركھا اعتمادًا على بصرك بما یرضیني، ویسعد 
عن شتم ) أي ال تتجنب! (إیصاءك بخصلة، ال تتحّمسلطاني ویصلح بھ رعیتي، ولست تاركًا 

علّي وذّمھ والترّحم على عثمان واإلستغفار لھ، والعیب على أصحاب علّي، واإلقصاء لھم، 
 ...وترك اإلستماع منھم، وبإطراء شیعة عثمان واإلدناء لھم واالستماع منھم

و من أحسن شيء سیرة فأقام المغیرة على الكوفة عامًال لمعاویة سبع سنین وأشھرًا وھ
 .من الطبري 6ج  141إلخ ص ...وأشّده حّبًا للعافیة، غیر أّنھ ال یدع ذم علّي والوقوع فیھ

لیعزز بھ أسلحة الدعایة لھ ولم یكن ) القصص(ولم یكتف معاویة بذلك بل أحّدث 
ولتھ وما معروفًا قبلھ، فسّخر اُأللوف لذلك وبّثھم بین أرجاء البالد لیقّصوا لھ ما یشّد لھ د

یحفظ بھ سلطانھ، بلھ ما ینشرون من خرافات وأباطیل مّما جلب الفساد على عقول 
 .المسلمین، وأساء ظنون غیرھم فیما بني علیھ الدین، كما ذكر ذلك اُألستاذ اإلمام

 
                                                           

 .اإلمام) محّمد عبده(تاریخ اُألستاذ  2ج 347ص ) 429(
 .من ھذا الكتاب 176ص ) 430(



 معاویة ھو الذي أحّدث القصص

لم ُیَقّص في : اأخرج الزبیر بن بّكار في أخبار المدینة عن نافع وغیره من أھل العلم قالو
وال في زمان أبي بكر وال زمان عمر، وإّنما القصص ُمْحَدث،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(زمان النبّي 

، وقد فتح الباب للُقّصاص في المساجد والمحافل لیقّصوا )431(أحدثھ معاویة حّتى كانت الفتنة
 .لھ ما یھواه

صلى اهللا علیھ (لم ُیقّص على عھد النبّي : ابن أبي شیبة والمروزي عن ابن عمر قال وأخرج

وال عھد أبي بكر وال عھد عمر وال عھد عثمان، إّنما كان القصص حیث كانت  )وآلھ
 .)432(الفتنة

كذب الناس السؤال أ: ما أمات العلم  إّال الُقّصاص، وقال أحمد بن حنبل: وقال أبو قالبة
اتقوا : كان أبو عبد الرَّحمن یقول: ، وأخرج العقیلي عن عاصم قال)433(والُقّصاص
 !القصاص

یجلس القاص في المجلس وحولھ : وبّین الدكتور أحمد أمین صورة ھذا القصص فقال
س فیذكَّرھم باهللا ویقصُّ علیھم حكایات وأحادیث وقصصًا عن اُألمم اُألخرى وأساطیر النا

قال اللیث بن . ونحو ذلك، ال ُیعتمد فیھا على الصدق بقدر ما ُیعتمد على الترغیب والترھیب
ھما قصصان، قصص العاّمة، وقصص الخاّصة، فأّما قصص العاّمة فھو الذي إلیھ «: سعد

عظھم ویذّكرھم فذلك مكروه لَمن فعلھ ولَمن استمعھ، وأّما القصص الخاّصة النفر من الناس ی
فھو الذي جعلھ معاویة، وّلى رجًال على القصص، فإذا سّلم من صالة الصبح جلس وذكر اهللا 

ودعا للخلیفة وألھل والیتھ وحشمھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عّزوجّل وحّمده ومّجده وصّلى على النبّي 
 .)434(»على أھل حربھ وعلى المشركین كاّفةوجنوده، ودعا 

والبّد أن نشیر ھنا إلى منبعین كبیرین لھؤالء الُقّصاص وأمثالھم تجد ذكرھما كثیرًا في 
وھب بن منبھ وكعب : ھماروایة القصص وفي التاریخ وفي الحدیث وفي التفسیر، 

 .)435(األحبار

 

 ھل كان معاویة من ُكّتاب الوحي؟

                                                           
 .من كتاب تحذیر الخواص من أكاذیب القصاص 63ص ) 431(
 .من المصدر السابق 76ص ) 432(
 .من نفس المسابق ویراجع كتابنا األضواء للوقوف على مبلغ ضرر القصص والقصاص 70ص ) 433(
 .طبعة أمیریة 253ص  2نقل الدكتور أحمد أمین كالم اللیث بن سعد عن خطط المقریزي جزء ) 434(
 .فجر اإلسالم 197و 196ص ) 435(



في السیاسة والدین وھي تحمل ) الوضع اُألموي(وھذه صفحة نختم بھا الكالم ھنا عن 
 ُكّتاب(ذلك أّنھم أرادوا أن یزدلفوا إلى معاویة فجعلوه من . مثًال من ھذا الوضع یقاس علیھ

وأمعنوا في ھذا اإلزدالف، فرووا أّنھ كتب آیة الكرسي بقلم من ذھب جاء بھ جبریل ) الوحي
، وقد فشا ھذا الخبر بین كثیر من الناس على حین أّنھ )436(ھدیة لمعاویة لھ من فوق العرش

لمثل )صلى اهللا علیھ وآلھ(إذ كیف یأمن النبّي ! دره العقلفي نفسھ باطل، تأباه البداھة ویدفع عن ص
ولما یدخل . ؟ وھو وأبوه وُأّمھ ممَّن أسلموا كرھًا!معاویة على أن یكتب لھ ما ینزل في القرآن

 !اإلیمان في قلوبھم

یأت فیھ خبر وأّما من ناحیة النقل فإّنھ لم ! إّن ھذا مّما ال یمكن أن یقبلھ العقل السلیم
ھذا الخبر أن یسندوه ببرھان یؤّیده وذلك بأن ) وضعوا(صحیح یؤّیده، ولقد كان على الذین 

 !!یأتوا ولو بآیة واحدة قد نزلت في القرآن وكتبھا معاویة

في بعض األغراض التي ال  )صلى اهللا علیھ وآلھ(على أّننا ال نستبعد أن یكون قد كتب النبّي 
قال . ا من الممكن، أّما أن یكتب شیئًا من القرآن فھذا من المستحیلتتصل بالوحي، ألّن ھذ

فیما بینھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كان زید بن ثابت یكتب الوحي وكان معاویة یكتب للنبّي : المدائني
 .)437(وبین العرب

ومن العجیب أن یظل ھذا الزعم الباطل یأخذ مكانھ من بعض األذھان في ھذا العصر 
 .وُیسّلم بھ، حّتى في بعض الجامعات

ُألستاذ الفاضل الدكتور عبد الجّبار الُمّطلبي المستشار ففي ذات یوم كنت في زیارة ا
ھل لك أن تشھد امتحانًا ألحد الطلبة : ، فقال لي)سابقًا(الثقافي بالسفارة العراقیة بمصر 

العراقیین في رسالة قدمھا إلى جامعة القاھرة لكي ینال علیھا درجة دكتور في األدب ـ 
ي جالل الموضوع بأن أحضر ھذا اإلمتحان، فأغران) بالغة القرآن وإعجازه(موضوعھا 

وفي الموعد المحّدد لھ التقیت بالدكتور عبد الجّبار في قاعة اإلمتحان، وكانت غاصة 
 .بالحضور، وأخذت أستمع لما یقال من الطالب وممتحنیھ في إنصات حّتى انتھت المناقشة

                                                           
 .من كتاب النصائح الكافیة البن عقیل العلوي 201ص ) 436(
زید بن ثابت كاتب الوحي كان : وقبل ابن حجر ذكر الذھبي عن أبي الحسن الكوفي قال. من اإلصابة البن حجر 6ج  113ص ) 437(

 .سیر أعالم النبالء 3ج  81وبین العرب، ص ) صلى اهللا علیھ وآلھ(وكان معاویة كاتبًا فیما بین النبّي 



كّلھا لنفسي، وقد بدت لي بعض مالحظات مّما جرى بین الطالب وأساتذتھ، حفظتھا 
ولكّني ال أملك أن أسكت عن مالحظتین على ھذا الطالب، وما لبثت أن واجھتھ بھما 

 .)438(بمحضر من كانوا في القاعة جمیعًا

أّنھ جعل معاویة من ُكّتاب الوحي، وقد سألتھ من أین جاء بھذا الخبر الذي ال  :إحداھما
 ین؟یصح عند العلماء المحقق

 !وسكت! لقد نقلتھ عن ابن القّیم: فقال

بین المصادر التي رجع إلیھا في ) إعجاز القرآن للرافعي(أّنھ لم یذكر كتاب  :واآلخر
 !إّني لم أعرف ھذا الكتاب: رسالتھ، ولما سألتھ عن ذلك قال

إذ كیف یفوت طالب یبحث في إعجاز القرآن وبالغتھ أن یّطلع ; وقد ھالني ھذا الجواب
ھذا المصدر العظیم، وھو أقوى وأبلغ مصدر في موضوعھ، وكیف یقول إّنھ لم یطلع  على

علیھ، وقد ذاعت شھرتھ بین جمیع اآلفاق اإلسالمیة، وحسبھ من الوصف أن قال فیھ الزعیم 
 .»كأّنھ تنزیل من التنزیل، أو قبس من نور الذكر الحكیم«: الكبیر سعد زغلول

د من الممتحنین سؤاًال عن أمر معاویة وعلى أي دلیل ومن الغریب أّني لم أسمع من أح
وكذلك لم یسألوه عن كتاب إعجاز القرآن ! ارتكن علیھ في إثبات أّنھ كان من ُكّتاب الوحي

 !للرافعي، وكیف ال یذكره بین المصادر التي رجع إلیھا وكأّنھم ھم كذلك ال یعرفونھ

! إن جھلھ بكتاب الرافعي أغرب وأعجبوإذا كان ما قالھ ھذا الطالب عن معاویة غریبًا ف
ولُیترك في شفاعة الجھل ـ الذي ھو ; ومن أجل ذلك ال یصح أن یؤاخذ بما یقع منھ من خطأ 

 .أكبر شفیع في ھذا العصر ـ وسبحان الخّالق العظیم

 :وقال ابن أبي الحدید في شرح نھج البالغة

، واختلف في كتابتھ لھ كیف كانت، )صلى اهللا علیھ وآلھ(وكان معاویة أحد ُكّتاب رسول اهللا 
، وزید بن ثابت، )علیھ السالم(فالذي علیھ المحققون من أھل السیر أّن الوحي كان یكتبھ علّي 

سفیان كانا یكتبان لھ إلى الملوك  وزید بن أرقم، وأّن حنظلة بن الربیع التیمي ومعاویة بن أبي
كتبان ما یجبى من أموال الصدقات، وما وإلى رؤساء القبائل، ویكتبان حوائجھ بین یدیھ، وی

 .)439(یقسم في أربابھا
                                                           

خطر بذھني ـ بعدما رأیت في مناقشة ھذه الرسالة، وفي مناقشة رسالة ُأخرى مثلھا بجامعة األزھر ـ عبارة قالھا العقاد عندما ) 438(
م إلى جامعة القاھرة لكي ینال منھا لقبًا علمیًا رسمیًا ألّنھ عار من األلقاب العلمیة الرسمیة والشأن في بالدنا إّنما طلب منھ أن یتقد

دّلوني أّوًال على أسماء الذین سیتولون : شھادة بال علم خیر من علم بال شھادة ـ فكان جوابھ: ال للعلم، حّتى قالوا) للشھادة(ھو 
رحم اهللا العقاد ورحم من في طبقتھ، ! وبعد ذلك أنظر في التقدم لإلمتحان أمامھم! أعرف مبلغھم من العلمامتحاني لكي أعرفھم و

 .ُأولئك الُغّر المیامین، أئمة العلم واألدب المحققین
 .الحدید نھج البالغة البن أبي 1ج  338ص ) 439(



ھذا بیان لبعض ما كان یتخذه معاویة من وسائل لدعم حكمھ الباطل، ولو أّن كتابنا ھذا قد 
 .كسر على إحصاء فعالتھ، وما اقترف في أّیام حكمھ لمألنا من ذلك أسفارًا

 .إلى الكالم في أبي ُھریرة وما قدم لتأیید الحكم اُألموي ـ وھو موضوع كتابنا ھذا ولنعد

 

 تشّیع أبي ُھریرة لمعاویة

علمت من تاریخ أبي ُھریرة الذي سقناه إلیك أّنھ ـ كما صّرح ھو بلسانھ ـ لم یصاحب 
فة مالذًا لھ یأكّل فیھا من إّال على ملء بطنھ، وأّنھ لفقره قد اّتخذ الصٌّ )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

 .فضالت الناس وصدقاتھم

، وعھد أبي بكر وعمر ـ إلى أن فشا لھ مال )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقد ظل على فقره حیاة النبّي 
بعد أن تولى البحرین في أواخر عھد عمر، ومن ثّم أخذ یظھر بعد إنزوائھ، ویبدو بین الناس 

 .بعد خفائھ

وبین معاویة، وإن شئت فقل، لما إنبعث  )رضي اهللا عنھ(ولما شبت نیران الحرب بین علّي 
وأبي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الصراع بین اُألمویة والھاشمیة، بعد أن توارى َفَرقًا من القّوة زمن النبّي

 بكر وعمر ـ كما أوضحنا ذلك من قبل ـ وافترق المسلمون ِفرقًا كثیرة منذ أواخر عھد
عثمان، مال أبو ُھریرة إلى الناحیة التي یسكن إلیھا طبعھ، وتتفق مع ھوى نفسھ، وھي وال 
ریب ناحیة معاویة، إذ كانت تملك من أسباب السلطان والمال، ومظاھر الترف والنعیم، ما 
ال تملك بعضھ وال قلیًال منھ ناحیة علّي، التي لیس فیھا إّال الفقر والجوع والزھد ـ وما إلى 

فاتخذ سبیلھ إلى رحاب معاویة، لیشبع نھمھ من ألوان موائده ! ـ مّما شبع منھ أبو ُھریرة كذل
 .)440(الشھیة

                                                           
أّن معاویة كان یأكّل كّل یوم خمس أكالت وآخرھن  79روى ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقي في كتابھ الفخري ص ) 440(

لت، وأّنھ أكّل عجًال مشوّیًا مع دشت من الخبز السمیذ وأربع فراي یا غالم ارفع فواهللا ما شبعت، ولكّني مّل: أغلظھن ثّم یقول
 .وجدیًا حارًا وآخر باردًا سوى األلوان

بلحم، ومن الحلوى أّن معاویة كان یأكّل في كلِّ یوم سبع أكالت : فھي) 8ج  119ص (أّما روایة ابن كثیر في البدایة والنھایة   
 .ما أشبع وإّنما أعیا: والفاكھة شیئًا كثیرًا ویقول

 .وقد كان عظیم العنایة بأطایب الخوان، وكان یأكّل ویشرب في آنیة الذھب والصحاف المرصعة بالجوھر  
ویة، فذھبت فدعوتھ اذھب فادع معا: قال لھ یومًا) صلى اهللا علیھ وآلھ(وقد روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أّن رسول اهللا   

إّنھ یأكّل، فأخبرتھ، : اذھب فادعھ، فأتیتھ الثانیة، فقیل: إّنھ یأكّل، فقال: فقلت) صلى اهللا علیھ وآلھ(إّنھ یأكّل، فأتیت رسول اهللا : فقیل
 .فیھ) صلى اهللا علیھ وآلھ(ال أشبع اهللا بطنھ فما شبع بعدھا ـ إذ قد استجیبت دعوة النبّي : فقال لي الثالثة

 :وإلیك وصفًا لبعض طعام معاویة یرویھ لك األحنف بن قیس قال  
ما : دخلت على معاویة فقدَّم لي من الحار والبارد والحلو والحامض ما كثر تعجبني منھ، ثّم قدَّم لونًا ما أعرف ما ھو، فقلت  

ذكرت علّیًا، : ما یبكیك؟ قلت: بكیت، فقالف(*) مصارین البط محشوة بالمخ قد قلي بدھن الفستق، وذرَّ علیھ بالطبرزد: ھذا؟ فقال
سویق شعیر، : ما في ھذا الجراب؟ قال: بینا أنا عنده، وحضر وقت الطعام وإفطاره وسألني المقام، فجيء لھ بجراب مختوم، فقلت



 .ویقضي وطره من رفده وصالتھ وعطایاه السنیة

وإذا كان قد بلغ من فاقة أبي ُھریرة وجوعھ أن یخر، كما أعرب ھو عن نفسھ مغشّیًا 
ت السلطان العریض، واألطعمة الناعمة ، من الجوع فھل تراه یدع دولة بني ُأمّیة ذا)441(علیھ

 الفاخرة، وینقلب إلى علّي الذي كان طعامھ سویق الشعیر؟

إّن ھذا لمما تأباه الطباع البشریة، وال یتفق والغرائز النفسیة، اللَّھم إّال من عصم رّبك، 
 .وقلیل ما ھم

*** 

ئر بني ُأمّیة وقد آن لنا أن نعرض علیك قصة أبي ُھریرة مع آل أبي العاص عامة وسا
ومعاویة خاّصة ـ كما وعدناك من قبل ـ ثّم نردف ذلك ببیان بعض ما قّدمھ لھم جمیعًا من 

 .مرویات وغیر مروّیات

 

 كیف اتصل أبي ُھریرة بدولة بني ُأمّیة

التصال أبي ُھریرة بدولة بني ُأمّیة قّصة عجیبة نّقصھا علیك، وال ریب في أّنھا 
 .سترّوعك بفصولھا

رضي (لما رأى بني ُأمّیة قد وثبوا على الحكم، وقبضوا على زمامھ بعد مقتل علّي  ذلك أّنھ

، وأّنھم قد أصبحوا ملوكًا على بالد المسلمین، بیدھم األمر والنھي، والحل والعقد، )اهللا عنھ
والرفع والخفض، اندفع بسائق من طبیعتھ إلى إنتھاز ھذه الفرصة التي سنحت لبغاة المغانم، 

لرغائب، ولم یلبث أن رنا إلى غرض وضعھ نصب عینیھ، وآل على نفسھ لیبلغّنھ وطّالب ا
بأّیة وسیلة حّتى یصل إلیھ ـ وھذا الغرض أن یتخذ لھ مكانًا في ھذه الدولة الجدیدة یجعل لھ 

وخلفائھ األربعة، وبذلك  )صلى اهللا علیھ وآلھ(شأنًا بین الناس بعد أن كان مغمورًا في زمن النبّي 
من أن یشارك في أسالبھا ویساھم في مغانمھا ـ وأّنى لھ ذلك وھو یومئذ في الّساقة من یتمكن 

عامة الصحابة، لیس لھ ـ كما علمت من تاریخھ ـ شأن ُیذكر، وال عمل ُیؤثر، فلم یكن من 

                                                                                                                                                                                     
ُمحّرم : فقلت .ال، وال أحدھما ولكّني خفت أن یلتھ الحسن والحسین بسمن أو زیت: خفت علیھ أن یؤخذ؟ أم بخلت بھ؟ فقال: قلت

فقال معاویة، . ال، ولكن یجب على أئمة الحق أن یعدوا أنفسھم من ضعفة الناس لئال یطغى الفقیر فقره: ھو یا أمیر المؤمنین؟ فقال
تألیف الوزیر أبي سعید منصور بن الحسین اآلبي المتوفى » نثر الدّرر«من كتاب  1ج  244و 243ص (ذكرت ما ال ینكر فضلھ 

 ).2604والكتاب مخطوط بدار الكتب المصریة رقم ).   ھـ 422(سنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  
 .الطبرزد وزان سفرجل نوع من أنواع السكر*   

إلى حجرة )صلى اهللا علیھ وآلھ(قول أبي ُھریرة ـ كما روى البخاري ـ لقد رأیتني وإّني ألّخر فیما بین منبر رسول اهللا من ) 441(
 .ما بي إّال الجوع! عائشة مغشیًا عليَّ فیجيء الجائي فیضع رجلھ على عنقي ویرى أّني مجنون، وما بي من جنون



دھاة السیاسة، وال من أبطال الحروب، ولیس ھو بشاعر وال خطیب، ممَّن تحتاج إلیھم 
، وبخاصة مثل دولة بني ُأمّیة الباغیة التي قامت على أساس غیر سلیم، الدولة إبان نشأتھا

 .وسارت في طریق غیر مستقیم

من أجل ذلك كان علیھ ھو ـ بما یعرف من نفسھ ـ أن ُیطلب ھذا األمر ویتخذ لھ السبیل 
قواعد وإن كانت قد أقامت بنائھا على  التي تنتھي بھ إلى مبتغاه، فوجد أّن ھذه الدولة الناشئة ـ

من الدھاء والمداورة والظلم والبغي ـ بحاجة شدیدة إلى دعم ھذا البناء حّتى ال ینھار، فیخرج 
الناس علیھم، وینفّضوا من حولھا، ویخلعوا أیدیھم من طاعتھا، وال یكون ذلك إّال بأسانید 

تكون من قویة تحمیھا من العوادي، وإّن أقوى ھذه األسانید بعد القّوة المادیة وال ریب، أن 
قبل الشخصیة العظمى التي تعنو لھا الجباه، وتخضع لھا الرقاب، تلك ھي شخصیة محّمد 

فیروي لھا من أحادیثھ ما یؤّیدھا، ویشّد أزرھا، وقد كان الحدیث النبوي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(
اد سواء لألفر! یومئذ ـ وإلى الیوم ـ أقوى سالح وأشده في سبیل تأیید الدعوات واإلدعاءات

 .أو للجماعات في البالد اإلسالمیة كافة

ولما أحكم ھذا الرأي، وتمّثلت لھ ھذه الحقیقة، أخذ على نفسھ أن َیعّد ھو ھذا السالح 
لدولة بني ُأمّیة، ویكفیھم مؤونتھ، فیمّدھم باألحادیث التي تؤیدھم، وتصرف وجوه الناس عن 

 .  ـ  )رضي اهللا عنھ(عدوھم ـ وعدوھم حینئذ كان علّیًا 

بما )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقد وطأ لذلك بأن أظھر لھم ـ وللناس ـ أّنھ قد ظفر وحده من النبّي 
فزعم في أّول األمر أّن النبّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(یجعلھ یمتاز من سائر الصحابة بروایة أحادیثھ

الصحابة جمیعًا ـ قد غرف لھ في ثوبھ غرفتین من نفحاتھ، صیرتاه ـ من دون  )صلى اهللا علیھ وآلھ(
، فال ینّد عنھ شيء یصافح أذنیھ ویؤیده كما )صلى اهللا علیھ وآلھ(الُحَفظة لكلِّ ما یتحّدث بھ النبّي 

من )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعھ ـ وبذلك ھو یكون وحده المرجع الصحیح لكلِّ ما جاء عن النبّي 
، وعاء )وعاءین()صلى اهللا علیھ وآلھ(إّنھ قد حفظ عن النبّي: حدیث ـ ثّم أردف ذلك بزعم آخر فقال

فیھ من سّره، مّما حجبھ عن غیره، ثّم ختم  )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي  )442(بّثھ، واآلخر استحفظھ
 ).المزود(قصتھ ھذه العجیبة بحدیث 

ـ لم تكن كما قلنا مدونة  )علیھ وآلھ صلى اهللا(وقد أعانھ على ذلك كّلھ أّن أحادیث الرسول 
وبذلك كان باب . محفوظة كالقرآن الكریم بحیث ال یستطیع أحد أن یزید فیھا، أو ینقص منھا

مفتوحًا على مصراعیھ، یدخل فیھ كّل َمن أراد الوضع ـ ثّم ساعده كذلك، أّن كبار ) الوضع(
اصة عمر الذي منعھ من الروایة الصحابة الذین یخشاھم كانوا قد ماتوا في عھد معاویة وبخ

                                                           
 .استحفظھ ماًال أو سرًا أي عنده حفظھ: یقال) 442(



إذا ھو روى، وكان یضربھ بدّرتھ لروایة الحدیث حّتى صّرح أبو . وأنذره بالنفي إلى بالده
 .ُھریرة نفسھ بأّنھ ما كان یستطیع أن یروي الحدیث وعمر حّي

 

 ـ حدیث بسط الثوب 1

جعل أبو ُھریرة ظاھر ھذا الحدیث دفاعًا عن نفسھ، مّما كانوا یتھمونھ بھ من كثرة 
صلى اهللا (أحادیثھ، كما تبین لك من قبل، وباطنھ أن یثبت أّنھ قد بلغ من حفظ أحادیث رسول اهللا 

 .غایة لم یبلغھا أحد من سائر الصحابة أجمعین )علیھ وآلھ

إّنكم تقولون إّن أبا ُھریرة یكثر الحدیث عن : وغیره عنھ أّنھ قال )443(روى البخاري
ما بال المھاجرین واألنصار ال یحّدثون عن رسول اهللا : ، ویقولون)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

بمثل حدیث أبي ُھریرة، وإّن إخوتي من المھاجرین كان یشغلھم الصفق )صلى اهللا علیھ وآلھ(
على ملء بطني، فأشھد إذا غابوا وأحفظ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(نت ألزم رسول اهللا باألسواق ـ وك

إذا نسوا، وكان یشغل إخوتي من األنصار عمل أموالھم، وكنت امرًأ مسكینًا من مساكین 
إّنھ لم یبسط : في حدیث یحّدثھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا وقد قال رسول. الصَّفة أعي حین ینسون

 )444(ى أقضي مقالتي ھذه ثّم یجمع إلیھ ثوبھ إّال وعى ما أقول، فبسطت نمرةأحد ثوبھ حّت
ھا إلى صدري، فما نسیت من مقالة مقالتھ جمعت)صلى اهللا علیھ وآلھ(علّي حّتى إذا قضى رسول اهللا 

 .تلك من شيء )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

یذكر أبو ُھریرة في ھذا الحدیث أّنھ ھو الذي بسط نمرتھ، ولكّن الذھبي یروي عنھ حدیثًا 
ھو الذي نزع نمرة أبي ُھریرة من على ظھره، وبسطھا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(یدل على أّن النبّي 

 !بي ُھریرةبینھ وبین أ

صلى (من حدیث سعد بن أبي ھند عن أبي ُھریرة، أّن رسول اهللا  )445(وھاك ما قالھ الذھبي

 :قال )اهللا علیھ وآلھ

أسألك أن تعّلمني مّما عّلمك اهللا، : أال تسألني من ھذه الغنائم التي یسألني أصحابك؟ قلت
كانت على ظھري فبسطھا بیني وبینھ حّتى كأّني أنظر إلى القّمل یدب علیھا  )446(فنزع نمرة

                                                           
 .ريفتح البا 4ج  231ص ) 443(
: قال لھ) صلى اهللا علیھ وآلھ(وفي الروایة التي ستأتیك أّن النبّي » فبسطت بردة كانت علّي«من فتح الباري  13ج  275ص ) 444(

 .ابسط رداءك
 .سیر أعالم النبالء 2ج  429ص ) 445(
 .ة فیھا خطوط بیض وسودشمل: النمرة) 446(



اجمعھا فصرھا إلیك فأصبحت ال أسقط حرفًا : فحدثني حّتى استوعبت حدیثھ قال) أعوذ باهللا(
 .مّما حدَّثني

إّني سمعت منك : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قلت لرسول اهللا : وعن المقبري عن أبي ُھریرة قال
ضمھ، فضممتھ : فبسطتھ فغرف بیدیھ فیھ، ثّم قال) ردائك(أبسط : حدیثًا كثیرًا ـ فأنساه ـ فقال

 .)447(فما نسیت حدیثًا بعده

مھم في تاریخ أبي ُھریرة، واختلفت روایاتھ، وھو في نفسھ ) بسط الثوب(وألّن حدیث 
أھم غرائبھ، ولم نر أحدًا ـ وا أسفا ـ قد ناقش ھذا الحدیث مناقشة علمّیة یعتبر خرافة أو من 

، فقد رأینا )أبو ُھریرة(تحلیلیة غیر العّالمة الكبیر اُألستاذ عبد الحسین شرف الدین في كتابھ 
 :)رحمھ اهللا(قال . لما ناقش بھ ھذا الحدیث ألّن كالمھ في ذلك طویل )448(أن نمّد القّراء بملخص

 :إّن لنا على بطالن ھذا الحدیث وجوھًا

الصفق باألسواق،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّنھ زعم أّن المھاجرین كان یشغلھم عن النبّي  :األّول
، فساق السابقین األولین من المھاجرین واألنصار )449(واألنصار كان یشغلھم عمل أموالھم

بعد ! وأي قیمة للقول بأّن جمیع المھاجرین كان یلھیھم الصفق باألسواق. كافة بعصا واحدة
ّال الضرب وھل لمعارض كتاب اهللا إ. اآلیة )رجال ال تلھیھم تجارة وال بیع عن ذكر اهللا(: قولھ تعالى

 .بعرض الجدار

، ویحفظ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ومن ھو أبو ُھریرة لیحضر حین یغیب الخصیصون برسول اهللا 
حین ینسون؟ یقول ھذا القول بمأل فیھ غیر متئد وال خجل وال وجل، إذ قالھ في عھد معاویة 

وال عّمار ) يالفارس(وحیث ال عمر وال عثمان وال علّي وال طلحة وال الزبیر، وال سلمان 
 .وال المقداد، وال أبوذر وال أمثالھم

صلى اهللا علیھ (یدعي ذلك وھو یدرك أّن الناس یعلمون موضع علّي من رسول اهللا 

ویرفع لھ في كّل یوم . بالقرابة القریبة والمنزلة الخصیصة، وضعھ في حجره وھو ولد)وآلھ
فھل یمكن أن ... ووارث حكمتھ من أخالقھ علمًا، وكان بعد ذلك أقضى أّمتھ وعیبة سّره،

أو یكتم منھا ما بّینھ أبو ُھریرة؟ سبحانك ھذا بھتان ! ینسى من سننھ ما حفظھ أبو ُھریرة
 !عظیم

على أّنھ لم یكن من المھاجرین من یصفق في األسواق إّال القلیل، وحسبك أبوذر والمقداد 
ا وصفھم أبو ُھریرة ـ ما منھم وعّمار ـ ورفقاء أبي ُھریرة في الصفة وھم سبعون ـ كانوا كم

                                                           
 .طبقات ابن سعد 2ق  4ج  56ص ) 447(
 .وھو من الكتب القیمة» أبو ُھریرة«من أراد أن یقف على كّل ما قالھ العّالمة شرف الدین فلیرجع إلى كتابھ ) 448(
 .أي إدارة حدائقھم إذ كانوا أھل نخیل) 449(



رجل علیھ رداء، وإّنما علیھ إّما إزار أو كساء قد ربطوه في أعناقھم، إلى آخر كالمھ في 
 .فما بالھم لم یحّدثوا بمثل أحادیثھ؟ ولم یكثروا كما أكثر )450(وصفھم

ل كما زعم، وحسبك ممَّن ال وكذا األنصار لم یكونوا بأجمعھم من أھل األموال واألشغا
 .سلمان مّنا أھل البیت: فیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(مال لھم منھم سلمان الفارسي الذي قال رسول اهللا 

 .)451(لو كان الدین عند الثریا لنالھ سلمان: كما في ترجمة سلمان من اإلستیعاب: وقال

ینفرد بھ في اللیل حّتى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كان لسلمان مجلس من رسول اهللا : وقالت عائشة
إّن سلمان الفارسي مثل : )علیھ السالم(، وقال علّي )صلى اهللا علیھ وآلھ(كاد یغلبنا على رسول اهللا 

 .)452(َعِلَم ِعْلم األّول واآلخر، َبحر علم ال ینزفلقمان الحكیم، 

تشغلھ عن علم وقد علم الناس أّن أبا أیوب األنصاري لم یكن لھ من العیش إّال بلغة ال 
وال عمل، وكذلك أبو سعید الخدري، وأبو فضالة األنصاري، وغیرھم من نظرائھم من 

 .علماء األنصار وعظمائھم رضي اهللا عنھم

لم تكن أوقاتھ فوضى، وإّنما كانت  )صلى اهللا علیھ وآلھ(على أّن سّید الحكماء وخاتم األنبیاء 
قتضیھ الحكمة في تلك األوقات، وقد خّصص منھا في اللیل والنھار مرّتبة للمھّمات، على ما ت

إللقاء العلم وقتًا ال یعارض أوقات الصفق في األسواق، وال أوقات العمل في األموال، وكان 
المھاجرون واألنصار ال یغیبون في ذلك الوقت أبدًا وھم أحرص على العلم مّما یخّرفھ 

 .المخرفون

لن یبسط : (ألصحابھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ل النبّي لو صّح ما زعمھ أبو ُھریرة من قو :الثاني
لتسابقوا إلیھ، واجتمعوا بقضھم وقضیضھم علیھ، فإّنھ الفضل ال . الحدیث) أحد منكم ثوبھ

وكیف زھدوا في ھذه الغنیمة، . یبلغھ الطالب بشّد الرحال، والعلم ال ینالھ ببذل األموال
 .إلخ... وضیعوا تلك الفوائد العظیمة

لو صّح ما زعمھ أبو ُھریرة لعظم ندم الصحابة وأسفھم على ما ضّیعوه من ذلك  :الثالث
صلى (الفضل الكبیر والعلم الغزیر، ولتواتر لھفھم على ما أھملوه من بسط أثوابھم لرسول اهللا 

ولتالوموا على تركھم ذلك بسوء . على حین أّنھ ال كلفة فیھ وال مشّقة علیھم )اهللا علیھ وآلھ
لتواترت منھم الغبطة ألبي ُھریرة بالفوز بھ دونھم ـ على أّنھ لم یكن علیھ إّال اختیارھم، و

                                                           
 .سقنا كالمھ ھذا آنفًا) 450(
 36(سیر أعالم النبالء توفي بالمدائن سنة  1ج  362ص  3 لسلمان في مسند بقي ستون حدیثًا في البخاري أربعة وفي مسلم) 451(

 ). ھـ
 .2ج  572انظر ترجمة سلمان الفارسي في اإلستیعاب لحافظ المغرب ابن عبد البّر ص ) 452(



ثوب واحد، وما منھم من أحد إّال وعلیھ ثوبان، أو أكثر، فلّما لم یكن شيء من ذلك، علمنا أّن 
 .)453(أبي ُھریرة) كیس(ھذا من 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(قّصھ أبو ُھریرة لحّدث بھ غیره ممَّن دعاھم النبّيلو كان األمر كما  :الرابع
ولتواترت بھ األخبار واشتھر ... إلى بسط أثوابھم ولعّده الصحابة والتابعون من أعالم النبّوة

 .اشتھار الشمس في رائعة النھار، فلّما لم نجده إّال في حدیث أبي ُھریرة عطفناه على واھیاتھ

صلى اهللا علیھ (ھ قد تناقض كالم أبي ُھریرة في ھذه القصة، فتارة یروي أّن النبّي أّن :الخامس

قال یومًا ألصحابھ، لم یبسط أحد منكم ثوبھ حتى أقضي مقالتي ھذه ثّم یجمعھ إلى صدره  )وآلھ
 !ـ الحدیث وفي آخره ـ فوالذي بعثھ بالحّق ما نسیت من مقالتھ تلك شیئًا إلى یومي ھذا

صلى اهللا (إّني أسمع منك الحدیث أنساه قال: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قلت یا رسول اهللا  :وتارة یقول

 .ضّمھ فضممتھ فما نسیت شیئًا بعده: ابسط ردائك فغرف بیدیھ ثّم قال: )علیھ وآلھ

صلى اهللا علیھ (أّنھا كانت بین رسول اهللا : وأنت ترى أّن القصة على مقتضى الحدیث األّول

، إذ دعاھم إلى بسط أثوابھم )صلى اهللا علیھ وآلھ(المبتدأ فیھا إّنما كان رسول اهللا وأصحابھ، و )وآلھ
، إّنما كانت بین )حدیث المقبري(إشفاقًا علیھم من النسیان، وإّنھا على مقتضى الحدیث الثاني 

كى والمبتدأ فیھا إّنما ھو أبو ُھریرة، حیث ش )صلى اهللا علیھ وآلھ(أبي ُھریرة خاصة ورسول اهللا 
 !)صلى اهللا علیھ وآلھ(نسیانھ إلى رسول اهللا 

: لقولھ فیھ )454(یقتضي تخصیص عدم النسیان بتلك الحالة فقط :الحدیث األّولوأیضًا فإّن 
 !ما نسیت من مقالتھ تلك شیئًا

یقتضي العموم في عدم النسیان لكلِّ شيء من األشیاء، حدیثًا كان أم غیره  :والحدیث الثاني
ما نسیت شیئًا بعده، فإّن النكرة في سیاق النفي حقیقة في العموم ـ وقد ارتبك : مطلقًا لقولھ فیھ

شارحوا البخاري، وارتجت علیھم أبواب اإلعتذار عنھ، حّتى قّدر ابن حجر في فتح  ھنا
 !الباري وقوع ھذه القصة مّرتین

فما نسیت بعد ذلك الیوم شیئًا حدَّثني بھ، وھذا : وقد أخرج مسلم ھذا الحدیث وقال فیھ
 .الحدیث الثاني یقتضیھ كون عدم النسیان أعّم مّما اقتضاه الحدیث األّول وأخص مّما اقتضاه

                                                           
یا أبا ُھریرة، سمعت ھذا من رسول اهللا : یث، فقیل لھیشیر بذلك إلى ما رواه البخاري من أّن أبا ُھریرة ُسئل مّرة عن حد) 453(

» الوعاءین«وھذا الكیس وال ریب غیر ) فتح الباري 9ج  413ص (ال، ھذا، من كیس أبي ُھریرة : ؟ فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ(
 !الذین سیأتیك نبأھما العجیب

ما من رجل یسمع كلمة أو كلمتین مّما (وأّنھا كانت ما ھذا لفظھ . وقع في جامع الترمذي وحلیة أبي نعیم التصریح بھذه المقالة) 454(
 ).نَّ أو یعلمھنَّ إّال دخل الجّنةفرض اهللا علیھ فیتعلمھ



ونحوه حدیث ابن سعد بسنده إلى عمرو بن مرداس بن عبد الرَّحمن الجندي عن أبي 
ابسط ثوبك فبسطتھ فحّدثني النھار ثّم ضممت : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال لي رسول اهللا : ُھریرة قال

یوجد في ھذا فحّدثني النھار ال : ثوبي إلى بطني فما نسیت شیئًا مّما حدَّثني، لكن قولھ فیھ
الحدیث إّال من ھذا الطریق طریق الجندي فقط، وبھ كان مخالفًا لكلِّ ما جاء في ھذا 

 .)455(الموضوع من سائر الطرق إلى أبي ُھریرة

وبعد أن أراد العّالمة شرف الدین أحادیث غیر ذلك فیھا غرائب ومنھا حدیث أخرجھ أبو 
أال تسألني عن ھذه : یا أبا ُھریرة: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن رسول اهللا : ُھریرةنعیم عن أبي 

فنزعت : قال! أسألك أن تعّلمني مّما عّلمك اهللا: فقلت )456(الغنائم التي یسألني أصحابك
فبسطتھا بیني وبینھ ـ !) لیس علّي ثوب غیرھا(على ظھري ـ وفي حدیث آخر  )457(ةنمر

اجمعھا فصرھا : فحّدثني حّتى استوعب حدیثھ قال! حّتى كأّني أنظر إلى القّمل یدب علیھا
 .إلیك فأصبحت ال أسقط حرفًا مّما حدَّثني

یقتضي على الظاھر أن تبدو  )458(یس علّي ثوب غیرھافبسطت نمرة ل: وقول أبي ُھریرة
سوئتھ ـ وقد تأّول القسطالني وزكریا األنصاري كالمھ فحماله على أّنھ بسط بعض النمرة 

 :ثّم ختم كالمھ بقولھ. لئال تنكشف عورتھ

ھ قصص المخّرفین، وال تكاد تمتاز عن في ذاتھا تشب) حكایة بسط الثوب(وھذه الحكایة 
، أو یصدق بنسبتھا إلیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(خلط الدّجالین ـ وحاشا هللا أن تمتزج بمعجزات الرسول

بھرت ُأولي النھى بأنوار حقیقتھا، وقھرت  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أصحاب العقول، فإّن معجزاتھ 
على أّن َمن ألما بھذا الحدیث ـ من جمیع . طریقتھاجبابرة األرض بحسن ُأسلوبھا، واعتدال 

الطرق وجده مختلف األلفاظ والمعاني باختالف طرقھ، ال تتجارى معانیھ وال ألفاظھ إلى 
 .)459(غایة، وال تتسایر في حلبة یصدم كّل منھا اآلخر فإذا ھو زاھق والحمد هللا

 

 ضعف ذاكرة أبي ُھریرة

                                                           
 .الطبقات الكبرى 2ق  4ج  56ص ) 455(
 .كأّنھ كان وحده من دون الصحابة جمیعًا عفًا قانعًا ال یسأل عن الغنائم وال یمّد عنقھ لھا) 456(
 .سیر أعالم النبالء 2ج  429ص ) 457(
على ملء بطني ـ )صلى اهللا علیھ وآلھ(كنت امرأ مسكینًا ألزم رسول اهللا «راجع الحدیث في البخاري في باب المزارعة وفیھ ) 458(

لن یبسط أحد منكم ثوبھ حّتى أقضي مقالتي ھذه ثّم یجمعھ في صدره فال ینسى من مقالتي : یومًا) صلى اهللا علیھ وآلھ(قال النبّي
 .فتح الباري 5ج  22ًا أبدًا، فبسطت نمرة لیس علّي غیرھا ـ الحدیث ص شیئ

 .من كتاب أبي ُھریرة للعالمة شرف الدین 294ـ  280ص ) 459(



وقبل أن ننتقل إلى الفصل الثاني من قصة أبي ُھریرة نلحق ھذه الصفحات بالفصل 
 .الماضي التصالھا بھ

كان أبو ُھریرة یذكر عن نفسھ أّنھ كان كثیر النسیان، ال تكاد ذاكرتھ تمسك شیئًا مّما 
ن بعض ما روى آنفًا ـ قد غرف لھ ـ كما علمت م )صلى اهللا علیھ وآلھ(یسمعھ، ثّم یزعم أّن النبّي 

في نمرتھ غرفتین فأصبح ال ینسى شیئًا یصل إلى ُأذنھ، وذلك لكي یسوغ كثرة أحادیثھ 
على أّن ھذه الذاكرة القوّیة التي اختص بھا أبو . وُیثّبت في األذھان صحة كّل ما یرویھ

نسانیة، قد خانتھ في ُھریرة من دون الصحابة جمیعًا، بل من دون ما ذرأ اهللا من الطباع اإل
مواضع متعددة، وإّن ثوبھ الذي بسطھ قد تمزَّق فتناثر ما كان قد ضّمھ بین أطرافھ، واألمثلھ 

 !على ذلك كثیرة، وإّنا نكتفي بمثالین اثنین فقط

ألن یمتأل جوف أحدكم قیئًا ودمًا خیر من أن : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(لّما روى أّن رسول اهللا 
 .)460(وأوردت الحدیث كما سقناه لك من قبل: إّنما قال! لم یحفظ: قالت عائشة یمتلئ شعرًا

الظھر صّلى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقصة ذي الیدین التي رواھا البخاري عن أبي ُھریرة أّنھ 
أنقصت؟ فقال النبّي ; الصالة یا رسول اهللا : أو العصر، فسّلم بعد ركعتین، فقال لھ ذو الیدین

نعم، فصّلى ركعتین أخریین ثّم : أحّق ما یقول؟ قالوا) یخاطب الصحابة( )صلى اهللا علیھ وآلھ(
 .سجد

النسائي  أّنھا صالة الظھر، أو صالة العصر، وفي روایة: ھذه القصة في روایة البخاري
 :ما یشھد بأّن الشكَّ كان من أبي ُھریرة وھذا لفظھ

ومن عجیب أمر الذین ! إحدى صالتي العشى ولكن نسیت )صلى اهللا علیھ وآلھ(صّلى النبّي 
یثقون بأبي ُھریرة ویمنعون عنھ السھو والنسیان، ال یتحرَّجون من أن ینسبوھما إلى النبّي 

 .)صلى اهللا علیھ وآلھ(

: سمع رجًال یقرأ في المسجد فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(خاري عن عائشة أّن النبّي فقد روى الب
 .)461(رحمھ اهللا لقد أذكرني كذا وكذا أسقطتھنَّ من سورة كذا وكذا

 .إّنما أنا بشر أنسى، فإذا نسیت فذّكروني: وقال صلوات اهللا علیھ

» إّنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون«ابن مسعود في السھو وھو إّن حدیث : وقد قالوا
أي البالغ (فیما لیس طریقھ البالغ مطلقًا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(حّجة لَمن أجاز النسیان على النبّي 

أّنھ بعدما یقع منھ بتبلیغھ، : أحدھما. وكذا فیما كان طریقھ البالغ ولكن بشرطین) عن اهللا
 .یستمر على نسیانھ، بل یحصل لھ تذكرة إّما بنفسھ، وإّما بغیرهأّنھ ال  :واآلخر

                                                           
 .راجع حدیث الشعر في كتابنا ھذا) 460(
 .فتح الباري 9ج  70وص  5ج  302ص ) 461(



وإذا كان أبو ُھریرة ـ كما نعت نفسھ ـ ذكّیًا فطنًا قوي الذاكرة واسع الحافظة، ضابطًا لكلِّ 
ما یسمع، ال تفلت منھ كلمة، وال ینّد عنھ لفظ، فِلَم لم یحفظ القرآن الكریم على فراغھ، وطول 

بنت عبداهللا  )462(ومنھّن أم ورقة. ر من الرجال، وكذلك بعض النساءوقد حفظھ كثی! عمره
یسّمیھا الشھیدة، وِلَم لم یتعلم القراءة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بن الحارث الصحابیة، وكان النبّي 

 !والكتابة، ویرضى أن یكون ُأّمیًا

 .ة والكتابة من صفات الكمال عندهولعّل ذلك، ألنَّ عدم معرفة القراء

ولو كان أبو ُھریرة قد بلغ ھذه الدرجة التي لم یبلغھا قط إنسان قبلھ، وال یبلغھا أحد بعده، 
یرجع المسلمون جمیعًا ) َعَلمًا مفردًا(الشتھر عند ذلك، وألصبح وحده ) عدم النسیان(وھي 

الم خاصة ـ على مّد عصور مقام إلیھ، وبخاصة في عھد أبي بكر وعمر، ولكان لھ ـ في اإلس
أي مقام، إذ یكون دون سواه موضع ثقة الصحابة جمیعًا، فیأخذون بالثقة كّل ما یجري بھ 
لسانھ، ویقبلون مطمئنین كّل ما یلقیھ علیھم من روایاتھ، وتستمر ھذه الثقة إلى من بعد 

ثھ من دون أحادیث الصحابة من التابعین، ومن بعدھم إلى یوم الدین، ثّم تكون كّل أحادی
متواترة في لفظھا ومعناھا، ال ینال منھا الشك، وال یعتریھا الظن، وتأتي (الصحابة جمیعًا 

 ).في درجة الثقة بعد القرآن الكریم

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولكن األمر قد جرى على غیر ذلك، فلم یكن لھ شأن ُیذكر في زمن النبّي
وال في عھد الخلفاء الراشدین، وقد عرفت من قبل مبلغ ثقة عمر بھ فقد كان ینھاه عن روایة 

ولو كان أبو . الحدیث، ولّما لم یرجع ضربھ بالّدرة، وأنذره إذا ھو روى أن ینفیھ إلى بالده
ُھریرة على ما زعم، ألباح عمر لھ وحده أن یروي، ولكن عنده وعند غیره أصدق من روى 

ن حّدث، ولم یقف األمر بھم عند ذلك بل إّنھم قد اتھموه وكّذبوه في الروایة ـ كما وأوثق َم
 .علمت من قبل ـ وكان بذلك كما بّینا أّول راویة اّتھم في اإلسالم

 

 ـ حدیث األوعیة 2

بین  )463(ورّوجھ» حدیث بسط الثوب«ولما أتم أبو ُھریرة الفصل األّول من قصتھ وھو 
الناس، رأى من التدبیر أن یوطئ بھ إلى ما بعده، فأخرج الفصل الثاني من ھذه القصة وھو 

ال یفتأ یخصھ بالفضل،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(لیقّر في أذھان الناس أّن النبّي» حدیث الوعاءین«
رده بتلك النفحة النبوّیة التي حباه بھا فجعلھ وحده محیطًا بكلِّ ویمّده باإلیثار، وأّنھ بعد أن أف

زیادة في إكرامھ ـ أن یصطفیھ لیكون مستودع أسراره التي  ـ)صلى اهللا علیھ وآلھ(أحادیثھ، قد شاء 
                                                           

 .كانت أم ورقة ھذه تلمیذة لعائشة) 462(
 ).المصباح المنیر(زّینھ وأبھمھ فال تعلم حقیقتھ یقال رّوج فالن كالمھ، ) 463(



حجبھا عن غیره، فأفضى إلیھ بأحادیث یحفظھا في وعائھ ـ وجعل لھ الخیار في أن یبوح 
لو بثثت شیئًا من ھذا : ّین خطر ھذه األسرار التي أمر بكتمانھا قالبھا، أو یكتمھا، ولكي ُیب
 .الوعاء لُقطع ھذا البلعوم

 

وبدھي أّن أبا ُھریرة لم یأت بھذا الحدیث إّال لیثبت ـ قبل كّل شيء ـ علو قدره، وسمو 
یده، شأنھ بین جمیع أصحابھ، ثّم لیھّول بھ على الناس بعد ذلك، ولیجعل منھ سالحًا رھیبًا في 
 .یرغب بھ ویرھب ـ وبذلك تلتفت إلیھ األنظار، وتشرئب لھ األعناق، وتتطاول إلیھ النفوس

والناس بطبیعتھم یتشوفون إلى اكتناه األسرار، ویسعون جھدھم دائمًا في كشف ما غیب 
 .عنھم من اُألمور

یئًا عن بحدیثین رواھما الذھبي وغیره، قد یكشفان ش) الوعاءین(وُنمّھد للكالم عن حدیث 
 .المكنون، أو المكتوم) الوعاء(سرِّ ھذا 

 :قال) وھو زوج ابنة أبي ُھریرة(روي عن ابن الُمسّیب 

 !)464(وإذا أمسك عنھ تكلم! كان أبو ُھریرة إذا أعطاه معاویة سكت

 :ّمد بن زیاد قالوروى عن مح

فإذا غضب علیھ بعث مروان ) أي یولیھ علیھا(كان معاویة یبعث أبا ُھریرة على المدینة 
 .)465(وعزلھ

ولعّل سكوت أبي ُھریرة إذا ما أعطاه معاویة، أن ال یبث أحادیث ال ترضي معاویة أو ال 
 .تنال من عدوه

ھلكت ُأّمتي على یدّي : مثل الحدیث الذي رواه البخاري في ذم بني ُأمّیة الذي یقول فیھ
 .أغلمة من قریش

 .كان ذلك في زمن معاویة: وقد قال ابن حجر في شرح ھذا الحدیث

 ومثل الحدیث الذي رواه عمرو بن یحیى بن سعید اآلمدي عن جّده قال،

: سمعت الصادق المصدوق یقول: ریرة یقولكنت مع مروان وأبي ُھریرة، فسمعت أبا ُھ
إن شئت أسمیھم، : ِغلمة؟ قال أبو ُھریرة: ھالك أّمتي على یدّي ِغلمة من قریش، قال مروان

 !!بني فالن وبني فالن

أما كالم أبي ُھریرة عندما یمسك عنھ معاویة فإّنھ یذكر أحادیث فیھا مدح وثناء على 
 :أحمد ونّصھ علّي وأوالده، كالحدیث الذي رواه عنھ

                                                           
 .من البدایة والنھایة 8ج  114من تذكرة الحفاظ و 1ج  34من أعالم النبالء و ص  2ج  442ص ) 464(
 .2من سیر أعالم النبالء ج  441ص ) 465(



 :إلى علّي والحسن والحسین وفاطمة فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(نظر رسول اهللا 

ونّصھ كما أخرجھ الترمذي من حدیث زید بن . )466(»أنا حرب ِلَمن حاربكم، وسلم ِلَمن سالمكم«
ذكر علّیًا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(زھراء من اإلصابة أّن رسول اهللا أرقم ـ كما جاء في ترجمة ال
، كذلك أخرجھ ابن حبان أنا حرب ِلَمن حاربھم وسلم ِلَمن سالمھم: وفاطمة والحسن والحسین فقال

 .في صحیحھ والحاكم في مستدركھ

ذلك  واألمثلة في ذلك كثیرة ـ ومثل ھذا وال ریب مّما یغیظ معاویة وقومھ، فكان من أجل
 .یسارع إلى ما یرضیھ

وقد عرف ذلك أبو ُھریرة فكان كّلما أبطأ علیھ معاویة بالعطاء تكّلم بما یغضبھ لكي 
 .یتوالى علیھ عطاؤه، ویعود إلى المدینة والیًا

 .ولنأخذ في بیان أحادیث الوعاءین

فأّما ) وعاءین()صلى اهللا علیھ وآلھ(حفظت عن رسول اهللا : أخرج البخاري عن أبي ُھریرة قال
 !أحدھما فبثثتھ، وأّما اآلخر فلو بثثتھ لقطع ھذا البلعوم

لو أنبأتكم بكلِّ ما أعلم لرماني الناس بالخرف، وقالوا أبو ُھریرة مجنون، وفي : وقال
 !لو حّدثتكم بكلِّ ما في جوفي لرمیتموني بالبعر: روایة

لو حّدثتكم بكلِّ شيء سمعتھ من ! أكثرت یا أبا ُھریرة، والذي نفسي بیده: یقولون: وقال
 .)467(ثّم ما ناظرتموني) یعني المزابل(لرمیتموني بالقشع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

 

 كیس أبي ُھریرة

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا حفظت من رسول: ولم یكتف أبو ُھریرة بالجرابین، بل قال في روایة
ولو أخرجت الثالث لرجمتموني بالحجارة وھذه  )468(خمسة أجربة، فأخرجت منھا جرابین

 .من األسرار التي ال یعلمھا أحد غیره! األوعیة كّلھا لم تقنعھ، وإّنما زعم أّن لھ كیسًا آخر

رّب كیس عند أبي ُھریرة لم یفتحھ، رواه : كان أبو ُھریرة یقول: ن مكحول قالع
 .البخاري

بشيء یخّصھ بھ ویكتمھ ویخفیھ عن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ومن ھو أبو ُھریرة حّتى یأثره النبّي 
؟ إّنھ لم یكن لھ أّیة میزة من فضل یدنو بھا إلى النبّي )469(أصفیائھ وأولیائھ وأقرب الناس إلیھ

                                                           
 .وكذلك أخرجھ الطبراني في الكبیر باإلسناد إلى أبي ُھریرة) 466(
 .ھذه األخبار الثالثة رواھا ابن سعد في ترجمتھ في الطبقات) 467(
من حلیة األولیاء، وروایة القاضي الحسن بن عبد الرَّحمن الرامھرمزي في كتابھ الُمحّدث الفاصل بین الراوي  381ص )  468(

منھا جرابین ولو إّني أخرجت : خمسة أجربة أحادیث وقال) صلى اهللا علیھ وآلھ(أّنھ حفظ عن رسول اهللا  133والواعي ص 
 .مصطلح حدیث) 483(أخرجت الثالث رمیتموني بالحجارة، وھذا الكتاب مأخوذ بالصورة الشمسیة بدار الكتب العربیة رقم 



إلى الرفیق األعلى من أّیة طبقة من  )صلى اهللا علیھ وآلھ(، وال ُعّد بعد انتقال النبّي )صلى اهللا علیھ وآلھ(
فال ھو من السابقین األولین، وال من المھاجرین، وال من األنصار، وال  )470(طبقات الصحابة

من أھل العقبة اُألولى وال الثانیة، وال من العرفاء، وال من الكملة في الجاھلیة وأّول اإلسالم، 
 الذین نافحوا عنھ، وال من المفتین على عھد رسول اهللا)صلى اهللا علیھ وآلھ(وال من شعراء النبّي

وال على عھد أبي بكر وعمر وعثمان، ولم یظھر إّال بعد الفتنة الكبرى ـ كما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(
وال جاء في فضلھ حدیث . سنبّینھ فیما بعد ـ ولم یكن من القّراء الذین حفظوا القرآن الكریم

 .وكّل ما عرف أّنھ كان من أھل الصُّفة ال أكثر وال أقل )471()صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا 

علم عندھم، أّنھ ومّما یدل على ھوانھ وأّنھ كان من عاّمة الصحابة الذین ال شأن لھم، وال 
صلى (لم یكن من الذین ُیبعثون إلى األقطار اإلسالمیة لیعّلموا أھلھا أحكام الدین في عھد النبّي 

وسبق لنا كالم في ھذا المعنى ; حّتى في زمن معاویة ... ، وال في عھد خلفائھ)اهللا علیھ وآلھ
 .مع العالء بن الحضرمي )صلى اهللا علیھ وآلھ(عندما بعثھ النبّي 

ولو أّن ھناك شیئًا یؤثر بھ النبّي أحدًا من أصحابھ، لكان علّي أولى الناس جمیعًا بھ، ذلك 
بأّنھ ربیبھ، وابن عّمھ وأخوه ووارث علمھ، وأّول من أسلم بعد خدیجة وزّوج ابنتھ فاطمة، 
وأبو السبطین لم یفارقھ ال في سفر وال في حضر وشھد معھ المشاھد كّلھا سوى تبوك ـ ولما 

؟ فقال أتخلفني في النساء والصبیان: فیھا على المدینة ـ قال لھ علّي )صلى اهللا علیھ وآلھ(تخلفھ النبّي اس
أما ترضى أن تكون مّني : ھذه الكلمة التي لن تظفر بھا أحد غیره وھي )صلى اهللا علیھ وآلھ(لھ النبّي 

 .)472(بمنزلة ھارون من موسى؟إّال أّنھ ال نبّي بعدي

بأسراره، فإن لم یكن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(حّقًا كان علّي ھو أّول الناس جمیعًا بأن یؤثره النبّي 
 )473(علّي فأبو بكر، أو عمر، أو أبو عبیدة، أو الزبیر حواریھ وابن عمتھ، أو ابن مسعود

، وكان )474(آذنك على أن ترفع الحجاب، وتسمع سوادي: )صلى اهللا علیھ وآلھ(الذي قال لھ النبّي 

                                                                                                                                                                                     
 .الطبعة الثالثة» لى السّنة المحّمدیةأضواء ع«في كتابنا ) علیھ السالم(انظر صحیفة علّي ) 469(
» 2«قدماء السابقین الذین أسلموا بمّكة » 1«ما وجدناه في واحدة منھا، درجة ف 12قّسموا الصحابة من حیث فضلھم إلى ) 470(

أّول المھاجرین الذین » 6«أصحاب العقبة الثانیة » 5«. أصحاب العقبة اُألولى» 4«. مھاجرة الحبشة» 3«أصحاب دار الندوة 
أھل » 9«. المھاجرون بین بدر والحدیبیة» 8«أھل بدر » 7«. بقباء قبل أن یدخل المدینة)صلى اهللا علیھ وآلھ(وصلوا إلى النبّي 

صلى اهللا (صبیان، أو أطفال رأوا النبّي » 12«. مسلمة الفتح» 11«. من ھاجر بین الحدیبیة وفتح مّكة» 10«. بیعة الرضوان
 .لصبیانمن الروض الباسم للوزیر الیماني ولعّلھ بذلك یكون من طبقة ا 1ج  70و 69یوم الفتح وحّجة الوداع ص ) علیھ وآلھ

كر أحادیث كثیرة في فضل كثیر من الصحابة لم یكن أبو ُھریرة منھم وال بحدیث عقد البخاري بابًا في فضائل الصحابة وذ) 471(
 .واحد

 .رواه البخاري والترمذي) 472(
فبدأ بھ، ومعاذ بن جبل، ) عبداهللا بن مسعود(القرآن من أربعة، ابن أّم عبد خذوا : قال) صلى اهللا علیھ وآلھ(روى مسلم أّن النبّي ) 473(

 .وأبي بن كعب، وسالم مولى حذیفة، فترى أّنھ لم یصل إلى درجة أحد الموالي
 .ة البن مسعودوتسمع سوادي أي سراري وھي خصوصی) 474(



ال یرون إّال أّنھ من أھل بیتھ، وُعرف بین الصحابة بأّنھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(لشّدة مالزمتھ للنبّي 
صلى اهللا (أو حذیفة بن الیمان الذي أخذ عن النبّي . صاحب السواد والوساد الذي ال یعرفھ غیره

ال، وال ُأزّكي : ن المنافقین؟ فقال لھ حذیفةھل ھو م: العلم بالمنافقین وقد سألھ عمر )علیھ وآلھ
 .أحدًا بعدك

مقامًا ما ترك شیئًا یكون  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قام فینا رسول اهللا : وقد روى عنھ الشیخان قال
 .نسیھ في مقامھ إلى قیام الساعة إّال حّدث بھ، حفظھ من حفظ، ونسیھ من

اس بكلِّ فتنة ھي كائنة فیما بیني وبین واهللا إّني أعلم الن: وروى أحمد ومسلم عنھ قال
حدَّثني عن ذلك شیئًا أسّره لي لم یكن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الساعة، وما ذاك أن یكون رسول اهللا 

وھو یحّدث مجلسًا أنا فیھ ـ وبعد أن ذكر ُحذیفة ما  ولكن رسول اهللا قال )475(حّدث بھ غیري
، وقد مات حذیفة بعد )476(فذھب ُأولئك الرھط كّلھم غیري: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(قالھ النبّي 

 .أّن أبا ُھریرة لم یكن في ذلك الرھط الفتنة اُألولى بقتل عثمان، أي

أو أبوذر الغفاري، وھو أحد السابقین األولین، ومن نجباء الصحابة وكان خامس خمسة، 
ما أظّلت الخضراء، وال أقّلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي : بقولھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وصفھ النبّي 

ـ ھذا الصحابي الجلیل الذي جمع كلِّ ھذه  ر إلى أبي ذرذر، وَمن سّره أن ینظر إلى زھد عیسى، فلینظ
 :الصفات ـ یقول

شیئًا مّما صّبھ جبریل ومیكائیل في صدره إّال صّبھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ما ترك رسول اهللا 
في صدري، وال تركت شیئًا مّما صّبھ في صدري إّال قد صبّبتھ في صدر مالك ابن أبي 

 .حمزة

سلمان مّنا أھل البیت، ولو كان الدین عند  :)صلى اهللا علیھ وآلھ(ذي قال فیھ النبّي أو سلمان الفارسي ال

سلمان الفارسي مثل لقمان الحكیم، َعِلم عْلم األّول واآلخر، بحر علم ال : ، وقال فیھ علّيالثریا لنالھ سلمان

 .  ـفي اللیل ـ كما ذكرت عائشة )صلى اهللا علیھ وآلھ(ـ وكان ینفرد بالنبّي  ینزف

قدیمًا وكان من المقربین إلیھ المالزمین لھ في  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وھناك رجل صحب النبّي 
السفر والحضر ـ وكان ذلك من أھل الصُّفة ـ وكان لھ أن یتقدم أبا ُھریرة في كثرة الروایة ـ 

كان متواضعًا مؤّدیًا ما لم یصل إلى غیره ـ ولكّنھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أو في أن یتلقى من النبّي 
 ).ربیعة بن كعب األسلمي(لحّق الصحبة، ذلك ھو 

 :قال ابن عبد البّر في تاریخھ

                                                           
 .لم یسّر بشيء لھ وحده) صلى اهللا علیھ وآلھ(انظر أمانة ھذا الصحابي الذي یصرح بأّن النبّي ) 475(
 .أي أّن أبا ُھریرة لم یكن في ھذا المجلس إذا لم یكن في الّرھط الذین ذھبوا قبل ُحذیفة) 476(



في السفر والحضر وصحبھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كان من أھل الصُّفة، وكان یلزم رسول اهللا «
مرافقتھ  )ھ وآلھصلى اهللا علی(وھو الذي سأل النبّي)  ھـ 63(قدیمًا وعّمر بعده، مات بعد الحرة سنة 

أعّني على نفسك بكثرة السجود، رواه : )صلى اهللا علیھ وآلھ(في الجّنة، فقال لھ رسول اهللا 
 .)477(األوزاعي عن یحیى بن أبي كثیر عن أبي سلمة عن ربیعة بن كعب

بما ال یرید أن یظھره  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أن یؤثرھم النبّي كان ھؤالء جمیعًا أولى الناس ب
لسائر الصحابة ـ إذا كان ھناك سّر یرید أن یفضي بھ ألحد من خواصھ ـ وقد قال بعض 

قد كتم عن جمیع الصحابة شیئًا وخّصھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن اعتقاد ذلك ـ أي أّن النبّي : العلماء
 .اهللا ـ ومعاذ )صلى اهللا علیھ وآلھ(لخیانة إلى النبّي بأحدھم ـ یؤدي إلى نسبة ا

إّن أبا : وعلى أّنھ یزعم ھذه المزاعم كّلھا عن أجربتھ ھذه فإنَّھ یعود فیناقض نفسھ ویقول
 .)478(ُھریرة ال یكتم وال یكتب

 

 )479(ـ حدیث الِمزود 3

ویغلب على ) حدیث الِمزود(أّما الفصل الثالث وھو األخیر من ھذه القصة الطریفة، فھو 
الظن أّنھ ظھر بعد أن أصبح ذا ُحظوة ودالة في دولة بني ُأمّیة ـ وقد نال مبتغاه من تعویضھ ـ 

ولو لم یقض علیھ ! منھ مائتي وسقبما ادعى أّنھ فقده بسبب ضیاع ھذا الِمزود الذي أكّل 
 !جیش معاویة لظل یأكّل منھ طول حیاتھ

 :وھا ھو ذا مروّیًا عنھ قال

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا  موت رسول! لم أصب بمثلھنَّ! أصبت بثالث مصیبات في اإلسالم«
كّنا مع : الِمزود یا أبا ُھریرة؟ قالوما : قال. ، والِمزود)طبعًا(وكنت صویحبھ، وقتل عثمان 

: أبا ُھریرة، أمعك شيء؟ قلت یا: فقال) أي سفر یا موالنا(في سفر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 
ادع عشرة، فأكلوا : فمّسھ ودعا فیھ، ثّم قال: جئ بھ، فأخرجت تمرًا قال: تمر من ِمزَود، قال

وبقي من تمر معي في الِمزود، !) میا سال( )480(ھحّتى شبعوا، ثّم كذلك حّتى أكّل الجیش كّل
فأكلت منھ حیاة : إذا أردت أن تأخذ منھ شیئًا فأدخل یدك وال تكفھ، قال: فقال یا أبا ُھریرة

، وأكلت منھ حیاة أبي بكر كّلھا، وأكلت منھ حیاة عمر كّلھا، وأكلت منھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي
                                                           

 .من أنساب األشراف للبالذري 1ج  273من اإلستیعاب وص  1ج  184ص ) 477(
 .من طبقات ابن سعد طبعة لیدن 2ق  2ج  119ص ) 478(
 ).جلد مدبوغ(اء التمر یعمل من أدم المزود بكسر المیم وع) 479(
أي جیش كان ذلك؟ وفي أي غزوة؟ ـ وھل كان معّلقًا في الّصفة؟ وھل أخذه معھ في البحرین؟ وإذا كان یطعم من الِمزود حیاة ) 480(

وخلفائھ الثالثة، فلم كان یركب الصعب في سبیل طعامھ، ویستقرئ الناس اآلیات وھي معھ لیطعموه ) صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 
 أو یحرموه؟



أال أخبركم كم ! وانتھب المزود! انتھب ما في یدي )481(حیاة عثمان كّلھا فلّما ُقتل عثمان
 أكلت منھ؟ أكلت منھ أكثر من مائتي وسق؟

قد )صلى اهللا علیھ وآلھ(وإذا كان قد ذكر في ھذا الحدیث أّن ِمزوده كان فیھ تمر، وأّن النبّي 
الجیش، فإّنھ قد قال في روایة ُأخرى جاءت في مسند أحمد طلبھ منھ ومسھ ثّم أطعم منھ 

ال  )482()ِمكَتل(شیئًا من تمر فجعلتھ في  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أعطاني رسول اهللا : وإسنادھا جّید
فلم َنزْل نأكّل منھ حّتى كان آخره أصابھ أھل الشام حیث  )483()سقف البیت(ِمزود ـ فعّلقناه في 

أغاروا على المدینة ـ یعني جیش بسّر بن أرطأة الذي بعثھ معاویة لُینّكل بأھل المدینة ومّكة ـ 
م الذین أغاروا على ھذا الِمزود فلیكن عوضھ من معاویة، وقد كان، ومادام جند معاویة ھ

 !فعّوضھ عنھ بالشيء الكثیر

وإذا كانت روایة أحمد ھذه تدل على أّن أبا ُھریرة قد عّلق الِمزود في سقف البیت ـ فإّن 
) أي معقد إزاره) (بحقوه(تدل على أّن الِمزود كان معّلقًا » سیر األعالم«روایة الذھبي في 

 :وھاك روایة الذھبي

اهللا  ادع لي فیھّن یا رسول: بتمرات فقلت )صلى اهللا علیھ وآلھ(أتیت رسول اهللا : قال أبو ُھریرة
فإذا أردت منھّن فأدخل یدك فخذ، وال تنثرھن ) ِمزود(خذھّن فاجعلھّن في : بالبركة، ثّم قال

وسقًا في سبیل اهللا، وكّنا نأكّل ونطعم، وكان )484(فحملت من ذلك التمر كذا وكذا: نثرًا، قال
 .)485(الِمزود معّلقًا بحقوى ال یفارق حقوى، فلّما ُقتل عثمان انقطع

ھذه غرائب ثالث من غرائب أبي ُھریرة المتعددة، نضعھا تحت األعین البصیرة، 
والعقول المستنیرة، لتفكر فیھا تفكیرًا عمیقًا، ثّم لتحكم بعد ذلك على حقیقة روایات أبي 

 !مقدار نصیبھا من الصحة، ومدى سالمة عقل َمن ُیصّدقھاُھریرة وكیف كانت، و

وإذا كان لنا من كلمة نقولھا ھنا فھي أّننا نقطع بأّن ھذه األحادیث ال حقیقة لھا، وما كان 
أبو ُھریرة لیستطیع أن یظھر بواحد منھا في عھد كبار الصحابة، الذین كان یخشاھم وال 

أمامھم، وإّنما ظھر بھا في عھد معاویة الذي أّیده یجرؤ على أن یتكلم بمثلھا، وبأقل منھا 
وناصره، ولم یكن في عھد أحد یستطیع أن یقول كلمة الحّق، الّلھم إّال المؤمنین حّقًا وقلیل ما 

 .ھم
                                                           

 ...السّر وقد ذكر مصیبتھ في عثمان لیشایع بھا اُألمویینھنا ) 481(
 .الِمكَتل بكسر المیم الزنبیل وھو ما ُیعمل من الخوص ُیحمل فیھ التمر وغیره) 482(
 .ولم یكن لھ بیت، بل كان مقامھ في الصُّفة» سقف البیت«یروي ھنا أّن الِمزود كان معّلقًا في ) 483(
 .ذة بمائتي وسق ـ والوسق حمل بعیرقدر ھذه الكذك) 484(
من سیر أعالم النبالء، وحدیث المزود  2ج  452ُیصرح ھنا بأّن الِمزود كان ال یفارق حقوه ـ وكّلھ عند مشایخنا جائز ص ) 485(

 .رجھ اإلمام أحمد من طریقین والبیھقي من طریقین آخرین وأخرجھ غیرھما من طرق أخرىأخ



وھناك من وراء ذلك كّلھ برھان قاطع یھدم كّل ما یزعم أبو ُھریرة، سواء في ھذه 
وھو كما بیناه ال ) بالمدینة(ذي قضاه في الصُّفة القضیة، أو في غیرھا، وھو مقدار الزمن ال

 .یزید على عام وبضعة أشھر

ھذه كلمتنا عن ھذه القصة وأحادیثھا الثالثة ونصلھا بكلمة ُأخرى عن عبارة جاءت في 
 !أّال تسألني في ھذه الغنائم التي یسألني عنھا أصحابك: وھي) بسط الثوب(أثناء الحدیث 

أن یستعلن أبو ُھریرة بھذا الحدیث، وال یخشى أن تفضحھ إّن من أعجب العجب حّقًا 
صلى اهللا (الحقیقة، وتنقضھ سیرتھ التي عرفھا الناس من أّول یوم نزح فیھ من بالده لیخدم النبّي 

أن یسھم لھ من )صلى اهللا علیھ وآلھ(، وذلك عندما طمع فیما لیس لھ بحّق، فطلب من النبّي )علیھ وآلھ
شھد حربھا، ونال على ھذا التطّفل جزاًء وفاقًا من أبان بن سعید ـ ویزید غنائم خیبر وھو لم ی

ـ ما وقع منھ وھو في البحرین واتھام عمر إّیاه بسرقة مال  ھذا الحدیث افتضاحًا وتناقضًا
 !المسلمین

ویبدو ِلَمن یدرس نفسیة أبي ُھریرة من خالل سیرتھ أّنھ كان مصابًا بالمرض الذي 
، فھو من أجل ذلك یسعى لیستكمل ھذا النقص، )بمركب النقص(ان یسّمى في ھذا الزم

الخمول والضعة، لیستبدل بھ لبدة األسد، ووجد أّن أسھل طریق ) إزار(ویخلع عن نفسھ 
، توھم َمن )صلى اهللا علیھ وآلھ(ُیبلغھ مأربھ، أن یبث أخبارًا عن نفسھ ثّم ینسبھا إلى رسول اهللا 

، وأّنھ كان یؤثره على غیره )صلى اهللا علیھ وآلھ(ة عند رسول اهللا یسمعھا أّنھ كان ذا منزلة خاص
 !من كبار الصحابة بفضلھ

ومّما سّول لھ أن ال یتحرج في الروایة، وأن یذھب فیھا كّل مذھب، بحیث ال یخشى في 
ذلك شیئًا، أن كان المفترى علیھ صلوات اهللا علیھ قد انتقل إلى الرفیق األعلى، وأن وجد 

لكبار الذین یكّذبونھ في مزاعمھ، قد انتقلوا جمیعًا إلى رحمة اهللا، وبخاصة عمر األصحاب ا
الذي ذھب عنھ الخوف من دّرتھ التي كانت ُتباشر ظھره إذا ما روى ـ وقد صّرح ھو بعد أن 

إّني أحّدثكم بأحادیث لو حّدثت بھا في زمن عمر لضربني : استباح لنفسھ الروایة ـ فقال
 .أّن وضع الحدیث كان قد فشا واستفاض في عھد معاویة كما بّینابمخفقتھ، وال تنس 

ومن األسباب التي أعانتھ على الروایة ھو اتساع الفتوح اإلسالمیة، وَمن أسلموا فیھا ال 
، وخلفائھ الراشدین، ومن وراء ذلك كّلھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(یعرفون شیئًا مّما كان في عھد النبّي 

 .وسع لھ ولغیره مجال الوضعكان السلطان یؤیده وی

كلُّ ذلك قد جعلھ ـ بعد أن خال الجّو لھ ـ أن یرخي لنفسھ عنان الروایة ویھیم في أودیتھا، 
ُمحّدث الدولة (ویفتّن ما یشاء أن یفتن فیھا، حّتى سال سیلھا، وطم وادیھا، وأصبح بذلك 

 !!، فكّل ما یرویھ یجب أن یكون صحیحًا مقبوًال)الرسمي



. یث الذي نتحدث عنھ ھنا لیس ھو األّول من غرائبھ، وإّنما لھ نظائر كثیرةوھذا الحد
ومن ھذه النظائر ما قرأت نبأه قبل ذلك في قصة الثوب والِمزود واألجربة، ومنھا اّدعاؤه أّنھ 

وغیر ! قد وكّلھ بحفظ زكاة رمضان )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأّن النبّي ! كان مع أبي بكر في حجتھ
 .عمھ التي ال ُتحصىذلك من مزا

ولو أنت رجعت إلى مسنده فدرستھ دراسة علمیة عمیقة، وأردت أن تحصي ما فیھ من 
 .الغرائب والخرافات والتّرھات، لمألت من ذلك كتابًا ضخمًا برأسھ

* * * 

وإذا كان تاریخ أبي ُھریرة قد حمل ما حمل من العجائب، مّما قد یمكن السكوت علیھ، 
ّن ھذه الغرائب الثالث المضحكة لتثیر أعظم الدھش، وأشّد العجب، إذ وغّض النظر عنھ، فإ

ال یمكن أن یصّدقھا أي عقل، إّال إذا كان متعفنًا، ومن أجل ذلك ال یمكّنا أن نسكت علیھا، أو 
 .ال نقف فیھا

في التاریخ ومن العجیب المذھل أّن ھذه الغرائب ـ أو الخرافات ـ قد اتخذت سبیلھا 
اإلسالمي من لدن تدوینھ إلى الیوم، وتمّكنت من عقول جمھور المسلمین وأفكارھم، لتفعل 
فعلھا مطمئنة، فال یتكلم أحد فیھا، وال یقف باحث عندھا، ویقولون كیف ال ُنصّدقھا، والذي 

وإذا كانت . وكّل ما یأتي بھ أي صحابي فھو صحیح ال ریب فیھ)486()صحابي جلیل(صاغھا 
ھذه القاعدة العقیمة التي أضحك الناس علیھا ـ قد أوجبھا التقلید والجمود من قبل، فإّنھا قد 
أضحت اآلن مّما ال یمكن بأي حال أن تتبع، وبخاصة أن وراء مثل ھذه الخرافات أمرًا 

ضع اإلعتبار، ذلك أّن ھذه الخرافات ومثیالتھا مّما خطیرًا یجب اإللتفات إلیھ، ووضعھ مو
أو بدینھ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(یرویھ أبو ُھریرة ـ أو غیره ـ متصلة كّلھا بشخص رسول اهللا 

، ویجلب النقد )صلى اهللا علیھ وآلھ(فإقرارھا أو السكوت علیھا، مّما یسوء ـ وال ریب ـ مقام النبّي 
قول یفھمون بھا، وعلوم یزنون بموازینھا ـ وإّن التغاضي عن إلى دینھ، وقد أصبح للناس ع

إّن ھذا الرسول یأتي بالخرافات، وإّن دینھ مبني : مثل ھذه الخرافات لیدع للناس أن یقولوا
على حین أّنھ صلوات اهللا علیھ ما بعث إّال لھدم الخرافات واألوھام واقتالعھا . على التّرھات

وإّنا إذ ُنذّكر ما ُنذّكر، واألسى . العقل السلیم والفكر الصحیحمن األساس، وأتى بدین أساسھ 
یمأل جوانحنا، لنرجو أن یكون قد آن لعلماء المسلمین المثقفین، أن ُیمّحصوا تاریخھم، 
ُویطّھروا دینھم مّما شابھ من الخرافات، وما غشیھ من الترھات، حّتى یبدو للناس على نور 

 .ي أصدق صورة وأروعھاالعلم والعقل، كما أراد اهللا ف

                                                           
 .»راویة اإلسالم«ثم جعلوه أخیرًا ) 486(



* * * 

 

 .وإذا انتھینا إلى ھنا، فإّنا نذكر طرفًا مّما قام بھ أبو ُھریرة إلى آل أبي العاص وبني ُأمّیة

 

 بعض ما قدمھ أبو ُھریرة إلى آل أبي العاص وبني ُأمّیة

لم یكن ما قدم أبو ُھریرة إلى آل أبي العاص عاّمة، وسائر بني ُأمّیة ومعاویة خاّصة، 
ادًا بسیفھ أو بمالھ، وإّنما كان كما قلنا ـ أحادیث ینشرھا بین الناس، یطعن فیھا على علّي جھ

 !ویخّذل بھا أنصاره، ویجعل الناس یتبرأون منھ، أو یشید بفضل عثمان ومعاویة )رضي اهللا عنھ(

أّنھ لما دخل دار عثمان وھو محصور : ومّما رواه في فضل عثمان ما رواه البیھقي عنھ
إّنكم ستلقون : یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(إّني سمعت رسول اهللا : ذن في الكالم، ولما أذن لھ قالاستأ

علیكم : فَمن لنا یارسول اهللا؟ أَوما تأمرنا؟ فقال: بعدي فتنة واختالفًا، فقال لھ قائل من الناس
 !أورده أحمد بسند جید. باألمیر وأصحابھ، وھو یشیر إلى عثمان

! أصبت ووفقت، أشھد: )487(لمصاحف، دخل علیھ أبو ُھریرة فقالولما نسخ عثمان ا
أشھد أّمتي حّبًا لي، قوم یأتون من بعدي یؤمنون بي، : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(لسمعت رسول اهللا

! أي ورق؟ حّتى رأیت المصاحف: ولم یروني ـ یصّدقون بما جاء في الورق المعلق، فقلت
 .فأعجب ذلك عثمان وأمر ألبي ُھریرة بعشرة آالف

وھذا الحدیث من غرائبھ، وھو ینطق وال ریب أّنھ ابن ساعتھ كالحدیث الذي قبلھ، وأّنھما 
 !من كیسھ

سمعت رسول : قال) أبو ُھریرة(وأخرج ابن عساكر وابن عدي والخطیب البغدادي عنھ 
وروایة ! أنا وجبریل ومعاویة: على وحیھ ثالثة إّن اهللا إئتمن: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا 
 !جبریل وأنا، ومعاویة: عنھ مرفوعًا، األمناء ثالثة )488(ُأخرى

ومّما خدم بھ أبو ُھریرة معاویة أّنھ لما اشتد إنكاره عبادة بن الصامت على معاویة ـ كما 
أال تمسك عّنا : ریرة ـ وكان یومئذ بالشام، وقال، أرسل معاویة إلى أبي ُھ علمت من قبل ـ

فقال لھ ! ذره وما حمل! ما لك ومعاویة! یا عبادة: فأتاه أبو ُھریرة وقال لھ! أخاك عبادة
على السمع والطاعة، واألمر بالمعروف )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا لم تكن معنا إذ بایعنا رسول: عبادة

 .وتخاذل )489(في اهللا لومة الئم، فسكت أبو ُھریرةوالنھي عن المنكر، وأن ال تأخذنا 

                                                           
 .البدایة والنھایة 7ج  16ص ) 487(
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ومن تشیعھ، أّن معاویة أرسلھ ھو وأبو الدرداء إلى علّي لیدعوانھ إلى الشورى، فقابلھما 
، وھو الذي فّقھ عاّمة التابعین  عبد الرَّحمن بن غنم األشعري ـ وكان من أفقھ أھل الشام ـ

كیف جاز علیكما ما جئتما بھ؟ !عجبًا منكما: وكان لھ جاللة وقدر، فكان مّما قالھ لھمابالشام 
تدعوان علّیًا أن یجعلھا شورى؟ وقد علمنا أّنھ قد بایعھ المھاجرون واألنصار وأھل الحجاز 

وأي مدخل ! والعراق، وأّن من رضیھ خیر ممَّن كرھھ، ومن بایعھ خیر ممَّن لم یبایعھ
وھو من الطلقاء، الذین ال تجوز لھم الخالفة، وھو وأبوه من رؤوس ! لشورىلمعاویة في ا

 .)490(األحزاب؟؟ فندما على مسیرھما

 

 أبو ُھریرة یشھد على علّي بأّنھ یحمي قتلة عثمان

من )علیھ السالم(ذكر صاحب الغارات أّن النعمان بن بشیر قدم ھو وأبو ُھریرة على علّي
 .عند معاویة یسأالنھ أن یدفع قتلة عثمان إلى معاویة لُیقّیدھم بعثمان، لعلَّ الحرب أن تطفأ

إلى الناس )علیھ السالم(وإّنما أراد معاویة أن یرجع مثل النعمان وأبي ُھریرة من عند علّي 
ع قتلة عثمان إلیھ ـ وھم لمعاویة عاذرون ولعلي ال ئمون ـ وقد علم معاویة أّن علّیًا ال یدف

إئتیا علّیًا : فأراد أن یكون ھذان یشھدان لھ عند أھل الشام بذلك، وأن یظھر عذره فقال لھما
فأنشداه اهللا وساله باهللا، لما دفع إلینا قتلة عثمان ـ فإن أبى فكونوا شھداء اهللا علیھ وأقبال على 

 .الناس فأعلماھم ذلك

علیھ فتكلم أبو ُھریرة في ذلك، ولكن علّیًا لم یرد علیھ،  فدخال )علیھ السالم(فأتیا الى علّي 
أنت أھدى قومك سبیًال؟ . حدَّثني عنك یا نعمان: وبعد أن كّلمھ النعمان، التفت إلیھ وقال لھ

كّل قومك اتبعني إّال شذاذًا منھم ثالثة أو أربعة، أفتكون أنت : ال، قال: یعني األنصار ـ قال
إّنما جئت ألكون معك وألزمك، وقد كان معاویة ! أصلحك اهللا :من الشذاذ؟ فقال النعمان

سألني أن أؤدي ھذا الكالم ورجوت أن یكون لي موقف أجتمع فیھ معك، وطمعت أن یجري 
فأّما أبو ُھریرة . اهللا تعالى بینكما صلحًا فإن كان غیر ذلك رأیك فأنا مالزمك وكائن معك

ـ فأخبر أبو ُھریرة معاویة بالخبر ـ فأمره أن  )یھ السالمعل(فلحق بالشام، وأقام النعمان عند علّي 
، وكان النعمان عثمانّیًا )علیھ السالم(یعلم الناس، ففعل، وأقام النعمان بعده ثّم خرج فاّرًا من علّي

 ).المجلد األّول من شرح نھج البالغة 213ص (

وقامت الحرب بینھ وبین معاویة أخذ أبو  )رضي اهللا عنھ(ولما خرجت الخوارج على علّي 
ُھریرة یثبط الناس، وكان ذلك من أسلحتھ في مناصرة معاویة، وذلك بأحادیث یرویھا عن 

                                                           
 .من اإلستیعاب البن عبد البّر 2ج  414ص ) 490(



ستكون فتنة القاعد فیھا خیر من : منھا ما رواه أحمد والبخاري عنھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 
 القائم، والقائم خیر من الماشي، والماشي خیر

 !!)491(اعي من استشرف لھا تستشرفھ، ومن وجد ملجًأ، أو معاذًا فلیعذ بھمن الس

فقاتلوا التي تبغي حّتى تفيء  إلى أمر (: یروي ھذا وھو یعلم أّن حدیثھ ھذا مخالف لقولھ تعالى

 .ولما جاء في كثیر من األحادیث من الضرب على ید الظالم )اهللا

من أطاعني فقد : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(وروى الشیخان عنھ واللفظ لمسلم أّن رسول اهللا 
أطاع اهللا، ومن عصاني فقد عصى اهللا، ومن أطاع األمیر فقد أطاعني ومن عصى األمیر 

 .فقد عصاني

ین علّي ومعاویة أّن الدائرة ستدور على معاویة ألّنھ ولقد كان یظن عندما وقع الخالف ب
فقبع واستكان ولما تغلب الظلم والبغي . )رضي اهللا عنھ(على الباطل، والحّق في جانب علّي 

كشف عن وجھھ، وظھر أمام معاویة بوالئھ، وكان أّول من تلقى بسّر بن أرطأة الذي أرسلھ 
سّر حّتى : یعة منھم لھ فعاونھ في أخذ البیعة، وقال لھمعاویة إلى المدینة للفتك بأھلھا وأخذ الب

تمر بالمدینة فاطرد الناس وأخف من مررت بھ، وانھب كّل َمن أصبت لھ ماًال، ممَّن لم یكن 
ففعل بسّر بأھل المدینة ما لم یفعلھ جّبار من قبل ـ وقد كان كما وصفوه ; دخل في طاعتنا 

أفة عنده وال رحمة ـ فرّوع أھلھا وأنزل بھم من ألوان قاسي القلب فّظًا سّفاكًا للدماء ال ر
العذاب ما تقشعر منھ النفوس، وتنخلع القلوب، من تقتیل وتنكیل وتحریق وھتك للحرمات، 

الذي كان ... ولم یجد فیھا مرحبًا بھ، وال معینًا لھ، وال راضیًا عن جرائمھ سوى أبي ُھریرة

                                                           
من فتح الباري وقد ظلَّ ھذا الحدیث سندًا قویًا یرتكن إلیھ كّل الذین یریدون أن یثبطوا الناس عن الجھاد ضد  13ج  95ص ) 491(

من القبض على ) 1914(نجلیز في سنة الظالمین، ویعوقوھم عن دفع بغي الغاصبین ـ وعلى سبیل المثال ـ نذكر أّنھ تمكن اإل
ناصیة البالد المصریة بقوتھا، وأعلنت األحكام العرفیة فیھا لكي تبلغ في ظّلھا كّل ما ترید من نھب وسلب وظلم وقھر ھاج الناس 

ثورتھم،  وماجوا واضطربت األمور، ولما انتشر األمر على اإلنجلیز لم یجدوا وسیلة یدفعون بھا غضب الجماھیر ویطفئون نار
إّال أن یلجأوا إلى مشیخة األزھر الشریف إلنقاذھم فطلبوا منھا أن تسعى بنفوذھا الدیني إلى تھدئة الخواطر وصدعت المشیخة بما 
ُأمرت بھ وأصدرت منشورًا طویًال للناس كافة وإلى طلبة العلم خاّصة أن یلزم الجمیع سبیل الھدوء ویخلدوا إلى السكینة 

وألزمت الطلبة خاصة بأن ال یبرحوا منازلھم من الساعة » وال یتكلم أحد منھم في األحوال الحاضرة«ویستسلموا للغاضب 
السادسة مساء ولم یجدوا سندًا یرتكنون علیھ فیما دعوا الناس إلیھ، إّال ھذا الحدیث الذي رواه البخاري عن أبي ُھریرة وقد وقع 

لعلماء، ونام المصریون حّتى بلغ اإلنجلیز مأمنھم وانتصروا ـ على ظلمھم ـ كما ھذا المنشور ھیئة كبار العلماء وفریق كبیر من ا
) راویة اإلسالم(نام المسلمون من قبل حّتى تغلب اُألمویون على بغیھم، كّل ذلك وغیره، مّما لم یصل إلینا خبره، یقع ببركة حدیث 

 .(*)أبي ُھریرة
 ـــــــــــــــــــ  
ـ  43تألیف اُألستاذ محّمد سّید كیالني ص ) السلطان حسین(ومن شاء أن یطلع على صورة ھذا المنشور فلیرجع إلى كتاب *   
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الناس الرعب واستسلموا مرغمین، نادى فیھم غالیًا في مناصرة معاویة، وبعد أن أخرس 
 .»، فإّیاكم وخالفھ)أبا ُھریرة(قد استخلفت علیكم «: وقال

ولم یزل أبو ُھریرة قائمًا بوالیتھ یصّلي بالناس حّتى قدم المدینة جاریة ابن قدامة السعدي 
ى ولى ھاربًا من قبل أمیر المؤمنین علّي في ألفي فارس، فلم یكد أبو ُھریرة یسمع بقدومھ حّت

» لو وجدت أبا سنور لقتلتھ«: من وجھ جاریة، فقال جاریة في كلمتھ المشھورة المحفوظة
ولم یكد یخلو لھ الجّو ویتسق األمر لمعاویة بعد قتل اإلمام، حّتى عاد أبو ) أي أبا ُھریرة(

 .ُھریرة فتولى أمر المدینة

الذ بالفرار ـ تاركًا صالتھ  وال ریب في أّن الذي قذف الرعب في قلب أبي ُھریرة حتى
وصالة من معھ ـ إّنما ھو الخوف والجزع من بطش جاریة ـ أن یؤاخذه بما اقترف من اإلثم 
مع بسّر بن أرطأة عندما أغار على المدینة، فیفتك بھ ویجعلھ مثًال لغیره ـ ذلك بأّن أبا ُھریرة 

شى في ركابھ وناصره عندما كان وحده من بین أھلھا جمیعًا الذي تشّیع لھ، ورّحب بھ، وم
 أخذ البیعة

 .لمعاویة بقھره وجبروتھ

ومن أجل ذلك كّلھ خّصھ جاریة ـ دون سواه من أھل المدینة ـ بتھدیده، وأّنھ لو وجده 
 .)492(لقتلھ، ولم یفعل جاریة مثل ذلك مع أحد من أھل المدینة قاطبة غیره

 أمر) وعلّي حّي(وتولیة أبي ُھریرة للمدینة من قبل معاویة لوالئھ لھ 

 .ولھذه التولیة وال ریب معنى ال یخفى على اللبیب )493(نّص علیھ جمیع المؤّرخین

ن مناصرتھ لبني ُأمّیة، أّنھ كان یحث الناس على أداء ما یطالب بھ عمالھم، وقد بلغ م
 .ویحّذرھم من معصیتھم، أو أن یسبوھم

یوشك : من أھل العراق قال: ممَّن أنت؟ قلت: أبو ُھریرة قال لي )494(العجاج الراجز قال
فیأخذوا صدقتك فإذا أتوك فتلّقھم بھا، فإذا دخلوھا فكن من  )495(أن یأتیك ِبقعان الشام

سببتھم ذھب أجرك، وأخذوا صدقتك،  أقاصیھا، وخل عنھم وعنھا، وإّیاك أن تسبھم، فإّنك إن
ـ واألخبار في ذلك كثیرة، ومّما رواه في فضل !! وإن صبرت جاءت في میزانك یوم القیامة

                                                           
طبعة لیدن لترى كلمة جاریة  3ج  373بسّر إلى الحجاز والیمن ص عند ذكر سیر )  ھـ 40(راجع ابن األثیر في حوادث سنة ) 492(

 .ھذه
 .2ج  334راجع تاریخ الذھبي الكبیر ص ) 493(
 .2من كتاب الشعر والشعراء البن قتیبة ج  572ص ) 494(
خدمھم وعبیدھم وممالیكھم ومصّدقیھم والمصدق بتخفیف الصاد، وتشدید الدال المكسورة ھو عامل الزكاة التي : بقعان الشام) 495(

 .یستوفیھا من أربابھا أي الجابي



خذ ھذا السھم حّتى : معاویة سھمًا فقال) ص(معاویة ما أخرجھ الخطیب عنھ ـ ناول النبّي
 .تلقاني بھ في الجّنة

 وقد بلغ من شدة إخالص أبي ُھریرة لمعاویة أّنھ كان یتمنى لو یكون

 .)رضي اهللا عنھ(من أبطال الحروب فیغامر في مواقع صفین ضّد علّي 

ألن أرمي فیھم : كان أبو ُھریرة مع معاویة في صفین، وكان یقول: فقد روى العتكي قال
 .)496(أحّب إلّي من ُحْمِر الّنعم) یعني أھل العراق(بسھم 

 

 !أھل الغرب، ودمشق

ال یزال أھل الغرب ظاھرین : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى مسلم عّن أبي ُھریرة أّن النبّي 
 .ھم أھل الشام: على الحّق حّتى تقوم الساعة، قال أحمد وغیره

ھذا )صلى اهللا علیھ وآلھ(ق من مدائن الجّنة في حدیث رفعھ إلى النبّي وجعل أبو ُھریرة دمش
أربع مدائن من مدائن الجّنة، فمّكة والمدینة وبیت المقدس ودمشق، أّما مدائن النار : نصھ

 .فالقسطنطینیة وطبریة وأنطاكیة وصنعاء

 .وإلیك خبرًا تتفكھ بھ وتطرب لھ

 

 حسن وجھ معاویة

سبحان : شة بنت طلحة ـ وكانت مشھورة بالجمال الفائق ـ فقالنظر أبو ُھریرة إلى عائ
ما رأیت وجھًا أحسن منك إّال وجھ معاویة على منبر ) واهللا! (ما أحسن ما غّذاك أھلك! اهللا

 .)497()صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

 

 أبو ُھریرة وھند

! رأیت ھندًا بمّكة كأن وجھھا فلقة قمر: فیما رواه الطبري، قال أبو ُھریرة قال الشافعي
إّني : فمّر رجل فنظر إلیھ فقال! وخلقھا من عجیزتھا مثل الرجل الجالس ومعھا صبي یلعب

وال ;  )498(إن لم یسد إّال قومھ فأماتھ اهللا: فقالت ھند! ألرى غالمًا إن عاش لیسودنَّ قومھ
 .ریب في أّن أبا ُھریرة قد وضع ھذا الحدیث لیتقرب بھ إلى معاویة

 

                                                           
 ).مخطوط(من كتاب قبول األخبار ومعرفة الرجال ألبي القاسم البلخي  59ص ) 496(
 .العقد الفرید 6ج  101ص ) 497(
 .بن أبي سفیان في المیزان للعقادمن كتاب معاویة  159ص ) 498(



 وقصة غریبة

 ولقد كان معاویة یعھد إلیھ بما یوصلھ إلى أغراضھ، فقد روى الثقاة أّنھ

د أن لما أراد أن یحتال على طالق زوجة عبداهللا بن سالم القرشي، زینب بنت إسحاق، بع
ھام یزید بجمالھا، أرسل أبا ُھریرة وأبا الدرداء إلى عبداهللا لیبلغھ رغبة معاویة في أن 
یزّوجھ ابنتھ لورعھ، على أن یطلق زوجتھ لكي تخلص لیزید، فصّدق عبداهللا، ولكن بعد أن 

 !)499(خسر امرأتھ أبى معاویة أن یزّوجھ ابنتھ

 

 وقوتة من أجل ھواه وأبو ُھریرة یؤصلھا لھمعاویة یحّدث صالة م

وقت الضحى قام فصّلى ست ) )رضي اهللا عنھ(علّي (لما بلغ معاویة نعي أمیر المؤمنین 
وھذه الصالة  )500()صلى اهللا علیھ وآلھ(ركعات، ثّم أمر بني ُأمّیة باألحادیث في فضلھا عن النبّي 

 .)501(، وال أبو بكر وال عمر وال ابن عمر)صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي  لم یصلھا

 :ولكن لم یلبث محّدث الدولة أبو ُھریرة أن روى ھذا الحدیث

صوم ثالثة أّیام في كلِّ شھر وصالة : أوصاني خلیلي بثالث ال أدعھّن حّتى أموت
 .)502(الضحى ونوم على وتر

خلیلھ وقد حققنا أمر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولقد كان أبو ُھریرة كثیرًا ما یدعي باطًال أّن النبّي 
 .)503(ھذا اإلّدعاء الباطل فیما مضى

 

 )رضي اهللا عنھ(أبو ُھریرة یضع أحادیث على علّي 

، یطول بنا الحدیث لو أتینا بھا  )رضي اهللا عنھ(على علّي  وضع أبو ُھریرة أحادیث كثیرة
 .كّلھا، فنكتفي بأمثال قلیلة تنبئ عن غیرھا

إّن معاویة وضع قومًا من الصحابة وقومًا من التابعین : )504(قال أبو جعفر اإلسكافي
براءة منھ، وجعل لھم على ذلك على روایة أخبار قبیحة في علّي تقتضي الطعن فیھ، وال

جعًال یرغب في مثلھ، فاختلقوا ما أرضاه، منھم أبوُھریرة، وعمرو بن العاص، والمغیرة بن 
 .إلخ...شعبة، ومن التابعین عروة بن الزبیر

                                                           
 .المصدر السابق نفسھ) 499(
 .الصراط المستقیم للعاملي 3ج  185ص ) 500(
 .البخاري 3ج  40ص ) 501(
 .من البخاري 44ص ) 502(
 .من ھذا الكتاب 118راجع صفحة ) 503(
 .شرح نھج البالغة 1ج  358ص ) 504(



) ھـ 41(لما قدم أبو ُھریرة العراق مع معاویة عام الجماعة سنة : وروى األعمش قال
جاء إلى مسجد الكوفة، فلّما رأى كثرة َمن استقبلھ من الناس  )وھو في الحقیقة عام الفرقة(

 جثا على ركبتیھ، ثّم ضرب صلعتھ مرارًا

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(على رسول اهللا  )505()أكذب(أتزعمون أّني ! أھل العراق وقال یا

 !وأحرق نفسي بالنار

إّن لكلِّ نبّي حرمًا، وإّن حرمي : یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(لقد سمعت رسول اهللا ) واهللا(
، فَمن أحّدث فیھما حدثًا فعلیھ لعنة اهللا والمالئكة والناس )506(بالمدینة ما بین عیر إلى ثور

 فلّما بلغ معاویة قولھ أجازه وأكرمھ ووّاله إمارة!! أجمعین، وأشھد باهللا أّن علّیًا أحّدث فیھا
 .)507(المدینة

على أّن الحّق ال یعدم أنصارًا وأّن الصحابة إذا كان فیھم مثل أبي ُھریرة، والمغیرة بن 
یستحوذ علیھم، فإّن فیھم كثرة شعبة، وعمرو بن العاص وغیرھم، ممَّن یستطیع معاویة أن 

 .غالبة ال یستھویھا وعد وال یرھبھا وعید، وكذلك في غیرھم من سائر الناس

أبو ُھریرة ـ لما  فقد روى سفیان الثوري عن عبد الرَّحمن بن القاسم بن عبد الغفار أّنھ ـ
كان یجلس بالعشیات بباب كندة ویجلس الناس علیھ، فجاء شاب  )508(قدم الكوفة مع معاویة

یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ(یا أبا ُھریرة، أنشدك اهللا، أسمعت رسو اهللا : من الكوفة فجلس إلیھ وقال
فأشھد باهللا، : فقال! الّلھم نعم: وعاد َمن عاداه؟ فقالالّلھمَّ واِل َمن وااله، : لعلي بن أبي طالب

 .لقد والیت عدوه، وعادیت ولیھ، ثّم قام عنھ بعد أن وخزه ھذه الوخزة األلیمة

 

 كیف یفعل التعّصب والحرص على الدنیا

، وقال إّنھا من )فساد اإلسناد(ذكر البطلیوسي أّن من العلل التي تعرض للحدیث علة 
اإلسناد یعرض لھ الفساد من أوجھ، منھا أن یكون الراوي متعصبًا لبعض  أشھر العلل، وأّن

ومّما یبعث على اإلسترابة بنقل الناقل أن ُیعلم منھ «: الصحابة، منحرفًا عن بعضھم، وقال

                                                           
ن كان قد اشتھر حّتى عّم اآلفاق وأصبح الناس یتحدثو) صلى اهللا علیھ وآلھ(یدل ھذا القول على أّن كذب أبي ُھریرة على النبّي ) 505(

 .بھ في كلِّ مكان
ـ وفي ) صلى اهللا علیھ وآلھ(ار الذي اختفى فیھ النبّي ثور اسم جبل بمّكة فیھ الغ) الثاء(قال صاحب معجم البلدان في حرف ) 506(

ثور ـ ویرى أھل الحدیث أّنھ حرم : أھل المدینة ال یعرفون بالمدینة جبًال یقال لھ: أّنھ حرم بین عیر إلى ثور، قال أبو عبید:الحدیث
وال یجوز أن یعتقد أّنھ حرم ما بین عیر وقال بعض الرواة بین عیر إلى كدى ـ وقیل بمّكة جبل اسمھ عیر ... ما بین عیر إلى أحد

 .الجبل الذي بالمدینة وثور الجبل الذي في مّكة فإّن ذلك باإلجماع مباح
 .من كتاب قبول األخبار ألبي القاسم البلخي 58شرح نھج البالغة وص  1ج  359ص ) 507(
 .ي رحالتھ لیكون داعیًا لھ وأّنھ لم یكتف بمالزمتھ إّیاه بالشامیتبین من ذلك أّن معاویة كان یستصحب أبا ُھریرة ف) 508(



حرص على الدنیا، وتھافت على اإلتصال بالملوك، ونیل المكانة والحظوة عندھم، فإنَّ َمن 
لى التغییر والتبدیل واإلفتعال للحدیث والكذب حرصًا على كان بھذه الصفة لم یؤمن ع

 :)509(مكسب یحصل علیھ، أالترى إلى قول القائل

 َخالقي وال دیني ابتغاء التحبب*** ولسُت وإن قرِّبُت یومًا ببادع 

 ذلك دیني ومنصبيویمنعني من *** ویعتدُه قوم كثیر تجارًة 

إّن األحادیث «: على نحو ھذا الذي ذكرناه بقولھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقد نّبھ رسول اهللا 
ستكثر بعدي، كما كثرت عن األنبیاء قبلي فما جاءكم عّني فاعرضوه على كتاب اهللا فما 

 .)510(»وافق كتاب اهللا فھو عّني قلتھ أو لم أقلھ

، )رضي اهللا عنھ(مّما ال یمتري فیھ أحد أّن أبا ُھریرة كان متعصبًا لمعاویة منحرفًا عن علّي و
وأّنھ كان حریصًا على الدنیا متھافتًا على اإلتصال بمعاویة لنیل المكانة والحظوة عنده وقد 

 .نال كّل ما یرید

 

 

 جزاء من یداخل السلطان الظالم

أّن معاویة بن أبي سفیان كان أّول حاكم ظالم في ومّما ال یكاد أن یختلف علیھ أحد 
 اإلسالم، ومّما ال مراء فیھ كذلك، أّن أبا ُھریرة قد داخلھ

 وناصره وركن إلیھ، فترى ماذا یكون جزاؤه وجزاء مثلھ على ذلك في كّل عصر؟

لى وال تركنوا إ(: أّما القرآن الكریم فقد قضى فیھم بأّن جزاءھم النار وذلك في قولھ تعالى

 .)الذین ظلموا فتمّسكم النار

 :وھاك ذروًا من تفسیر ھذه اآلیة الكریمة

الركون إلى الشيء ھو السكون إلیھ ): أحكام القرآن(قال أبو بكر الجّصاص في تفسیره 
والمحّبة، فاقتضى ذلك النھي عن مجالسة الظالمین ومؤانستھم، واإلنصات إلیھم وھو مثل 

 .)الذكرى مع القوم الظالمینفال تقُعْد بعد (: قولھ تعالى

والنھي متناول لإلنحطاط في ھواھم، واإلنقطاع إلیھم، : وقال الزمخشري في الكشاف
ومصاحبتھم ومجالستھم وزیارتھم، ومداھنتھم، والرضا بأعمالھم، ومّد العین إلى زھرتھم، 

                                                           
 .ھو من رجال بأھلھ من العظام یخاطب عبد الملك بن مروان) 509(
لإلمام أبي ) ي التنبیھ على األسباب التي أوجبت اإلختالف بین المسلمین في آرائھماإلنصاف ف(من كتاب  104و 103ص )  510(

وقد بّینا سائر العلل التي تكلم عنھا البطلیوسي في )  ھـ 521(محّمد عبداهللا بن محّمد بن السید البطلیوسي األندلسي المتوفى سنة 
 .فیرجع إلیھا ھناك) أضواء على السنة المحّمدیة(كتابنا 



إلى (: الیسیر وقولھفإّن الركون ھو المیل  )وال تركنوا(: وذكرھم بما فیھ تعظیم لھم، وتأّمل قولھ

 .أي إلى الذین وجد منھم الظلم، ولم یقل الظالمین )الذین ظلموا

الركون المنھي عنھ ھو الرضا بما علیھ : قال المحققون: وقال الرازي في مفاتیح الغیب
فتمّسكم (: الظلمة من ظلم وتحسین تلك الطریقة وتزیینھا عندھم وعند غیرھم، ومعنى قولھ

ذا ركنتم إلیھم فھذه ھي عاقبة الركون، واعلم بأّن اهللا حكم بأّن َمن ركن إلى أي أّنكم إ )النار
 !الَظَلمة البّد أن تمّسھ النار، وإن كان كذلك فكیف یكون حال الظالم نفسھ

وإذا كان الركون إلى َمن وجد منھ ما ُیسّمى ظلمًا ): أنوار التنزیل(وقال البیضاوي في 
المین الموسومین بالظلم، ثّم بالمیل إلیھم كّل المیل، ثّم بالظلم كذلك فما ظّنك بالركون إلى الظ

 .نفسھ واإلنھماك فیھ

 :ونتم القول في ذلك بما جاء في الحدیث عمَّن یداخلون الظالمین

 :في حدیث ابن عباس الذي ذكره ابن عبد البّر في الجزء األّول من جامع بیان العلم

 .»َمن أتى أبواب السلطان افتتن«

ما ازداد أحد من السلطان دنّوًا إّال «): أبي ُھریرة(وأخرج أحمد وأبو داود من حدیث 
، وروى النسائي والترمذي والحاكم وصححاه وغیرھم من حدیث كعب »ازداد من اهللا بعدًا
سیكون بعدي ُأمراء فَمن دخل علیھم فصّدقھم بكذبھم، وأعانھم على ظلمھم، فلیس «: بن عجرة مرفوعًا

لست منھ، ومن لم یدخل علیھم ومن لم یعنھم على ظلمھم، ولم یصّدقھم بكذبھم فھو مّني، وأنا منھ، مّني، و

 .»وھو وارد علّي الحوض

 وھناك أحادیث كثیرة في ذلك أخرجھا الجالل السیوطي في

 .وقد تركناھا خشیة اإلطالة) األساطین في عدم المجيء إلى السالطین(كتاب 

 :وال یمتري أحد أّن الصفات التي ذكرھا المفّسرون في تفسیر آیة

 ، وما جاء في األحادیث)وال تركنوا إلى الذین ظلموا فتمّسكم النار(

 .الشریفة، ینطبق كّلھ على أبي ُھریرة، وَمن على شاكلتھ في مداخلة معاویة والركون إلیھ

 

 

 

 أیادي بني ُأمّیة على أبي ُھریرة

صنیع أبي ُھریرة معھم، وقّدروا مواالتھ لھم فأغدقوا علیھ من أفضالھم،  عرف بنو ُأمّیة
وغمروه برفدھم وأعطیاتھم، فلم یلبث أن تحّول حالھ، من ضیق إلى سعة، ومن شقاء إلى 

 .دعة، ومن فقر إلى ثراء، ومن ضعة إلى علیاء



والكتان الممشق )512(والدیباج )511(وبعد أن كان یستر جسمھ بنمرة بالیة، أصبح یلبس الخّز
سّیدًا مخدومًا ومن قولھ كما جاء في والساج المزرور بالدیباج، وبعد أن كان خادمًا صار 

كأّني أنظر إلى القّمل یدب  )صلى اهللا علیھ وآلھ(نزعت نمرة على ظھري فبسطتھا بین یدیھ : الحلیة
 .علیھا، وكان یربطھا في عنقھ فتبلغ ساقھ فیجمعھا بیده لئال تبدو عورتھ

ثوبان ممشقان من  كّنا عند أبي ُھریرة وعلیھ: وروى البخاري عن محّمد ابن سیرین قال
صلى اهللا (لقد رأیتني وإّني ألخر فیما بین منبر رسول اهللا ! بخ بخ یتمّخط في الكتان: كتان، فقال

فیجيء الجائي فیضع رجلھ على عنقي ویرى أّني ! إلى حجرة عائشة مغشیًا علّي )علیھ وآلھ
 .)513(الجوع ما بي إّال! وما بي من جنون! مجنون

 :وروایة الذھبي في أعالم النبالء

 الحمد هللا: عن محّمد، كّنا عند أبي ُھریرة فتمّخط فمسح بردائھ وقال

 .)514(الذي تمّخط أبو ُھریرة في الكتان

 وال یستغرب أحد من ھذا األمر الُمستّقذر الذي تنفر منھ النفوس، فإّن الذي یستسیغ غمس
 !الذباب في الطعام ثّم یأكّلھ، ال یستغرب منھ أي شيء یفعلھ بعد ذلك، وحسبھ أّنھ أبو ُھریرة

ولقد كانت أّول لفتة من عین اُألمویین ألبي ُھریرة، أن وّاله معاویة على المدینة، ثّم 
زادت أیادیھم علیھ فبنوا لھ قصرًا بالعقیق، وأقطعوه أرضًا بھ، وأخرى بذي الُحلیفة، وال 
یحصى ما ُأسدوه لھ، وإّنما التي ھي قاصمة الظھور، ومحرجة الصدور، والتي ال یذكرھا 
إنسان ذو نفس كریمة إّال امتأل حزنًا وأسى أن یزّوجوه من األمیرة الجلیلة بسرة بنت غزوان 

 !.)515(أخت األمیر المجاھد الجلیل عتبة بن غزوان

 .نة من قبل معاویةوالذي زّوجھ منھا مروان بن الحكم أّیام والیتھ على المدی

في العھد » أبا ُھریرة«أّنھا قد استأجرت ) 1ج  30ص (وقد ذكر ابن حجر في اإلصابة 
 .الّنبوي ثّم تزوجھا بعد ذلك، لّما كان مروان یستخلفھ في إمرة المدینة على عھد معاویة

دنو ولقد كان ھذا الزواج بعد موت أخیھا عتبة بزمن طویل، ولو كان حّیًا ما استطاع أن ی
 .ممَّن تخدمھا، ولكّنھا المصادفات الغریبة الساخرة

                                                           
 .إّن أبا ُھریرة كان یلبس الخّز 2ج  450والذھبي في أعالم لنبالء ص ) 2، 4، 58ص (في طبقاتھ قال ابن سعد ) 511(
 .ھو الطیلسان ـ وروى ابن سعد في نفس المصدر أّن أبا ھریرة كان یلبس الساج المزرور بالدیباج) 512(
 .ح الباريمن فت 13ج  260و 259ص ) 513(
 .أعالم النبالء 2ج  426ص ) 514(
ھو األمیر الجلیل عتبة بن غزوان أسلم سابع سبعة وكان من اُألمراء الغزاة ـ وھو الذي اختط البصرة وأنشأھا ومصرھا ولما ) 515(

 ). ھـ15(وقبل سنة )  ھـ 18(استعملھ عمر علیھا بنى بھا مسجدًا ولم یبن دارًا توفي سنة 



لِك اهللا أّیُتھا األمیرة الفاضلة األصیلة الطاھرة التي قضى علیھا بؤسھا وشقاؤھا أن 
 .یفترشھا َمن كان من قبل یخدمھا في أّیام ُعرّیھ وفقره بطعام بطنھ

ح لھ الحّظ فیجد من عون مھین مثل أبي ُھریرة یتی! أال ما أقسى الزمن، وما أظلم الدھر
 !السلطان وغفلة الزمان، ما ینال بھ، ما لم یكن یحلم بھ

ولیتھ كان كریمًا مع ھذه السیدة الجلیلة التي عثر بھا جّدھا، فوقعت مضطّرة فریسة ـ 
وھي العربیة األبیة ـ بین یدّیھ، فیذكر سالف بّرھا وسابق إكرامھا إّیاه، ویحفظ أیادیھا الكثیرة 

ام فقره وفاقتھ، أّیام كان یمشي على األرض بال نعلین، كما تھكم بھ عمر عندما عزلھ علیھ أّی
 !عن البحرین

 .ولكّنھ قد عاملھا معاملة قاسیة شدیدة تتفق مع طبیعتھ وأصلھ

وھاك صورة قاتمة یبدو منھا كفره بنعمتھا، وسوء معاملتھ لھا، وإھانتھ إّیاھا، مّما ال 
 .زوج نبیل یصدر مثلھ عن رجل كریم، أو

 

 أشره وبطره

لما بلغ ما كان مستحیًال لمثلھ، وتزّوج من ھذه األمیرة العظیمة، لم یعرف قدر ما سبق 
من ِنَعم غمرتھ بھا من قبل، ولم یقّدرھا قدرھا، فقد استخفھ أشره، ونّم علیھ أصلھ وطبعھ، 

علیھا سوء حظھا، وَنحس طالعھا، بأن تتزوج فخرج عن حدود األدب والوقار للتي قضى 
 :فكان یفتخر بھذا الزواج الذي كان نكبة على ھذه األمیرة ویقول! من خادمھا

إّني كنت أجیرًا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني، فكنت إذا ركبوا سقت بھم، وإذا نزلوا 
طني وعقبة رجلي، وفي روایة األثرم وابن ماجة، كنت أجیرًا البنة غزوان بطعام ب. خدمتھم

أحطب لھم إذا نزلوا، وأحدوا بھم إذا ركبوا، واآلن تزّوجتھا، فأنا اآلن أركب فإذا نزلت 
ال أریم حّتى تجعل لي : وكانت إذا أتت على مكان سھل نزلت فقالت: ویقول. خدمتني
 .ال أریم حّتى تجعلي لي عصیدة: فھا أنذا إذا أتیت على نحو من مكانھا قلت لھا! عصیدة

كنت أجیر ابن عفان وابنة : مّما أخرجھ ابن سعد عن محّمد عن أبي ُھریرة أّنھ قالو
، وأخدمھم إذا نزلوا، فقالت لي )516(غزوان، بطعام بطني وعقبة رجلي، أسوق بھم إذا ركبوا

! افیة، ولتركبّنھ قائمةلتردّنھ ح: لتردنَّھ حافیًا، ولتركبّنھ قائمًا، فزّوجنیھا اهللا بعد، فقلت: یومًا
 .)517(لتردّنھ حافیة، ولتركبّنھ وھو قائم: وفي روایة ابن سیرین

                                                           
 .تقدم النص من قبل) 516(
 .تذكرة الحفاظ 1ج  32من طبقات ابن سعد، وص  2ق  4ج  53ص ) 517(



فانظر إلى ھذا الكالم الذي تعّرى عن كّل مروءة وكرم، إذ یباھي بامتھان زوجھ أمام 
مثل ذلك رجل أصیل نبت من عنصر عریق؟ ولكن الناس ویجاھر بالتشّفي منھا، وھل یفعل 

 !ال عجب فإّنھ أبو ُھریرة وكفى

ولیتھ كان یكتفي بذكر ھذا األشر والزھو في مجالسھ الخاصة، بل بلغ من تبّجحھ في ذلك 
بالمدینة، وإلیك ما رواه في ذلك أبو  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّنھ كان یستعلن بھ على منبر رسول اهللا 

 :)518(یةنعیم في الحل

بالمدینة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن أبي یزید المدیني، قام أبو ُھریرة على منبر رسول اهللا 
الحمد هللا الذي أطعمني الخمیر، وألبسني الحریر وزّوجني بنت : فخطب خطبة ومّما قالھ فیھا

 .الحدیث... لتھا كما أرحلتنيغزوان بعدما كنت أجیرًا لھا بطعام بطني فأرحلتني فأرح

إّن اإلسالم قد سّوى بین الناس في : ترى من یسوغ ھذا الزواج ویقول  ومن العجیب أّنك
 وھو قول باطل ال ینطق! المنزلة فال فارق بین خادم ومخدوم

بھ إّال من نبت من عنصر غیر كریم، فھو ال یستطیع أن ُیمّیز بین شریف في عّزتھ، 
ویجھل ما تقضي بھ الطبائع البشریة من أّن الناس لیسوا سواء في والوضیع في خّستھ، 

الناس معادن ـ وأنزلوا الناس «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(األخالق والّشیم، وال یدري ما قالھ الرسول 

ھذا وإن كّل نبیل النفس أغّر المكارم ال یستنكر ھذا الزواج فحسب بل ینفر منھ . »منازلھم
 .ویمقتھ ویفزع لھ

 :لنا أن نقول ھنا وال نخشى في الحّق شیئًا وإّن

إّنھ لو كان قد روعي حّق الُعرف العربي، واتُّبع حكم الشرع اإلسالمي، لما وقع ھذا 
الزواج قّط، وذلك بسبب انعدام الكفاءة ووجود التفاوت العظیم في المنزلة بین ھذه األمیرة 

المجد والشرف والعّزة، إذ بك تجده  الجلیلة وبین أبي ُھریرة، فبینما تراھا في السطح من
عاریًا من مزایا الحسب والنسب، وما ظنَّك برجل بلغ من الھوان والضعة، أّنھ ال یعرف 

 !اسمھ

والكفاءة أّول شرط في صحة الزواج، فإذا ما انعدم ھذا الشرط أصبح الزواج باطًال، 
الشأن في زواج أبي  وبخاصة إذا وقع بإرغام وقھر من حاكم ظالم وسلطان فاجر، كما ھو

ولكن !! ُھریرة بھذه السیدة البائسة المغلوبة على أمرھا الذي وقع تحت سلطان معاویة الغاشم
التي لعن اُألستاذ اإلمام محّمد عبده !! ما ال یجوز أن یقع قد وقع بفعل السیاسة وطغیانھا

 .أفسدتھ ما دخلت السیاسة في شيء إّال: اسمھا ومعناھا وقال فیھا كلمتھ المشھورة

                                                           
 .حلیة األولیاء 1ج  384ص ) 518(



 

 أمثلة مّما رواه أبو ُھریرة

 !وقد آن لنا أن نحّدثك بأمثلة مّما رواه أبو ُھریرة

بعدما قّدمنا ما قّدمنا من تاریخ أبي ُھریرة، نسوق إلیك أمثلة مّما رواه وعزاه إلى النبّي 
ألّن الكالم في  ، وال ُنعّلق علیھا، بل ندع ذلك لعقول القّراء النبھاء وفطنتھم،)صلى اهللا علیھ وآلھ(

 :أمره قد طال

! أجب رّبك: جاء ملك الموت إلى موسى فقال لھ: أخرج البخاري ومسلم عنھ أّنھ قال
إّنك أرسلتني إلى عبد : فلطم موسى عین ملك الموت ففقأھا، فرجع الَمَلك إلى اهللا تعالى، فقال

إن كنت ترید : ارجع إلى عبدي فقل لھ: وقالفردَّ اهللا إلیھ عینھ ! ال ُیرید الموت ففقأ عیني
 !الحیاة فضع یدك على متن ثور فما توارت بیدك من شعرة فإّنك تعیش بھا سنة

 :وأخرج أحمد ھذا الحدیث في مسنده عن أبي ُھریرة وفیھ

. فأتى موسى فلطمھ ففقأ عینھ، الحدیث: إّن َمَلك الموت كان یأتي الناس عیانًا، قال
إّن َمَلك الموت كان یأتي الناس عیانًا حّتى : الطبري عن أبي ُھریرة بلفظوأخرجھ ابن جریر 

 وجاء في ھذا. أتى موسى فلطمھ ففقأ عینھ

 !!وشكرًا لموسى! الحدیث أّن َمَلك الموت جاء إلى الناس خفّیًا بعد موت موسى

لطمة (ھذا الحدیث تحت عنوان ) المضاف والمنسوب(وقد أورد الثعالبي في كتابھ 
 :حّتى قیل فیھ) أعور(وقال عنھ إّنھ من أساطیر األّولین وأّن َمَلك الموت ھذا ) ىموس

 !لطمة موسى تركتك أعورا*** یا َمَلك الموت لقیت منكرا 

 ).41، 40ص (» وأنا بريء من ھذه الحكایة«: وختم قولھ بھذه العبارة

أن رواه البخاري ومن العجیب أن یصف الثعالبي ھذا الحدیث بأّنھ من أساطیر األولین 
ومسلم، مّما یدل أّن ھذین الكتابین لم یكن لھما في القرون اُألولى اإلسالمیة تلك القداسة التي 

 ). ھـ 429(ُجعلت لھما بعد ذلك، والثعالبي ـ كما ھو معروف ـ قد مات في سنة 

وال ننسى ھنا فضل موسى على الناس جمیعًا فقد حفظھم من رؤیة َمَلك الموت البشعة، 
صالة كّل ) 45(ولھ فضل آخر عظیم على المسلمین، فقد كان ھو السبب في أن وضع عنھم 

ونصح  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إذ أّنھ استدرك على اهللا وعلى النبّي ) انظر حدیث المعراج(یوم ولیلة 
ي یصعد ویھبط بین اهللا وموسى تسع مرات، وف)صلى اهللا علیھ وآلھ(لھ أن یراجع رّبھ وظّل النبّي 
إلى أن أصبحت خمس صلوات في الیوم واللیلة، فجزى اهللا ! كّل مّرة تنقص الصالة خمسًا

موسى عن المسلمین كافة أحسن الجزاء، إذ لواله لكان على المسلمین أن یؤدوا كّل یوم 
 !خمسین صالة



 فقالت: تحاّجت الجّنة والنار )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال النبّي : وأخرج البخاري ومسلم عنھ
ما لي ال یدخلني إّال ضعفاء الناس : وقالت الجّنة! أوثرت بالمتكّبرین والمتجّبرین: النار

وقال . أنِت رحمتي أرحم بِك َمن أشاء من عبادي: قال اهللا تبارك وتعالى للجّنة! وَسَقَطتھم
فال ولكلِّ واحده منھما ملؤھا، فأّما النار ; أنِت عذابي ُأصیب بِك من أشاء من عبادي: للنار

 .الحدیث... فھناك تمتلئ ویزوي بعضھا إلى بعض! قط قط: فتقول! تمتلئ حّتى یضع رجلھ

: ینزل رّبنا كّل لیلة إلى السماء الدنیا حین یبقى الثلث األخیر یقول: وروى الشیخان عنھ
 .الحدیث... َمن یدعوني فأستجیب لھ

ألطوفنَّ : قال سلیمان بن داود )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأخرج الشیخان عنھ مرفوعًا إلى النبّي
قل إن شاء اهللا، فلم : یقاتل في سبیل اهللا، فقال لھ الَمَلك! اّللیلة بمائة امرأة تلد كّل امرأة غالمًا

لو  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال النبّي : قال أبو ُھریرة: فأطاف بھن فلم تلد إّال امرأة نصف إنسان! یقل
وفي روایة أنھنَّ تسعون امرأة وفي روایة ! أرجى لحاجتھ إن شاء اهللا لم یحنث ـ وكان: قال

ثالثة أّنھنَّ سبعون، وفي روایة رابعة أنھنَّ ستون وكّل ھذه الروایات قد جاءت عن البخاري 
 !وكّل جائز عند مشایخنا... ومسلم وأحمد

إّن الشَّیطان عرض لي ): ص(صّلى رسول اهللا صالة فقال: وأخرج الشیخان عنھ قال
ولقد ھممت أن أوثقھ إلى ساریة ) أي فخنقتھ(لّي یقطع الصالة فأمكنني اهللا منھ فدعّتھ فشّد ع

رّبي ھب لي ُملكًا ال ینبغي ألحد من (: )علیھ السالم(حّتى تصبحوا فتنظروا إلیھ، فذكرت قول سلیمان

 .اآلیة )بعدي

تكت النار إلى اش: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا : روى البخاري عن أبي ُھریرة قال
أكّل بعضي بعضًا، فأذن لھا بنفسین، نفس في الشتاء، ونفس في الصیف، فأشّد : رّبھا فقالت

 .ما تجدون في الحّر وأشّد ما تجدون من الزمھریر

 :)صلى اهللا علیھ وآلھ(وروى الشیخان من أبي ُھریرة عن النبّي 

بعون ما كانوا یعبدون، وتبقى ھذه َمن كان یعبد شیئًا فلیتبعھ، فیت: یجمع اهللا الناس فیقول
: فیقولون! أنا رّبكم: األّمة بمنافقیھا فیأتیھم اهللا تعالى في غیر الصورة التي یعرفون فیقول

ھذا مكاننا حّتى یأتینا رّبنا فإذا جاء رّبنا عرفناه، فیأتیھم في الصورة ! نعوذ باهللا تعالى منك
 !ت رّبناأن: أنا رّبكم، فیقولون: التي یعرفونھا فیقول

فقدت َأَمة من بني إسرائیل ال یدري ما فعلت، : وأخرج الشیخان عن أبي ُھریرة مرفوعًا
وإّني ألراھا إّال الفأرة، إذا وضع لھا ألبان اإلبل لم تشرب، وإذا وضع لھا ألبان الشاة شربت، 

 .الحدیث



لكافر مسیرة ثالثة أّیام ما بین منكبي ا: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن النبّي : وروى البخاري عنھ
 .وغلظ جلده مسیرة ثالثة أّیام: وروایة مسلم في كتابھ... للراكب المسرع

غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعًا ـ بذراع الجّبار ـ : وروایة البزار عنھ
 .یا حفیظ

وأّن مجلسھ من جھنَّم ما بین  )519(وأّن ضرسھ مثل ُأحد: وروایة الترمذي والحاكم عنھ
 .مّكة والمدینة، وھنا روایات كثیرة عن الكافر، وكّلھا عن أبي ُھریرة أعرضنا عنھا

خلق اهللا آدم على صورتھ : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأخرج الشیخان عنھ عن رسول اهللا 
 .في سبعة أذرع عرضًا: طولھ ستون ذراعًا، وزاد أحمد عن أبي ُھریرة

وھذا الحدیث ھو نفس الفقرة السابعة والعشرین من اإلصحاح األّول من سفر التكوین 
فخلق اهللا اإلنسان على صورة اهللا ـ على صورة اهللا خلقھ ـ ذكرًا : وإلیك نصھا) العھد القدیم(

 .وأنثى خلقھم

اهللا إذا قاتل أحدكم أخاه فلیجتنب الوجھ، وال یقل قبح : وفي مسلم عن أبي ُھریرة مرفوعًا
ـ وقد أخرجھ البخاري في   وجھك، ووجھ من أشبھ وجھك، فإّن اهللا خلق آدم على صورتھ

 .األدب المفرد ورواه أحمد كذلك

من عادى لي ولّیًا، فقد : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى البخاري عن أبي ُھریرة أّن رسول اهللا 
تھ علیھ، وما زال عبدي آذنتھ بالحرب، وما تقرب إلّي عبد بشيء أحب إلّي مّما افترض

یتقّرب إلّي بالنوافل حّتى أحببتھ، فكنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده 
التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، وما ترددت عن شيء أنا فاعلھ، ترددي عن قبض 

 !)520(نفس المؤمن، یكره الموت وأنا أكره مساءتھ

إداوة لوضوئھ وحاجتھ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وروى البخاري عنھ أّنھ كان یحمل مع النبّي 
استنفض بھا، ابغني أحجارًا : أنا أبو ُھریرة، فقال: من ھذا؟ فقال: فبینما ھو یتبعھ بھا، فقال

وال تأت بعظم وال بروثة، فأتیتھ بأحجار أحملھا في طرف ثوبي حّتى وضعت إلى جنبھ، ثّم 
ھما من طعام الجن، : ما بال العظم والروث؟ قال: انصرفت حّتى إذا فرغ مشیت معھ فقلت

                                                           
 !فیظأي جبل ُأحد ـ یا ح) 519(
التردد في : وقال الخطابي. ھذا حدیث غریب: یث وقد طعن فیھ األئمة فقال الذھبي وابن رجبتفّرد البخاري بإخراج ھذا الحد) 520(

ویبدو أّن أبا ُھریرة قد استقى ھذا الحدیث من أستاذه وھب بن منبھ، فقد وقع . حق اهللا غیر جائز والبداء علیھ في اُألمور غیر سائغ
ما ترددت عن شيء قّط ترددي : ألجد في كتب األنبیاء أن اهللا تعالى یقول إّني: أّنھ قال» وھب«في الحلیة في ترجمة ھذا الكاھن 

 .عن قبض روح المؤمن



ت اهللا لھم، أن ال ـ ونعم الجّن، فسألوني الزاد، فدعو )521(وأّنھ قد أتاني وفد جّن َنصیبین
 !یمّروا بعظم وال بروثة إّال وجدوا علیھا طعامًا

 !فانظر إلى تركیب ألفاظ ھذا الحدیث قبل أن تنظر إلى معانیھ

: ُطوبى شجرة في الجّنة یقول اهللا لھا: فقال )طوبى لھم(: في قولھ تعالى) ُطوَبى(وفّسر 
عن اإلبل بأزمتھا وعّما شاء من تفتقي لعبدي عّما شاء، فتتفتق لھ عن الخیل بسروجھا، و

 .)522(الكسوة

 

 حدیث الذباب

إذا وقع الذباب «: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى البخاري وابن ماجة عن أبي ُھریرة أّن النبّي 
 .»في إناء أحدكم فلیغمسھ كّلھ فإّن في أحد جناحیھ داء واآلخر ِشفاء

فإّن في أحد جناحیھ سّمًا وفي اآلخر شفاء، وأّنھ یقدم : مختلفة منھا ولھذا الحدیث ألفاظ
أّن تحت جناح الذباب األیمن ِشفاء وتحت جناحھ األیسر سّمًا، : السّم ویؤّخر الِشفاء، ومنھا

 فإذا سقط في إناء أو في شراب أو في

لذي تحتھ مرق، فاغمسوه فیھ فإّنھ یرفع عند ذلك الجناح الذي تحتھ الِشفاء، ویحفظ ا
 .)523(السّم

ذلك بأنَّ الذباب في نفسھ ; ثین ما لم یجده حدیث آخر ھذا الحدیث قد وجد من نقد الباح
 بغمسھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(قذر تنفر النفوس من رؤیتھ فكیف یأمر النبّي 

 إذا سقط في اإلناء الذي فیھ طعام، أو شراب ثّم یتعاطون بعد ذلك ما في

 اإلناء؟

ومنذ سبع عشرة سنة ھبَّ النطاسّي البارع الدكتور سالم محّمد یشكُّ في ھذا الحدیث 
ُمرتكنًا على ما أثبتھ الحّس والعلم وأجمع علیھ األطباء قاطبة من ضّرر الذباب، وأّنھ أكبر 
أعداء اإلنسان ألّنھ یسبب أمراضًا كثیرة تفتك بالمالیین من البشر كّل عام، فوقف في وجھھ 

مد یدرس ـ لألسف ـ الشریعة اإلسالمیة بإحدى الجامعات المصریة ـ فرمى ھذا شیخ جا
 ).البخاري الُمقّدس(الطبیب الفاضل بالجھل، وأّنھ لم یحترم 

                                                           
 .بلدة مشھورة) 521(
 .تفسیر ابن كثیر 2ج  513ص ) 522(
یبدو أّن أبا ُھریرة قد ذكر ھذا الحدیث وھو على إحدى الموائد الفاخرة ـ إذ كانت األحادیث تروى في المناسبات ـ ورأى ذبابة ) 523(

 .وقعت في أحد األواني وخشى أن یستقذر اآلكلون ما فیھا فیفوتھ شھي طعامھا فقال ھذا الحدیث



، وتأییدًا لھذا الدكتور )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقد رأیت حینئذ إنصافًا للعلم، وتنزیھًا لمقام النبّي 
من مجلة الرسالة ـ كلمة ھذا ) 1951(دیسمبر سنة  24) 964(الباحث أن أنشر في العدد 

 :نّصھا

 

 معركة الذباب

لواء اإلسالم والدكتور، حول حدیث : قامت في الشھور األخیرة معركة حامیة بین مجلتي
الذباب، فاُألولى تتمسك بھذا الحدیث، وتصّر على إثباتھ، لیأخذ الناس بھ، ویصدقوا بمدلولھ، 

ث قد أوردتھ ـ ومنھا البخاري ـ وأّما الثانیة فتدفع ھذا الحدیث مرتكنة على أّن ُكتب الحدی
الذي ال ینطق عن الھوى، وحّجتھا ما أثبتھ العلم  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وتستبعد صدوره عن النبّي 

 .وحقیقة التجربة من ضّرر الذباب، وأّنھ ناقل للعدوى في أمراض كثیرة

في ھذا العصر التي زخرت فیھ بحار العلم،  )524(وإّن المرء لیأسى أن یقوم إنسان
عات، والمستكشفات ما یدھش العقول، وتسابق أھلوه في وأخرجت من عجائب المختر

مضمار العلم ما استطاعوا لإلنتفاع بما خلق اهللا لھم وسخره لعلومھم في السَّماوات واألرض 
ـ متخذین في ذلك كّل سبب من أسباب العرفان والتجربة ـ فیشغل الناس بھذه األبحاث العقیمة 

 !ة الدین أدنى، وإلى ضرر الناس أقربالتي ال تنفع وال تفید، بل ھي إلى إساء

 أّال تسود صفحاتھا) لواء اإلسالم(ولقد كان جدیرًا بمجلة 

بمثل ھذا البحث العقیم الذي یفتح وال ریب على الدین شبھة یستغلھا أعداؤه، ویتوارى منھا 
أولیاؤه، وأن تدع األمر في مثل ھذا الحدیث إلى العلم وتجاربھ، وما وصلت إلیھ أبحاثھ 

 .لدقیقة التي ال یمكن نقضھا، وال ُیرّد حكمھاا

وماذا یضر الدین إذا أثبت العلم ما یخالف حدیثًا من األحادیث التي جاءت من طریق 
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(اآلحاد، وبخاصة إذا كان ھذا الحدیث في أمر من أمور الدنیا، التي ترك النبّي 

 أمرھا إلى علم الناس؟

! وھل أوجب علینا الدین أن نأخذ بكلِّ حدیث حملتھ كتب السُّّنة أخُذ تسلیم وإذعان
وفرض علینا أن نصدقھا، ونعتقد بھا اعتقادًا جازمًا؟ إّن الذي یجب التصدیق بھ واعتقاده، 

فحسب ولیس عندنا كتاب یجب اعتقاد كّل ما جاء فیھ اعتقادًا جازمًا ) المتواتر(إّنما ھو الخبر 
أّما ) التواتر(الیقین إلى القلب، غیر القرآن الكریم، ألّنھ ھو الذي جاء من طریق یبعث 

فإّنھا ال تعطي الیقین، وإّنما تعطي الظَّن الذي ال ) اآلحاد(األخبار التي جاءت من طریق 
                                                           

شارة في ذلك إلى ھذا الشیخ الحشوي الذي كان یجادل الدكتور بغیر حّق وقد أصبح معروفًا بین الناس بسخافة العقل وضیق اإل) 524(
 .الذین یدّرسون الشریعة للشبان المسلمین وغیر المسلمین. العطن، وإن كان من شیوخ الدین



یغني من الحّق شیئًا ـ فللمسلم أن یأخذ بھا ویصّدقھا إذا اطمأن قلبھ بھا، ولھ أن یدعھا إذا 
ي صدره شيء منھا ـ وھذا أمر معروف عند النُّظار، وال یعارض فیھ إّال زوامل حاك ف

 .األسفار من الحشویة الجامدین الذین ال ُیقام لھم وزن

على إطالقھ ولم نسّلط علیھ أشعة النقد فإّنا نجده من ) الُذباب(وإذا نحن أخذنا حدیث 
ا ذلك في رّده بعد أن أثبت العلم بطالنھ، وھي التي ُتفید الظَّن، فإذا لم یسعن) اآلحاد(أحادیث 

لیس كّل ما صح سنده یكون َمتنُھ : فلیسعنا ما وصفھ العلماء من قواعد عاّمة في ذلك، مثل
 .)525(صحیحًا، وال كّل ما لم یصح سنده یكون َمتنُھ غیر صحیح

ـ فإّنا نرّد على  وإذا قیل إّن ھذا الحدیث رواه البخاري ـ وھو ال یروي إّال ما كان صحیحًا
ذلك بأّنھ قد روى في كتابھ ما عّده ھو صحیحًا عمًال بظاھر اإلسناد ـ ال ما ثبت أّنھ صحیح 

 .في الواقع ـ ولذلك ال یلزم غیره ما اعتبره ھو لنفسھ

ھذا الحدیث صحیح ـ : وحیث قال أھل الحدیث: لفیتھقال الزین العراقي في شرح أ
لجواز ; فمرادھم ـ فیما ظھر لنا عمًال بظاھر اإلسناد، ال أّنھ مقطوع بصحتھ في نفس األمر 

 الخطأ والنسیان على الثقة، ھذا ھو الصحیح

ال یفقھ الرجل في الحدیث حّتى : عند أھل العلم المحققین، ولھذه القاعدة قال ابن أبي لیلى
 !یأخذ منھ ویدع

 :وقال اإلمام أبو حنیفة في سبب رّده لبعض األحادیث

بخالف القرآن، لیس رّدًا على  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رّدي على كّل رجل یحّدث عن النبّي «
ولكن رّد على من یحّدث عنھ بالباطل، والتھمة دخلت ; ، وال تكذیبًا لھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي 

فعلى الرأس والعین، قد  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وكّل شيء تكّلم بھ النبّي ; بّي اهللا علیھ لیست على ن
 .»آمنا بھ وشھدنا أّنھ كما قال

قد نطق بھذا الحدیث، ثّم أثبت  )صلى اهللا علیھ وآلھ(على أّننا إذا أسلمنا ـ كما قلنا ـ بأّن النبّي 
وعدم األخذ بھ، ألّنھ من أمور الدنیا فلیس علینا بأس من الرجوع عنھ، ) ضّرر الُذباب(العلم 

حینما رأى أھل المدینة یؤبرون   نفسھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولنا في ذلك ُأسوة حسنة بما فعل النبّي 
النخل فأشار علیھم بترك تأبیره، ولما ثبت بعد ذلك ضرر عدم التأبیر وخرج التمر شیصًا، 

تؤاخذوني بالظَّن، ولكن إذا حّدثتكم عن اهللا  إّنما ظننت ظّنًا، فال«: قال لھم حدیثھ المشھور
إذا أمرتكم بشيء من دینكم فخذوا بھ، وإذا أمرتكم بشيء من «: ، وفي روایة»شیئًا فخذوا بھ

ثّم ختم كالمھ بھذه القاعدة العاّمة الجلیلة التي یجب أن تكون دستورًا . »رأیي فإّنما أنا بشر

                                                           
 .كارجع إلى كتابنا أضواء على السّنة في طبعتھ الثالثة تجد ھذه القواعد مبسوطة ھنا) 525(



حّق أّن الدین اإلسالمي صالح لكلِّ زمان ومكان، للمسلمین على مدِّ العصور، والتي تثبت ب
 .»أنتم أعلم بأمر دنیاكم«: وإّنھ صدیق العلم وعدّو الجھل، وھذه القاعدة ھي

فقد رّدوا لھ أحادیث كثیرة في حیاتھ وبعد ) أبو ُھریرة(أّما راوي ھذا الحدیث وھو 
ق اهللا التربة یوم خل: مماتھ، حّتى من التي صّرح بأّنھ سمعھا من النبّي، مثل حدیث

 .)526(السبت

وإّنا نكتفي الیوم بھذه الكلمة القصیرة ونشكر لحضرة النطاسي البارع الدكتور سالم 
عًا، من محّمد الذي أثار ھذا البحث النافع، وندعوه وسائر زمالئھ األطباء، ثّم رجال العلم جمی

مھندسین، وفلكیین، وجغرافیین، وغیرھم، أن یستثمروا في أبحاثھم العلمیة النافعة بوسائلھم 
 .»فأنتم أعلم بأمر دنیاكم«الصحیحة التي دعا لھا اإلسالم، وال تخشوا أحدًا في ذلك 

 المنصورة ـ محّمد أبو رّیة

 24/12/1951یوم وفي نفس الیوم الذي نشرت فیھ مجلة الرسالة ھذه الكلمة ـ وھو 
تلقیت من سیادة الدكتور سالم محّمد، وكان حینئذ مدیرًا لمستشفى كفر الشیخ، ھذه البرقیة 

 .ننشرھا بنّصھا لُتسّجل على وجھ التاریخ

 .اُألستاذ محمود أبو رّیة بك، المنصورة ـ بمقالك مغتبطون، ولك شاكرون

 دكتور سالم محّمد

فعتھ ھذه الكلمة، وأضمر لنا من یومئذ في قلبھ حقدًا أّما ھذا الشیخ الحشوي الجامد فقد ص
 ...وضغنًا، فال یدع مناسبة یذكر فیھا اسمي إّال نفث لسانھ بما یكمن في قلبھ

نعلم، وكانوا ومن الغریب أّن العرب كانوا یعلمون من ضرر الذباب وقذارتھ مثل ما 
یأنفون من تناول الطعام الذي یقع فیھ الذباب، ویرفعون أیدیھم منھ استقذارًا لھ وأنفة، ومن 

 :أجل ذلك قال شاعرھم

 رفعت یدي ونفسي تشتھیھ*** إذا وقع الذباب على طعامي 

كیف یستقذر العربي : ولّما ذكر ھذا البیت ألبي ُھریرة عندما روى حدیثھ ھذا وقیل لھ
منظر الذباب وھو یقع على طعامھ ویرفع یده عنھ ونفسھ تشتھیھ؟ ثّم یأتي الرسول الجلف 

الكریم ذو النفس العالیة والذوق السلیم فیأمر ُأّمتھ بأن یغمسوا الذباب الذي یقع على طعامھم 
ویأكلونھ بعد ذلك؟ فأجاب أبو ُھریرة بأّن رواة ھذا البیت لم یحفظوا ما قالھ الشاعر وأّنھ كما 

 :ناه عن شیخنا أشعبروی

 غمست یدي ونفسي تشتھیھ*** إذا وقع الذباب على طعامي 

 ...)صلى اهللا علیھ وآلھ(وبذلك ال یكون مناقضًا لنّص حدیث النبّي 
                                                           

 .ممَّن اعترضوا على حدیث الذباب في عصرنا الدكتور محّمد توفیق صدقي) 526(



إّن أبا ُھریرة قد ناقض نفسھ في ھذا الحدیث، كعادتھ في التناقض : وبعد ذلك كّلھ نقول
مام كبیر من أئمة أھل السّنة، ومن كبار رجال بین أحادیثھ، وإّنا ندع الكالم في ذلك إلى إ

 .)رحمھ اهللا(ُھریرة ذلكم ھو السّید رشید رضا  الحدیث، حّتى ال نرمي بالتحامل على أبي

إذا وقع الذباب في إناء : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى البخاري عن النبّي «: )رحمھ اهللا(قال 
جناحیھ شفاء، وفي اآلخر داء، فھذا الحدیث أحدكم فلیغمسھ كّلھ ثّم لیطرحھ فإّن في أحد 

مّشكل ـ وإن كان سنده صحیحًا ـ وكم في الصحیحین من أحادیث إّتضح لعلماء الحدیث غلط 
الرواة فیھا ـ كحدیث خلق اهللا التربة یوم السبت مثًال وغیره مّما ذكره المحققون ـ وكم فیھما 

ھذا الحدیث في البخاري دلیًال قاطعًا  من أحادیث یأخذ بھا األئمة في مذاھبھم، فلیس ورود
قالھ بلفظھ، مع منافاتھ للعلم، وعدم إمكان تأویلھ، على أّن )صلى اهللا علیھ وآلھ(على أّن النبّي 

ُسِئل عن الفأرة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وھو أّن النبّي )... نفسھ(مضمونھ یناقض حدیث أبي ُھریرة 
. اطرحوه وما حولھا وإن كان ذائبًا فأریقوه، أو ال تقربوهإن كان جامدًا ف: تقع في السَّمن فقال

فإنَّ ضّرر كّل من الُذباب والفئران ! فالذي یقول ذلك ال یبیح أكّل الشيء إذا وقع فیھ الذباب
 .)527(»عظیم

وقد ثبت أّن ضّرر الُذباب أعظم من ضّرر الفئران بكثیر، وأّنھ یحمل میكروبات 
 .)528(ألمراض كثیرة

 :)رحمھ اهللا(ولھ كالم طویل في حدیث الذباب نقتطف منھ ھذه السطور، قال 

ا، وحدیث الذباب غریب عن الرأي وعن التشریع جمیعًا، أّما التشریع في مثل ھذ... «
فإن تعلق بالنفع والضّرر، فمن قواعد الشرع العاّمة، أّن كّل ضار قطعًا فھو محّرم قطعًا، 
وكّل ضار ظّنًا فھو مكروه كراھة تحریمیة، أو تنزیھیة على األقل ـ إن كان الظن ضعیفًا ـ 
وأّما الرأي فال یمكن أن یصل إلى التفرقة بین جناحي الذبابة في أّن أحدھما سام ضار، 

 .»خر تریاق واق من ذلك السّمواآل

كّل َمن ظھر لھ عّلة في روایة حدیث فلم ُیصّدق رفعھ ألجلھا فھو معذور شرعًا، «: وقال
 .»...وال یصح أن یقال في حّقھ إّنھ مكّذب لحدیث كذا

وما كلف اهللا مسلمًا أن یقرأ صحیح البخاري «: وقال عن قراءة البخاري واعتقاد ما فیھ
ولیس معصومًا ... یھ وإن لم یصح عنده أو اعتقد أّنھ ینافي ُأصول اإلسالمویؤمن بكلِّ ما ف

ما أسھل التكفیر على ! ھو ورواتھ من الخطأ، ولیس كّل مرتاب في شيء في روایتھ كافر
 .)529(»وحسبنا اهللا ونعم الوكیل! مقلدة ظواھر أقوال المتأّخرین

                                                           
علیھ  صلى اهللا(أّن النبّي: من مجلة المنار، وحدیث الفأرة رواه مالك في الموطأ وكذلك رواه غیره ونصھ 18ج  456ص ) 527(

 .خذوھا وما حولھا من السمن فاطرحوه: سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ قال) وآلھ
 .إلخ... التیفوئید والكولیرا والزحار والُحمى المعویة والرَّمد الصدیدي: من األمراض الذي عرفت أّن الذباب ینقلھا) 528(
 .مجلة المنار 29ج  51ص ) 529(



ة الذي یفھم الدین بعقل راجح، وتحقیق متین واضح، وقارن بینھ وانظر تحقیق ھذا العّالم
وبین الذین ُیصّدقون بھذا الحدیث، ویدافعون عنھ في المجالت، من الذین یزعمون أّنھم 

إّن أبا ُھریرة : علماء، وقضى سوء الحظ على الجامعات أن یدرسوا فیھا، ومن أجل ذلك قلنا
 .بھ حاجة في نفسھلیحقق » كیسھ«قد أتى بھذا الحدیث من 

العجوة : )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا : وروى الترمذي في جامعھ عن أبي ُھریرة قال
 !والكمأة من المن وماؤھا شفاء العین: ، وفي روایة بزیادة)530(من الجّنة وفیھا شفاء من الّسم

. ال عدوى، وال طیرة، وال ھامة: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(نبّي ومّما رواه الشیخان عنھ أّن ال
صلى اهللا (وقد عمل الصحابة بما یخالفھ ـ فقد روى البخاري عن أسامة بن زید، أّن رسول اهللا 

 إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوھا، وإذا وقع: قال )علیھ وآلھ

 .كذلك عبد الرَّحمن بن عوف بأرض وأنتم بھا فال تخرجوا منھا ـ وروى ھذا الحدیث

 .ولما سمع عمر ھذا الحدیث رجع من الشام عندما وجد الوباء بھا

ال یورّدن ممرض : )صلى اهللا علیھ وآلھ(وعندما علم أبو ُھریرة ذلك ـ عاد فروى عن النبّي 
 على مصح ـ رواه البخاري ـ ولما قال لھ الحارث بن أبي ُذباب ـ وھو ابن عّم أبي ُھریرة ـ قد

فأنكر ) ال عدوى(حدیث ) یورّدن الحدیث ال(كنت أسمعك یا أبا ُھریرة تحّدثنا مع حدیث 
 .)531(معرفتھ لذلك وغضب، ورطن بالحبشیة

ومن غرائبھ التي كان ال یفتأ یطالع الناس بھا لیستھویھم، كما كان یضحك الصبیان بلعبة 
الغراب وھو أمیر على المدینة من قبل معاویة، تلك الغریبة التي عثرنا علیھا أثناء قرائتنا 

 :129حجر ص لكتاب الكافي الشاف، في تخریج أحادیث الكشاف للحافظ ابن 

ھل في الجّنة من سماع؟ : روى إسحاق في مسنده من روایة مجاھد، قیل ألبي ُھریرة
یبعث ! وأغصانھا من الفضة وثمرھا الیاقوت والزبرجد! نعم، شجرة أصلھا من ذھب: قال

 !لھا ریح فیحرك بعضھا بعضًا، فما سمع شيء قّط أحسن منھ

 

 التخفیف عن داود

َخّفَف على داود القرآن، فكان یأمر بدابتھ : أخرج البخاري عن أبي ُھریرة یرفعھ قال
 !لُتسَرج فیقرأ القرآن قبل أن ُتسَرج دوابھ

 

 توكیلھ بحفظ زكاة رمضان

                                                           
 .صحیح الترمذي، طبعة الھند 2ج  28ص ) 530(
ص ) 1939(رواه مسلم وكذلك رواه ابن وھب ُمحّدث مصر الكبیر في جامعة الذي طبعھ المعھد العلمي الفرنسي بالقاھرة سنة ) 531(

 .ال یروي كثیرًا عن أبي ُھریرة وكان ھذا الُمحّدث الكیبر 104



بحفظ زكاة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وّكلني رسول اهللا : أخرج البخاري بسنده إلى أبي ُھریرة قال
صلى (واهللا ألرفعّنك إلى رسول اهللا : و من الطعام فأخذتھ وقلترمضان فأتاني آت فجعل یحث

فأصبحت، فقال النبّي ! إّني محتاج وعليَّ عیال ولي حاجة شدیدة فخلیت عنھ: ، قال)اهللا علیھ وآلھ
یا رسول اهللا شكا حاجة شدیدة : یا أبا ُھریرة، ما فعل أسیرك البارحة؟ فقلت:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(

إّما أّنھ قد كذبك، وسیعود، فرصدتھ فجاء : )صلى اهللا علیھ وآلھ(تھ فخلیت سبیلھ، قال وعیاًال فرحم
دعني فإّني محتاج، : ، قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(ألرفعّنك إلى رسول اهللا : یحثو الطعام فأخذتھ فقلت

یا أبا ُھریرة، : )صلى اهللا علیھ وآلھ(فرحمتھ فخلیت سبیلھ، فأصبحت، فقال لي رسول اهللا ! ال أعود
صلى اهللا علیھ (یا رسول اهللا شكا حاجتھ فرحمتھ فخلیت سبیلھ، قال : ما فعل أسیرك البارحة؟ قلت

ألرفعّنك : أّما أّنھ قد كذبك وسیعود، فرصدتھ الثالثة، فجاء یحثو من الطعام فأخذتھ فقلت: )وآلھ
إذا آویت إلى ... ینفعك اهللا بھادعني أعّلمك كلمات : ، قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(إلى رسول اهللا 

فراشك فاقرأ آیة الكرسي فإّنك لن یزال علیك من اهللا حافظ، وال یقربنَّك شیطان حّتى تصبح، 
ما فعل أسیرك البارحة؟ : )صلى اهللا علیھ وآلھ(فخلیت سبیلھ، فلما أصبحت، قال لي رسول اهللا

صلى اهللا (ال، قال : أبا ُھریرة؟ قلتأتعلم من تخاطب منذ ثالث لیال یا : فحكیت لھ القصة، فقال

 .ذلك شیطان: )علیھ وآلھ

 

 اهللا یمسح ظھر آدم

حدیثھ أّن اهللا خلق آدم فمسح ظھره فسقط من ظھره كّل نسمة ھو خالقھا : ومن عجائبھ
من نور، ) أي بریقًا(إلى یوم القیامة، أمثال الذر، ثّم جعل بین عیني كّل إنسان منھم وبیصًا 

ذریتك، فرأى آدم رجًال منھم أعجبھ : رّب؟ قال  من ھؤالء یا: آدم، فقال آدمثّم عرضھم على 
كم جعلت لھ من : ھذا ابنك داود، قال آدم: یا رّب من ھذا؟ قال: وبیص ما بین عینیھ، فقال

یا رّب زده من عمري أربعین سنة حّتى یكون عمره مئة سنة، : قال! ستین سنة: العمر؟ قال
 یكتب ویختم فال یبدل، فلّما انقضى عمرإذن : قال اهللا عّزوجّل

أَو لم یبق من عمري أربعون سنة؟ قال لھ َمَلك : آدم، جاء ملك الموت لقبض روحھ، قال آدم
 .)532(فجحد، فجحدت ذریتھ: أَو لم تجعلھا البنك داود؟ قال: الموت

 

 مانع الزكاة یوم القیامة

 .مانع الزكاة یوم القیامة یطوق بشجاع أقرع لھ زبیبتان یوم القیامة ـ مّتفق علیھ ـ 

 

 كیف ُیحشر الناس یوم القیامة؟

                                                           
 .أخرجھ الحاكم وصّححھ في المستدرك وأورده الذھبي وصّححھ في تلخیص المستدرك) 532(



ثلث على الدواب، وثلث على وجوھھم، وثلث ! ُیحشر الناس یوم القیامة على ثالثة أثالث
 .على أقدامھم ینسلون، رواه البیھقي

 

 

 !متناقضة أحادیث

ما من رجل ُیسّلم : أّنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(في سنن أبي داود عن أبي ُھریرة عن النبّي 
 !علّي إّال رّد اهللا علّي روحي، حّتى أرّد علیھ السالم

إّن اهللا وّكل بقبري : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(ھذا مع ما في النسائي وغیره عنھ أّن النبّي 
 !أّمتي السالم مالئكة یبلغوني عن

أكثروا من الصالة علّي یوم الجمعة، ولیلة : وفي سنن أبي داود وغیره عنھ أّنھ قال
یا رسول اهللا كیف تعرض صالتنا علیك وقد : الجمعة، فإّن صالتكم معروضة علّي، فقالوا

 .)533(»إّن اهللا حّرم على األرض أن تأكّل لحوم األنبیاء«: أرمت؟ فقال

 

 إذا نودي للصالة أدبر الشَّیطان؟

 إذا نودي: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(أخرج الشیخان عن أبي ُھریرة أّن رسول اهللا 

 للصالة أدبر الشَّیطان ولھ ضراط حّتى ال یسمع التأذین، فإذا قضى

ا قضى التثویب أقبل یخطر بین المرء ونفسھ، النداء أقبل حّتى إذا ثوب بالصالة أدبر، حّتى إذ
 !حّتى یظل الرجل ال یدري كم صّلى! اذكر كذا لما لم یكن یذكر: یقول

 

 !)صلى اهللا علیھ وآلھ(عفریت مع النبّي 

أّن عفریتًا من الجّن تّفلت : )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى البخاري عن أبي ُھریرة عن النبّي 
البارحة لیقطع علّي صالتي فأمكنني اهللا منھ، فأخذتھ فأردت أن أربطھ على ساریة من 

رّبي ھب لي ملكًا ال ینبغي (: سواري المسجد، حّتى تنظروا إلیھ كّلكم، فذكرت دعوة أخي سلیمان

 !فرّددتھ خاسئًا )ألحد من بعدي

 ...عفریت متمّرد من إنس، أو جان، الحدیث

 

 التثاؤب من الشَّیطان

 التثاؤب من : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى البخاري عن أبي ُھریرة عن النبّي 

 .ھا، ضحك الشَّیطان: الشَّیطان، فإذا تثاءب أحدكم فلیرّده ما استطاع فإّن أحدكم إذا قال

                                                           
 .اقتضاء الّصراط المستقیم البن تیمیةمن كتاب  191و 190ص ) 533(



 

 اهللا یحّب العطاس ویكره التثاؤب

إّن اهللا یحّب العطاس ویكره : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى البخاري عن أبي ُھریرة أّن النبّي 
 .التثاؤب

 

 صیاح الدَیكة ونھیق الحمار

إذا سمعتم : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(أخرج الشیخان عن أبي ُھریرة واللفظ للبخاري أّن النبّي 
صیاح الدَیكة، فاسألوا اهللا من فضلھ فإّنھا رأت َمَلكًا، وإذا سمعتم نھیق الحمار فتعّوذوا باهللا 

 .شَّیطان فإّنھ رأى شیطانًامن ال

 

 طھ ویس: اهللا یقرأ

 إّن اهللا«: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأسند الدارمي عن أبي ُھریرة أّن رسول اهللا 

 تبارك وتعالى قرأ طھ ویس قبل أن یخلق السماوات واألرض بألفّي

 !»عام

 

 

 الفرات یحسر عن كنز من ذھب

یوشك الفرات أن یحسر : )صلى اهللا علیھ وآلھ( روى الشیخان عن أبي ُھریرة، قال رسول اهللا
 .عن كنز من ذھب، فَمن حضره فال یأخذ منھ شیئًا

یحسر عن جبل من ذھب، وروایة مسلم : وروایة األعرج عن أبي ُھریرة مثلھ إّال أّنھ قال
یحسر الفرات عن جبل من ذھب فیقتتل علیھ الناس فُیقتل من كلِّ مائة (عن أبي ُھریرة بلفظ 

 ).لعلّي أكون أنا الذي أنجو: یقول كّل رجل منھم! ة وتسعونتسع

فیقتتل علیھ الناس : ووقع عند أحمد وابن ماجة عن أبي ُھریرة مثل ھذا الحدیث إلى قولھ
 !فُیقتل من كلِّ عشرة تسعة

ما من رجل یزور قبر حمیمھ فیسّلم علیھ، ویقعد : )صلى اهللا علیھ وآلھ(وروى عن رسول اهللا 
 .رواه أبو الشیخ والّدیلمي. رّد علیھ السالم، وأنس بھ، حّتى یقوم عنده عنده إّال

ما من رجل یمرُّ بقبر كان یعرفھ في الدنیا فیسّلم علیھ إّال عرفھ ورّد علیھ : وروي كذلك
 .رواه الخطیب وابن عساكر وابن الّنجار). وسنده جّید(السالم، وفي كنز العمال 

 

 ومن أحادیثھ الغریبة



قال سعید بن المسیب، أخبرني أبو ُھریرة أّن رسول : اري عن الزھري قالروى البخ
 ألیات نساء )534(ال تقوم الساعة حّتى تضطرب: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا 

 .دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغیة دوس التي كانوا یعبدون في الجاھلیة

 

 لم ُسّمي الخضر؟

إّنما ُسّمي الخضر، «: أّنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى البخاري عن أبي ُھریرة عن النبّي 
 !»ألّنھ جلس على فروة بیضاء فإذا ھي تھتز من خلفھ خضراء

 .ما یمأل كتابًا برأسھولدینا من مثل ھذه األحادیث 

 .وتراجع أحادیثھ التي تلّقاھا عن ُأستاذه كعب األحبار في مكانھا من ھذا الكتاب

إّنھ جاء ببعض أحادیث یبدو منھا شعاع النبّوة، وإن كانت : وإّنا إنصافًا ألبي ُھریرة نقول
ي مسنده أّن قلیلة جّدًا، ولعّل ھذه األحادیث كانت مّما سمعھ وضبطھ، مثل ما رواه أحمد ف

ال یجتمع غبار في سبیل اهللا ودخان جھّنم في منخري رجل : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 
 .مسلم، وال یجتمع َشحَّ وإیمان في قلب رجل مسلم

لیس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاري في األدب : وحدیث
 .المفرد

 .خلقھ درجة القائم باللیل إّن الرجل لیدرك بحسن: وحدیث

 .المؤمن مرآة أخیھ، إذا رأى فیھ عیبًا أصلحھ: وحدیث

في كلِّ كبد رطبة : أإّن لنا في البھائم أجرًا؟ قال: )صلى اهللا علیھ وآلھ(ُسِئل الرسول : وحدیث
 .أجر، رواه أحمد والبخاري في األدب المفرد

ف ما سقناه من قبل، بكلمات للفقیھ وإذ وصلنا من تاریخ أبي ُھریرة إلى ھنا، فإّنا نرد
 :)535(قالھا في أبي ُھریرة )رحمھ اهللا(المحّدث السّید محّمد رشید رضا 

وإّنما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(، فأكثر أحادیثھ لم یسمعھا من النبّي ) ھـ 7(كان إسالمھ في سنة 
سمعھا من الصحابة والتابعین، فإذا كان جمیع الصحابة عدوًال في الروایة، كما یقول جمھور 

، فالتابعون لیسوا كذلك ـ وقد ثبت أّنھ كان یسمع من كعب األحبار ـ وأكثر )536(الُمحّدثین

                                                           
 .جمع إّلیة على وزن جفنة وجفنات واإلّلیة العجیزة وجمعھا أعجاز: أي یضرب بعضھا بعضًا، واإلّلیات: حتى تضطرب) 534(
 .المنار 29ج  43ص ) 535(
أضواء على السّنة «لقد أخطأ جمھور المحّدثین في اعتبار جمیع الصحابة عدوًال، وقد بّینا ذلك باألدلة القاطعة في كتابنا ) 536(

 .دالة الصحابة أغلبیة ال كلّیةمن الطبعة الثالثة وأثبتنا أّن ع» المحّمدیة



ـ خلق اهللا التربة یوم السبت ـ في حدیث  )538(، على أّنھ صّرح بالسماع)537()عنعنة(أحادیثھ 
 .)539(وقد جزموا بأّن ھذا الحدیث أخذه من كعب األحبار

ألّن الكثیر منھا قد سمعھ  )541(إّنھ ُیكثر في أحادیثھ، الروایة بالمعنى واإلرسال: )540(وقال
، ولھذا ُتكثر فیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(ال من النبّي  )542(من الصحابة وكذا من بعض التابعین

 .العنعنة

إّنھ انفرد بأحادیث كثیرة كان بعضھا موضع اإلنكار، أو مظنتھ لغرابة «: )543(وقال
 التيببعض المغیبات  )صلى اهللا علیھ وآلھ(موضوعھا كأحادیث الفتن، وإخبار النبّي 

تقع بعده، ویزاد على ذلك، أّن بعض تلك المتون غریب في نفسھ، ولو انفرد بمثلھ غیر 
صحابي لُعدَّ من العلل التي یتثبت بھا في روایتھ ـ كما ھو المعھود عند نقاد الحدیث ـ أھل 

، ولذلك نرى الناس ما زالوا یتكلمون في بعض روایات أبي )544(الجرح والتعدیل
 .)545(»ُھریرة

من )صلى اهللا علیھ وآلھ(الذي أكثر الروایة عن رسول اهللا  )546(وقال فیھ وفي عبداهللا بن العّباس
حّتى قالوا إّنھ لم یسمع منھ إال  )صلى اهللا علیھ وآلھ(غیر أن یسمعھ ألّنھ كان صغیرًا یوم وفاة النبّي 

حدیثًا ) 1660(على حین أّنھ روى عنھ : أربعة أحادیث وبعضھم أبلغھا إلى عشرین حدیثًا
إن أبا ُھریرة وابن عباس ما وضعا «! حدیثًا) 1696(سند أحمد عند ابن الجوزي، وفي م

أساس الشریعة، وال أركانھا وال ُأصولھا، وال فروعھا وإّنما روّیا لنا كغیرھما من الصحابة 
ولو أحصینا ما انفرد بروایتھ أبو ُھریرة وحده من أحادیث األحكام الشرعیة لرأیناه . الكرام

وأّن الطعن في أبي «، »و لم یرّوه، لما نقصت كتب األحكام شیئًا كثیرًاقلیًال جّدًا، وعلمنا أّنھ ل
                                                           

إذا : سماعًا وإّنما یرویھا من غیره وقد قال أبو بكر بن العربي) صلى اهللا علیھ وآلھ(أي أّن أكثر أحادیثھ لم یكن یتلقاھا عن النبّي) 537(
عن فالن وإن لم یدركھ، حكاه الشافعي، : ث معنعنًا كان محتمًال، ولم یلزم فیھ ما یلزم في حدَّثني، ألّن للراوي أن یقولكان الحدی

 .من كتاب اإلجابة للزركشي 52ص 
 .أخذ الرسول بیدي: ، وزاد فقال)صلى اهللا علیھ وآلھ(أي أّنھ سمعھ من النبّي ) 538(
صلى اهللا علیھ (ھكذا یثبت العالم الكیبر ـ كما أثبت غیره ـ أّنھ كان كاذبًا حّتى في األحادیث التي صّرح بأّنھ قد سمعھا من النبّي ) 539(

 .وقد مّر بك نص الحدیث) وآلھ
 .تفسیر المنار 8ج  163ص ) 540(
 .أي أّن أحادیثھ كانت بالمعنى وأكثرھا مرسلة) 541(
 .ن عدًال أو غیر عدلأي أّنھ لم یصّرح باسم َمن كان یروي عنھ من الصحابة، أو التابعین حّتى یعرف إن كا) 542(
 .مجلة المنار 19ج  97ص ) 543(
وا باب الجرح والتعدیل دون الصحابة جمیعًا، ولكن َمن یجرؤ على تجریح أبي ُھریرة وھو محّصن بقالع الصحبة، وقد أوصد) 544(

 .وفتحوه على مصراعیھ لیدخل فیھ الناس كافة
 .ولكن ال یزال بیننا من یقذفون الذین یتكلمون في روایات أبي ُھریرة ویرمونھم بالزندقة) 545(
قد قال ھذا الكالم في رده على بعض دعاة النصرانیة ) رحمھ اهللا(من مجلة المنار ویالحظ أّن السّید رشید  19ج  103ص ) 546(

 !بمجلة الشرق والغرب المسیحیة الذین انتقدوا أبا ُھریرة وابن عباس في أحادیثھما الُمّشكلة، وكان بذلك یدافع عنھما



ُھریرة لو كان صادقًا ما حّط من قّدر ھذه الشریعة شیئًا ولو لم ُیخلق أبوُھریرة لما نقصت 
 .)547(»الشریعة شیئًا

موضعھ من كتاب  وألّن أبا ُھریرة وغیره كانوا یروون بالمعنى كما بّینا ذلك في
فقد قال ھذا اإلمام الكبیر، وھو یتكلم عن تحامي أكثر » أضواء على السّنة المحّمدیة«

، خشیة أن ال یؤّدوا ما سمعوه على حقیقة لفظھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(الصحابة التحدیث عن النبّي 
نضرَّ اهللا امرًأ سمع «)یھ وآلھصلى اهللا عل(بھ، فیخالفوا بذلك قولھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كما نطق النبّي 

، وإّن الجمھور قد جّوزوا بعدھم روایة الحدیث بالمعنى، »مقالتي فوعاھا وأّداھا كما سمعھا
 :)رحمھ اهللا(قال 

أي الذین تحاموا عن (إّنھ وجد من الصحابة َمن كان ال یتحامى التحدیث كھؤالء «
وأكثره من غیر الصحابة ـ وعن  كأبي ُھریرة الذي كان أقل ما یروي من سماعھ) التحدیث

التابعین أیضًا حّتى عن كعب األحبار ـ وكان مع ذلك قّلما یذكر سماعًا فأكثر ما روي عنھ 
 .)548(»عنعنة كانت مصدر مشكالت كثیرة

وھو یبین أّن َبَطلّي اإلسرائیلیات، وینبوَعّي الخرافات، ھما كعب  )549()هللارحمھ ا(وقال 
 :األحبار، ووھب بن منبھ

 ،)550(وما یدرینا أّن كّل تلك الروایات ـ أو الموقوفة منھا ـ ترجع إلیھما«

لم یكونوا یذكرون ما یسمع بعضھم من بعض، ومن التابعین   اهللا عنھم فإّن الصحابة رضي
على سبیل الروایة والنقل، بل یذكرونھ من غیر غزو غالبًا، وكثیرون من التابعین 

 ، بل أكثر ما روي عن أبي ُھریرة من)551(كذلك

، أو )552(، ولذلك روى أكثره عنھ عنعنة)صلى اهللا علیھ وآلھ(األحادیث المرفوعة لم یسمعھ منھ 
یقول كذا،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأقلھ بلفظ، سمعت رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا : بقولھ

بعین ـ وثبت أّنھ روى عن كعب األحبار ـ ومن وقد روى عن بعض الصحابة وعن بعض التا

                                                           
 .من نفس المصدر 108ص ) 547(
 .من مجلة المنار، ویراجع فصل روایة الحدیث بالمعنى في كتابنا األضواء الطبعة الثالثة 29ج  514ص ) 548(
 .مجلة المنار  9ج  476ص ) 549(
 .أي إلى كعب األحبار ووھب بن منبھ) 550(
 .أوضحنا ذلك كّلھ في محّلھ من كتابنا) 551(
 .ففیھا كالم ألبي بكر بن العربي عن الحدیث المعنعن 260راجع صفحة ) 552(



ھنا نجزم بأّن موقوفات الصحابة التي ال مجال فیھا لالجتھاد والرأي ال یكون لھا قوة 
 .)553(»إّال إذا كانت لیست من قبیل اإلسرائیلیات: المرفوع كما ـ قال المحّدثون

 :)554()رحمھ اهللا(وقال 

وأنا ال آمن أن یكون بعض أحادیث أبي ُھریرة المرفوعة الغریبة المتون التي لم «
 .»ـ مّما رواه عن كعب األحبار ـ فقد صرحوا بأّنھ روي عنھ )555(یصّرح فیھا بالسماع

* * * 

ھذه ترجمة مختصرة ألبي ُھریرة التزمنا فیھا الناحیة التقریریة ـ ولم نسلك فیھا المنھج 
كمل التراجم الصحیحة إّال بھ، وال تتم دراسة الرجال التحلیلي العلمي العصري الذي ال ت

واألحداث إّال باّتباعھ ـ ذلك بأّننا لم نصل بعد إلى احتمال سطوتھا ـ وبخاصة إذا كان األمر 
 یتصل بأحد الصحابة الذین قالوا

 فال یجوز ألحد أن ینتقد بالعلم أو العقل،أو بالبرھان والحّجة، أحدًا! إّنھم كّلھم عدول: فیھم
 إّن: منھم، ال في روایتھ وال في سیرتھ ـ ومّما قالوه فیھم

وكأّنھم في ذلك قد ! كأّن العدالة موقوفة علیھم، والعصمة مختصة بھم!! بساطھم قد طوى
ارتفعوا عن درجة اإلنسانیة، فال یعتریھم ما یعتري كّل إنسان من سھو أو خطأ، أو َوھم أو 

 !!اشاھم ذلكفح! نسیان، وال نقول الكذب والبھتان

وماذا یقولون فیما جاء في القرآن الكریم عنھم ووصفھ ألعمالھم وأّنھ قد نزلت سورة 
ألّنھا فضحت جماعة  )556()بالفاضحة(خاّصة بالمنافقین منھم ـ وأّن سورة براءة قد ُسّمیت 

وكذلك ما ورد فیھم من ;  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أكثرھم قد ارتدَّ بعد موت الرسول  منھم ـ وأّن
 !)557(أحادیث صحیحة وأخبار متواترة

                                                           
 .من مجلة المنار 9ج  476ص ) 553(
 .مجلة المنار 27ج  342ص ) 554(
قد رواھا عن كعب األحبار كما رأیت في حدیث خلق ) صلى اهللا علیھ وآلھ(قد ثبت أّن األحادیث التي صّرح بسماعھا من النبّي ) 555(

 .ا ذكر ذلك السّید رشید في كلمتھ، فما بالك باألحادیث التي رواھا عنعنة عن غیرهاهللا التربة یوم السبت مّم
حتى ظننا أّنھا  ھي الفاضحة ما زالت تنزل فیھم: سورة التوبة قال: قلت البن عباس: أخرج البخاري عن سعید بن ُجبیر أّنھ قال) 556(

لم تبق أحدًا ـ وھي تسّمى كذلك، المنقرة لتنقیرھا عن أسرار المنافقین، والمخزیة والمثیرة، والحافرة والمنكلة، والمدمدمة 
 .تفسیر الكشاف لجار اهللا الزمخشري 2ج  136والمقشقشة والمبعثرة والمشردة وتسّمى سورة العذاب ـ ص 

صلى (الطبعة الثالثة لترى قول الحّق فیھم ولتقف على ما رآه رسول اهللا ) األضواء(ارجع إلى فصل عدالة الصحابة في كتاب ) 557(
 .منھم ورأیھ فیھم) اهللا علیھ وآلھ



مرتّد وزندیق وفاسق، ثّم قذفوك بسبابھم : إذا جابھتم بذلك نبحوك ولعنوك ـ وقالوا
وشتائمھم، على أّنا إذا سلمنا لھم جدًال بأّن كّل صحابي معصوم مّما یقع فیھ غیره من بني 

جمعین، فقد جرحھ كبار الصحابة اإلنسان، فإّن أمر أبي ُھریرة بخاصة لیباین أمر الصحابة أ
بما عرفوه عنھ، ألّنھ كان یعاشرھم وشّكوا في روایتھ بل كّذبوه فیھا كما بّیناه من قبل حّتى 

 .أّول راویة اّتھم في اإلسالم: كان كما قلنا

 

 وفاة أبي ُھریرة

)  ھـ 59(توفي أبو ُھریرة على الصحیح، كما روى النووي في شرحھ على مسلم، سنة 
انین سنة، بقصره بالعقیق، وُحِمَل إلى المدینة وصّلى علیھ الولید بن عتبة بن أبي عن ثم

 .سفیان، وكان یومئذ أمیرًا على المدینة من قبل معاویة

انظر َمن ترك : ولما كتب الولید إلى عّمھ معاویة ینعى لھ أبا ُھریرة، أرسل إلیھ معاویة
وھكذا یترافد !! م، وافعل إلیھم معروفًاوادفع إلى ورثتھ عشرة آالف درھم، وأحسن جوارھ

 .)558(رفدھم لھ حّتى بعد وفاتھ

 

 !تنبیھ وتحذیر

الذي استخرت اهللا في تصنیفھ، وأنفقت ما أنفقت من الجھد ) شیخ المضیرة(ھذا ھو كتاب 
 ـ أي غرض من وراء نشره إّال أن یعرف الناس تاریخ ھذا في سبیلھ، ولیس ليَّ ـ علم اهللا

على حین أّنھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الصحابي الذي مأل األرض ـ دون غیره ـ حدیثًا عن رسول اهللا 
 .لم یصاحبھ إّال زمنًا یسیرًا

الُملّفق الذي یظھره في ) الروایة(وقد سقنا ھذا التاریخ مكشوفًا بعد أن نزعنا عنھ ثوب 
یر صورتھ، وأظھرنا شخصیة عاریة على حقیقتھا، وعرضنا سیرتھ كما وقعت على غ

وجھھا، من یوم أن كان یرعى الغنم في بالده، ویخدم ابن عفان وبسرة ابنة غزوان بطعامھ، 
                                                           

وعلى أّن أبا ُھریرة قد دفن بالعقیق في المدینة فإّنك تجد لھ ضریحًا عالیًا فیھ قبة مكسوة بالجوخ تعلوھا عمامة كبیرة خضراء ) 558(
من شرقھا إلى غربھا ) بالدیار المصریة(جیزة وھذه القبة داخل مسجد یسّمى باسمھ، ویقع ھذا المسجد في شارع یشق مدینة ال

ولیس بعجیب أن یكون ) 1962(یونیو سنة  23، وقد زرنا ھذا الضریح في یوم السبت الموافق )شارع سیدي أبي ُھریرة(یسّمى 
كما ھو معلوم ـ  فھذا الیھودي ـ! ألبي ُھریرة قبر في الجیزة غیر قبره الذي بالمدینة فإّن لھ من شیخھ الكبیر كعب األحبار أسوة

مدفون بمدینة حمص بالشام، ولكن لھ قبر آخر فوقھ قبة كبیرة تقع بأحد المساجد الكبیرة بحي الناصریة المشھور بالقاھرة، ویعمل 
 .ألبي ُھریرة مولد كّل عام تتمّثل فیھ كّل المفاسد التي تقع في كّل الموالد

ُھریرة وشیخھ من مال المسلمین، على عین  ومن العجیب أن وزارة األوقاف بالجمھوریة العربیة المتحدة تنفق على قبَرّي أبي  
 !جمیع رجال الدین



لیخدمھ على ملء بطنھ، واتخاذه الّصفة مثابة لھ بعد  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقدومھ على النبّي 
حّتى ! ذ حافي القدمین ال یستر جسمھ، إّال إزار بال ال یبلغ نصف الساقینإسالمھ، وكان یومئ

ـ إلى أن أصبح من ذوي الثراء العریض، یتأثل  )559(كان یجمعھ كراھیة أن ترى عورتھ
یبتني قصرًا منیفًا بالعقیق، ویلبس الخّز والكتان األراضي الواسعة بالعقیق، وبذي الحلیفة، و

 .الممشق، والساج المروز بالدیباج، وغیر ذلك مّما لم یكن یحلم بھ، أو یخطر ببالھ

ولم یبلغ ذلك كّلھ إّال بعد أن وصل حبلھ بحبل معاویة، وصار من أنصاره ودعاتھ، ولم 
اء وقائعھ حتى خرج في أصدق نأل جھدًا في دراسة ھذا التاریخ وتمحیص حقائقھ، واستقص

صورة وأوضح بیان، بحیث یرى في مرآتھ الصافیة حقیقة مروّیاتھ الكثیرة الُمنبّثة في كتب 
السّنة كّلھا، وبذلك یمكن الوقوف منھا الموقف الذي تستحقھ من التحّفظ منھا، أو التوّقف 

أوھامًا، وُتعزى عنھا، تلك المروّیات التي تحمل فیما تحمل غرائب وأساطیر وخرافات و
وُتنشر بین المسلمین على أّنھا من حقائق الدین  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كّلھا ـ وا أسفا ـ إلى النبّي 

 !اإلسالمي

ذلك بأّننا لو سكتنا عنھا، وجارینا الحشویة والجامدین في قبولھا على عّالتھا، ومنحناھا 
ادتنا، وتشریعنا، فإّنما نكون بذلك قد محّض ثقتنا، وجعلناھا في مصادر دیننا، في عقائدنا وعب

ألغینا عقولنا، وأسأنا إلى دیننا، واّتبعنا ُسنن من قبلنا، من تقلید آبائھم تقلیدًا أعمى، وحّق علینا 
 .حكم اهللا فیھم، ومن وراء ذلك خطر عظیم آخر یعود علینا وعلى الدین معًا

 أبواب الطعن ذلك بأّن اإلستمساك بھذه المرویَّات على ما فیھا، یفتح

یعادي العقل، ویصادم المنطق، وال یصلح ! على دیننا من أعدائھ، بأّنھ دین خرافات وأوھام
 !للحیاة ـ ویرمي المسلمین بأّنھم یأخذون بالتقلید في الدلیل ـ وأّنھم بذلك قوم ال یعقلون

عن ساعدنا فاألحرى بنا، والواجب علینا، أن ندرأ عن أنفسنا ودیننا ھذه التُّھم، وُنشّمر 
لتمحیص ھذه المروّیات، وال یأخذنا في ذلك أي اعتبار، ولو أّدى بنا األمر إلى رفضھا أو 
تكذیبھا، كما فعل الذین سبقونا، ولنعلم أّننا الیوم قد أصبحنا في عصر ال یسود فیھ غیر 

العلمي ـ سلطان العقل والعلم، وال یرّوج في سوقھ إّال ما قام على البرھان العقلي، أو الدلیل 
وھما والحمد هللا قاعدتا الدین اإلسالمي في صمیمھ ـ أّما الخرافات واألوھام، وما إلى ذلك 
مّما شاب كّل األدیان، فقد كسدت سوقھا، وبارت تجارتھا، وأصبحت مّما یجلب الخزي 

 .والفضیحة على معتنقیھا

                                                           
 .كلُّ ذلك قد اعترف بھ وقد مضى الكالم فیھ من قبل في ثنایا ھذا الكتاب) 559(



علیھ، فقد سبقنا إلى ذلك  وإّنا بما ندعو الیوم إلیھ، لم نكن بدعًا فیھ، وال بأّول َمن یحّض
 :كبار العلماء فدعوا إلى ذلك، وھاك بعض ما قالوه

 

 فیما یجب اتخاذه نحو روایاتھ والتحّفظ من األحادیث التي ُتروى عنھ

اتقوا اهللا وتحّفظوا من الحدیث، فواهللا لقد : روى مسلم بن الحّجاج عن بسّر بن سعید قال
ویحّدثنا عن كعب األحبار، ثمَّ )صلى اهللا علیھ وآلھ(سول اهللارأیتنا نجالس أبا ُھریرة، فیحّدث عن ر

اهللا عن كعب، وحدیث كعب عن رسول  یقوم، فاسمع بعض من كان معنا یجعل حدیث رسول
، وما قالھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(یجعل ما قالھ كعب عن رسول اهللا : ـ وفي روایة )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا 

 .)560(عن كعب، فاتقوا اهللا وتحّفظوا في الحدیث )وآلھ صلى اهللا علیھ(رسول اهللا 

اجتمع أبو ُھریرة وكعب فجعل أبو : عن القاسم بن محّمد قال )561(وروى أحمد في مسنده
، وكعب یحّدث أبا ُھریرة عن الكتب ـ أي مّما )صلى اهللا علیھ وآلھ(بّي ُھریرة یحّدث كعبًا عن الن

 .یفتریھ كعب من اإلسرائیلیات أو یزعم أّنھ كتبھم

 :ولكي نزید ھذا الكالم بیانًا وتوكیدًا نقول

إّنك لو رجعت إلى كتب الحدیث فإنك تجد فیھا أحادیث كثیرة ألبي ُھریرة ویرفعھا إلى 
، ویؤكد في )صلى اهللا علیھ وآلھ(، یزعم في بعضھا أّنھ سمعھا بأذنھ من النبّي)ھ وآلھصلى اهللا علی(النبّي 

 !بیدي وھو یحّدثني)صلى اهللا علیھ وآلھ(أخذ رسول اهللا : بعض آخر ھذا السماع، ویزید علیھ فیقول

وإذا أنت تدّبرت ھذه األحادیث وبحثت عن حقیقتھا، وجدت أّنھا لیست من قول النبّي 
 .وإّنما ھي مكذوبة علیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(

وھذا المثل ـ ) الحدیث(وإّنما نكتفي ھنا بإیراد مثل واحد على ذلك حّتى ال یطول بنا نفس 
كاف وال ریب ـ عند التحقیق ألن ُیقاس علیھ كّل ما جاء عن أبي ُھریرة مرفوعًا إلى النبّي 

اتھ، ویبّین مقدار نصیبھا من الصحة ـ ذلك بأّنھ إذا ، ویكشف عن الحقیقة مروّی)صلى اهللا علیھ وآلھ(
، وتلّقاه عنھ ویده الشریفة )صلى اهللا علیھ وآلھ(كان یكذب فیما یزعم بأّنھ قد سمعھ بُأذنھ من النبّي 

 ...في یده

الصحابة، أو من فكیف یكون الشأن في األحادیث التي یرویھا عنعنة، عن غیره من 
 الذین لم یبّین لنا أسماءھم، حّتى نعرف حقیقتھم وھي غالب أحادیثھ؟؟! غیرھم من التابعین

 !انصفوا العلم یا ُأولي األلباب، وال تأخذكم في الحّق لومة الئم

                                                           
 .سیر أعالم النبالء للذھبي 2ج  436البدایة والنھایة البن كثیر، وص  8ج  109ص ) 560(
 .مسند أحمد 2ج  275ص ) 561(



وإذا كّنا قد أوردنا ھذا الحدیث من قبل فإّنا نعید نشره عّنا ألن سیاق الحدیث یقتضیھ، 
 .یستوجبھ ویستدعیھوتمام القول 

صلى اهللا (روى مسلم في كتابھ الذي یطلقون علیھ اسم الصحیح عن أبي ُھریرة أّن النبّي 

 .)562(خلق اهللا التربة یوم السبت، وخلق فیھا الجبال یوم األحد، إلخ: أخذ بیده وقال )علیھ وآلھ

، وجزموا )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّنھ لیس من قول النبّي : ن في ھذا الحدیث األئمة وقالواوقد طع
بأّنھ من قول كعب األحبار، وإلیك ما قالھ ابن تیمیة الذي ُیلّقبھ أھل السّنة بشیخ اإلسالم قال 

 :)رحمھ اهللا(

لول، قدح خلق التربة یوم السبت فھو حدیث مع: وأّما الحدیث الذي رواه مسلم في قولھ
الصحیح أّنھ موقوف على كعب األحبار، : فیھ أئمة الحدیث كالبخاري وغیره، قال البخاري

صلى اهللا علیھ (وقد ذكر تعلیلھ البیھقي أیضًا، وبّینوا أّنھ غلط لیس مّما رواه أبو ُھریرة عن النبّي 

وقد ُنوِزع مسلم بن : )رحمھ اهللا(وقال . )563(، وھو ما أنكر الحذاق على مسلم إخراجھ إّیاه)وآلھ
الحّجاج في عّدة أحادیث مّما خرجھا، وكان الصواب مع من نازعھ، كما روى في حدیث 

صّلى بثالث ركوعات، والصواب أّنھ لم یصلِّ إّال  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الكسوف أّن النبّي 
السبت، ونازعھ فیھ من ھو أعلم منھ  خلق اهللا التربة یوم. وكذلك روى مسلم! بركوعین

 كیحیى

، والحّجة مع )صلى اهللا علیھ وآلھ(ابن معین والبخاري، فبّینوا أّنھ غلط ولیس من كالم النبّي 
ھؤالء، فإّنھ قد ثبت بالكتاب والسّنة واإلجماع، أّن اهللا خلق السَّماوات واألرض في ستة أّیام ـ 

 ب منوكذلك روى أّن أبا سفیان لما أسلم طل

 وغّلطھ في ذلك. أن یتزوج بأّم حبیبة وأن یتخذ معاویة كاتبًا لھ)صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي

 قد تزوج بأّم حبیبة وأبو سفیان )صلى اهللا علیھ وآلھ(، وذلك بأّن النبّي )564(طائفة من الُحفاظ

 !كافر

وبعد ذلك نعود لنتم القول فیما طلب العلماء من التحّفظ في األحادیث التي تروى عن أبي 
 .ُھریرة فنقول

أبي إذا كان علماؤنا رحمھم اهللا، قد كشفوا عن إحدى النواحي التي تتسرب منھا أحادیث 
فإّن ھناك نواحي ُأخرى قد سال ! ُھریرة التي ال أصل لھا، وھي ناحیة كعب األحبار الیھودي

                                                           
 .ارجع إلى نّص ھذا الحدیث في كتابنا ھذا فقد أوردناه من قبل) 562(
 .ة اإلخالصمن تفسیر سور 16ص ) 563(
من كتاب قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، وارجع إلى كالمنا عن كتاب مسلم ھذا في فصل كتب الحدیث المشھورة  81ص ) 564(

 .ثالثةفي كتابنا أضواء على السّنة الطبعة ال



سیلھا، تلك ھي البواعث النفسیة التي كانت تسوق أبا ُھریرة بعصاھا، فیروي ما یروي ثّم 
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ(یرفعھ الى النبّي 

رّدھا إلى أسبابھا ومناسباتھا فإّنھ یرى وإّن َمن یستقري روایات أبي ُھریرة ویتدّبرھا، وی
من خاللھا حقیقة ھذه البواعث، التي كان یرسل من أجلھا روایاتھ، ومن ُیحّقق النظر في ھذه 

 :المروّیات ویتعمقھا یجد أّنھا كانت تصدر عنھ

یختلقھا لساعتھ كحدیث الورق المعّلق، وحدیث أن یتبع الناس عثمان : إّما إرتجاًال
 .د الفتنة ألّنھ ھو األمینوأصحابھ، عن

لكي یصل إلى مبتغاه، من تحقیق مآربھ الذاتیة، ورغائبھ النفسیة، كما رأیت : أو ابتداعًا
 .التي مّر بك نبؤھا في قصتھ العجیبة! والِمزود! والوعائین! بسط الثوب: ذلك في أحادیث

یث طواف وحد! أو یخرجھا في صورة غرائب یستھوي بھا الناس، كحدیث إمتالء جھّنم
 .سلیمان بمئة امرأة وغیرھما

وال ریب في أّنھ قد تأثر في روایة غرائبھ بأستاذه األكبر داھیة الیھود كعب األحبار، 
الذي كان یبث الغرائب اإلسرائیلیة بین المسلمین، ألّنھ یعرف كلف الناس بھا وولوعھم 

ھ فأراد أن یسلك سبیلھ ویّتبع بسماعھا، ووجدوا أّن شیخھ لم یرتفع قدره بین الناس إّال بغرائب
 .طریقتھ، وتأثر كذلك بوھب بن منبھ الحبر الیھودي وروى عنھ

وكان كثیرًا ما یتعاون ھو وشیخھ على صوغ ھذه الغرائب لیستحوذ بھا على قلوب 
 .الناس وعقولھم، فیكّون لھ بذلك شأن ومكانة بینھم

مركب (كان مصابًا بمرض وقد حّدثناك من قبل عن ناحیة من شخصیتھ وبینا لك أنھ 
 .فارجع إلى ذلك لكي تستوفي دراسة شخصیتھ كّلھا، وتتجلى لك نفسیتھ على حقیقتھا) النقص

فإّننا نقول ألھل ! وإذا كانوا قد اتھموه كما بینا لك من قبل في بعض روایاتھ بل كّذبوه
 :عصرنا ولَمن یأتي بعدھم

مّما یباین العقل الصریح، أو العلم  إّنھ إذا وجد واحد منھم شیئًا في ھذه المروّیات
الصحیح، أو الحس، أو العیان، أو ما أثبتتھ البراھین العقلیة، أو التجارب العلمیة، أو مخالفًا 
لنّص القرآن الكریم، أو الذوق السلیم، أو یصادم النوامیس الكونیة، واألغراض العلیا التي 

أو ال یطمئن بھ القلب، وتسكن إلیھ النفس  یرمي اإلسالم إلیھا أو نحو ذلك مّما یحرج الصدر،
 .فلیطرحھ جانبًا، ولیس علیھ في ذلك بأس وال تثریب

ذلك بأّنھ صلوات اهللا علیھ ال یصدر منھ إّال القول السدید، واألمر الرشید، والعمل 
وماذا نصنع فیما جاء من مثل ذلك عن غیر أبي ُھریرة مثل أنس : وإذا قال قائل: الحمید



 إّن الشأن فیھ: رمة وغیرھم؟ فنقول لھوجابر وعك

ُھریرة بالعنایة إّال  ونحن لم نخّص أبا. یكون كالشأن في مروّیات أبي ُھریرة سواء بسواء
روایاتھ من اإلشكاالت ، وجاء في )صلى اهللا علیھ وآلھ(ألّنھ كان أكثر الصحابة تحدیثًا عن النبّي 

والخرافات ما لم یأت مثلھ من غیره، مّما كان مدعاة ألن یتخذ منھا أعداء الدین مآخذ على 
 .اإلسالم ال تزال قائمة إلى الیوم وبعد الیوم

بأّنھ لیس من ُأصول اإلیمان، وال من أركان اإلسالم أن یؤمن المسلم «ولقد صرَّح األئمة 
 .»سّنة المشھورة لدى الجمھوربكلٍّ حدیث جاء في كتب ال

ـ والظَّن ال ) الظَّن(الذي یفید ) اآلحاد(ذلك بأّن أحادیث ھذه الكتب قد جاءت من طریق 
یغني من الحقِّ شیئًا ـ ولذلك ال ُیؤخذ بھا في العقائد التي ال تكون أدّلتھا إّال من الخبر 

 ).الكریم القرآن(ولیس ھناك أخبار متواترة إّال ما جاء في ) المتواتر(

وما دام األمر كذلك فأنت بالخیار تلقاء ما جاء في ھذه الكتب تأخذ منھا ما تأخذ، وتدع ما 
 .تدع، ولیس علیك في الحالتین من َحرج أو ُجناح

سعد ومالك وإّن لك ُألسوة حسنة في أئمة المذاھب الدینیة، كأبي حنیفة واللیث بن 
والشافعي وغیرھم، فلقد كان الواحد منھم یأخذ الحدیث ویعمل بھ، ثّم یأتي صاحبھ فیترك ھذا 

 . ـ الحدیث ویعمل بغیره ـ والكّل على صواب فیما یأخذ وما یدع

ولما ظھرت كتب السّنة المشھورة لدى الجمھور، لم یأخذ أئمة الفقھ في جمیع المذاھب 
سكین بأدلة مذاھبھم، حّتى ولو كان فیھا ما یخالف ما في ھذه الكتب، بما جاء فیھا، وظّلوا متم

وھم بعملھم لم یخرجوا من دینھم، وكذلك لم یتخذ كبار النحویین، كسیبویھ والخلیل 
من األدلة على اللغة في عملھم، وكّل ذلك معروف  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وغیرھما، أحادیث للنبّي 

 .)565()أضواء على السّنة المحمدّیة(ا مشھور، وقد فّصلناه في كتابن

وھناك طوائف كثیرة من المسلمین ال یعترفون بكتب السّنة المشھورة، ولھم كتب في 
السّنة والفقھ خاصة بھم یتبعونھا ویأخذون بھا مثل الشیعة والزیدیة وغیرھم والشیعة اإلمامیة 

من األحادیث إّال ما صلح لھم من طرق أھل البیت عن جدِّھم، یعني ما ال یعتبرون «بخاصة 
رواه الصادق عن أبیھ الباقر عن أبیھ زین العابدین عن الحسین السبط عن أبیھ أمیر 

أّما ما یروّیھ مثل أبي ُھریرة وسمرة بن . المؤمنین عن رسول اهللا سالم اهللا علیھم جمیعًا
حطان وعمرو بن العاص ونظائرھم فلیس لھ عند  جندب ومروان بن الحكم وعمران بن

                                                           
 .ارجع إلى الطبعة الثالثة من الكتاب ) 565(



وھؤالء الطوائف جمیعًا ال یمكن ألحد أن یطعن في دینھم، أو . )566(»اإلمامیة أي اعتبار
 یستریب في إیمانھم، ألّنھم مستمسكون بُأصول

 .»ولكلِّ قوم سّنة وإمامھا«، والكتاب الذي جاء بھ ـ )صلى اهللا علیھ وآلھ(اإلسالم، ویؤمنون بمحّمد 

ھذه األدلة القاطعة،  ولكي یطمئن قلب القارئ بما قلناه، وتسكن نفسھ إلى ما بّیناه، نسوق
 :والبراھین الساطعة التي تؤید ما أوردناه تأییدًا كامًال

إذا : قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(روى أحمد في مسنده عن أبي حمید وأبي أسید أّن رسول اهللا 
 سمعتم الحدیث عّني تعرفھ قلوبكم وتلین لھ أشعاركم وأبشاركم،

 إذا سمعتم الحدیث عّنيوترون أّنھ منكم قریب فأنا أوالكم بھ، و

 تنكره قلوبكم، وتنفر منھ أشعاركم وأبشاركم وترون أّنھ منكم بعید

 ).إسناده جّید(فأنا أبعدكم منھ 

 :)567()رضي اهللا عنھ(وذكر الحافظ الذھبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أمیر المؤمنین علّي

ما ینكرون، أتحّبون أن یكذب اهللا ورسولھ، وھذا األثر  حّدثوا الناس بما یعرفون، ودعوا
 .أخرجھ البخاري

 .)568(إذا حدثناكم بحدیث أتیناكم بتصدیقھ من كتاب اهللا: وقال ابن مسعود

 .أّن للحدیث ضوءًا كضوء النھار تعرفھ، وظلمة كظلمة اللیل تنكره: وقال الربیع بن خیثم

 :م أبو حنیفة في سبب رّده لبعض األحادیثوقال اإلما

بخالف القرآن، لیس رّدًا على النبّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رّدي لكلِّ رجل ُیحّدث عن النبّي «
، وال تكذیبًا لھ، ولكّنھ رّد على َمن ُیحّدث عنھ بالباطل، والتھمة دخلت علیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(

فعلى الرأس والعین قد آمنا بھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بھ النبّي  لیس على نبّي اهللا، وكّل شيء تكّلم
وشھدنا أّنھ كما قال، ونشھد أّنھ لم یأمر بشيء یخالف أمر اهللا، ولم یبتدع، ولم یتقّول غیر ما 

 .)569(»قال اهللا، وال كان من المتكّلفین

الطبعة (وثّم قواعد وُأصول كثیرة غیر ذلك تجدھا ُمبّینة في كتابنا أضواء على السّنة 
 ).الثالثة

                                                           
من كتاب أصل الشیعة وُأصولھا الطبعة العاشرة طبعة القاھرة، والشیعة اإلمامیة ھم جمھور أھل العراق وإیران  149ص ) 566(

 .من نفس المصدر 103ومالیین المسلمین في الھند ومئات األلوف في سوریا واألفغان، ص 
 .تذكرة الحفاظ للذھبي 12ص ) 567(
 .تفسیر ابن كثیر 3ج  549ص ) 568(
 .من مناقب أبي حنیفة للمّكي 99ص ) 569(



ھذا ھو موقف الناس من الحدیث یأخذون منھ كّل ما تطمئن بھ قلوبھم، ویدعون ما 
 .تضیق بھ صدورھم ولیس في ذلك أي حرج

الذي ) القرآن الكریم وحده(ھو أّما الذي یجب على المسلمین أن یؤمنوا بھ إیمانًا جازمًا، ف
 .ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ، ثّم الحدیث المبین لھ

ھذا وأرجوا أن أكون قد أّدیت حّق العلم والتاریخ في وضع ھذا الكتاب، وأظھرت فیھ 
 .شخصیة أبي ُھریرة لیكون في تاریخ ھذه الشخصیة فصل الخطاب

اّتباع سبیل الحّق، وأن یوّفقنا دائمًا إلى ما فیھ نفع الخلق،  واهللا أدعو أن یھدینا جمیعًا إلى
 .إّنھ سمیع الدعاء

 محمود أبو رّیة

 

 عن جیزة الفسطاط بالقاھرة
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  الذي خرج أخیرًا باسم الخطیب العجاج )أبو ُھریرة(إلمامة عابرة بكتاب 

 

 

 

 الذي خرج أخیرًا) أبو ُھریرة(إلمامة عابرة بكتاب 

 باسم الخطیب العجاج

 

) األضواء(ارتقب ھجومًا جدیدًا علیك وعلى كتابك : قابلني ذات یوم صدیق وقال
سیخرج في كتاب، لیس كالكتب الذي سبقتھ في نقد كتابك، مّما كان یصدر عن أفراد ـ إذ قد 

وُبذلت ! شیوخ الدین مصریین وغیر مصریین تعاون على تألیفھ منذ سنین جمھرة من
مساعي خفیة لتتولى وزارة الثقافة المصریة طبعھ ونشره على نفقتھا، لكي یأخذ صفة رسمیة 

 !تخلع علیھ رداء من اإلعتبار، وتكسبھ حّظًا من اإلنتشار

ل ثّم أشار إلى ُأمور تربط بین ھذا الكتاب وبین كتاب آخر، أّلفھ أحد الشوام من قبل ونا
الكتاب الجدید  أّما صاحب! وال نعرض ھنا لسبب نوال ھذه الجائزة! )570(علیھ جائزة الدولة

 .فھو ربیب األّول ـ وھو شامي كذلك ـ وسینال جائزة سخیة علیھ

وكأّن صدیقي ھذا ـ وھو یلقي على مسمعي كّل ذلك ـ یطلب مّني أن أستعد لمالقاة ھذا 
فأنا جد خبیر بشیوخك ھؤالء وبعلمھم ! ھّون علیك یا صاح: الھجوم الُمرتقب، فقلت لھ
عاِلمًا وال باحثًا وال  أجد بینھم من قبل فلم و جماعات وقد بلّوتھمونقدھم سواء كانوا أفرادًا أ

وسترى إن شاء اهللا أّن كیدھم األخیر سیزید من فضائحھم، ویرتّد بالوبال علیھم، وھم ! ُمحققًا
بجمعھم ال ُأبالیھم وال حساب لھم عندي، ثّم انتظرت ھذا الھجوم الذي أعّدوا لھ كّل ما 

ى بدأت طالئعھ في دعایة عریضة على صفحات الصحف من قبل استطاعوا من قّوة، حّت
وما كدت أتناولھ بین یدي وأتبّین معارفھ ! وزارة اإلرشاد ُتنبئ بظھور ھذا المولود السعید؟

یصدق علیھ المثل العربي القدیم ـ تمخّض الجبل   ومغابنھ حّتى رأیتھ مشّوه الخلق ھزیًال ـ
 ...ي ثوب مزركشفولد فأرة ـ وإن كان قد بدا للناس ف

ولو أنت تدّبرت ھذا الكتاب في مجموعھ وأحكمت ذلك بعقل راجح وأمعنت فیھ بنظر 
غیر مدخول، لوجدت الحشد واإلجتالب قد شاعا فیھ من كلِّ جانب، وأّنھ قد ضمَّ ما ضّم 

 !!مّما ال یفیدالعلم، أوالنقد في شيء» الحاطب  حبل«

                                                           
ھو كتاب أّلفھ شیخ سوري اسمھ مصطفى السباعي وكان زعیمًا لإلخوان المسلمین بسوریا ولھذه الصفة نال ما نال ورحم اهللا ) 570(

 .ما دخلت السیاسة في شيء إّال أفسدتھ: أستاذنا اإلمام محّمد عبدة حیث یقول



فیھ اُألسلوب العلمي النزیھ، واّتبع فیھ ُأصول  تناولت ھذا الكتاب وأنا أظن أّنھ قد روعي
النقد الحدیث، وأّنھ قد آن لمؤّلفیھ أن یتحروا من إصّر الجمود، وأن ُیمیطوا عن عقولھم 
غطاء التقلید، حّتى یكون نقدھم أدنى إلى الصواب، وأقرب إلى الحّق ـ ولكن وا أسفا ـ فإّني 

وكأّننا ...) شكًال وموضوعًا(بقھ من الكتب ما كدت أقرأ مقدمة حّتى ألفیتھ من جنس ما س
ُنكّلف ھؤالء القوم ضد طباعھم إذا نحن حاولنا أن نطلب منھم أن یلتزموا جادة البحث العلمي 

 )571(الخالص، وأن یقرعوا الحّجة بالحّجة، ویدفعوا الدلیل بالدلیل، ذلك بأّنھم جمیعًا بین ُمقّلد
 لیس لھ رأي مستقل، وال عقل مستدل، وإّنما

مشتغلون بالحدیث قوم قضوا حیاتھم وال. ینقل عن غیره بغیر فھم، وبین مشتغل بالحدیث
متعّبدین لألسانید، ومنصرفین عن دراسة المتون، وال یھمھم إن كانت ھذه المتون صحیحة 
أو غیر صحیحة، معقولة أو غیر معقولة، ومن أجل ذلك وصفوھم بالجمود وحّق علیھم ھذا 

 .)572(النبز على مدِّ العصور، ال یختلف في ذلك أحد

فھو كما ُعرف عنھ ُمقّلد في دینھ، واعترف بعد ; وقد جمع العجاج ھذا بین الصفتین معًا 
 .)573(ذلك بأّنھ مشتغل في السّنة وعلومھا

ولقد كان أّول شيء بدا من كتابھ أّنھ یضرب على نغمة شیوخھ التي ال یملونھا وال 
ینزعون عنھا، وال یحسنون غیرھا، حّتى مجتھا األسماع، وأنفت منھا الطباع، وسئمتھا 

جعلونھم من النفوس، وذلك أّنھم یرمون كّل من یتصدى لدراسة حیاة الذین یتعبدون لھم وی
المعصومین، أو یمس شیئًا مّما ورثوه عن شیوخھم من علم بغیر إدراك وال فھم ـ یرمون 

                                                           
وھذا : ھیمة ُتقاد، وإنسان ُیقلد، وقال حافظ المغرب ابن عبد البّر شرحًا لھذه الحكمة الجلیلةال فرق بین ب: قال عبیداهللا بن المعتز) 571(

، وإذا كانوا قد أجمعوا على أّن األعمى البّد )فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون: (لغیر العامة الذین ھم المرادون بقول اهللا عّزوجّل
 .لة، فكذلك من ال علم لھ وال بصر بمعنى ما یدین بھ، البد لھ من تقلید عالمھلھ من تقلید غیره ممَّن یثق بمیزه القب

وألّن التقلید أمر خطیر یضّر بالدین والعلم معًا فقد أنشأ فیھا ابن عبد البّر أبیاتًا من الشعر رجا من ورائھا جزیل األجر لكي   
المنظوم ویتعّذر علیھ المنثور، ونحن ننقل ھنا من شعره ھذین ألّن َمن الناس من یسرع إلیھ حفظ : یحفظ الناس ھذه الحكمة وقال

 البیتین
 عني الجواب بفھم لّب حاضر*** یا سائلي عن موضع التقلید خذ 

 ُتنقاد بین جنادل ودعاثر*** ال فرق بین ُمقّلد وبھیمة 
 ).العمیقةوالجنادل الصخور العظیمة والدعاثر الحفر (جامع بیان العلم وفضلھ ـ  2ج  115و 114ص   
 .اإلسالم الصحیح 297انظروا في أمر دینكم فإّن التقلید لغیر المعصوم مذموم وفیھ عمى للبصیرة، ص : وقال أحمد بن حنبل  
 !ما أضیع البرھان عند الُمقّلد: ومّما قالوه  

وھو یتكلم عن شیخھ الحافظ الذھبي ویبرئھ من وصمة الجمود ) نكت الھمیان في نكت العمیان(ي في كتابھ قال العّالمة الصفد) 572(
اجتمعت بھ، وأخذت عنھ، وقرأت علیھ كثیرًا من تصانیفھ ولم أجد عنده جمود المحّدثین، «: التي اختّص بھا المشتغلون بالحدیث

إّن النجدیین والحشویین یأخذون باإلیمان والتسلیم كّل ما یجدونھ في كتب : وقال السّید رشید رضا) 242(ص . »وال كدونة النقلة
 ).المنار 18ج  474ص (الحدیث من غیر بحث في تعارض وال إشكال 

 ).أبو ُھریرة(من كتابھ  5ص ) 573(



على من یقدم على ذلك بالمروق عن الدین، وأّنھ متأثر بالمستشرقین أعداء الدین، ال یصدھم 
 .عن ذلك وازع من خلق، وال رادع من دین

بالخرافات والمتناقضات ) یعج(وما كدت أفرغ من تالوة ھذا الكتاب، حّتى وجدتھ 
والمفتریات والمغالطات، وأّن جامعھ یتشبث باألدلة الواھیة، واألخبار الباطلة، لیغطي بھا 

 .على الحقائق الثابتة، بْلھ ما فیھ من العبارات النابیة التي ال یخلو منھا كتاب من كتبھم

 .)574()راویة اإلسالم(وأذھل كّل مسلم غیور على دینھ أن یجعلوا أبا ُھریرة  ومّما أذھلني

 ومثل ھذا الكتاب إّنما یكون من الخطأ النظر فیھ أو الرد علیھ، وإّنما

إلعتبار، وتلقاء ذلك یجب أن یقابل بما یستحقھ من اإلھمال، وأن یوضع في مكانھ من عدم ا
 رأیت من التدبیر وصیانة لحرمة العلم وحفاظًا على

وأن أتبع   ـ كرامة أھلھ، أن أمّر علیھ كما مّررت على غیره من قبل ـ مّر الكالم بلغو القول
فیھ ما اتخذتھ مع سائر الذین انتقدوا بجھل وبخاصة أّن العجاج ـ الذي ظھر باسمھ ھذا 

، وال ھو بالذي یستأھل الرد علیھ من دونھم، وإّنما الواجب أن الكتاب ـ لیس بخیر منھم
 !نطرحھ جانبًا، وال سّیما بعد سبرنا علمھ فوجدناه ال یزال عجرًا لم یستو بعد ولم یستحصد

كان ھذا ھو الرأي، ولكن لّما كان ھذا الكتاب من حیث الشكل لیس كالكتب التي نزھنا 
ا، ذلك بما ُأتیح لھ من حظ وعنایة، وبما اجتمع لھ من قلمنا عن التصدي لھا، أو الرّد علیھ

قوى مختلفة تناصرت على تألیفھ وإخراجھ ونشره، وكان من ھذه القوى َمن لھم مناصب 
ـ قد ) بوزارة الثقافة! دكاترة(ـ ومن وراء ذلك كّلھ  )575(كبیرة في كلیات الجامعة المصریة

                                                           
في عقائده وعباداتھ وأحكامھ وآدابھ ) راویة اإلسالم(لو أّن أبا ُھریرة ھذا الذي كشفت عن حقیقة تاریخھ ھنا كان كما یزعمون ) 574(

قد عھد إلیھ وحده أن یكون راویة ) صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن النبّيو; بحیث ال یؤخذ في ذلك كّلھ إّال بما یرویھ، وال یتبع إّال ما یحكیھ 
والحمد هللا رّب العالمین، والصالة والسالم على رسولھ الصادق األمین، وعلى ! اإلسالم للناس كاّفة لكنت أّول كافر بھ، وال أبالي

ه بإحسان وظّلوا على ھدیھ سائرین غیر آلھ األطھار األكرمین، ورضى اهللا عن أصحابھ الصادقین المخلصین، الذین اّتبعو
 .المنافقین الكاذبین، الذین ركبوا أھوائھم وغّیرتھم الدنیا وزینتھا فباءوا بالخسران المبین

یعة اإلسالمیة في كلیة دار ذكر العجاج في مقدمة كتابھ أّنھ یتوجھ بالشكر العمیق إلى أستاذه الشیخ علّي حسب اهللا ُأستاذ الشر) 575(
العدد (العلوم بجامعة القاھرة على ما تفّضل بقراءة بحثھ قراءة دقیقة وأّنھ أفاد من مالحظاتھ ـ وقال في كلمة نشرھا بمجلة الرسالة 

) منتصف(منذ سنوات ثالث مضت، وقد طالھ أكثر من عالم «بأّنھ دفع إلى ھذا البحث العلمي ) 12/1963/  5المؤّرخ  1038
ولو أّنھ كان عالمًا شجاعًا الستعلن بنقده منذ سبع سنین یوم أن ظھر كتابنا في طبعتھ اُألولى ; » آنذاك وشجعوني على نشره، إلخ

ـ وإذا عجب الناس من سكوت العجاج ھذا الزمن الطویل فإّنھ قد أذھب ھذا العجب بما اعترف بھ ) 1958(التي ظھرت في سنة 
ن الطویل وھو یتكفف شیوخھ لكي یعاونوه على تصنیف كتابھ إلى أن انتھى بھ إلى الشیخ علي حسب اهللا من أّنھ قد أنفق ھذا الزم

فقرأه وباركھ وأّیده، ثّم جاء بعد ذلك الشیخ محّمد أبو زھرة أستاذ الشریعة بكلیة الحقوق بجامعة القاھرة فأتم نعمتھ علیھ بأن 
من فضلھ على تلمیذه فقرظ كتابھ في مجلة الكتاب لقاء أجر كبیر كذلك ولعّل  راجعھ بأجر سخي تناولھ من وزارة اإلرشاد، وزاد

ھذا العجاج وھو یزّج بنفسھ في معمعان النقد ـ ولّما یستكمل أداتھ وعدتھ ـ إّنما یرید أن یتشّبھ بالعلماء ویتدسس إلى زمرة الذین 
لكن ھیھات ھیھات فھو العجاج بنفسھ، وشیوخھ ھم شیوخھ و!! فیكون لھ بذلك شأن بین الناس) األضواء(تورطوا في نقد كتابنا 
 .بما ھو معروف عنھم



في حلقة من ) أبا ُھریرة(ساعدوا بعلمھم الواسع على إظھاره وزّینوا لھذه الوزارة أن تجعل 
وفي سبیل ! اُألمم في الشرق والغرب التي تنشرھا لُتفاخر بھا سائر!!) أعالم العرب(سلسلة 

 .)576(ذلك تنفق ما تنفق من جھد ومال

فكتاب ھذا شأنھ، ُحشدت لھ كّل ھذه القوى، وظفر من العنایة بما لم یظفر بھ كتاب آخر، 
لذین انتقدونا یصح أن نمنحھ شیئًا من العنایة وأن نخالف معھ السّنة التي اتخذناھا مع جمیع ا

 .من قبل، حّتى مع ھذا العجاج في كتاب آخر لھ قیل إّنھ انتقدنا فیھ

أن ُأخالف طریقتي التي اّتبعتھا مع سائر الذین انتقدونا من ) برغمي(من أجل ذلك رأیت 
قبل، وأن ُألقي على ھذا الكتاب نظرة عابرة، أعرض فیھا لبعض ما فیھ بالبحث العلمي 

رف ھؤالء الذین اشتركوا في ھذا الكتاب تألیفًا ومراجعة وإخراجًا، النزیھ ألكشف عن معا
من غیر أن أخشى في ذلك أحدًا، إذ لیس عندي كبیر في العلم إّال بعلمھ وفضلھ، وال اعتبار 
لدّي األلقاب الرسمیة وال للمؤھالت الدراسیة ـ وإّنما قیمة المرء بما یحسن، وبما یعمل من 

 .عمل صالح

مي على أمثلة قلیلة من ھذا الكتاب یستدل بھا على غیرھا، حّتى ال نقع وسأقتصر في كال
 !في التطویل، والناس الیوم یؤثرون اإلیجاز، وخیر الكالم ما قلَّ ودلَّ

لقد طفح ھذا الكتاب بأكاذیب وخرافات وأساطیر، كان أھّمھا قصة الُطفیل بن عمرو 
من أّول البعثة وھو في بالده الیمن رغم  الدوسي، التي أرادوا بھا إثبات إسالم أبي ُھریرة

 اعتراف أبي ُھریرة نفسھ، وإطباق

 كّل المؤّرخین الثقات على أّن إسالمھ كان بعد اإلنتھاء من موقعة خیبر

 ).  ھـ7(سنة 

وھنا نحن أوالء نذكر نبأ ھذه الخرافة ـ كما نشروھا ـ ثّم نقفي على ذلك بیان حقیقة أمرھا 
 .وَمن الذي وضعھا

 

 ة الُطفیل بن عمرو الدوسيخراف

 :قال العجاج في كتابھ

كان الطفیل بن عمرو الدوسي رجًال شریفًا شاعرًا ملیئًا، وكانت قریش تعرف منزلتھ في 
، حّتى حّذروه من أن )صلى اهللا علیھ وآلھ(قومھ، وما أن عرفت قدومھ إلى مّكة بعد نبّوة محّمد

                                                           
لم نعرض ھنا إلى بیان ما جنتھ وزارة الثقافة على العلم والدین بإصدارھا كتاب العجاج، حّتى ال نرمي بالتحامل علیھا وقد ) 576(

فیرجع إلى ھذا الكتاب لإلطالع على ما قالھ في ھذا ) یارأبو ُھریرة في الت(وفاھا حسابھا العّالمة اُألستاذ عبداهللا السبیتي في كتابھ 
 .الشأن وفي غیره، فھو كتاب قیم یستحق أن ُیدرس



فسمع كالمھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(بة وجد رسول اهللا یتصل بھذا النبّي ـ ولكّنھ لما ذھب إلى الكع
أن یدعو قومھ بالیمن إلى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فأعجب بھ، وما لبث أن أسلم، ثّم طلب من النبّي

یا رسول اهللا أخشى أن یقول قومي : اإلسالم، وأن یجعل لھ آیة، فوقع لھ نور بین عینیھ، فقال
 !!!)577(ھھذه ُمثلة، فرجع النور إلى طرف سوط

! ـ وكان یضيء في اللیل ـ ولما عاد إلى قومھ ودعا إلى اإلسالم أسلم أبوه ولم تسلم ُأمھ
فأخبره بإبطاء قومھ، )یھ وآلھصلى اهللا عل(وعاد إلى النبّي . ودعا قومھ فأجابھ أبو ُھریرة وحده

فعاد إلى قومھ ولم یزل ). الّلھم اھد دوسًا: ()صلى اهللا علیھ وآلھ(وطلب أن یدعو علیھم فقال النبّي 
 إلى )صلى اهللا علیھ وآلھ(بأرض دوس یدعوھا حّتى ھاجر رسول اهللا 

بمن أسلم  )وآلھصلى اهللا علیھ (المدینة، ومضت غزوة بدر وأحد وخندق، ثّم قدم على رسول اهللا 
 !!)578(باختصار)   اھـ(بخیبر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(من قومھ ورسول اهللا 

ھذه ھي قصة ُأسطورة الطفیل بن عمرو الدوسي ـ كما جاءت في كتاب العجاج ـ وقبل 
وفیھم الطفیل ; واألشعریون أن نبحث في أمرھا نذكر لك أن كّل الیمنیین ـ الدوسیون منھم 

بن عمرو ھذا ـ لم یسلموا إّال بعد موقعة خیبر، أي عندما أرسى اإلسالم قواعده على ُأسس 
 .متینة وأصبح في منعتھ تحمي من یدخلون تحت رایتھ

أورد العجاج ھذه الخرافة وكأّنھ ظن ـ وشیوخھ معھ ـ أّنھا خبر صحیح ال یجوز ألحد أن 
و یماري فیھ، وھو في الحقیقة فضیحة مخزیة، ال ُیصّدقھ إّال مدخول العقل، أو جھول یدفعھ أ
 .ال یفھم

ومن الحّق علینا أن نبحث عن أصل ھذه الخرافة، وأن نعرف َمن الذي وضعھا، وكیف 
 !تلقفھا أصحاب األخبار والسیر، فنشروھا بین الناس في كتبھم، ثّم جاء العجاج فنقلھا عنھم

فإذا ) كیسھ(في بحثنا حّتى وصلنا إلى مصدرھا الذي وضعھا وأخرجھا من  وقد أمعّنا
األخباري، صاغھا فیما صاغھ من الخرافات، ثّم نقلت عنھ، وانتشرت بین ) الكلبي(ھو 

 .الناس

أّن أبا ُھریرة وعمرو بن  )579(وعلى أّننا قد أوضحنا من قبل بما ال یدع للشك سبیًال
بعد انتھاء موقعة خیبر فإّنا )  ھـ 7(الطفیل لم یسلما إّال مع الدوسیین واألشعریین في سنة 

                                                           
ھذه الخرافة من جنس الشعوذة التي یمّثلھا الحواة في الطرقات والمیادین العامة ویجتمع حولھم الصبیة والمغّفلون لیشھدوھم ) 577(

 .جال جال، وسبحان واھب العقول: وھم یلعبون بالنار وینفخون في أبواقھم ویلحون بأیدیھم ویقولون
ریرة نفسھ ـ ھذه الفریة ـ وھي إسالم أبي ُھریرة على یدي الطفیل بن عمرو ـ ولم یذكر أحد من المؤّرخین الثقات وال أبو ُھ  

 .من ُأسد الغابة 3ج  55و 54راجع ص 
 .من كتاب العجاج 85و 84ص ) 578(
 ).صلى اهللا علیھ وآلھ(ى النبّيراجع ما ذكرناه في ھذا الكتاب عن قدوم أبي ُھریرة إل) 579(



نعید ھنا بعض األدلة القویة التي استقیناھا من أوثق المصادر التي تثبت ذلك وتؤیده، لعّل من 
 !ال یفھم یفھم

وقدم الدوسیون فیھم أبو ُھریرة وقدم ): 1ج  78ص (في الطبقات الكبرى  قال ابن سعد
صلى اهللا (بخیبر فلحقوه بھا فكّلم رسول اهللا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الطفیل وقدم األشعریون ورسول اهللا 

 .أصحابھ فیھم أن یشركوھم في الغنیمة ففعلوا )علیھ وآلھ

وقدم الدوسیون فیھم أبو ُھریرة ): 1ج  326ص (وقال المقریزي في إمتاع األسماع 
أصحابھ فیھم )صلى اهللا علیھ وآلھ(وطفیل بن عمرو وأصحابھم ونفر من األشعریین فكّلم رسول اهللا

 ;نعم یا رسول اهللا : أن یشركوھم في الغنیمة، فقالوا

 ):3ج  287ص (وقال ابن أبي الحاتم في اإلصابة في تمییز الصحابة البن حجر العسقالني 

مع أبي ُھریرة بخیبر، وروى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الطفیل بن عمرو الدوسي على النبّي قدم 
فلم أزل بأرض دوس أدعوھا ـ حّتى ھاجر : قال: ابن سعد في الطبقات الكبیرة عن الطفیل

إلى المدینة، ومضى بدر وأحد والخندق ثّم قدمت على رسول اهللا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 
بَمن أسلم من قومي ورسول اهللا بخیبر حّتى نزلت المدینة بسبعین أو ثمانین  ) علیھ وآلھصلى اهللا(

 .)580(بخیبر، فأسھم لنا مع المسلمین)صلى اهللا علیھ وآلھ(بیتًا من دوس، ثّم لحقنا رسول اهللا 

 

 قصة الطفیل بن عمرو، وخرافاتھ

قدوم األشعریین وأھل الیمن ـ قصة دوس والطفیل بن عمرو «روى البخاري في بیان 
إّن : فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(جاء الطفیل بن عمرو إلى النبّي : عن أبي ُھریرة قال» الدوسي

 .اللَّھم اھد دوسًا وأِت بھم: فقال! دوسًا قد ھلكت، وعصت وأبت فادع اهللا علیھم

یل بشيء، وال وّرط نفسھ في حملھا، وكان ھذا ما رواه البخاري ولم یعرض لخرافة الطف
 7(في خیبر سنة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ذلك في الكالم على قدوم الدوسیین من أھل الیمن على النبّي

 ). ھـ

: وجاء الحافظ ابن حجر لیشرح ھذا الخبر فقال ـ بعد أن ذكر نسب الطفیل كان یقال لھ
: اجعل لي آیة، فقال: وأسلم، بعثھ إلى قومھ فقال )یھ وآلھصلى اهللا عل(ذو النور، ألّنھ لما أتى النبّي 

یا رّب أخاف أن یقولوا إّنھ مثلة، فتحّول إلى : اللَّھم نّور لھ، فسطع نور بین عینیھ، فقال
ذكره ھشام بن الكلبي في قصة طویلة، وفیھا ; طرف سوطھ، وكان یضيء في اللیلة المظلمة 

 !)581(وه ولم تسلم أّمھ، وأجابھ أبو ُھریرة وحدهأّنھ دعا قومھ إلى اإلسالم فأسلم أب
                                                           

 .من الطبقات البن سعد 4ج  176ص ) 580(
 .فتح الباري 8ج  83و 82ص ) 581(



وقبل ابن حجر العسقالني، روى ابن عبد البّر حافظ المغرب، خبر ھذه الخرافة، 
 .)582(»خبر عجیب ذكره اُألموي في مغازیھ عن ھشام الكلبي«ووصفھ بأّنھ 

ھذه الخرافة وما جاء في روایة ابن حجر من إسالم أبي ) وضع(ومن ذلك یتبین أّن الذي 
 ھو ھشام! ُھریرة على یدي الطفیل، وھو في بالده

 !الكلبي

لنعرف من ھو؟ ومن أجل ذلك یدعونا التحقیق العلمي إلى أن نتجھ إلى ھشام الكلبي ھذا، 
 :وما مبلغھ من الصدق، ورأي المحّدثین والمؤّرخین فیھ وفي أخباره

 

 

 من ھو ھشام الكلبي ھذا؟

 .ھو ھشام بن محّمد بن السائب بن بشر الكلبي

م أدخلھ بین حفاظ أحد المتروكین لیس بثقة، فلھذا ل: )583(قال فیھ الذھبي في تذكرة الحّفاظ
 .الحدیث، كان أخباریًا عّالمة

توفي )  ھـ 204أي في سنة (وفیھا : )584(وقال فیھ العماد الحنبلي في شذرات الذھب
ھشام بن محّمد بن السائب الكلبي األخباري النّسابة ـ كان حافظًا عّالمة ـ إّال أّنھ كان متروك 

 .الحدیث

إّنھ یروي الغرائب والعجائب واألخبار التي ال ُأصول : وقال فیھ السمعاني في األنساب
 .وأخباره في األغلوطات أشھر من أن یحتاج إلى وضوحھا! لھا

وفي . َمن یحّدث عنھ؟ إّنما ھو صاحب سمر ونسب«: وكان أحمد بن حنبل یقول فیھ
كان لي عّم : الكلبي عن نفسھما ظننت أن أحد یحدث عنھ، ومن قول » روایة سیر ونسب

یعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بیتًا وحلفت أّال أخرج منھ حّتى أحفظ القرآن، فحفظتھ في 
ونظرت في المرآة وقبضت على لحیتي آلخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوق ! ثالثة أّیام
 .)585(القبضة

 .)586(كان عّالمة نسابة، راویة للمثالب عّیابة: وقال فیھ الجاحظ
                                                           

 ).طبعة نھضة مصر(من اإلستیعاب  2ـ ق  759و 758ص ) 582(
 .تذكرة الحّفاظ للذھبي، طبع الھند 1ج  313ص ) 583(
 .شذرات الذھب 2ج  13ص ) 584(
وھو بدار الكتب المصریة برقم ) 1912(ة لندن سنة من األنساب طبع مارجولیوث اإلنجلیزي على الحجر بمدین 486ص ) 585(

 .تاریخ) 56112(
 .من البیان والتبیان 1ج  131ص ) 586(



وقال فیھ یاقوت في معجم األدباء بعد أن أورد ما قالھ فیھ أحمد بن حنبل الذي ذكره 
قال البالذري في تاریخھ إّن الكلبي ھذا حّدث عن أبیھ عن : اب األنسابالسمعاني آنفًا في كت

أسّر إلى : قال. )وإذ أسّر النبّي إلى بعض أزواجھ حدیثًا(: أبي صالح عن ابن عباس في قولھ تعالى
قال . حفصة أّن أبا بكر ولي األمر بعده وأّن عمر ولیھ من بعد أبي بكر، فأخبرت بذلك عائشة

 .)587(لیس بثقة: م متروك، وقال غیرهھشا: الدارقطني

وقد أخذ أبو الفرج األصبھاني على ابن الكلبي أّن األخبار التي ذكرھا عن ُدرید بن 
وھذا من أكاذیب ابن «: ثّم قال» موضوعة كّلھا والتولید بّین فیھا وفي أشعاره«الصّمة 
 .)588(ولعّل ھذا من أكاذیب ابن الكلبي: األخبار یقول وكان عندما یروي عن بعض» الكلبي

أّول كذبة كذبتھا في «: وقد اضطّر ابن الكلبي أن یعترف بالكذب فقد روى عنھ قولھ
القسري سألني عن جّدتھ أم كریز وكانت أّمھ بغّیًا لبني أسد یقال النسب أّن خالد بن عبداهللا 

ھي زینب بنت عرعرة ابن جذیمة بن نصر بن قعین، فسّر بذلك : لھا زینب، فقلت لھ
 .)589(»ووصلني

 :وروى كذلك عن نفسھ ما نصھ

كان لي عّم یعاتبني على حفظ ! حفظت ما لم یحفظھ أحد، ونسیت ما لم ینسھ أحد«
! القرآن، فدخلت بیتًا وحلفت أن ال أخرج منھ حّتى أحفظ القرآن، فحفظتھ في ثالثة أّیام

ونظرت یومًا في المرآة فقبضت على لحیتي آلخذ ما دون القبضة، فأخذت ما فوق 
 .)590(»القبضة

 .)591(والكلبي متروك ال ُیعَتَمد علیھ: وقال ابن حجر العسقالني

وما كان لنا أن نستكثر من األدلة على كذب الكلبي فإّن ھذه الخرافة في نفسھا یدفعھا 
من ُأصیب بخلل في عقلھ وسفھ في  العلم الصحیح، ویمّجھا العقل السلیم، وال یقبلھا إّال

 .تفكیره

* * * 

ھذه ھي قصة الُطفیل بن عمرو التي جعلھا مشایخنا الكبار أساسًا لكتاب تلمیذھم النجیب 
 !وطبعتھ الدولة المصریة على حسابھا، وأنفقت علیھ مئات الجنیھات من حرِّ مالھا! العجاج

                                                           
 .تاریخ البالذري 19ج  288و 287) 587(
من كتاب األصنام تحقیق أحمد زكي  15من ھذا المصدر وص  10ج  155من األغاني وص  9ج  20و 19راجع ص ) 588(

 ).باشا(
 .من نفس المصدر 19ج  58راجع صفحة ) 589(
 .ام وانظر ابن خلكان، والوافي بالوفیاتمن كتاب األصن 16ص ) 590(
 .فتح الباري 8ج  354ص ) 591(



وحده خبر الطفیل ) وضع(كلبي الذي ولنقف عند ھذا الحّد من إیراد األدلة على كذب ال
 .بن عمرو بعد أن رأینا اإلجماع على تكذیبھ

ولقد كانت شھادة واحدة من مثل اإلمام أحمد بن حنبل، أو الدارقطني، أو الذھبي، كافیة 
وإّنما توسعنا في ذلك لنرى الذین یظھرون بین ; في إسقاط صفة العدالة عن ھذا الكلبي 

كیف یكون تمحیص األخبار والبحث عن حقیقة ما تحملھ إلینا  الناس في ثیاب العلماء،
الروایات، وال ندري بعد أن سطعت ھذه األدلة ونسخت بنورھا ظلمات أكاذیبھم، وأثبتت أّن 
خبر الطفیل بن عمرو ھذا الذي إتكأوا علیھ وأجمعوا على تصدیقھ إّنما ھو من اختراع 

 ل من تصدى لتألیفحّقًا ال ندري بعد ذلك كیف حا! إخباري كاذب

، وال حال الذین أعانوه وساعدوه بعلمھم على تألیفھ »أبو ُھریرة راویة اإلسالم«الكتاب 
 :بالخرافات فنقول) وا أسفا(وعلى نشره ومنھم أساتذة في الجامعات 

 

 اُألسطورة تضع أفائك

فك، وما لم یشأ العجاج وشیوخھ أن یّدعوا ھذه الخرافة عقیمًا فزّوجوھا من ابن عّمھا اإل
كانت أعجب مخلوقة في دنیا الخرافات، خرج بھا العجاج  )592(لبثت أن أنجبت منھ أفیكة

 !وشیوخھ مزھوین فخورین أن لم یولد مثلھا من قبل

على یدي الطفیل وذلك أّنھم بعد أن استعلنوا بفریة إسالم أبي ُھریرة وھو في بالد الیمن 
، لم یقفوا عند ھذا الحّد من اإلفتراء، بل زادوا )593(بمّكة )صلى اهللا علیھ وآلھ(بن عمرو ـ والنبّي 

، ثّم أمعنوا في اإلفتراء )594(»إّن أبا ُھریرة كان یتتبع أخبار المسلمین«: على ذلك فقالوا
صحیح أنھ أسلم قبل الھجرة النبوّیة وبقي في الیمن یتابع أخبار المسلمین ویحفظ ما وال: فقالوا

 !)595(ینزل من القرآن الكریم

 !حّقًا إّنھا أفیكة ال یرحضھا ماء البحر

تریات التي افتجرھا العجاج وسألتھ وسألت من على شاكلتھ وإذا أنت عجبت من ھذه المف
كیف تسّنى ألبي ُھریرة أن یتابع أخبار المسلمین، : في العقلیة من شیوخھ، وقلت لھم جمیعًا

                                                           
 .األفیكة ھي الكذبة العظیمة جمعھا أفائك) 592(
 .من كتاب العجاج 331ص ) 593(
 .من نفس المصدر 331ص ) 594(
التي تصدر عن وزارة الثقافة ) 1963(دیسمبر سنة  5من مجلة الرسالة المصریة الصادرة في ) 1038(من العدد  19ص ) 595(

محّمد أبو زھرة في تقریظھ لكتاب العجاج، وسیأتیك ردنا على ھذا الشیخ  بمصر، وقد ظاھر العجاج في ھذه الفریة وغیرھا الشیخ
ولم یخرج عن ... أّن أبا ُھریرة على طول عمره وأّنھ قضى مسلمًا نحو نصف قرن فإّنھ لم یستطع أن یحفظ القرآن) یالحظ(ـ 

 ...أّمیتھ



وھم بمّكة وھو بالیمن؟ ـ وما ھي الوسائل التي كان   ویحفظ ما ینزل من القرآن الكریم ـ
إّنھ ! نھ لیس بغریب وال مستحیل على أبي ُھریرةیتخذھا في ذلك؟ أجابوك بأن ھذا وأكثر م

!! ، وما ینزل علیھ وھو في مكان سحیق)صلى اهللا علیھ وآلھ(لیس ببعید علیھ أن یسمع كالم النبّي 
وھو بمّكة والمدینة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وما یدریك لعلَّ الَمَلك الذي كان یھبط بالوحي على النبّي 

صلى اهللا علیھ (الیمن ویھبط على أبي ُھریرة، فیبّلغھ ما یحمل إلى النبّيوكان ینتقل كذلك إلى بالد 

 !من وحي، وما ینطق بھ النبّي من حدیث )وآلھ

وما على الذین وھبھم اهللا عقوًال تزن، وأفكارًا تفھم، إّال أن یلغوھا وال یعترضوا علیھا، 
بحكمھ أخیرًا الشیخ محّمد كما قضى ... حّتى ال یرموا بالتفسیق، أو یكون إیمانھم على حرف

 ...أبو زھرة

الّلھم إّن الزمن الذي كانت ترّوج فیھ مثل ھذه الخرافات واألساطیر قد ذھب إلى غیر 
رجعة، وأصبحنا في زمن ال ُیصدق فیھ حّتى العامة إّال ما یسوغھ العقل الصریح، ویؤیده 

 .العلم الصحیح

ولقد كان لنا بعد أن فضحنا العجاج في كتابھ، بما كشفنا عن ھاتین الخرافتین، أن نكتفي 
بھما فال نسترسل في البحث عن غیرھما، ألّنھما وال َجَرم كافیتان في ھدم ھذا الكتاب، 
واإلتیان علیھ من القواعد، ذلك بأّن كتابًا مثل ھذا تقوم دعائمھ على الخرافات، یكون من 

 .نایة بنقده، أو بذل أي جھد في مناقشتھ، وإّنما األجدر بھ أن ُینبذ وُیلقى في الیمالعبث الع

كان لنا ذلك ولكن رأینا من التدبیر أن نستزید شیئًا من إظھار فضائح ھذا الكتاب، الذي 
یموج بالخرافات والمتناقضات، بلھ اإلفتراضات البایخة، واإلحتماالت السخیفة ـ وذلك لكي 

ئ نماذج یقاس علیھا ـ مّما یحمل الكتاب، ویتنّور فیھا قیمة ھذا الكتاب في عالم ُنعطي القار
التألیف، وأّنھ ال یساوي المداد الذي ُكِتَب بھ، ومن وراء ذلك یستبین للناس جمیعًا مبلغ 

 !مصنفھ ـ وشیوخھ معھ ـ من العلم ومقدار حظھم من العقل والتفكیر

ب النقد والتفنید فیدحضھ ویقضي علیھ ما فّصلناه في أّما ما في سائر الكتاب، مّما یستوج
) علمھ وفتواه(كتابنا ھذا، وسنبدأ كالمنا عن أھم صفة وصفوا أبا ُھریرة بھا، وھي صفة 

 حّتى إذا ما أثبتنا بالبراھین القوّیة أّنھ عار

عنھا، إنھارت سائر صفاتھ التي یتمسكون بھا، ویصبح وال ریب رجًال من عاّمة الناس ال 
 .شأن لھ وال قدر، وتبدو شخصیتھ على حقیقتھا بغیر تزویر وال تلفیق

 



 :)596(علم أبي ُھریرة وفتواه

أّن رسول ) 90(من متناقضات العجاج التي فضح بھا نفسھ أّنھ أورد في كتابھ صفحة 
إلى البحرین مع العالء بن الحضرمي ووّصاه بھ فجعلھ  بعث أبا ُھریرة )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا 

 ).ال تسبقني بآمین(وأّنھ قال للعالء ) مؤذنًا لھ(العالء 

فحسب، إذ لم ) التأذین(وھذا یدل بداھة وقطعًا أّن عمل أبي ُھریرة في البحرین إّنما كان 
 بأي عمل دیني أو غیر دیني )صلى اهللا علیھ وآلھ(یعھد إلیھ النبّي 

 كان یعھد بھ إلى غیره عندما كان یرسلھ في أمر من اُألمور إلى أّي بلد مّما

وكان كّل ما قالھ للعالء أن أوصاه بھ، ولما سألھ العالء عما یرید أن یعملھ كان ; من البالد
كان ھذا ھو عمل أبي ُھریرة في البحرین باعترافھ ولكن العجاج ) اجعلني مؤذنًا لك: (جوابھ

فقال في ... ألبي ُھریرة قد خرق لھ مّما تلّقاه أعماًال أخرى غیر التأذین وھو السخي المعطاء
قد أرسل أبا ُھریرة إلى البحرین  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن رسول اهللا «: من كتابھ) 107(صفحة 

 !!»ویفقھ المسلمین ویعّلمھم ُأمور دینھم! لینشر اإلسالم

ألّن أحدًا لم یقل بھذا أبدًا، وال  وھذا لعمرك تناقض صارخ مشوب بالكذب والبھتان،
وحّدث «: ولم یكتف العجاج بذلك التخرص بل زاد فقال! ادعاه أبو ُھریرة فیما یدعیھ لنفسھ

أي أّن إرسالھ إلى البحرین إّنما كان لینشر اإلسالم، » وأفتى )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا 
 !ویفقھ المسلمین أو یعّلمھم أمور دینھم

 یا لھا من مفتریات یدفع بعضھا في قفا! ن یحّدث الناس ویفتیھموإّنھ كا

 !بعض

وبینما یتورط العجاج في ھذه المفتریات التي یفتجرھا بغیر حیاء وال خجل إذ بھ ینقلب 
): 160(فیناقض نفسھ مناقضة أخرى مخجلة حّتى فیما افتجره وافتره، فیقول في صفحة 

وجماعة معھم كانوا یفتون بالمدینة ویحدثون من لدن إّن أبا ُھریرة وابن عباس وابن عمر، «
، ومعنى ذلك أّن أبا ُھریرة لم یستطع أن یفتح فاه بكلمة في »توفي عثمان إلى أن توفوا

) 165(ثّم یؤكد ذلك باعتراف آخر ذكره في الصفحة ; الفتوى والحدیث إلى أن توفي عثمان 
فاء أو اُألمراء وّلى أبا ُھریرة قضاء المدینة أو ولم ینقل أّن أحدًا من الخل«: من كتابھ، إذ یقول

 .»غیرھا

وألّن العجاج قد ُأصیب بداء اإلفتراض، غیر داء التناقض واإلفتراء، فإّنھ بعد ذلك كّلھ 
إّنا لم نعلم أّنھ وّلي القضاء ألحد، «): 335(یأتي بافتراض بایخ فیقول بغیر خجل في صفحة 

                                                           
 .قد فّصلنا القول في ذلك في موضعھ من كتابنا ھذا) 596(



وفاتھ أن یبین » ضایا حینما وّلي البحرین وإمارة المدینةومع ھذا البد أّنھ نظر في بعض الق
أّن إمارتھ للمدینة كانت بأمر من معاویة عندما بعث بسّر بن أرطأة لینّكل بأھل المدینة 
ویستبیحھا، ولما فعل فعالتھ بھا وتركھا استخلف علیھا أبا ُھریرة، ولما أتاھا جاریة بن قدامة 

ؤمنین علّي بن أبي طالب وّلى أبو ُھریرة ھاربًا من وجھ السعدي من قبل الخلیفة أمیر الم
 .»سنور لقتلتھ  لو وجدت أبا«: جاریة فقال جاریة كلمتھ المشھورة المحفوظة

إّن أبا ُھریرة اعتزل السیاسة، وقد : وال أدري ماذا یقول الذین یظّللون التاریخ ویقولون
 ).112(صّرح بذلك العجاج بصفحة 

جمیع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّنھ شھد مع النبّي «ن یقول أبو ُھریرة ومن مفتریات العجاج أ
إّنھ اشترك في ) 222(، ولم یكتف بذلك بل قال في صفحة )من كتابھ 115ص (» غزواتھ

 !!حروب الردَّة

وقد فندنا ذلك كّلھ من قبل في كتابنا ھذا وتحدیناه ھو وشیوخھ أن یثبتوا ذلك بالفعل 
ین، ھذا قلیل من كثیر مّما جاء في كتاب العجاج، ولو نحن ذھبنا والبرھان إن كانوا صادق

ننقض كّل ما فیھ من مفتریات ومناقضات مفضوحة ومزاعم وأباطیل صارخة لمألنا كتابًا 
 .برأسھ

ولست أدري واهللا بأي وجھ یقابل العجاج وشیوخھ الناس بمثل ھذا الكتاب الذي ختموه 
تاهللا إّنھا لقاصمة الظھور، ) راویة اإلسالم(ا ُھریرة بھذه الفضیحة العالمیة إذ یجعلون أب

 .ومحرجة الظھور

 

 جھل وجمود

إذا كان ألبي ُھریرة عجائب وغرائب، فإّن لمؤّرخھ العجاج سخافات عدیدة، نأتي بشيء 
 .منھا لیكون آیة جدیدة على مدى عقلیتھ وعقلیة شیوخھ األجالء

 :من ھذه السخافات قولھ إّن

 

 الطعن في أبي ُھریرة ـ ذریعة للطعن في غیره من الصحابة

إّن الطعن في أبي ُھریرة ذریعة «: جاء في الصفحة السادسة من كتاب العجاج قولھ
و البحث والطعن كما یفھمھ الحشویة والجامدون ھ;  )597(»للطعن في غیره من الصحابة

                                                           
 .راجع فصل عدالة الصحابة في الطبعة الثالثة من كتاب األضواء) 597(



وھذه سخافة یزدریھا كّل ! العلمي الذي یؤّدي إلى إظھار الحقائق فیما ال یفھمون وال یعقلون
 !بل یضحك منھا! عاقل عالم

ذلك أّن الصحابة لیسوا كّلھم سواء في الدرجة وال في المنزلة، وقد قّسموھم إلى اثنتي 
 .هللا عشرة طبقة لیس أبو ُھریرة في واحدة منھا والحمد

في كتابھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(جل ذلك نجد البخاري لم یذكر لھ فضیلة مأثورة عن النبّي ومن أ
عندما ذكر فضائل كثیر من الصحابة، والصحابة مھما بلغوا من علو القدر فما ھم 
بمعصومین، وإّنما ھم أناس من البشر معّرضون للخطأ والصواب، والھدى والضالل وما 

 .لدرس حیاتھم وتوجیھ النقد إلیھم وإقامة میزان الحساب لھم داموا كذلك فإّنھم یخضعون

وقد جاء نقد الصحابة في القرآن الكریم نفسھ، وذلك في سور كثیرة وبخاصة في سورة 
واألحزاب ) المنافقون(، وفي غیرھا كثیرة كسورة )598(التوبة التي سّموھا الفاضحة

ه، أّنھ صلوات اهللا علیھ رأى قومًا من وغیرھما، وجاءت أحادیث عدیدة في البخاري وغیر
: الصحابة یذادون عن الحوض، ولما سأل في ذلك أجیب بأّنھ ال یدري ماذا أحدثوا بعده، فقال

وقد اعترفوا ھم أنفسھم بأّنھم قد أحدثوا بعده، كما أثبتناه في مكانھ من ! سحقًا سحقًا
 .الكتاب ھذا

الصحابة كما بّیناه في موضعھ من ھذا  على أّن أبا ُھریرة خاصة لیس كغیره من سائر
أّول «الكتاب، فقد توجھ الطعن في روایاتھ من لدن الصحابة إلى الیوم، ومن أجل ذلك كان 

 .»راویة اّتھم في اإلسالم

 

 ترھیب صبیاني

ُیلّوح بھ في الھواء ! شاءت عقلیة العجاج أن یمسك بیده سوطًا كسوط الُطفیل بن عمرو
ب بھ كّل من یحاول أن یقترب من نقد أحد الصحابة فنقل في الصفحة ھاُھنا وھاُھنا، لیرھ

قد قال إّن من ینتقص أحدًا من !) الذي ال ینطق عن الھوى(من كتابھ أّن أبا زرعة ) 40(
الصحابة فھو زندیق، ولم یكفھ ذلك بل عزَّز ذلك بما یقذف الرعب في قلوب الذین تحّدثھم 

كلمة للمعصوم ابن خزیمة، ) 328و  239(ل في الصفحة أنفسھم بنقد أبي ُھریرة خاصة، فنق
وإّما قدري اعتزل ! وإّما خارجي! إّما معطل جھمي: یصف الطاعنین فیھ فجعلھم أربعة

 !!أو جاھل! اإلسالم وأھلھ

                                                           
سّمیت الفاضحة ألّنھا فضحت كثیرًا من الصحابة، ولھا أسماء متعددة غیر ذلك، راجع تفسیر الزمخشري لمعرفة ھذه األسماء ) 598(

 .وقد بیناھا من قبل وفي كتابنا األضواء، الطبعة الثالثة



 وقضى بحكمھ المبرم )599(ثّم جاء أخیرًا أستاذه الشیخ محّمد أبو زھرة

على من ینتقد أبا ُھریرة، بأّنھ إّما أن یكون من الذین ال یؤمنون باهللا، أو یكون مؤمنًا على 
الذي انعقد ) المجلس الكھنوتي األعلى(وال ندري واهللا أین مكاننا الذي وضعنا فیھ ... حرف

ة المشھورة في من شیوخ العجاج برئاسة الشیخ محّمد أبو زھرة الذي جعلوا شعاره اآلی
وإن ما تحّلھ على ! إن ما تربطھ على األرض یكون مربوطًا في السماء«: اإلنجیل وھي

 !»السماء األرض یكون محلوًال في

وقد ظنَّ العجاج بفكره الثاقب وعقلھ الحصیف أّنھ بما نقل عن شیوخھ قد أتى بدلیل قاطع 
ما نقلھ عن ابن خزیمة إّنما ھو حّجة  وقد نسي أّن!) مسك الختام(یسنده ویسند كتابھ فقال إّنھ 

علیھ ال لھ، إذ معناه أّن نقد العلماء ألبي ُھریرة عریق في القدم، لھ جذور بعیدة، ولیس ھو 
وإذا كان ُنّقاد أبي ُھریرة في ھذا العصر قد تأثروا ; بحادث ظھر في الزمن القریب 

تأثر نقاده الذین حكم علیھم ابن  بالمستشرقین أعداء الدین، أو تأثر بھم المستشرقون، فبَمن
وحّقًا ! خزیمة حكمھ الصارم، وقد كانوا بال شك قبل ظھور المستشرقین بمئات من السنین؟

 .»عدّو عاقل خیر من صدیق جاھل«: ما قالوا

ما قیمة أقوال ھذین الرجلین الذین : على إّننا نعود على العجاج وشیوخھ فنقول لھم
من الوحي الُمنّزل؟ أم من كالم المعصوم صلوات اهللا علیھ؟ ھل ھي ; استشھدتم بأقوالھم 

ونسأل كذلك الشیخ محّمد أبو زھرة عن قیمة حكمھ الذي أصدره أخیرًا على من ینتقد أبا 
 .الّلھم عّرفنا بأقدارنا، وطّھرنا من غرورنا، وجمودنا! ُھریرة؟

أبشر بطول سالمة یا « :ولیس لنا من رّد على ھذا اإلرھاب إّال أن نذكر ما قالھ األّول
 !»مربع

 

 غرور

أدرك العجاج طیش الغرور، فادعى أّن بحثھ الذي قضى في تصنیفھ بضع سنین وظلَّ 
ستزول بھ الُشبھات التي ُأثیرت «لیستعین بھم على تألیفھ ! یتسول بھ على شیوخھ ثالثًا منھا

؟ وكأّنھ تخّیل وھو یطیر في جّو الخیال أّن )600(»حول أبي ُھریرة وتم ھذا بفضل اهللا وتوفیقھ
الناس جمیعًا قد ُحشروا في صعید واحد، وشھدوا بأّن كتابھ قد طّھر أبا ُھریرة من جمیع 

 !الساحة، بما حمل من تّرھاتھ وجھاالتھعیوبھ، وأصبح بريء 

                                                           
 .ستجد كلمة لنا وجھناھا إلى ھذا الشیخ لنناقشھ فیھا الحساب) 599(
وكذلك توھم الشیخ محّمد أبو زھرة فیما نشره ) 1963(دیسمبر سنة  5من مجلة الرسالة الصادرة في ) 1038(راجع العدد ) 600(

 .تقریظًا لكتاب العجاج



إّن التھم التي ُصّوبت إلى أبي ُھریرة على مدِّ : وإّني أطمِئن وشیوخھ معھ وأقول لھم
التاریخ كّلھ من عھد الصحابة إلى الیوم، لیست شبھات وإّنما ھي حقائق ثابتة ثبوت الجبال، 

إزداد العقل نضجًا، والعلم تقدمًا، ال تزول ولن تزول، بل ستظل وتكثر یومًا بعد یوم، كّلما 
 وسیلبث رھینًا في قفص

اإلتھام ُمكّبًال، ال یخرج منھ وال ُیفّرج عنھ، مادام الحدیث النبوي یدرس في األرض، ولو 
 .خرج في تبرئتھ والدفاع عنھ كّل یوم بما اّتھم بھ في ألف كتاب مثل كتابھ

 

 خاتمة تذروھا الریاح

أجمل فیھا ما فّصلھ فیھ من خرافات ومفتریات ومن ) بخاتمة(أنھى العجاج كتابھ 
من نعوت وشمائل من عنده، لكي یبدع ) ورتوش(فروض ومناقضات، ثّم زادھا بمحسنات 

منھ شخصًا آخر غیر شخص أبي ُھریرة ویبدي لھ صورة رائعة لم یظفر بمثلھا أحد غیره، 
!) راویة اإلسالم(جمیعًا حّتى لقد بلغ من إعالء شأنھ أن صّیره وحده من دون الصحابة 

 .وجعل ھذه الصورة الفخمة عنوانًا لكتابھ

 أال فلیرح العجاج نفسھ وشیوخھ معھ ولیعلموا أّن كلَّ جھد، أو عناء في

ھذا السبیل مھما كان مصدره فإّنھ سیذھب ھباء، والتاریخ الثابت الصحیح ال یتأثر بمثل ھذه 
مثل ھذه التلفیقات، ولیستّیقنوا جمیعًا أّن أبا ُھریرة الُتّرھات، وال ُیغّیر منھ أن ُیغّطي علیھ 

ھو، ھو بأصباره وأعمالھ التي سّجلھا لھ التاریخ على صفحاتھ، وسیبقى إلى ما شاء اهللا على 
 .صورتھ الصحیحة التي ال تزویر فیھا وال تلفیق

ي اتخذناه ھذه اإللمامة الوجیزة كتبناھا على كره مّنا، إذ خرجنا بكتابتھا على السنن الذ
ألنفسنا تلقاء َمن ینتقدوننا، وكان ذلك بعد أن بلونا أسلوبھم في النقد فوجدناه غیر قائم على 
ُاصول النقد العلمي الحدیث الذي یفید العلم والعلماء، وإّنما ُیبنى على السباب والشتائم، فرأینا 

بھذه الُسّنة لم  من الخیر أن ننصرف عن مناقشتھم وأن نعرض عن الرّد علیھم، واستمساكًا
نلتفت إلى كلِّ ما ظھر من كتب في نقد كتبنا غیر كتاب العجاج ھذا، فقد كتبنا ھذه اإللمامة 

ومن شاء أن یّطلع على الرّد المفّصل ; فیھ للضرورة التي أوضحناھا في مقدمة ھذه الطبعة 
عبداهللا السبیتي فإّنھ  للعّالمة) أبوُھریرة في التیار(الحكیم على كتاب ھذا العجاج فعلیھ بكتاب 

لم یدع صغیرة وال كبیرة مّما جاء بكتاب العجاج إّال ردَّ علیھا رّدًا بلیغًا مفحمًا، وإّننا قبل أن 
 نضع القلم من ھذه اإللمامة ال نرى

 بّدًا من أن نزجي خالص الشكر إلى الخطیب العجاج على أن أتاح لنا

 !خنا األزھریینفرصة طیبة لكي نعرف كیف یكون تألیف كبار شیو



وبخاصة من یتولى منھم التدریس في كلیات الجامعات، ونقف على مبلغھم من العلم في 
النقد، ومدى بصرھم بھ، ثّم كیف یصنعون من الخرافات والمتناقضات وما إلیھا صورًا 

 !یخرجونھا في كتب ُتفسد عقول الناس وأفكارھم

 

 رّدنا على الشیخ محّمد أبو زھرة

كان الشیخ محّمد أبو زھرة قد كتب تقریظًا لكتاب العجاج نشره بمجلة الكتاب العربي 
التي تصدر عن وزارة الثقافة المصریة وكأّن ھذه المجلة قد ُعنیت بنشر ھذا التقریظ لتؤید بھ 
عمل ھذه الوزارة التي نشرت ھذا الكتاب، وقد رّددنا على ھذا التقریظ بھذه الكلمة في العدد 

 :وھاك نصھا) م1964(ع من ھذه المجلة الصادر في شھر سبتمبر سنة الراب

 

 قالت ھذه المجلة

لمحة في تقریظ الشیخ أبي زھرة لكتاب «جاءنا من اُألستاذ محّمود أبو رّیة رّد بعنوان 
 ...یقول فیھ» أبي ُھریرة

یرة وبعد أكثر من سبعة أشھر من ظھور ھذا الكتاب الذي صّنفھ العجاج عن أبي ُھر... 
الكتاب (یخرج الشیخ محّمد أبو زھرة على الناس بتقریظ لھ ُنِشر في العدد األّول من مجلة 

، ولم یكد یبدو ھذا التقریظ للناس حّتى )601()1964(یونیو سنة  10الذي صدر في ) العربي
ھذه الشھور الطویلة؟ ونحن ال یعنینا إن ) تلمیذه(لم تأخر الشیخ عن تقریظ كتاب : تساءلوا

كان ھذا التقریظ قد تأّخر صدوره، أو جاء في أوانھ، وإّنما الذي یھمنا ھو التقریظ نفسھ، وقد 
رأیناه، ثّم أقبلنا على قراءتھ، وكان الظنَّ ـ  وبخاصة بعد أن جاء بعد ھذا الزمن الطویل من 

! افة الشیخ ینفع العلم، أو یؤید الحّق، أو یفید النقدظھور الكتاب ـ أّننا سنجد فیھ شیئًا من ثق
ولكن خاب ظّننا إذ لم نجد إّال صفحات اسوّدت بكلمات رّدد فیھا الشیخ ما ذكره ـ ولده ـ أي 

، وكأّن الشیخ وھو یستعلن بذلك إّنما یزدھي ویستعلي أن )أبو ُھریرة(تلمیذه، في كتاب 
ولكن لیعلم أّن الحقیقة تنادي من ! في الصحفأصبح من تالمیذه من یألف الكتب، وینشر 

وآیة ذلك أّنھ اعترف على نفسھ بأّنھ ! وراء ذلك، أّن ھذا التلمیذ لم یبلغ بعد سن الرشد العلمي
لیستعین بھم ) العلماء(یحمل كتابھ بین یدیھ ویدور بھ على من سّماھم ! قضى ثالث سنوات

الشیخ عليَّ حسب اهللا، فقرأه ) أستاذه الجلیل(وأّن مطافھ قد انتھى بھ إلى  )602(على إخراجھ

                                                           
 .1963/  11/  7في ) أبو ُھریرة(ظھر كتاب ) 601(
 ).1963(دیسمبر  5لرسالة الصادرة في من مجلة ا) 1038(راجع العدد ) 602(



العجاج وبدیھي أّن الشیخ محّمد أبو زھرة كان من الذین طاف . )603(علیھ، وأمده بنصائحھ
وأّولى بھ أن ; بھم، وانتفع بعلمھم ـ ومن یفعل ذلك ال یعّد ـ وال ریب ـ من المؤلفین المحققین 

یواصل الدرس والتحصیل، إلى أن یستوي ویستحصد، ثّم یخرج إلى الناس بثمرات علمھ 
 !)604(ناضجة، بغیر أن یستعین بأحد، أو یستند إلى إنسان

ولده وال شك في ) العجاج(ونحن قبل كّل شيء البّد لنا من أن ُنصّدق الشیخ في قولھ إّن 
فإّن القرائن كّلھا تؤید ذلك وتؤكده، وأنت إذا درست كتاب ; صحة ھذه القرابة العلمیة 

ترى أوجھ الشبھ بینھما   ظھ، فإّنكحّق الدرس، وقارنتھ بما أتى بھ ُأستاذه في تقری) التلمیذ(
بادیة ـ وبخاصة في ُأسلوب التعبیر، وطریقة التفكیر، والتماثل في العلم، والتشابھ في الفھم ـ 

 !ومن أجل ذلك نجد تقریظ الشیخ مطابقًا لما في الكتاب، أو ھو الكتاب مصغرًا

یحمل من جھاالت وكشفنا عّما ) أبو ُھریرة(وإذا كّنا قد أشبعنا القول في نقد كتاب 
الذي سیظھر في طبعتھ ) شیخ المضیرة(ومفتریات ومغالطات وما إلى ذلك ـ وذلك في كتابنا 

الثانیة قریبًا إن شاء اهللا ـ فإّنا ال نتوسع ھنا في الكالم عّما جاء في ھذا التقریظ مّما یستوجب 
ھ، وتظھر مقدار وزنھ، النقد، ونكتفي بإلمامة وجیزة نشیر فیھا إلى بعض أمثلة تبدو منھا قیمت

 .وتوّضح صدق ما قلنا

عندما سمع بالدعوة ) الیمن(إّن أبا ُھریرة قد أسلم وھو في بالده : قال الشیخ في تقریظھ
أربع سنوات، وھذا عین ما زعمھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأّنھ قضى في صحبتھ النبّي !! اإلسالمیة

ومنھا ما رواه البخاري عن أبي ُھریرة نفسھ ـ  العجاج في كتابھ وقد أثبتنا باألدلة القاطعة ـ
وأّنھ )  ھـ 7(من أّنھ لم یسلم ولم یعرف اإلسالم إّال بعد وقعة خیبر التي كانت في صفر سنة 

إلى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بعد أن قضى في الّصفة التي كان یسكنھا سنة وبضُع أشھر، أقصاه النبّي 
; فجعلھ العالء مؤذنًا لھ، كما طلب ھو منھ ذلك )  ـھ 8(البحرین مع العالء الحضرمي سنة 

بأّنھ لم یكن یحسن شیئًا حینئذ غیر التأذین، وقد اعترف العجاج بھذا اإلقصاء صراحة في 
 ).90صفحة (كتابھ 

ثّم )  ھـ 7(فإذا كان أبو ُھریرة قد اعترف ـ كما روى البخاري ـ أّنھ أسلم في صفر سنة 
فمن أین جاءت ھذه السنین األربع التي یزعم الشیخ )  ھـ 8(ُأبعد إلى البحرین في سنة 

 !!)صلى اهللا علیھ وآلھ(وتلمیذه أّنھ قضاھا في صحبة النبّي 

                                                           
 ).أبو ُھریرة(من كتاب  7صفحة ) 603(
دراسیة رسمیة فإّنھ یصبح بھا عالمًا من حّقھ أن یؤّلف الكتب وینشئ الرسائل، وھذا  یظن بعضھم أّنھ متى حصل على شھادة) 604(

وإّنما ھي وسیلة للدأب في تحصیل العلم الذي تنقضي األعمار وال یبلغ ! َوھم، ألّن ھذه الشھادات لیست غایة یقف عندھا المتعلم
 .فیا خیبة التألیف، ویا ضیعة العلم اإلنسان منھ غایتھ، وإذا كانت تآلیف أوالد الشیخ مثل ما رأینا



من الجھاالت الفاضحة وجاء الشیخ فأقّره علیھ في ) أبو ُھریرة(ھذا مثل مّما حملھ كتاب 
 ...تقریظھ

ریرة ال ینفرد بروایة حدیث وإلیك مثًال آخر من تقریظ الشیخ ذلك أّنھ زعم أّن أبا ُھ
ویكون فیھ ما یخالف القرآن، ونحن نسوق إلى الشیخ حدیثًا واحدًا من أحادیث كثیرة مثلھ 

في (انفرد أبو ُھریرة بروایتھ وخالف فیھ القرآن مخالفة صریحة ـ وھذا الحدیث رواه مسلم 
عن أبي ُھریرة فیھ، ـ ولم یستطع العلماء جمیعًا على كثرة ما حاولوا أن یدافعوا ) صحیحھ

، ولما أعیاھم الدلیل جزموا )صلى اهللا علیھ وآلھ(وال أن یدرأوا عنھ تھمة الكذب على رسول اهللا 
خلق اهللا التربة (ذلكم ھو حدیث ! بأّنھ قد تلّقاه عن شیخھ كعب األحبار الكاھن الیھودي الكبیر

 :وھذا نّصھ) یوم السبت

وخلق فیھا الجبال یوم ! وجّل التربة یوم السبتخلق اهللا عّز: فقال!! أخذ الرسول بیدي«
! وخلق النور یوم األربعاء! وخلق المكروه یوم الثالثاء! وخلق الشجر یوم اإلثنین! األحد

بعد العصر من یوم الجمعة في آخر  )علیھ السالم(وخلق آدم ! وبث فیھا الدواب یوم الخمیس
! فھذه سبعة أّیام» لعصر إلى اللیلالخلق في آخر الساعة من ساعات الجمعة فیما بین ا

والتوراة والقرآن یقوالن إن اهللا قد خلق األرض في ستة أّیام ـ وبذلك یكون أبو ُھریرة قد 
خالف القرآن َوَكذََّب على الرسول صلوات اهللا علیھ ـ ومن العجیب أّنك ترى ھذا 

بل ! )صلى اهللا علیھ وآلھ(ّيقد صّرح بسماع ھذا الحدیث من النب) الجلیل راویة اإلسالم الصحابي(
 !!إّن النبّي قد أخذ بیده وھو یحّدثھ بھ: بالغ فقال

قد ثبت أّنھ قد  )صلى اهللا علیھ وآلھ(من النبّي ) بسماعھ(وإذا كان مثل ھذا الحدیث الذي صّرح 
كذب فیھ، وأّنھ تلّقاه عن أكبر أحبار الیھود في زمنھ ـ كما قضى بذلك كبار رجال الجرح 

صلى اهللا علیھ (ـ فترى ماذا یكون األمر في األحادیث التي تلّقاھا عنعنة من غیر النبّي  والتعدیل

 ...!!وھي ُتعّد باأللوف )وآلھ

ولعلَّ موالنا الشیخ یسمح لي بأن أسألھ ـ وأرجو أن ال یغضب ـ ذلك أن یتفضل فیحلَّ 
ألّن ھذا ! تي تردى فیھاالُمّشكل الُمعقد في ھذا الحدیث وینتشل راویة اإلسالم من الھّوة ال

 !إلى یوم القیامة )صلى اهللا علیھ وآلھ(اإلشكال سیظّل یسم أبا ُھریرة بمیسم الكذب على رسول اهللا 

یطعن في (ومّما قرأناه في ھذا التقریظ أّن الشیخ یرمي كّل َمن یمس أبا ُھریرة بأّنھ 
عنى ذلك أّن السّنة القولیة ألّن م; ـ وھذا منطق عجیب استغربنا كیف یصدر من مثلھ ) السّنة

وعملوا بھا ونشروھا من كبار الصحابة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كّلھا ـ وكّل َمن حملوه عن النبّي 
وأّنھ وحده ھو راویھا، حّتى إذا ) أبا ُھریرة(وفضالئھم رضوان اهللا علیھم ال یعدلون كّلھم 

ذلك بأّن السّنة ; ال یقّره علیھ عالم وھذا القول ! نالھ نقد فإّن ھذا النقد یصیب السّنة كّلھا



المحّمدیة قائمة ثابتة ال یضّرھا أن ینقص من رواتھا أبو ُھریرة وال غیر أبي ُھریرة ـ وإذا لم 
على أّن ھذا القول الذي ذكره الشیخ ال یستقیم وال ; ُیخلق أبو ُھریرة فإّنھ ال ینقصھا شيء 

خذوا سّنتي عن : (قد قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّن النبّي یكون لھ معنى إّال إذا جاء الخبر المتواتر ب
 ).أبي ُھریرة

وإذا كنت قد جئت بھذه الُعجالة ببعض ما یالحظ على تقریظ الشیخ ومسّستھ بالنقد مّسًا 
رقیقًا رعایة لمكانتھ بین تالمیذه وإیثارًا لإلیجاز، فإّنھ ال یسعني إّال أن أعترف بأّني قد أفدت 

ولعّل ھذه الفائدة ھي التي ! ظ فائدة عظیمة لم یظفر الناس بمثلھا من قبلمن ھذا التقری
ساقتني الیوم إلى كتابة ھذه الكلمة، بعد أن آلیت على نفسي أن ال أرّد على أحد من الذین 
انتقدوني عندما ألفیتھم جمیعًا قد اتخذوا الشتم والقذف مذھبًا لھم في جدالھم، ذلك بأن ال یصح 

 :في مضمارھم وقد قال الشاعر لي أن أجاریھم

 فأنت ومن تجاریھ سواء*** إذا جاریت في خلق سفیھًا 

 قد نقل في ) أبو ُھریرة(أّما ھذه الفائدة فھي أّن مصنف كتاب 

 وما بعدھا إلى كتابھ كلمة عن ابن خزیمة وصف فیھا) 328(الصفحة 

 )!جاھل(، أو )قدري(، أو )خارجي(، أو )معطل جھمي(َمن تكّلموا في أبي ُھریرة بأّنھم إّما 

إّنھم طائفتان طائفة «: فجاء موالنا الشیخ وابتدع بعلمھ واجتھاده وصفًا طریفًا لھم فقال
وقد قضى بذلك الحكم ; »وأخرى ال تؤمن باهللا وال برسولھ... إسالمیة تؤمن باهللا على حرف

 نعلم في أّي الطائفتین قد المبرم على أّن كلَّ َمن انتقدوا أبا ُھریرة ـ ونحن منھم طبعًا ـ وال
 .سّلكنا الشیخ غفر اهللا لھ

ھذه ھي الفائدة التي عادت علینا من تقریظ موالنا الشیخ ـ وال ندري واهللا إذا كان من 
فضًال عن أن یكون شیخًا من ! یقضي على طائفة من المسلمین بھذا الحكم الخطیر مسلمًا

 تورطأو أّنھ غیر ذلك؟ على أّننا ال ن! شیوخ الدین

 فنقع فیما وقع فیھ غیرنا، فنخرج الشیخ من إسالمھ فنكون بذلك من

 !الجاھلین

من أین للشیخ أن یعرف درجات الناس في اإلیمان، ومقدار : ولعلَّ سائًال یسأل فیقول
وزنھم في اإلسالم، ویقطع بأّن ھذا مسلم وھذا كافر؟ وبأي حق یتدّسس إلى العقائد فیحكم 

غیب اهللا الذي استأثر بعلمھ وال یدركھ أحد من خلقھ، حّتى الرُّسل فیھا برأیھ، وھذا من 
 !صلوات اهللا علیھم إّال بوحي من السماء؟



، وفیما بّیناه في )أبو ُھریرة(ونقف عند ھذا الحّد من الكالم عن تقریظ الشیخ لكتاب 
في آخر ھذا التاریخ ـ وھو في ) أبو ُھریرة(وما ردّدنا بھ على كتاب ) شیخ المضیرة(تاریخ 

 .الحقیقة رّد على جمیع َمن اشتركوا في تألیفھ ـ لبالغ أي بالغ

إّن تقریظھ ھذا لم یكن لھ : وقبل أن نضع القلم نسرُّ في أذن موالنا الشیخ كلمة نقول فیھا
 أي أثر في تغییر شيء من حقیقة تاریخ أبي ُھریرة، ال من قریب وال من بعید، وال ھو بدافع

 شیئًا من التھم التي رمى بھا على مدِّ الزمن

 .من لدن الصحابة إلى الیوم وإلى أن یشاء اهللا

 :وإذا كان موالنا الشیخ قد دفعھ الغلو في تقدیر عمل تلمیذه حّتى قال

إّنھ تتبع ما أثیر من شبھات حول شخص أبي ُھریرة وعلمھ فأزالھا، وجلى صفحتھ نقیة «
في صراحة وصدق، كما قلنا لولده من قبل، إّن صفحة أبي ُھریرة فإّنا نقول للشیخ » طاھرة

ال ُینّقیھا وال ُیطھرھا كتاب العجاج وال ألف كتاب مثلھ، وإّنما الذي یطھرھا وُینّقیھا، ھو أحد 
فإّما أن تجردوا كتب الحدیث كّلھا مّما فیھا ! أمرین ال ثالث لھما، وأما المنطق لم تلد غیرھما

رواھا أبو ُھریرة وفیھا ما فیھا من المشكالت والخرافات التي تفضحنا  من األحادیث التي
الذي تكّلمنا عنھ آنفًا ـ وحدیث ) خلق اهللا التربة یوم السبت(عند سائر اُألمم ـ مثل حدیث 

وحدیث نزول ! لطمة موسى لَمَلك الموت ففقأ عینھ، فصعد الملك إلى اهللا لیشكو موسى
یحون وجیحون والنیل والفرات ـ وھي ُأسطورة ھندیة قدیمة، األنھار األربعة من الجّنة س

وحدیث غمس الذباب في اإلناء ثّم یؤكّل ما فیھ بعد ذلك، وغیر ذلك مّما ذكرنا منھا أمثلة 
تلك األحادیث التي یعروني الخجل من الناس عندما أنقلھا ) شیخ المضیرة(كثیرة في كتابنا 

ّن جمیع َمن رووا عنھ قد كذبوا علیھ، وأّن الرجل في نفسھ إلیھم ـ إّما ذلك، وإّما أن تثبتوا أ
 !بريء مّما ُنسب إلیھ

بذلك وحده ال بغیره شخص أبي ُھریرة نقیًا طاھرًا، أّما مضغ الكالم وعلك الحدیث، 
 .وتألیف الكتب وتقریظھا، فھذا كّلھ ال ینفع وال یفید بل یذھب كّلھ ھباء

إن ) شیخ المضیرة(من كتابنا  )605(وإلى اللقاء یا موالنا الشیخ عندما تظھر الطبعة الثانیة
شاء اهللا التي سأھدي إلیك وإلى الشیخ علّي حسب اهللا نسخة منھ لكي تعرفا منھ تاریخ ھذا 

ف یكون التألیف العلمي الصحیح، ومدى معاناة البحث عن الصحابي على حقیقتھ، وترّون كی
الحقائق وتمحیص األخبار، مّما ال یمكن احتمالھ والصبر علیھ إّال بعد اطراح العواطف 

 .واألھواء، والتخلص من الجمود وتقلید اآلباء، والسالم على من اتبع الھدى

                                                           
 .نشرنا ھذه الكلمة قبل ظھور الطبعة الثانیة من ھذا الكتاب) 605(



 محمود أبو رّیھ  القاھرة 

 

 كلمتان نفیستان

ن الكلمتین النفیستین فاستخرنا اهللا في أن ننشرھما ھنا ألّن المقام وقفنا على ھاتی
 !یستدعیھما

 :إحداھما لحّجة اإلسالم الغزالي، واألخرى لإلمام مرتضى الیماني رضي اهللا عنھما

یخاطب بھا من أبلغھ أّنھم یرمونھ بمختلف ) فیصل التفرقة(قال الغزالي في خطبة كتاب 
 ھّون علیك األخ المشفق على«! )606(التھم، ومنھا الكفر

یقولون واھجرھم ھجرًا  وفّل من غربك قلیًال، واصبر على ما: نفسك، ال یضیق بھ صدرك
فأّي ! جمیًال، واستحقر من ال ُیحسد، وال ُیقذف، واستصغر من بالكفر والضالل ال یعرف

إّنھ مجنون من المجانین، وأي : وقد قالوا)صلى اهللا علیھ وآلھ(داع أكمل وأعقل من سید المرسلین 
 :أما سمعت ما قیل! ولینإّنھ أساطیر األ: كالم أجّل وأصدق من كالم رّب العالمین، وقد قالوا

وقال اإلمام مرتضى » إّال عداوة من عاداك عن حسِد*** كلُّ العداوة قد یرجى سالمتھا 
 :)607()إیثار الحّق على الخلق(الیماني في كتاب 

ال ینبغي أن یستوحش الظافر بالحّق من كثرة المخالفین، كما ال یستوحش الزاھد من 
بل ینبغي منھ : كثرة الراغبین، وال المتقي من كثرة العاصین، وال الذاكر من كثرة الغافلین

المّنة باختصاصھ بذلك مع كثرة الجاھلین لھ، الغافلین عنھ، ولیوّطن نفسھ على أن یستعظم 
إّن ھذا الدین بدأ غریبًا وسیعود غریبًا كما بدأ، «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(ذلك فقد َصحَّ عن رسول اهللا أّنھ قال 

ر ، رواه مسلم في الصحیح والترمذي وابن ماجة وروى البخاري نحوه بغی»فطوبى للغرباء
 :أّنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن رسول اهللا  )علیھ السالم(لفظھ، وعن أمیر المؤمنین علّي

من ) منازل السائرین إلى اهللا(غربة ـ رواه األنصاري في أّول كتابھ » الحّق«طلب 
حدیث جعفر بن محّمد الصادق عن أبیھ عن جّده، ولذلك شواھد قویة ذكرھا الھیثمي في 

 .مجمع الزوائد

 
                                                           

; قد قذفونا في كتبھم التي بلغت أكثر من اثني عشر كتابًا بكلِّ عوراء من القول، ورمونا باإلرتداد عن الدین وبالفسق والزندقة ل) 606(
أّما الكفر فقد قرأناه مرارًا وصارحنا بھ جھرة أحد صبیان األزھر الذین اتخذوھم لیتولوا الناس باألذى، وكان ذلك اإلمام اُألستاذ 

محرر مجلة األزھر واُألستاذ محمود الشرقاوي وأحد شیوخ األزھر وكّنا بدار مجلة األزھر، )رحمھ اهللا(ات أحمد حسن الزی
 .وارجع إلى مقدمة الطبعة الثانیة من كتاب األضواء لترى ما فعلھ األزھر معنا

 :من ھذا الكتاب القیم حدیث حزام بن حكیم عن ُأمّیة، ونحن نورده ھنا ألّنھ مھم وھو 75وقد قرأنا في الصفحة  26ص ) 607(
 .ّن العبادة في صدر اإلسالم أفضل من العلم، وإّن العلم في آخر األمر أفضل من العبادةإ



 إلى علماء اإلسالم في جمیع األقطار

رأیت فیما نقلناه إلیك عن كتاب العجاج أّنھم رفعوا فیھ مقام أبي ُھریرة إلى ُأفق لم یبلغھ 
 فجعلوه دون غیره من الصحابة )صلى اهللا علیھ وآلھ(أحد بعد رسول اهللا 

 وأّنھ وحده الذي اختص بھذه المنزلة التي ال تطاول،!!) راویة اإلسالم(

ّدموه على الصفوة المختارة من الصحابة رضوان اهللا علیھم، أمثال أبي بكر وعمر وعلّي فق
ومن ھو أبو ُھریرة ھذا حّتى ینفرد !! حّقًا إّنھا إلحدى الكبر، والذنب الذي ال یغتفر! وغیرھم

بھذا الفضل العظیم، ویكون راویة اإلسالم لجمع المسلمین على مدِّ األحقاب وتطاول 
 !!السنین

أو ! ّنھ ال یعدو أن یكون من الساقة من الصحابة وعامتھم الذین ال شأن لھم وال خطرإ
فلم یكن من السابقین األّولین، وال من المھاجرین، ! ال في العیر وال في النفیر: كما یقولون

وكّل ما ُعرف من ... وال من األنصار، وال من المجاھدین في سبیل اهللا بأموالھم أو بأنفسھم
أّنھ انتقل من خدمة ابن عفان وبسرة ابنة غزوان على ملِء بطنھ، إلى خدمة النبّي  تاریخھ

على ملِء بطنھ كذلك، كما روى البخاري وغیره، ثّم لزم الصفة یطعم مع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(
إلى  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إخوانھ فیھا لوجھ اهللا فقضى بھا سنة وبعض سنة ثّم أقصاه النبّي 

ولما توّسع في ; ، ولم یكن لھ فیھا عمل إّال التأذین بین یدي العالء بن الحضرمي البحرین
بعدما اتصل بُأستاذه كعب األحبار، وبعد موت عمر الذي )صلى اهللا علیھ وآلھ(الروایة عن النبّي 

كان ینھاه عنھا، اّتھمھ الصحابة وكّذبوه فیما یروي حّتى كان أّول راویة اّتھم في اإلسالم، 
 .نتوسع في تفصیل تاریخھ بعدما بّیناه في كتابنا وال

وبعد ذلك كّلھ وغیره مّما فصلناه في كتابنا یخرج أناس من آخر الزمان ویقولون عنھ 
 لقد كان واجبًا على علماء المسلمین كاّفة)! إّنھ راویة اإلسالم(

مقدار ما جنوا على أن یھّبوا في وجھ الذین قالوا بذلك فیبینوا لھم مبلغ ضرر ما وقعوا فیھ و
ولكن وا أسفا فإّنا لم نجد من قام منھم بما یوجبھ ! )صلى اهللا علیھ وآلھ(الدین وعلى الذي جاء بھ 

 علیھ الدین والعلم، وبخاصة علماء مصر جمیعًا فقد سكتوا

ولم ! ، كأّنھم راضون علیھ)وأكلوا جمیعًا حالوة سّد الحنك(عما اقترف العجاج وشیوخھ 
 لینا إّال أن رأینا عالمًا كبیرًا من غیر مصر قدیخفف األمر ع

إنبرى لمؤلف ھذا الكتاب وشیوخھ، فدحض كّل ما سّطروه وما افتروه بأدلة قاطعة، وبینات 
مسلمة، ال تقبل الجدل ـ وال یقف في سبیلھا أي اعتراض أو مكابرة ـ ثّم وّجھ اللوم الشدید إلى 

ع ونشر كتاب العجاج على تفضلھا ومنحھ فوق وزارة الثقافة المصریة التي أعانت على طب
 .ذلك منحة كبیرة



) أبوُھریرة في التیار(وھذا العام المفضال ھو الشیخ عبداهللا السبیتي في كتاب ألفھ باسم 
 .جزاه اهللا عن الدین والعلم أحسن الجزاء

 

 معذرة

قد یالحظ القّراء على أسلوبنا في ھذه اإللمامة وفي مقدمة ھذه الطبعة شیئًا من العنف 
ونحن ال ! أما كان األجدر بنا أن نتخذ في رّدنا غیر ھذا اُألسلوب سبیًال: والتھكم، ویقولون

ننكر ذلك وال ندفعھ، ونصّرح بأّننا لم نتخذ ھذا اُألسلوب إّال مضطرین، وال سلكنا ھذه 
 )608(إّال مرغمین، ذلك بأّن ھؤالء القوم الذین نخاطبھم قد اتفقت كلمتھم على عدواتنا السبیل

وتظاھروا على سبنا وشتمنا، وتمادوا في قذفنا بمنكر القول وزوره، ولم یشبع ذلك نھم 
حقدھم وبغضھم بل تمادوا فطعنونا في دیننا، واتھمونا في إیماننا وجاء شیخ منھم ُیسّمى 

وال نعید الكالم في بیان ما وقع علینا ) إیمان على حرف(محّمد أبو زھرة فوصف إیماننا بأّنھ 
أحد مجرمیھم بین جدران األزھر بعد أن فّصلناه في مقدمة الطبعة الثانیة من كتابنا  من

 .األضواء

وعلى رغم كّل ما أصابنا فقد آثرنا أن ندفع مع ھؤالء القوم بالتي ھي أحسن، وقلنا عفا 
اهللا عّما سلف، وآیة ذلك أّننا عندما أردنا أن نخرج الطبعة الثالثة من كتاب األضواء حذفنا 

وخرج الكتاب خالصًا للعلم وحده، وظننا أّن القوم كرام  )609(كّل ما كتبناه عّما وقع علینا
ما فیقّدرون صنیعنا، ویحمدون لنا موقفنا، ولكن وا أسفا خاب ظننا وغلبت علیھم شنشنتھم، و

 :رمونا فیھ بالفسق وغیر الفسق حّتى صدق فیھم قول الشاعر) بُكتیب(لبثوا أن قابلونا أخیرًا 

 وإن أنت أكرمت اللئیم تمردا*** إذا أنت أكرمت الكریم ملكتھ 

 من أجل ذلك لم نجد ُأسلوبًا یلیق بمخاطبة ھؤالء القوم غیر ھذا

 :لتعبیر، ورحم اهللا المتنبي حیث یقولاُألسلوب، وال تعبیرًا یصلح للرّد علیھم سوى ھذا ا

 مضر كوضع السیف في موضع الندى*** ووضع الندى في موضع السیف بالعال 

 !وحلم الفتى من غیر موضعھ جھل: ومن قول شاعر آخر

                                                           
یولیو سنة  26كنت في زیارة العّالمة الجلیل الشیح أحمد حسن الباقوري مدیر جامعة األزھر وكان ذلك في یوم األحد ) 608(

مي حّتى التفت إلّي في غضب وخاطبني بھذه فدخل المجلس شیخ ربعة أحمر، وما كاد الشیخ الباقوري یعّرفھ باس) م1964(
ثّم ولى وعیون الحاضرین تشّیعھ باألزدراء، وكان لي أن أجیبھ » !اسمع یا أستاذ جمیع شیوخ األزھر ضّدك لما تكتب«: العبارة
 .لس، أو أقول كلمة أخرى أشّد من ذلك ولكن فضلت السكوت محافظة على ُحرمة المج»أبشر بطول سالمة یا مربع«: بقولي

 .یعرف ذلك اُألستاذ العالم الكبیر الدكتور السعید مصطفى السعید مدیر جامعة القاھرة سابقًا) 609(



على أّن كالمنا وإن كان قد بدا في ھذا اُألسلوب فإّنا قد تجنبنا مجاراة من انتقدونا في 
أن نھبط إلى الدرك الذي ھوو إلیھ، وارتضوه ألنفسھم، حّتى ال  سفھھم، وربأنا بأنفسنا عن

 .یوجد في كلِّ كالمنا لفظة قذرة، أو تعبیر بذيء من جنس ما قالوا

ولقد كان من حّقنا أن نرّد علیھم بمثل قولھم، ولكن عصمنا من ذلك قید ثقیل من أخالقنا 
 .ودیننا

حیث یجدي معھم دفع سیئاتھم بالتي ولو أّنھم كانوا ذوي أخالق كریمة ونفوس مھذبة ب
ھي أحسن، واعتدائھم بما ھو أقوم، لكان قولنا لھم لّینًا، وُأسلوبنا معھم ھادئًا، ولجرى قلمنا 

 .في مناقشتھم على سجیتھ الطبیعیة التي یتبعھا في كلِّ ما یخطھ

سھم من وإّنا بعد ذلك لندعوا اهللا مخلصین أن یھدیھم إلى طریق الرشاد، وأن ُیطّھر نفو
درن األحقاد وأن یشفي عقولھم من داء التعُصب والجمود، ویضع عن أعناقھم أغالل التقلید، 

 .وعبادة اآلباء والجدود إّنھ سمیع مجیب، والسالم على من اّتبع الھدى

 

 للتاریخ

كنا قد ختمنا الطبعة الثانیة من كتاب األضواء بنشر طائفة من الكتب الخاصة التي تفضل 
لینا صفوة من العلماء في األقطار اإلسالمیة، وبعض المقاالت التي نشرت في بإرسالھا إ

الصحف والمجالت العربیة التي تشید بقدر كتابنا األضواء وتضفي علینا أطیب الثناء مّما ال 
 .نستحق منھ شیئًا، وقد فاتنا أن نثّبت ذلك في الطبعة الثالثة من الكتاب

نشیر إلى ھذا األمر ھنا بأن نكتفي ـ لضیق المجال ـ وقد رأینا حفظًا لحّق التاریخ أن 
بنشر أسماء السادة الفضالء الذین نشرنا كلماتھم من قبل، وھي كما یلي بترتیب نشر ھذه 

 :الكلمات

 .العّالمة المفضال الشیخ عبداهللا صالح الفارسي من كبار علماء زنجبار

المدّرس بالحرم المّكي وسفیر  )رحمھ اهللا(العالم الُمحّدث اُألستاذ عبد الحمید الخطیب
 ) .سابقًا(السعودیة بالباكستان 

 ).أفغانستان(العّالمة الكبیر نعمة اهللا سلجوقي رئیس فخر المدارس بھرات 

 .العّالمة الجلیل اُألستاذ مرتضى العسكري عمید كلیة ُأصول الدین ببغداد، العراق

 .)اهللا رحمھ(الكاتب العالم المحقق اُألستاذ إسماعیل مظھر 

 .)رحمھ اهللا(الكاتب الكیبر اُألستاذ طاھر الطناحي محرر مجلة الھالل 

أّما كلمة الدكتور طھ حسین فقد جعلناھا مقدمة للطبعة الثالثة من كتاب أضواء على 
 .السّنة



وأّما سائر من تفضلوا علینا برسائلھم الخاصة فنسدي لھم خالص الشكر ونعتذر عن ذكر 
 .أسمائھم فیما ذكرنا

 

 تنبیھ

أعرضنا ھنا عن نشر أسماء أسانید الكتاب ومصادره، اكتفاء بنشرھا في الطبعة الثالثة 
ھذا یعتبر جزءًا مكمًال لھ وتمامًا علیھ ـ وما ) شیخ المضیرة(من كتابنا األضواء، ألن كتاب 

قد أغفلنا ) شیخ المضیرة(الجدیدة من كتاب زاد على ھذه المصادر مما قرأناه لھذه الطبعة 
 .نشره ھنا اكتفاء بذكره في ھوامش الكتاب

 

 المقدمة الفارسیة

الفارسیة التي : ھذه ترجمة مقدمة كتاب شیخ المضیرة الذي ُترجمت طبعتھ اُألولى باللغة
 .)610(وعدنا بنشرھا في مقدمة الكتاب

 

 باسمھ العزیز

أبي ُھریرة أحد أصحاب  )611(الكتاب الذي بین یدي القارئ المحترم ھو في شرح سیرة
 .)صلى اهللا علیھ وآلھ(األكرم الرسول 

إّن اإلحاطة بتاریخ حیاة أبي ُھریرة وخصوصیاتھ كرجل ُعرف في التاریخ ... 
مع بالغ (، بل صحابي كبیر )صلى اهللا علیھ وآلھ(اإلسالمي بأّنھ أحد أصحاب النبّي األكرم 

والھ ، الذي غّصت كتب أھل السّنة بمروّیاتھ ـ واإلطالع على دقائق سیرتھ وأق)األسف
وإدراك مدرستھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأفعالھ كشخص كان لھ فخر مصاحبة نبي اإلسالم المعظم 

على غایة من األھمّیة سواء من الناحیة التاریخیة واألخالقیة، أو من حیث الوقوف على 
النتائج المذھلة فیما یخص روایتھ لبعض األحادیث، التي بین یدي المسلمین المنسوبة إلى 

، أو لنواح أخرى ـ إّن ھذه اُألمور كّلھا دفعتني إلى المبادرة )صلى اهللا علیھ وآلھ(األكرم  النبّي
وروایاتھ لكي یوضع في ) أبي ُھریرة(بترجمة ھذا الكتاب الذي یعتبر خیر معرف لشخصیة 

 .متناول أھل التحقیق

                                                           
الن محّمد إسحاق الفقیھي السكرتیر األّول بالسفارة األفغانیة بالقاھرة، وأسعد لقد تفضل بترجمة ھذه المقدمة اُألستاذان الفاض) 610(

 .فشكرًا لھما شكرًا جزیًال. عبدالجبار الكبیبي المستشار الثقافي المساعد بسفارة الجمھوریة العراقیة بالقاھرة
حذفنا من ھنا عبارة شدیدة من عنوان الكتاب وإن كان ال تثریب علینا في إبقائھا اتباعًا لسنة النقل وكذلك حذفنا سطور من ) 611(

 ...المقدمة، حتى ال نثیر غضب ضّیقي الصدر الذین ینفرون من كّل ما ال یرضیھم من القول ویلعنون قائلھم لعنًا كبیرًا



لسّنة بما لھ من ال ریب في أّن أبا ُھریرة بطل ھذا الكتاب یتمتع باحترام شدید بین أھل ا
، وبأّنھ ناقل وراو لكثیر من أحادیث النبّي في )صلى اهللا علیھ وآلھ(شرف مصاحبتھ للرسول األكرم 

أضواء على (مختلف المواضیع، ولذلك فإّنھ حینما تعّرض مؤلف ھذا الكتاب، وكتابھ اآلخر 
ن والمزیفین ـ الذي احتوى حقائق ھامة مذھلة عن الحدیث، وعن الوضاعی) السّنة المحّمدیة

ثار حولھ جدل ونقاش مریران سواء في مصر أو في سائر األقطار اإلسالمیة العربیة التي 
أغلب أھلیھا من أھل السّنة، وأصبح موضع ھجوم ونقد وانتقاص وتجریح من ذوي العقول 
 المتحّجرة والجمود الفكري من كلِّ فئة وطائفة، ألّنھ قد تجّرأ ـ وعلى غیر المألوف ـ لنقد

، وتجاسر على وضعھ تحت منظار النقد )صلى اهللا علیھ وآلھ(واحد من صحابة الرسول األكرم 
والتحلیل الجريء، وعلل وحقق ودقق جمیع روایات أبي ُھریرة الغزیرة التي رواھا عن 

وعرض شخصیتھ ومروّیاتھ لموجة عاتیة من النقد والتجریح  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 
 .واإلعتراض

دیھي أّن إقدام المؤلف على مثل ھذا العمل الذي قد یبدو ألّول وھلة في ھذه البیئة أمرًا وب
ألّنھ یعد لطمة قاسیة لعقائد ُأناس ظّلوا زمنًا ) على أقل تقدیر(أو لیس بالسھل ! غیر صحیح

طویًال یشیعون أبا ُھریرة بنظرات التقدیس واإلحترام مؤمنین بصدق روایاتھ، ویتقبلونھا 
 حسنًا، یضاف إلى ذلك أّن ھذا العمل ُیَعّد ھجومًا مثیرًا على واحد من أصحاب النبّي قبوًال

كان لھ شرف صحبتھ ولو لمّدة قلیلة، ولكن المؤلف لم یكن لیغیب عن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(األكرم
ذھنھ ما أحدثھ التقدم العلمي والعقلي والفكري في عالمنا المعاصر من تطورات وانقالبات 

شؤون الناس وفي جمیع المیادین خصوصًا بعد أن عرضت لتغیرات واتجاھات جدیدة  في
في عقائدھم وعاداتھم وآدابھم حّفزت نتیجة لھذا اُألسلوب في التفكیر أكثر الناس لكي یھبوا 
لتمحیص كّل ما یقع تحت أنظارھم وال سّیما فیما یتعلق منھا بالعقائد الدینیة، والموضوعات 

بحثوا عن أصل كّل شيء ومنشئھ، ویقفوا على سببھ وعلتھ، ولیسألوا عن دلیلھ المذھبیة، ولی
 .وبرھانھ ومستنده

إّن ھذا الكتاب یدل على صدق معتقد المؤلف وأمثالھ ممَّن یضمون بین حنایا أضلعھم 
 إحساس الغیرة على الدین اإلسالمي ویتعلقون بأھداب

غرضین والمنتقصین، خصوصًا أّن كثیرًا شریعتھ، وأّنھم یقفون بالمرصاد للمعاندین والم
منھم على حّق في بعض ما یأخذونھ على الدین، مّما ال ینطبق ومنطق العقل، أو العلم مّما ال 
یصح أن یسكتوا أو یقفوا حیالھ مكتوفي األیدي، ویكتفوا باإلستماع إلى اعتراضات 

الدین متقبلین سیول  المعترضین، ومآخذ المغرضین، ویستمرئوا طعون الطاعنین من أعداء



الشتائم بمستقبح األلفاظ، راضین ألنفسھم عار شماتة األعداء ممَّن حجمت عنھم سحب 
 .أوھامھم وأخیلتھم شمس الحّق المشرقة علیھم

وعلى ھذا األساس، وألجل ھذا الھدف، اقتحم المؤلف الفاضل ھذا المیدان لیمّحص الحّق 
ة، لیمّزق الستر عن وجھ حقیقة ھامة فیما المحض بمستمسكات رصینة، واستدالالت متین

یتصل بأبي ُھریرة وأحادیثھ، ذلك الذي ظلَّ طوال القرون والعصور اإلسالمیة الماضیة 
 .مغطى بغطاء من العقائد البالیة تحكي قدسیتھ

حّقًا نھض المؤّلف لیدافع بھذا الكتاب عن الحرم الُمقّدس للدین اإلسالمي، وعن شخصیة 
إذ لم یكن الحدیث الّنبوي إّال الرابطة المباشرة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ل اهللا األكرم عظیم الشأن رسو

 .بین الرسول وحیثیتھ ودینھ

جھاده الدیني، وصیانتھ لقدسیة سّید المرسلین،  ونحن لنحمد للمؤلف ھذا العمل البار في
رة، وإشارتھ إلى أن وتبیانھ الحقیقة لكلِّ من أخذوا على أنفسھم حمل مثل ھذه الرسالة الخطی

خیر المسلمین وصالح أمرھم ال یمكن أن یكون إّال بجھاد األعداء المتربصین في مثل 
عالمنا المتكالب بعد تجھیز المجاھدین بأسلحة العلم والمنطق والعقل، وبُأسلوب البحث 
 والتحقیق والتتبع، لحمایة تلك الفرق والمجموعات التي تتھاوى زمرًا متتالیة لتسقط في
غیاھب انحراف العقیدة بسبب الخدع والتھویش الماكر الذي تعّرضت لھ أمدًا طویًال، إذ ال 
ینحصر الجھاد في اإلنشغال فقط بتلك الفئة من الناس التي اختارت العزلة وآثرت العافیة 
ونأت عن األعداء الماكرین والتزمت الصمت، ولم تعد تھتم بالتحوالت والثورات الفكریة 

 .المعاصر، ولم تتأثر بما جد فیھ، وبقیت كما كانت وستبقى كذلكفي عالمنا 

إّن المؤّلف المحترم قد أظھر في ھذا الكتاب ما كانت علیھ شخصیة أبي : وخالصة القول
ُھریرة، مّما یجب أن توصف بھ فعًال، وبین استھتاره في نقل الحدیث، وإفراطھ في كثرة 

، وانتھى المؤلف إلى إثبات الھدف الُمعّین، )لیھ وآلھصلى اهللا ع(المروّیات عن الرسول األكرم 
 الذي قام من أجلھ أبو ُھریرة بانتحال

بعض األحادیث ونقلھا، ألغراض خاصة، كما أشار من طرف خفي إلى ما یجب على كلِّ 
مسلم تلقاء أعداء الدین األذكیاء من األجانب، وكیف أّنھم یحتالون إلفساد األخالق وتحریف 

لزلة العقائد، لسلب القدرة المعنویة والمادیة من المسلمین لكي ینفذوا بعدھا إلى األفكار وز
أھدافھم المشؤومة عن غیر الطرق التي قد یحس اإلنسان غرابتھا فینكر علیھم أقوالھم 
وأفعالھم، أو یفلت منھا مّرة واحدة بعد أن یّطلع على أھدافھم اآلثمة، بل غالبًا ما یتسّللون كما 

میكروب عن طریق الطعام المستساغ أو الشراب الطھور، لیستحیل دمًا یھاجم یتسلل ال
الجسد والروح دفعة واحدة، وھذا یقتضي حنكة وكیاسة یأنسھا الناس، ومن ھنا مزجوھا 



بأقدس المعتقدات، ولیس أقرب وال أسلم للوصول إلى ذلك من الدین والمعتقدات الروحیة، إذ 
إصالحیة على أساس من العقل الصحیح، والعلم النافع، أّوًال  من المحال أن تقوم نھضة دینیة

وقبل كّل شيء، إذ أّن الدین بال ریب ھو دواء كّل داء یمكن أن یصیب المسلمین على أن 
یسلك بھ طریقًا صحیحًا وبُأسلوب علمي ُمستدّل بالمنطق متساوق مع قانون العقل وطرق 

 التحقیق، وبھذا وحده یمكن

 .والصالحأن یؤمن الفالح 

فقد سّجلوا مثل أحادیث أبي ُھریرة وكّل َمن لّف لّفُھ، وسّجلوا كّل األحادیث أّیًا  كان 
راویھا مستھدفین من وراء ذلك أغراضًا یقصدونھا، ألّن مثل ھذه األحادیث واآلثار سواء 
منھا تلك التي ُأحتسبت من اإلسرائیلیات التي ُأخذت عن كعب األحبار ووھب بن منبھ 

ابھم من الیھود المخّربین أو ناشري آثار الیھود، تلك التي ال یقّرھا عقل حصیف أو وأضر
منطق سلیم، بلھ ما أثبتھ العلم والتجربة من بطالن أغلبھا، صراحة غیر مؤیدة إّال من األیدي 
الملوثة الحاقدة، ولیس لھا من نتیجة سوى وضع سالح بتار قاطع لمعتقداتنا بعد أن أخذوھا 

ا نحن لیلّطخوا بھا دیننا اإلسالمي الُمقّدس الذي احتوى أسمى التعالیم البشریة، من أیدین
وأروع المثل العلیا وأبقى الشرائع القانونیة خلودًا لبني اإلنسان، فیبدو بعدھا لنا وألعدائنا 
ضحًال تافھًا ولتمتد بعدھا ألسنة الفحاشین والمشتغلین بالقذف والسباب، أبعدنا اهللا عن ھاویة 

 .الجھل والضالل، وھدانا إلى الصِّراط المستقیم

 

 مؤلف ھذا الكتاب

 )612(العّالمة الُمبّجل الشیخ محمود أبو رّیة مؤلف ھذا الكتاب أحد علماء أھل السّنة
م شھرة بحریة الرأي وقّوة اإلرادة والشھامة في مناصرة الحقیقة األجالء في مصر وأكثرھ

والذود عن اإلسالم ـ وقد تعرَّض ھذا الداعیة المبشر بحقائق اإلسالم الُمحّرض بشدة على 
التمسك بُأسس الدین القویمة التي یقوم علیھا وحدھا صّرح السعادة ـ لحملة طعن ظالمة من 

في ھذه الحملة مشایعتھ الصادقة واحترامھ المؤكد آلل السطحیین وقلیلي التفكیر، وزاد 

                                                           
ا ال نشكر للسید المترجم المفضال ما أضفاه علینا بأدبھ الكامل من ثناء طیب وأوصاف ال نستحقھا، ونذكر لھ وللناس جمیعًا أّنن) 612(

وال شیئًا آخر یقابلھا من سائر الفرق أو المذاھب التي استحدثت بین المسلمین لتعریفھم، وبخاصة ) أھل السّنة(نعرف شیئًا اسمھ 
عام (فإن وصف أھل السّنة ھذا لم یكن معروفًا قبل معاویة بن أبي سفیان، وقد استحدثوه في عھده في العام الذین وصفوه بأّنھ 

للسیاسة لعنھا اهللا، وما كان إّال عام الفرقة، وُأصّرح كذلك بأّني وقد قضیت ما قضیت من عمري في الدرس نفاقًا ) الجماعة
والتحصیل ـ ما زلت أطلب العلم وال أعدُّ نفسي من الذین یسمیھم الناس علماء، ُأولئك الذین یستغلون، لمآربھم الشخصیة، ھذا 

 .اللقب عند الدھماء



إلى جانب ما رماه بھ بعض شیوخ األزھر وعلمائھ من التشّیع والرافضیة، حّتى )613(علّي
ھاترة والحقد، كما یذكر ذلك المؤلف ذاتھ في وصل األمر بینھم ألعنف صور المجادلة والم

الشھریة التي تصدر في لبنان تحت عنوان ) النھج(مقالة نشرت في عددین من مجلة 
بّین فیھا دقائق ھذا الخالف وردوده علیھ بقلم ساحر وبیان متین نحجم ) قضیتي مع األزھر(

التي نحن أحوج ما یكون لمثلھا عالمنا  )614(عن نقلھا مخافة اإلطناب وحفظًا لوحدة الكلمة
اإلسالمي في ظروفنا الراھنة، ولئال نأتي بعكس المراد من ترجمتنا لھذا الكتاب سائلین اهللا 

م وحدة الكلمة العلي ومتشفعین بالنبّي األمین وآلھ الطاھرین أولیاء اإلسالم علیھ السال
 .والرفعة والنصر المبین لجمیع المسلمین تحت رایة اإلسالم الخّفاقة

ونرى لزامًا علینا في الختام أن ُنقّدم غایة اإلمتنان للعالم الجلیل والَحبر النبیل حّجة 
اإلسالم والمسلمین السید آقا سید رضا صدر دامت أفضالھ، الذي تفّضل مشكورًا ـ بعد 

تاب النافع وإدراك ما فیھ ُمحّرضًا لتعمیم نفعھ بالترجمة ـ بإضافة ما وضعھ مطالعة ھذا الك
بین أیدینا من التعریف بمؤلف ھذا الكتاب، سائلین لھ طول العمر والتأیید، إذ لو كتب لي 

 :شرف فضل في ھذه الترجمة فإّنما ھي لھ أّوًال

 بكاھا فقلت الفضل للمتقدم*** ولكن بكت قبلي فھیج لي البكا 

*   *   * 

 

في طبعتھ اُألولى التي دبجھا قلم ) شیخ المضیرة(ھذه ھي الترجمة البلیغة لمقدمة كتاب 
بطھران ) كتابفروشي محّمدي(العّالمة المفضال محّمد وحید كلبایكاني ونشرتھا مكتبة 

 .عاصمة بالد فارس

  الفھرس

                                                           
 ).صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن حب آل البیت والتشیع لھم لفرض على كل مسلم مؤمن برسالة محّمد ) 613(
الرغبة الكریمة التي أبداھا السید المترجم حذفنا من الطبعة الثالثة من كتاب األضواء ما كنا نشرناه عن موقف  من أجل ھذه) 614(

األزھر مّنا، وكنا نظن أّن ذلك قد یذھب ما في صدورھم من ضغن أو یخفف منھ، ولو قلیًال، ولكّنا ما لبثنا أن وجدنا بعض أساتذة 
 .وال حول وال قوة إّال باهللا; تبًا یرموننا فیھا بالجھل والفسوق كلیة ُأصول الدین باألزھر یصدرون ك



  *** 
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 75… )صلى اهللا علیھ وآلھ(إقصاء أبي ُھریرة إلى البحرین ومّدة صحبتھ للنبّي

 78… اضطرابھم في أخبارھم

 87… جبن أبي ُھریرة

 89… سبب إقصاء أبي ُھریرة عن المدینة

 94… سیرتھ في والیتھ

 99… طرفة

 101… سنة عمر في استعمال الوالة

 103… وقفة قصیرة مع عمر

 104… مثل الوالة اُالمناء

 105… سیرة حذیفة بن الیمان

 106… سلمان الفارسي

 106… عبداهللا بن رواحة

 107… أخذ أبي ُھریرة عن كعب األحبار

 108… كیف اتصل أبو ُھریرة بكعب األحبار وتتلمذ علیھ

 112… كیف كان یتلقى عن كعب األحبار

 113… »!النیل، وسیحان، وجیحان، والفرات من أنھار الجّنة«: حدیث

 113… صدور ھذه األنھار من الجّنة ُاسطورة قدیمة

 116… حدیث خلق اهللا التربة یوم السبت

 123… البیت وما كان من أمره

 123… عمر ینھى أبا ُھریرة عن الروایة ویضربھ بالدرة علیھا

 126… ھنا وقفة مھّمة



 129… لم یظھر أبو ُھریرة إّال بعد الفتنة

 130… وقائع لم یحضرھا، ویزعم أّنھ حضرھا

 135… أبو ُھریرة یدلس

 137… التدلیس والمدلسون

 138… الحدیث المدلس

 138… لتدلیسحكم ا

 140… الحدیث المرسل

 142… مراسیل الصحابة

 143… أبو ُھریرة لیس كغیره من الصحابة بل لھ وضع خاص

 146… تناقض رجال الحدیث

 147… كثرة أحادیث أبي ُھریرة

 149… لوال روایتھ

 149… أبو ُھریرة أكثر الصحابة تحدیثًا

 152… كیف سوغ أبو ُھریرة لنفسھ ما یروي ما یشاء

 153… رواه كبار الصحابةما 

 153… ما رواه أبو بكر

 154… ما رواه عمر

 154… ما رواه علّي

 155… ما رواه عثمان

 155… الزبیر بین العوام

 156… عبد الرَّحمن بن عوف

 156… ُابي بن كعب

 157… زید بن ثابت األنصاري

 157… ما رواه سلمان الفارسي

 159… طلحة بن عبیداهللا

 159… معاذ بن جبل األنصاري الخزرجي البدري

 159… شیئًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(أصحاب كبار لم یرووا عن النبّي

 160… مالحظة دقیقة لَمن یفھم

 161… اّتھام الصحابة ألبي ُھریرة



 161… أكذبھ عمر وعثمان وعلّي وعائشة وغیرھم

 162… !!وقال خلیلي! حدَّثني خلیلي: كان أبو ُھریرة یقول

 163… )رضي اهللا عنھ(أبو ُھریرة أكذب الناس ھكذا یقول علّي 

 164… أبو ُھریرة یشھد بأّن عائشة أعلم منھ وأفقھ

 165… قّصة حدیث من أصبح ُجنبًا

 170… حدیث الشعر

 171… حدیث ال عدوى وال طیرة والھامة

 172… كان أبو ُھریرة عندما یرید شیئًا یضع لھ حدیثًا

 173… ابة على أبي ُھریرة وموقف التابعین منھانتقاد ما بین الصح

 176… أبو حنیفة وأصحابھ

 179… حتى المعتزلة

 179… التحّفظ من حدیثھ

 180… وماذا بعد ذلك؟

 183… !اعتراف أبي ُھریرة بأنَّھم كانوا یكذبونھ

)صلى اهللا علیھ وآلھ(أبو ُھریرة یعترف كذلك بأنَّھ لیس على الحال التي فارق علیھا محّمدًا

 …184 

 184… التھكم بھ والسخریة منھ

 185… أّول راویة اتھم في اإلسالم

 186… )ص(جزاء الكذب على رسول اهللا

 187… دولة بني ُأمّیة وكیف نشأت

 188… جذور اُالمویة

 189… ما كان بین بني ُأمّیة وبني ھاشم في الجاھلیة

 194… ما قالھ الجاحظ في ذلك

 195… ما كان من یزید

 197… أبو سفیان بن حرب

 199… عثمان بن عفان

 202… ظھور العصبیة الجاھلیة في أّیام عثمان

 203… بعد مقتل عثمان

 207… معاویة بن أبي سفیان



 208… معاویة وحروب الجمل

 208… انصراف معاویة إلى أوالد علّي بعد قتل أبیھم

 211… یزید والحسین

 211… !لھكیف قتل الحسین وأھ

 215… !!كانت مؤامرة مدّبرة

 218… قول عائشة في تولي معاویة الملك

 219… قول الشافعي

 219… قول الحسن فیھ

 221… معاویة وكیف كان یحكم

 222… معاویة یھدم بناء الحكم اإلسالمي الصحیح

 223… وقال الدكتور أحمد أمین وھو یتكلم عن الحكم اُألموي

 223… معاویة في میزان العقاد

 225… الذین یزّیفون التاریخ

 227… الناس مع معاویة

 229… عبادة بن الصامت

 231… قیس بن سعد مع معاویة

 233… بین األحنف ومعاویة

 236… المسّور بن مخرمة مع معاویة

 236… ملحة

 240… )صلى اهللا علیھ وآلھ(نشأة اإلختراع في الروایة والوضع على رسول اهللا

 242… معاویة ھو الذي أحّدث القصص

 244… ھل كان معاویة من كّتاب الوحي؟

 247… تشّیع أبي ُھریرة لمعاویة

 249… كیف اتصل أبي ُھریرة بدولة بني ُأمّیة

 251… ـ حدیث بسط الثوب 1 

 258… ضعف ذاكرة أبي ُھریرة  

 261… ـ حدیث األوعیة 2 

 264… كیس أبي ُھریرة  

 268… ـ حدیث المزود 3 



 274… بعض ما قدمھ أبو ُھریرة إلى آل أبي العاص وبني ُأمّیة

 275… أبو ُھریرة یشھد على علّي بأّنھ یحمي قتلة عثمان

 280… !أھل الغرب، ودمشق

 280… حسن وجھ معاویة

 280… أبو ُھریرة وھند

 281… وقصة غریبة

 281… معاویة یحدث صالة موقوتة من أجل ھواه وأبو ُھریرة یؤصلھا لھ

 282… )رضي اهللا عنھ(أبو ُھریرة یضع أحادیث على علّي 

 284… كیف یفعل التعّصب والحرص على الدنیا

 285… جزاء من یداخل السلطان الظالم

 287… أیادي بني ُأمّیة على أبي ُھریرة

 289… أشره وبطره

 291… أمثلة مّما رواه أبو ُھریرة

 296… حدیث الذباب

 297… معركة الذباب

 305… التخفیف عن داود

 305… توكیلھ بحفظ زكاة رمضان

 306… اهللا یمسح ظھر آدم

 306… مانع الزكاة یوم القیامة

 306… كیف ُیحشر الناس یوم القیامة؟

 307… !أحادیث متناقضة

 307… إذا نودي للصالة أدبر الشَّیطان؟

 307… !)صلى اهللا علیھ وآلھ(عفریت مع النبّي

 308… التثاؤب من الشَّیطان

 308… اهللا یحّب العطاس ویكره التثاؤب

 308… صیاح الدیكة ونھیق الحمار

 308… طھ ویس: اهللا یقرأ

 309… الفرات یحسر عن كنز من ذھب

 309… ومن أحادیثھ الغریبة



 310… لم ُسّمي الخضر؟

 315… وفاة أبي ُھریرة

 316… !تنبیھ وتحذیر

 318…  فیما یجب اتخاذه نحو الروایات والتحّفظ من األحادیث

 327… الذي خرج أخیرًا باسم الخطیب العجاج) أبو ُھریرة(إلمامة عابرة بكتاب 

 333… خرافة الطفیل بن عمرو الدوسي

 335… قصة الطفیل بن عمرو، وخرافاتھ

 337… من ھو ھشام الكلبي ھذا؟

 340… اُالسطورة تضع أفائك

 342… :ُھریرة وفتواهعلم أبي 

 344… جھل وجمود

 345… الطعن في أبي ُھریرة ـ ذریعة للطعن في غیره من الصحابة

 346… ترھیب صبیاني

 347… غرور

 348… خاتمة تذروھا الریاح

 350… رّدنا على الشیخ محّمد أبو زھرة

 350… قالت ھذه المجلة

 357… كلمتان نفیستان

 358… إلى علماء اإلسالم في جمیع األقطار

 360… معذرة

 362… للتاریخ

 363… تنبیھ

 363… المقدمة الفارسیة

 364… باسمھ العزیز

 368… مؤلف ھذا الكتاب

 371… الفھرس

 تم تصحیح انشاء اهللا


