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 موقف المستشرقين من رواة الحديث من خالل دائرة المعارف اإلسالمية
 خليصة مزوز                                                                                          

     طالبة دكتوراه جامعة األمير عبد القادر
 :صالملخ  

متثل خالصة اجلهد االستشراقي خالل القرون  وهي، شراقية عن اإلسالمستتعّد دائرة املعارف اإلسالمية من أكرب الدراسات اال
وكثر الكالم فيها ، وقد تناولت هذه املوسوعة مجلة من املباحث احلديثية بالطعن والتشكيك وبث الشبهات، امليالدية الثالثة األخرية
، "هريرة  أيب:"املسلمني مثل وخاصة أولئك الذين هلم دور بارز يف رواية احلديث وحفظه ونشره بني، نبويةحول رواة األحاديث ال

وغاية هذا كله إقصاء السنة النبوية ، وقوة حفظهم وإمامتهم، فطعنوا يف صدقهم وأمانتهم ورواياهتم، "ابن شهاب الزهري رمحه اهلل"و
معتمدين يف ذلك على الكذب والتحريف والتزييف وقلب ، اإلسالميوتشكيك املسلمني يف األصل الثاين من أصول التشريع ، الشريفة
                                                                           .يوبعيدة كل البعد عن التحقيق العلم، فكانت نتائج أحباثهم جمانبة للصواب، احلقائق

 
Abstract: 

The Islamic Encyclopedia is one of the greatest Oriental studies about Islam, and it 

represents a summary of the Oriental effort during the last three centuries AD. This 

encyclopedia has dealt with a series of Hadith subjects with slander, discredit and transmitting 

suspicions. It contains a lot of talking  about the narrators of the prophet talks, especially those 

who had a most important role in narrating, saving and distributing the prophet talks, for 

example: Abu Hurairah, and Ibn Shihab az-Zuhri. So they slandered their trueness, narrations, 

memorizing and leadership. The target of all of that is to exclude "as-sunnah an-nabawiyyah" 

and to make Muslims discrediting the second origin of Islamic legislation, depending on lying, 

distorting, falsifying and reversing the facts. So their results were not right, and far from the 

academic verification. 
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 :المقدمة

ُلو َعلَيأِهمأ آَيَ اتِِه َوُيزَكِّيِهمأ َوُيَعلُِّمُهُم  ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلأُمِّيِّيَن رَُسوًلا ِمنأُهمأ   احلمد هلل رب العاملني الذي قال يف حمكم تنزيله يَت أ

لُ َلِفي َضَلٍل ُمبِينٍ  َمَة وَِإنأ َكاُنوا ِمنأ قَب أ  .(1) الأِكتَ اَب وَالأِحكأ

قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال »:والصالة والسالم على أشرف املرسلني الذي قال خماطبا ألمته 
ونفوا عنه حتريف الغالني ، موساروا على هنجهم ومتسكوا بدينه، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين جاءوا من بعدهم.(2)«هالك

 :أما بعد، وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني
جتّلى ذلك يف حتقيق الرتاث اإلسالمي ، هتمام الغريب باإلسالم وعلومه منذ وقت مبكر على يد طائفة من املستشرقنيلقد ظهر اال 

للمسلمني وكان اهلدف من ذلك كله تقدمي الدين اإلسالمي ، املوسوعات العلمية يف خمتلف العلوم اإلسالمية إنتاجو ، وفهرسته ونشره
تعد من أكرب الدراسات االستشراقية واليت ، "دائرة املعارف اإلسالمية"فكان من أبرز إنتاجهم ، حسب التصور الغريب ولغري املسلمني 

خالصة فيها وقدموا ، حدب وصوبتداعى هلا املستشرقون من كل أشرفت عليها مؤسسات عاملية وفق خطط منظمة ، عن اإلسالم
والسالم واملطلع على هذه الدائرة جيد أهنا تناولت السنة النبوية الشريفة وصاحبها عليه الصالة ، جهودهم من خالل تصوراهتم وأهدافهم

 .فضال عن املوضوعية واإلنصاف، وشبهات مضللة فباينت يف طرحها الصواب واحليادية، فقدمت معلومات خاطئة، بالطعن والتشكيك
واإلمام بن  بو هريرة أ :الصحايب اجلليل:أخص بالذّكر، الشبهات اليت أثاروها حول رواة احلديث مناقشة ارتأيتوألمهية ما ذكر 
 :فاقتضى مين ذلك أن أتناول النقاط اآلتية، اهللشهاب الزهري رمحه 

 .التعريف باالستشراق وبدائرة املعارف اإلسالمية:أوال
 :شبهات املستشرقني حول رواة احلديث :ثانيا

 -–أبو هريرة -1      
 -رمحه اهلل–بن شهاب الزهري ا-2      

                                                           
 .  "22"سورة اجلمعة، اآلية_( 1) 
 .34:رقم، 1/11، املقدمة، بريوت، دار الفكر، حممد فؤاد عبد الباقي:حتقيق، السنن:ابن ماجه_   (2) 

  .13132:رقم، 22/413ه، 1322، مؤسسة الرسالة، 2األرنؤوط، ط شعيب:حتقيق، املسند، أمحد  -     
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 .االستشراق وبدائرة المعارف اإلسالميةبالتعريف :أوال
 :تعريف االستشراق /1

ويطلق على كل من يبحث يف أمور الشرقيني وثقافتهم ، تعبري يدل على االجتاه حنو الشرق ((orientalism »:االستشراق
واليت تشمل حضارته وأديانه ، ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل يف إجراء الدراسات املختلفة عن الشرق اإلسالمي، وتارخيهم

وعن  العامل اإلسالمي بصورة خاصة معربا ، ولقد أسهم هذا التيار يف صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة.وآدابه ولغاته وثقافته
 .(1)«عن اخللفية الفكرية للصراع احلضاري بينهما

 :تعريف دائرة المعارف اإلسالمية/ 2
كتبها كبار املستشرقني املتخصصني يف جمال الدراسات ،  دائرة املعارف اإلسالمية إنتاج موسوعي حول تعاليم اإلسالم وتارخيهتعترب 
، واألملانية، والفرنسية، اإلجنليزية صدرت باللغة، فهي بذلك متثل خالصة الفكر االستشراقي مرتبة على شكل مواد معجمية، اإلسالمية

جملدات  ةم يف أربع1014ومت إجناز طبعتها األوىل سنة ، م1021بدأ تأليفها سنة ، األردية والرتكية وغري ذلكوترمجت إىل العربية و 
وكان اجمللد الواحد يتألف من قرابة ألف وأربعمائة ، اإلجنليزيةو ، األملانية، الفرنسية:وبثالث لغات، ضخمة مع ملحق هبا

 .(2)صفحة"1322"
كما متيز ،  األولمتيز هذا اإلصدار بالتفصيل واإلسهاب واإلضافة والتعديل مقارنة باإلصدار ، م1093واإلصدار الثاين سنة 

عرب ال جمموعة من الباحثنيوشارك يف كتابة مواّدها ، بإسناد مهمة اإلشراف على كل جزء من أجزاء الدائرة إىل مستشرقني معينني
 .(3)بشكل واضح
 :خرجت يف ثالث طبعاتجمموعة من الباحثني فبت دائرة املعارف هذه على يد وقد عرّ 

اشتملت على مواد من ، كل جملد يقارب مخسمائة صفحة،  يف مخسة عشر جملدا، م1044بدأ إخراجها سنة:الطبعة األوىل-  
 .وطبعتها دار الفكر بالقاهرة" عاريف باشا"وبالتحديد مادة، جزاء من حرف العنيأحرف األلف حىت 

من حرف األلف حىت  بدأت، كل جملد يقارب ستمائة صفحة،  م يف ستة عشر جملدا1010خراجها سنةإبدأ :الطبعة الثانية-

                                                           
  . .2/123املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة، إصدار الندوة العلمية للشباب اإلسالمي، الرياض، _ ( 1)
   (.بتصرف) 113تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا، ص: حممود مقداد:انظر _( 2)
  .22، القاهرة، دار الشعب، املقدمة، ص2دائرة املعارف اإلسالمية، ط_ ( 3)
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 +.بالرمز على الطبعة األوىل ورمزوا للمواد املضافة، أجزاء من حرف اخلاء
، ة عن طريق مركز الشارقة لإلبداع الفكري بالتعاون مع اهليئة املصرية للكتابلثة الثاعصدرت الرتمجة الكاملة للطب:الطبعة الثالثة-

ومتيز هذا اإلصدار باالعتماد على اإلصدارين األولني املرتمجني مبا فيهما من تعليقات مع اختصار كثري من ، وتقع يف ثالثة وثالثني جملدا
» : يقول املشرف على نشر اإلصدار يف مقدمته على املوسوعة.الوقت احلايل بدو غري ذات أمهية يفتاملواد واملعلومات والتعليقات اليت 

وحذفنا املواد اليت تبدو غري ذات أمهية مثل أمساء بعض الشعراء والشخصيات أو ، فقط على املواد ذات األمهية الكربى واألساسية زنرك
مصاحبا هلذه الطبعة اجلديدة من هذا " موجز"ومن هنا كان وصف  ،األماكن اليت ال متثل أمهية خاصة بالنسبة ملسرية احلضارة اإلسالمية

 .(1)«العمل
، واحنراف عن املنهج العلمي، وعلى ضرورة اليقظة واحلذر مما حتويه من تشويه لتعاليم اإلسالم، ه العلماء على خطرهاوقد نبّ 

هو معجم لفقه طائفة من علماء اإلفرنج؛ خلدمة ملتهم ...» :(2) قال حممد رشيد رضا، إىل كثري من األخطاء العلمية والتارخيية باإلضافة
مل يرتكوا شيئا من " دائرة املعارف اإلسالمية"ذلك بأنه هؤالء امللفقني هلذا املعجم الذي مّسوه .....ودوهلم املستعمرة لبالد املسلمني

ويف ...إال وصّوره لقرّاء معجمهم مبا خيالف صورته الصحيحة، وال من مناقب رجاله، وال من فضائله وال من شريعته، عقائد اإلسالم
، بل ألجل بيان آرائهم وأهوائهم، أهنا مل تكتب لتحقيق املسائل التارخيية والعلمية لذاهتا: أمهها، هذه الدائرة عيوب علمية وتارخيية

 .(3)«عليه..واإلعالم مبا سبق هلم ولعلمائهم فيها من حبث وطعن يف كتبهم ورسائلهم املتفرقة
وقد كتبها جهابذة التبشري ، ولذلك فهي تنضح باحلقد والتعصب والشكوك واالضطراب»يقول أنور اجلندي بعد أّن بنّي هدفها و 

وقد لفت الباحثون املنصفون النظر إىل أخطاء دائرة املعارف عندما أراد أن يرتمجها نفر ، واالستشراق ومحّلوها كل خصوماهتم وأحقادهم
من الكتاب يف الثالثينيات فقد تصدى هلم أكثر من باحث منصف يعارض خطتهم ويطالبهم بتصحيح تلك األخطاء يف صلب 

ن احلقائق على القارئ املتعجل الذي ال يعىن بالرجوع إىل ولكنهم اكتفوا بالتعليق على هذه الشبهات يف اهلوامش ففوتوا كثريا م، البحث
 .(4)«اهلامش

 
                                                           

 (.بتصرف)، (ح-ز )، ص 1، املقدمة4 دموجز دائرة املعارف اإلسالمية، إص: رنظا_ ( 1)
وحنمد اهلل أن هنض  جيب أن نشكرها هلم بالقول والفعل، إلينا ملّنة( املعجم: أي)وإن ملن ينقله »: أشاد رشيد رضا يف البداية برتمجة األجزاء األوىل للدائرة فقال_ ( 2)

دائرة املعارف -مث عدل عن هذا الرأي، واعتربها.333ص  44جملد : جملة املنار: ، ينظر«...ألداء هذا الواجب مجاعة منا فشرعوا يف ترمجتها بلغة اإلسالم العامة
 .423، ص 43جملد : ر جملة املنار، من  أضر الكتب ألهنا نشرت من غري تعليق على موادها املشّوهة لإلسالم، ينظ-املرتمجة بالعربية

 .421، ص 43جملة املنار، جملد _ ( 3)
  . 12/ 13مسوم االستشراق واملستشرقني يف العلوم االسالمية، مكتب الرتاث االسالمي، القاهرة، ص _( 4)
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 :شبهات المستشرقين حول رواة الحديث :ثانيا
 ووجهت هلم مجلة من االنتقادات تصب يف جمملها باهتامهم، رواة األحاديث النبوية يف دائرة املعارف اإلسالمية حول الكالمكثر 

لكي تتفق وآراء  ونسبوها إىل النيب ، و الفعلأفاستباح الرواة ألنفسهم اخرتاع أحاديث تتضمن القول ..» :بالوضع يف احلديث فقالوا
كان يعد يف ذلك   شيئا مماحبيث جتعله يقول أو يفعل  وتداوهلا الناس منسوبة إىل النيب، وكثرت األحاديث املوضوعة، العصر التايل

 .(1) «..العصر من األمور املستحسنة
وكان على رأس قائمتهم عاملان كبريان من ، كما وضعوا جمموعة من هؤالء الرواة الثقات موضع الشبهة والتشكيك يف رواياهتم

 :أعالم الرواية مها
 ."-رحمه اهلل-الزهري ابن شهاب " :واإلمام، -"-هريرة  وأب":الصحابي الجليل 

 :--أبو هريرة  -1
تطرق فيها إىل ذكر ، يف دائرة املعارف اإلسالمية مقالة عن أيب هريرة  (2) (Goldziher -جولد زيهمر)كتب املستشرق 

نيب على أن يروي عنه بعد وفاته من األحاديث أكثر مما رواه غريه من للوقد شجعته مالزمته ..»:مث قال، قبيلته وكنيته وقصة إسالمه
وجند بني الذين ، وال ريب أن عددا كبريا منها قد حنل عليه، وتقدر األحاديث اليت تضاف إليه خبمسمائة وثالثة آالف حديث.الصحابة

دهم بعصمة ذاكرته عن الوقوع يف اخلطأ تلك الذاكرة اليت الناس قصة تربر اعتقا قوقد اختل، رووا عن أيب هريرة كثريا من أكابر اإلسالم
ضمن أبو وبذلك ، ثناء حديثهماأه بيده يف برده بسطت بينهما استطاع أن يستوعب هبا عددا عظيما من األحاديث فقالوا إن النيب لفّ 

 .(3) «...هريرة لنفسه ذاكرة حتفظ كل ما مسع
بأنه املتطرف يف " وقد وصفه شربجنر، كل هذه الظروف جتعلنا نقف من أحاديث أيب هريرة موقف احلذر والشك..»:مث قال

 (4) «..حاديث اليت تنسبها الروايات إليه إمنا قد حنلت عليه يف عصر متأخروجيب أن نالحظ أيضا أن كثريا من األ" االختالق ورعا

                                                           
 .احلديث:، مادة 3/442، 1ددائرة املعارف اإلسالمية، إص_ ( 1)
م، وهو أول مستشرق قام مبحاولة واسعة وشاملة للتشكيك يف احلديث النبوي، أصبح أستاذا للغات السامية 1229سنةمستشرق يهودي جمري ولد  _( 2)

الظاهرية منهجهم وتارخيهم، مذاهب التفسري اإلسالمي، دراسات إسالمية، العقيدة والشريعة يف اإلسالم، :م، له العديد من املؤلفات1021م، تويف سنة 1223سنة
  . 13، صم1004، بريوت، دار العلم للمالينيموسوعة املستشرقني، :عبد الرمحن بدوي:ينظر.يةدراسات حممد

  .أبو هريرة:، مادة 1/312، 1ددائرة املعارف اإلسالمية، إص_( 3)
 .أبو هريرة:، مادة 1/312، 1دائرة املعارف اإلسالمية، إصد _( 4)
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بأقل من  وأسلم أبو هريرة قبل وفاة النيب ..»:فيقول يف رأيه عن أيب هريرة  (1) ( J.Robsonروبسون)ويشاركه املستشرق 
ومثة ...ومع ذلك فإنه أكثر من احلديث عن النيب حىت لقد قدرت األحاديث اليت رواها خبمسمائة وثالثة آالف حديث، أربع سنوات

إن اآلخرين كان يشغلهم القيام :"يقول أبو هريرة .باختالفات يسرية وتفسر كيف كان أبو هريرة يكثر احلديث عن رسول اهلل ىرواية ترو 
، ن يبسط رداءه فبسطه مث قال له أن يضمه إىل صدرهأوأن النيب قال له ، كثر مما مسعواأوأما هو فقد لزم النيب ومسع منه ، على أمواهلم

 (2) «..واألحاديث املنسوبة إليه فيها مادة ال ميكن أن تكون صحيحة...بعدفضمه فما نسي حديثا 

(TH.W. Juynboll-جوينبل)وقال 
ولكن ، فرمبا كان ثقة عند قوم، ناواحلكم على قيمة احملدث قد خيتلف اختالفا بيّ »:(3) 

بل إن الثقة ببعض كبار الصحابة مل تكن من األمور املسلمة عند ، ورمبا اعتربوه كاذبا يف روايته، غريهم كانوا يعدونه يف منتهى الضعف
 (4)«وهلذا جند أن الثقة بأيب هريرة كانت حمل جدل عنيف بني كثري من الناس.اجلميع يف أول األمر

قال أبو ، نة النبوية الشريفةوإقصاء شطر كبري من السّ ، إمنا هو حماولة تضليل الناس؛مثل هذه الشبهات  من إثارةواهلدف 
 ويف الّسنة حينا آخر تشكيك املسلمني يف األصل الثاين من أصول التشريع اإلسالمي، يريدون من الطعن يف الصحابة حينا»:شهبة

إذ ، وإذا تشكك املسلمون يف الّسنة وقللوا الثقة هبا استعجم عليهم فهم القرآن ومعرفة حقيقة املراد منه، وتقليل الثقة هبا، وهي الّسنة
 .(5)«وإذا استعجم على املسلمني القرآن فقل على اإلسالم والعروبة العفاء، ة شارحة للقرآن ومبينة لهنالسّ 

ن يف أحاديث أفيما ذكرناه سابقا   ( J.Robsonروبسون)و (Goldziher -جولد زيهمر)فقد زعم كل من املستشرق 
رها قدّ -هذا العدد من األحاديث حفظواملالزمة قصرية فكيف متكن من ، فاملدة قليلة، ال يثبت روايته له ما هوروايات، أيب هريرة 

 . معتمدا على ذاكرته-حديث0033ب
جتهد يف ذلك حىت صار وا، ويتلقى عنه أحاديثه وحيفظها، منذ قدم عليه مهاجرا ينهل من علمه لقد الزم أبو هريرة النيب 

                                                           
األدب، اشتغل عدة مناصب تعليمية، كما عني مشرفا على أموال الكنيسة املتحدة يف شاندون، ومن بني مستشرق إجنليزي، حاصل على شهادة الدكتوراه يف _( 1)

ة املصابيح املسيح يف االسالم، هل تكلم الكتاب املقدس عن النيب حممد، حكايات املسيح ومرمي، بشائر اخلالص يف القرآن، كما توىل ترمجة كتاب مشكا:آثاره
 .129-2/123جنيب العقيقي، املستشرقون، :ينظر.اإلسناد يف احلديث عند احملدثني:عمق التخصص منهاللبغوي، وكتب مقاالت يف 

 .أبو هريرة: ، مادة342-1/322، 4صدإموجز دائرة املعارف اإلسالمية،_( 2)
مث توجه لدراسة الشرق، واللغة العربية اليت توىل تدريسها  م، خترج من جامعة ليدن، وعني قسا بروتستانتيا يف إحدى ضواحيها،1222ولد سنة مستشرق هولندي_( 3)

كتاب التاريخ؛وهو مصنف كبري يف أربعة جملدات، :حىت وفاته، كما عينته حكومته  مرتمجا يف الشؤون الشرقية مجيعها، ومشرفا على خمطوطاهتا، له جمموعة من املؤلفات
اع لعبد املؤمن عبد احلق، وبدأ بنشر النجوم الزاهرة البن تغري بردي فأصدر منه جزأين ومل يكمله، تويف سنة نشر بالعربية مراصد اإلطالع  يف أمساء األمكنة والبق

 .423-2/421املستشرقون، :جنيب العقيقي:م، وينظر1211
 .احلديث:مادة .441-3/449، 1ددائرة املعارف اإلسالمية، إص _( 4)
 .09م، ص1020تاب املعاصرين، مكتبة السنة، دفاع عن السنة ورد شبهات املستشرقني والك _( 5)
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ثالث مائة :بخاري ومسلم منهااملتفق يف ال -0035-ون حديثا نبويافقد روى مخسة آالف وثالمثائة وأربعة وسبع»، أحفظ أصحابه
 .وقيل غري ذلك. (1)« وانفرد البخاري بثالثة وتسعني حديثا ومسلم بثمامنائة وتسعني حديث، وستة وعشرون

؛ألن احلفظ كان من امليزات اليت  حاديثعلى ذاكرته يف رواية األ وذكر مصطفى السباعي أنه ال غرابة وال حمال يف اعتماده 
ومن علم أن البخاري كان ، ويف الصحابة والتابعني ومن كان بعدهم من كان آية عجبا يف سرعة احلفظ وقوة الذاكرة، امتاز هبا العرب

فظ سبعمائة حيوأن أبا زرعة كان ، بأسانيدهاستمائة ألف حديث وأن أمحد بن حنبل كان حيفظ ، بأسانيدها ثالمثائة ألف حديثحيفظ 
 (2) .ن حيفظ أبا هريرة مثل هذا العددأال يستغرب ، حديثألف 

يعزب عن بالنا أن هذه اخلمسة اآلالف والثالمثائة واألربعة والسبعون حديثا الكثري منها ال يبلغ  وأحب أن ال»:وقال أبو شهبة
 (3)« فأي غرابة يف هذا، ولو مجعتها كلها ملا زادت عن جزء، السطرين أو الثالثة

 :أسبابا جعلته يتفوق يف الرواية نوجزها يف النقاط اآلتية -–وقد توفرت أليب هريرة 
 ،منذ قدم مهاجرا إليه سنة سبع من اهلجرةله مالزمته  ،وكثرة للنيب شرف صحبته -1
هو أعلم -أبا هريرة -يعين-يا أبا حممد أرأيت هذا اليماين:جاء رجل إىل طلحة بن عبيد اهلل فقال:عن مالك بن أيب عامر قالف

قال أما أن يكون مسع من رسول  ما مل يقل؟ أو يقول على رسول اهلل ، نسمع منه ماال نسمع منكم، منكم حبديث رسول اهلل 
يده مع  ما مل نسمع وذاك أنه كان مسكينا ال شيء له ضيفا لرسول اهلل  ما مل نسمع فال أشك إال أنه مسع من رسول اهلل  اهلل 

ما ال نسمع  طريف النهار فال نشك إال أنه مسع من رسول اهلل  وكنا حنن أهل بيوتات وغىن وكنا نأيت رسول اهلل ول اهلل يد رس
 .«(4)ما مل يقل   وال جند أحدا فيه خري يقول على رسول اهلل 

 .« (5)حلديثه وأحفظنا يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول اهلل » قال أليب هريرة  وعن ابن عمر 

                                                           
                                     214م، ص1003تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري، شركة دار األرقم ابن ايب األرقم، بريوت، :ابن اجلوزي-: :ينظر_( 1)

 .2/142 م،1029/ه1329، مؤسسة الرسالة، 4سري أعالم  النبالء، ط:الذهيب-
 (.بتصرف)، 421، ص.دار الوراق للنشر والتوزيع، املكتب اإلسالميالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، :مصطفى السباعي :ينظر_( 2)
 .124م، ص1020، مكتبة السنة، 1دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين، ط  _( 3)
هذا حديث :، وقال4243:، رقم ،=9/123دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، كتاب املناقب، باب مناقب أليب هريرة  اجلامع، حتقيق أمحد شاكر،:الرتمذي -(4)

 .حديث حممد ابن إسحاق.حسن غريب ال نعرفه إال من 
 .هذا حديث حسن :، وقال4241:، رقم9/123املصدر نفسه،   _( 5)
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الناس بشفاعتك أسعد قيل يا رسول اهلل من : عن أيب هريرة أنه قال  املقربي،فعن سعيد حرصه على العلم،شهد له بذلك النيب -2
سألين عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من حرصك على يلقد ظننت  يا أبا هريرة  أن ال » : قال رسول اهلل ،يوم القيامة ؟ 

  (1)«سعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال اهلل خالصا من قلبه أو نفسه أ ،احلديث
 :دّل على ذلك ما رواه زيد بن ثابت أن رجال جاء إليه فسأله عن شيء فقال له زيد، وعدم النسيان له باحلفظ  النيبدعاء -0

حىت جلس إلينا  يف املسجد ذات يوم ندعو اهلل ونذكر ربنا خرج علينا رسول اهلل  عليك أبا هريرة فإين بينما أنا وأبو هريرة وفالن
يؤمن على دعائنا مث دعا أبو  قال زيد فدعوت أنا وصاحيب قبل أيب هريرة وجعل رسول اهلل ، عودوا للذي كنتم فيه :فسكتنا فقال

فقال يا رسول اهلل ، آمني فقال رسول اهلل ، ال ينسى اللهم إين أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان وأسألك علما :هريرة فقال
 (2)«سبقكم هبا الغالم الدوسي  :وحنن نسأل اهلل علما ال ينسى فقال

يف سؤال  كما أن جرأته حنو سبعة وأربعني عاما ، هجرية ،فقد عاش بعد النيب  تأخر وفاته إىل ما بعد سنة مخسني-5
حيث كان غريه ال يفعل .فكان ال يتأخر عن أن يسأله عن كل ما يعرض له، تاحت له أن يعرف كثريا مما مل يعرفه أصحابهأ الرسول 

 (3)«يسأله عن أشياء ال نسأله عنها كان أبو هريرة جريئا على النيب »:أيب بن كعب قال، ذلك
 اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن الوقوع يف اخلطأوقد اختلق الناس قصة تربر ...»:(Goldziher -جولد زيهر)وأما قول 

إنكم تزعمون أن : نه قالأ واحلديث ثابت عن أيب هريرة ، فيه اهتام للصحابة ومن جاء بعدهم بالكذب واخرتاع األحاديث.(4)«
وكان املهاجرون ، بطينملء  ىعليه عل أبا هريرة يكثر احلديث على رسول اهلل واهلل املوعد إين كنت امرأ مسكينا ألزم رسول اهلل 

من يبسط رداءه :ذات يوم وقال  فشهدت من رسول اهلل  نصار يشغلهم القيام على أمواهلموكانت األ، فق باألسواقصيشغلهم ال
 .(5)«فوالذي بعثه باحلق ما نسيت شيئا مسعته منه، فبسطت بردة كانت عليّ .حىت أقضي مقاليت مث يقبضه فلن ينسى شيئا مسعه مين

، وختيل ال يربره العلم، إمنا هو افرتاء حمض، فما زعمه جولد تسيهر من أن هذه القصة موضوعة وضعها العامة تربيرا لكثرة حديثه
هي أدلته العلمية يف أن هذه القصة  وال أدري ما، به التحامل اليهودي على أكرب صحايب روى حديث رسول اهلل  ىوتعصب أوح

                                                           
 .00:،رقم1/30يث،الصحيح،كتاب العلم،باب احلرص على احلد:البخاري -(1)
 .9232:رقم.4/332النسائي، السنن الكربى، كتاب العلم، مسألة علم ال ينسى،   _( 2)

، ، دار الكتب العلمية بريوت، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر أيب هريرة الدوسي 1احلاكم، املستدرك، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط-             
 .1192:، رقم4/922

 . 2/120سري أعالم النبالء، :الذهيب _( 3)
 . أبو هريرة: ، مادة1/312، 1ددائرة املعارف اإلسالمية، إص_( 4)
 والسنة، باب احلجة على من قال=ه، كتاب االعتصام بالكتاب 1323، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، 4مصطفى ديب البغا، ط:البخاري، الصحيح، حتقيق_( 5)

 .1021:، رقم1/2133ظاهرة، كانت إن أحكام النيب 
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حىت يكذب أئمة احلديث الذين نقلوا هذه القصة ووثقوا ، ما يؤيد هذه الدعوة على نصوص التاريخ منه خمتلقة؟هل عثر فيما بني يدي
 .(1) ..رواهتا

وجيب أن نالحظ أن كثريا من األحاديث اليت تنسبها الروايات إليه إمنا قد »:جاء يف ترمجة جولد تسيهر أليب هريرة من قوله ما أما
 (2) «..حنلت عليه يف عصر متأخر

بل يعم آخرين كعمر وعائشة وابن ، ن ذلك ال خيص أبا هريرة وحدهذلك يف ترمجته له؛أل فكان على جولد تسيهر أن ال يدخل
فليس يف ترمجتهم يف شيء أن يقال ، ونسبوا إليهم أحاديث كثرية، فكل هؤالء قد كذب عليهم الوضاعون، عباس وابن عمر وغريهم

من أحاديث قد استطاع نقاد احلديث  مث إن ما وضعه الوضاعون على أيب هريرة .وضعوا عليهم أحاديث ال تعد عنهم أن الوضاع
  (3)فأصبح أمرها مكشوفا للمسلمني، تشخيصها ومتييز صحيحها من ضعيفها وموضوعها

بل إن الثقة ببعض كبار الصحابة مل تكن من األمور املسلمة عند اجلميع يف أول ...»:(TH.W. Juynboll-جوينبل)أما قول 
 (4)«وهلذا جند أن الثقة بأيب هريرة كانت حمل جدل عنيف بني كثري من الناس، األمر

أن علماء اإلسالم من حني ،إال أنه أهبم ومل يبنّي من هؤالء،يف  فقد قّرر كاتب املادة أن الناس اختلفوا يف توثيق أيب هريرة
،والرواية عنه،واالحتجاج حبديثه،ومل خيالف يف ذلك إال قّلة من أهل ما زالوا متفقني على توثيق أيب هريرة ،احملدثني والفقهاء وغريهم

 .ؤالء ال يعتد هبم عند علماء احلديثهاألهواء من املتقدمني واملعاصرين،ومثل 
مل تكن الثقة بأيب هريرة حمل جدل إال عند أهل »: (TH.W. Juynboll-جوينبل)على ما كتبه املستشرق امعقب شاكرقال أمحد 

كثار من يأخذون عليه اإل  وإمنا كان بعض الصحابة، مث تبعهم بعض من اصطنع اجلرأة يف الطعن على السنة من املتأخرين، األهواء
 (5)«واألخبار يف ذلك متكاثرة، مث كانوا إذا حققوا ما أخذوا عليه أيقنوا من صحة ما روى، احلديث خشية اخلطأ

 مي به أبو هريرة يف القدمي من النظّام،الكثري مما ر  ...بن قتيبة انقل لنا العالمة »:وقال أبو شهبة موافقا ملا جاء يف تعقيب أمحد شاكر
 أو حيط من قدره ، ومل نر أحدا يعتد به من أئمة العلم يف اإلسالم تعرض أليب هريرة مبا يغض من شأنه،، وأمثاله من أهل البدع واألهواء

 (6) «سرة وأحكام جائرة ت  ب  مث طلعوا علينا بآراء م   ،فأخذوا وزادوا وأعادوا فيها ،مث جاء املستشرقون فوقفوا على أقوال هؤالء املتحاملني
                                                           

 .421السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، ص:مصطفى السباعي_( 1)
 .أبو هريرة: ، مادة1/310، 1ددائرة املعارف اإلسالمية، إص_( 2)
 (.بتصرف)، 29ه، ص1322، دار النفائس، األردن، 1املستشرقون واحلديث النبوي، ط:حممد هباء الدين:انظر_( 3)
 .احلديث: مادة.441-3/449، 1ددائرة املعارف اإلسالمية، إص _( 4)
 .3/441، املصدر نفسه–( 5)
 .03دفاع عن السنة،ص:أبو شهبة–( 6)
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إين كنت واهلل املوعد ، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهلل :يرد على من أخذ عليه كثرة الرواية يقول وكان 
نصار يشغلهم القيام على أمواهلم فق باألسواق وكانت األلصوكان املهاجرون يشغلهم ا، عل ملء بطين امرأ مسكينا ألزم رسول اهلل 

فبسطت بردة  .من يبسط رداءه حىت أقضي مقاليت مث يقبضه فلن ينسى شيئا مسعه مين:ذات يوم وقال  فشهدت من رسول اهلل 
 (1)«فوالذي بعثه باحلق ما نسيت شيئا مسعته منه، كانت عليّ 

فقال له مروان بن احلكم  .«إذا صلى أحدكم الركعتني قبل الصبح فليضطجع على ميينه »   عن أىب هريرة قال قال رسول اهلل و 
أكثر أبو  :قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال. قال عبيد اهلل ىف حديثه قال ال، أما جيزئ أحدنا ممشاه إىل املسجد حىت يضطجع على ميينه

فما ذنىب إن   :قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال. قال فقيل البن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال ال ولكنه اجرتأ وجبنا. هريرة على نفسه
 .«(2) كنت حفظت ونسوا

، ويفهم عنه ويفقه، ملهويروي ع، يسمع حديثه، أكثر من ثالث سنني يالزمه ليال وهنارا فقد صحب أبو هريرة رسول اهلل 
ن يصف ما رأى كما رأى أو ، ن حيدث مبا مسع كما مسعأ، إال هذا وما احلديث عن رسول اهلل ، ويصف ما يرى، فيحدث مبا مسع

  (3) .أسوة  حسنة كلهم  واليت جعل اهلل فيها للمسلمني بل للناس، اليت يعلم ن حيكي أحوال رسول اهلل أو 
 :وإمامته أذكر منها أمثلة قوال الصحابة ومن جاء بعدهم يف حفظ أيب هريرة أمجلة من  تكما ثبت

  «.(5)أيب هريرة أكثر حديثا من مل يكن أحد من أصحاب النيب »:قال (4)عن سعيد بن أيب احلسن-

  «(7) من روى احلديث يف دهره كان أبو هريرة من أحفظ»:رمحه اهلل قال(6)يب صاحل السمان أعن -

 (8) «.أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره»:وقال الشافعي رمحه اهلل-

                                                           
 .سبق خترجيه–( 1)
 .1214:، رقم1/322أبو داود، السنن، دار الكتاب العريب، بريوت، كتاب التطوع، باب االضطجاع بعدها، –( 2)
 (.بتصرف)احلديث، :تعليق أمحد شاكر على مادة.3/441 ،1إصداإلسالمية،دائرة املعارف –( 3)
سري :الذهيب:انظر.ه،وكان يسمى راهبا لدينه122هو سعيد بن أيب احلسن يسار األنصاري موالهم البصري،أخو احلسن البصري،من التابعني الثقات،تويف سنة –( 4)

 .920-3/922أعالم النبالء،
 .1114:رقم.4/922اب معرفة الصحابة، باب ذكر أيب هريرة الدوسياحلاكم، املستدرك، كت–( 5)

 ..2/902سري أعالم النبالء، :الذهيب-    
الغطفاين رضي اهلل عنها،من التابعني الثقات،كان من كبار العلماء باملدينة،وكان جيلب  هو ذكوان أبو صاحل الّسّمان الزيات املدين،موىل جويرية بنت األمحس–( 6)

 .وما بعدها.1/221ابن سعد،الطبقات،:انظر.(ه 121)الّسمن والزيت إىل الكوفة، لذا مسي بالّسّمان،تويف سنة إحدى ومائة
 .1111:، رقم4/922احلاكم، املستدرك–( 7)
 .1/42ه، 1310، دار الكتب العلمية، بريوت1حتقيق زكريا عمريات، ط تذكرة احلفاظ،:الذهيب–( 8)



8102جانفي                                                                                                34المعيار             
 

220 
 

عمرو وأبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد :أكثروا الرواية عنه ستة من أصحاب النيب »:وقال أمحد بن حنبل رمحه اهلل-
 .«(1)اهلل وابن عباس وأنس

 .«(2)أبو هريرة: أكثر الصحابة حديثا عن رسول اهلل »:وقال ابن الصالح رمحه اهلل-
، ناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه، احتج املسلمون قدميا وحديثا حبديثه حلفظه وجاللته واتقانه وفقهه»:الذهيب وقال-
 .(3)«افت يا أبا هريرة:ويقول

فكانت ، يؤدي احلديث كما مسعه ويدرسه بالليل درسا، هو حافظ األمة على اإلطالق...أبو هريرة»:وقال ابن تيمية رمحه اهلل-
 .«(4)مهته مصروفة إىل احلفظ وتبليغ ما حفظه كما مسعه

أضف إىل ذلك فإن كل ما زعمه الكاتب من افرتاءات يف حّق الصحايب اجلليل أيب هريرة ،عبارة عن أحكام جمردة من الدليل 
 العلمي،واملتعارف عليه يف األوساط العلمية أن أهم ما ميّيز البحوث العلمية والدراسات املنهجية أهنا تنطلق يف إثبات األحكام ونفيها

ل،وما ذكره املستشرق يفتقد متاما إىل هذه الركيزة األساسية من ركائز البحث العلمي،وبالتايل تصبح القضايا من منطلق إقامة الدلي
 .املطروحة جمرد دعاوي،ليس هلا قيمة علمية،وال يعتّد هبا

وصدق ابن ، هو منها بريء أيب هريرة يف  التهم واالفرتاءات اليت ألصقها األعداء الطاعنون  وبعد هذا العرض تبنّي لنا أن كل 
 .(5)«...إمنا يتكلم يف أيب هريرة لدفع أخباره من قد أعمى اهلل قلوهبم فال يفهمون معاين األخبار»:خزمية رمحه اهلل حني قال

 إىل عبادك املؤمنني وأمه  -يعين أبا هريرة-اللهم حبب عبيدك هذا»:حيث قال أليب هريرة  دعاء النيب  كلهومجاع هذا  
 .(6)«وال يراين إال أحبين، لق مؤمن يسمع يبفما خ  »:يقول أبو هريرة ، «وحبب إليهم املؤمنني

 -رحمه اهلل-اإلمام الزهري -2
أثناء حتريره ملادة الزهري يف دائرة املعارف اإلسالمية مجلة من الشبهات تركزت يف . (7) (Horovitz-هوروفتز)ذكر املستشرق

                                                           
 .131ص، م1023، ، مكتبة الفارايب، 1ط، علوم احلديث:ابن الصالح –( 1)
 .املصدر نفسه–( 2)
 .2/120سريأعالم النبالء، :الذهيب–( 3)
 .3/03ه، 1323، دار الوفاء، 4ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ط–( 4)
 1131:رقم.4/921املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر أيب هريرة الدوسياحلاكم، –( 5)
، باب من فضائل أيب هريرة الدوسي، كتاب فضائل الصحابة،  م1022، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 2ط، حتقيق فؤاد عبد الباقي، الصحيح، مسلم–( 6)

 .2301:، رقم3/1022
حول كتاب املغازي  م1202ة كانت رسالته حول الدكتوراه سن،  دّرس يف اهلند اللغة العربية ملدة أربع سنوات، م1233سنةولد ، مستشرق أملاين يهودي–( 7)
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معتمدا يف ذلك على ما كتبه املستشرق ، ومماألة السلطان كما اهتمه بالكذب والوضع،  لألحاديث مجعهمعظمها حول التشكيك يف 
 .(1)"دراسات حممدية"يف كتابه( Goldziher -جولد زيهمر)

ابن وعبارة ، ونسب العبارة البن حجر يف التهذيب، (2)«م585املوافق ، ه50ى الزهري فروض الوالء ملروان املتويف عاموأدّ »:قالف
 .(3)«وفدت إىل مروان وأنا حمتلم»:حجر عن ابن شهاب الزهري قال

 .(4)قلأأنه كان إذاك يف حنو اخلامسة عشرة أو :يريد الزهري بذلك بيان عمره وإمنا، فروض الوالء هذا معىنوليس يف 
وفدت إىل »:ع نب س ة يروي أّن ابن شهاب قالوذلك أن ، وذكر الذهيب أّن حيىي بن بكري أنكر أن يكون الزهري قد وفد على مروان أصال

فإهنم يقولون إنه وفد إىل :قال له يعقوب الف س وي  و . ولد سنة ست ومخسني:وقال، فأىب ذلك حيىي بن بكري «مروان وأنا حمتلم
 .(5) «.مل يكن عنبسة موضعا لكتابة احلديث:وقال. فقال هذا باطل إمنا خرج إىل عبد امللك بن مروان.مروان

والفرق بني هذين التارخيني هو تسع ، ه50وأن وفاة مروان كانت سنة ، ه05وإنكار حيىي هلذه الرواية قائم على أن الزهري ولد سنة 
فضال عن أن يستقيم ما ذكره الكاتب من تأدية فروض ، على مروان يف هذا السن وبناء على هذا فال يستقيم أن يفد الزهري، سنوات

 .الوالء
 .وليس مروان، ذلك فإن أكثر الروايات تؤكد أنه إمنا وفد على عبد امللك بن مروانباإلضافة إىل 
ألن ، -م592-ه30مث شخص إىل بالط عبد امللك؛ورمبا كان ذلك قبل سنة »:أيضا  (Horovitz-هوروفتز) مث قال

 هذا ابن شهاب حيدثكم عن رسول اهلل :يقول إن عبد امللك أجاب أهل الورع الذين احتجوا على منعه احلج إىل مكة  (6)اليعقويب
إىل املسجد والذي جاء فيه أن احلج يكون ، واحلق أن هذا احلديث منسوب إىل النيب اهلل .ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد:قال

وقد فّسر شيخ الزهري سعيد ابن ...-وقد مجع بني هذه املساجد الثالثة-، ومسجد بيت املقدسومسجد النيب يف املدينة ، احلرام
                                                                                                                                                                                                                        

عبد :ينظر.م1014تويف سنة، أمساء أعالم اليهود ومشتقاهتا يف القرآن، اجلنة يف القرآن:كتب عدة أحباث منها،  كما حقق جزأين من كتاب طبقات ابن سعد،  للواقدي
 .122-121ص، موسوعة املستشرقني:محن بدويالر 

 .33دراسات حممدية، ص:انظر– (1)
 .الزهري:، مادة12/399، 1دإص، دائرة املعارف اإلسالمية– (2)
 .0/400، ه1323، دار الفكر، 1ط، هتذيب التهذيب–( 3)
 .الزهري:تعليق أمحد شاكر على مادة.12/392، 1دإص، دائرة املعارف اإلسالمية–( 4)
 .9/421سري أعالم النبالء، :الذهيب–( 5)
ه،له  عدة مؤلفات 202:،مؤرخ جغرايف من بغداد،اختلف املؤرخون يف سنة وفاته،وأكثرهم أنه تويف سنةأمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن وّضاح–( 6)

،دار الغرب 1ط)إحسان عباس،:يقياقوت احلموي،معجم األدباء،حتق:انظر.تاريخ اليعقويب،البلدان،مشاكلة الناس لزماهنم،وغريها:منها
 .1/214،(م1004اإلسالمي،بريوت،لبنان،
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 .(1)«بفوز عبد اهلل املبني ينبئإنه :روى عنه الزهري هذا احلديث حلما رآه عبد اهلل ابن الزبري فقال ياملسيب وهو الذ
شد "ومحل العلماء معىن ، احلرامت يحجا إال احلج إىل البفليس يف اإلسالم شيء يسمى ، ذكره الكاتب حتريف ملعاين الكالم ما
 : على عدة معاين "الرحال

صالة يف مسجدي »:قال أن رسول اهلل  قد ثبت عن جابر ف، قصدها للصالة لورود مضاعفة أجر الصالة فيها:األول
 .(2)«وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه، أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

والصالة يف مسجدي بألف صالة والصالة يف ، الصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف صالة»:قال :قال وعن أيب الدرداء  
 .(3)«بيت املقدس خبمسمائة صالة

، فيه بيان عظيم فضيلة هذه املساجد الثالثة ومزيتها على غريها لكوهنا مساجد األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم»:قال النووي
 .(4)«ولفضل الصالة فيها

وهو ال تشد الرحال ، واألوىل أن يقدر ما هو أكثر مناسبة »:الال إىل هذه املساجد الثالثة فقالرحّ  وذكر ابن حجر مناسبة شدّ 
 زيارة القرب الشريف وغريه من قبور الصاحلني واهلل فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إىل، الثالثةإىل  إالإىل مسجد للصالة فيه 

بالفضل ما شهد  يومراد، الثالثةالسبكي الكبري ليس يف األرض بقعه هلا فضل لذاهتا حىت تشد الرحال إليها غري البالد  وقال، أعلم
وأما غريها من البالد فال تشد إليها لذاهتا بل لزيارة أو جهاد أو علم أو حنو ذلك من ، الشرع باعتباره ورتب عليه حكما شرعيا

 أ؛وهو خط، داخل يف املنع الثالثةقال وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إىل الزيارة ملن يف غري ، املندوبات أو املباحات
ألجل  ةمكنألن االستثناء إمنا يكون من جنس املستثىن منه فمعىن احلديث ال تشد الرحال إىل مسجد من املساجد أو إىل مكان من األ

 .(5)«وشد الرحال إىل زيارة أو طلب علم ليس إىل املكان بل إىل من يف ذلك املكان، املذكورة الثالثةإىل  إالذلك املكان 
أنه قال ال ، أن املراد قصدها باالعتكاف فيما حكاه اخلطايب عن بعض السلف» :قال ابن حجر، فيهاقصدها لالعتكاف :الثاني

                                                           
 .الزهري: ، مادة391-12/399، 1 ددائرة املعارف اإلسالمية، إص–( 1)
باب ما جاء فضل الصالة يف املسجد احلرام ومسجد النيب ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها،  بريوت، دار الفكر، حتقيق فؤاد عبد الباقي، السنن، ابن ماجه–( 2)
.1/3911321:، رقم. 

 . ،3/114باب اتيان املدينة وزيارة قرب النيب ، كتاب  املناسك،  ه1312، 1ط، حتقيق عبد املعطي قلعجي، السنن الصغري، البيهقي–( 3)
 .3132:رقم.4/329، ه1312، بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، شعب اإلميان:البيهقي-   

 .0/121شرح صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، :النووي–( 4)
 .4/11فتح الباري، :ابن حجر–( 5)
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 .(1)«يعتكف يف غريها
وحىت على افرتاض  .(2)وليس عبد امللك بن مروان، ن الذي بىن قبة الصخرة هو الوليد بن عبد امللكأكثر املؤرخني أوالذي عليه 

فليس فيها على اإلطالق ما يفيد أنه كان يريد من ذلك أن حيج الناس إليها ، ثبوت القصة اليت تفيد بأن عبد امللك هو الذي بناها
 .(3) ويرتكوا احلج إىل الكعبة

كان يلقب   يوهو الذ، فكيف يقدم عبد امللك عليه، صريح ن بناء شيء ليحج الناس إليه كفر البطالن؛ألنص احلادثة بنّي ف
 .(4) وكذا صحت كثري من األخبار يف فضله وتقواه، حبمامة املسجد لكثرة عبادته

فالذهيب يذكر لنا أن الزهري وفد ألول مرة على عبد ، أثبتت النصوص التارخيية بأن الزهري مل ير عبد امللك يف عهد ابن الزبريكما 
فمعرفة لعبد امللك ألول مرة  إمنا كانت بعد مقتل  .(6)أن ذلك كان سنة اثنتني ومثاننيوابن عساكر روى .(5)امللك يف حدود سنة مثانني

 .وقد كان يومئذ شابا، مقتل ابن الزبري ببضع سنوات
وقد رواه الزهري عن .(7)ن طريق الزهري ومن طريق غريهمنة من طرق خمتلفة مذكور يف كتب السّ  "حالال تشد الرّ  " حديث أما

 .(8)ولو كان الزهري واضع هذا احلديث ملا سكت عنه شيخه سعيد ابن املسيب، شيخه سعيد ابن املسيب
بط مبا ورد يف فضائل بيت املقدس والصخرة أو غريها من أحاديث تال ير ، الذي صححه العلماء" حالال تشد الرّ "كما أن حديث 

وقالوا مل يصح يف .(9)يف الصخرة فهو كذب مفرتىكل حديث :"حىت قالوا، وقد نقدها العلماء مجيعا، مكذوبة ليس للزهري رواية فيها
قال مث أي قال  ماقال املسجد احلر ، سئل عن أول بيت وضع يف األرض"وحديث، "ال تشد الرحال" فضائل بيت املقدس إال حديث

                                                           
 .4/19 فتح الباري،: ابن حجر–( 1)
 .2/221ه، 1321خليل شحادة، سهيل زكار، دار الفكر، :التاريخ، حتقيق:ابن خلدون–( 2)
 (.بتصرف)، 233ص، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي:مصطفى السباعي:انظر–( 3)
 .3/433، سري أعالم النبالء:الذهيب–( 4)
 .9/32ه، 1323، دار الكتاب العريب، بريوت، 1تاريخ اإلسالم، ط:الذهيب–( 5)
 .99/422تاريخ دمشق:ابن عساكر–( 6)
 .1142:رقم.1/402باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة،  البخاري، الصحيح، كتاب أبواب التطوع،–( 7)

 .عن طريق الزهري1403:رقم933/الصحيح، كتاب احلج، باب ال تشد احلال:مسلم-   
 .، عن عمران ابن أيب أنس عن سلمان األخر2/933كتاب احلج، باب ال تشد الرحال                      

 عن قزعة عن أيب سعيد.231:، رقم2/920باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج وغريه،  كتاب احلج،                       
 .231ص، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي:مصطفى السباعي–( 8)
 .23ه، ص1324املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، :ابن القيم–( 9)



8102جانفي                                                                                                34المعيار             
 

224 
 

 .(1) املسجد األقصى احلديث وهو متفق عليه 
ويصح لنا أن نفرتض أن الزهري شخص إىل دمشق حتدوه آمال من هذا القبيل ..»:(Horovitz-هوروفتز)املستشرق وقال 

فإن ، وإذا كانت رواية اليعقويب جديرة بالتصديق حقا، لريوي لعبد امللك ذلك احلديث املؤيد لدعوته باسم شيخه سعيد ابن املسيب
ليت سقط فيها اخلليفة الذي كان يناهض عبد وهي السنة ا، ه على أكثر تقدير30الزهري يكون قد محل احلديث إىل دمشق يف سنة

 .(2)«وتكون سنه آنئذ ال تتجاوز الثالثة والعشرين، امللك
، يكن يوما طالب مال وال جاهعاش زاهدا ومل  دفق، وهو مناقض متاما خللق الزهري رمحه اهلل، ما ذكره الكاتب فرض من غري دليل

 (3)«ما رأيت أحدا أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب وما كانت عنده إال مثل البعرة »:وهلذا يقول عمرو بن دينار
دخل سليمان بن يسار على هشام فقال له يا »:حدثنا عمي قال قال يعقوب بن شيبة حدثين احلسن احللواين حدثين الشافعي

فدخل ابن شهاب فقال يا ابن شهاب من الذي توىل  ، بل هو علي، كذبت:قال، بن سلول: من الذي توىل كربه منهم؟فقال:سليمان
فواهلل لو نادى منادي من السماء أن اهلل قد ، أنا أكذب ال أبا لك:قال.بل هو علي ، فقال له كذبت-أي بن سلول-ابن أيب:كربه؟قال

 .(4)«أحل الكذب ما كذبت
 .(5)وإذا كانت رواية اليعقويب صحيحة"ما رواه كاتب املادة عن اليعقويب فقد تشكك هو نفسه فيه بدليل قوله أما 

ولكنه إمنا فعل ذلك نزوال على إرادة األمر الذين  ، ن احلديثنه أول من دوّ ع:وقد وصف بعضهم الزهري فقال»:وقال كاتب املادة
 .(6)«كنا نكره كتابة العلم حىت أكرهنا عليه هؤالء األمراء:وشاهد ذلك أنه قال فيما رواه تلميذه معمر عنه، كانوا يشملونه برعايتهم

مث اقتنعوا بفائدة ، مث رأوا طاعة أمرائهم، أهنم كانوا يتحرجون من تأليف الكتب:يريد الزهري بالعبارة اليت نقلها عنه تلميذه معمر
عن صاحل بن كيسان .هل العلم مع اعتمادهم احلفظأأما الكتابة نفسها فقد كانت شائعة عند ، ذلك نشرا للعلم بني املسلمني

مث قال نكتب ما جاء عن :قال، وكتبنا ما جاء عن النيب :قال، وحنن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن اجتمعت أنا والزهري»:قال
 .(7)«مل أكتب فأجنح وضيعتفكتب و :قال.قلت إنه ليس بسنة فال نكتبه:قال، فإنه سنة، الصحابة

                                                           
 .02-01املصدر نفسه، –( 1)
 .الزهري:، مادة12/391، 1ددائرة املعارف اإلسالمية، إص–( 2)
 .4/431ه، 1329، دار الكتاب العريب، بريوت، 3ط األصفياء،صفهاين، حلية األولياء وطبقات أمحد بن عبد اهلل  األ:أبو نعيم–( 3)
 .231-2/239تاريخ اإلسالم، :الذهيب–( 4)
 .الزهري:مادة  ،12/390، 1ددائرة املعارف اإلسالمية، إص–( 5)
 .12/393، 1داملصدر نفسه، إص–( 6)
 .402-2/420الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، :ابن سعد-:انظر  ( 7)
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حيدث يف ، ما رأيت عاملا قط أمجع من الزهري »:صاحل عن الليث قالفعن أيب ، وقد أمجع العلماء على إمامته وسعة علمه
 (1)«الرتغيب فتقول ال حيسن إال هذا وإن حدث عن العرب واألنساب قلت ال حيسن إال هذا وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك

 .(2)«مل يكن يف الناس أعلم بالّسنة من الزهري»:ابن عيينةقال سفيان 

 .(3)«ما ظننت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب»:قال ربيعة الرأي

 .(4)«فقيها جامعا، والرواية وكان ثقة كثري العلم واحلديث» :ابن سعدوقال 

 .(5)«هو علم احلفاظ اإلمام احلافظ احلجة»:وقال الذهيب

 (6)«الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانه »:حجروقال ابن 
 

 

 

 :الخاتمة
 :للنتائج اآلتية خنلص وبعد هذه الدراسة

 ا الفضلمأولئك الذين كان هل، واإلمام الزهري رمحه اهلل، هريرة  يبأالصحايب اجلليل  زيف ما اّدعاه املستشرقون يف حقّ  - 
 .وروايتها ونشرها بني الناس ةنة النبوييف حفظ السّ  الكبري

أبعد ما تكون عن العلم الصحيح أحباثهم  نتائجفكانت ، العلمي ملنهجا موجمافاهت، نياملستشرق نيغياب املوضوعية لدى الباحث -
 .والبحث القومي والنقد النزيه

ملا حتويه من كتابات حمرفة ومزيفة وطاعنة يف ، عن السنة النبوية اموثوق امصدر ميكن االعتماد على دائرة املعارف اإلسالمية  ال -

                                                                                                                                                                                                                        

 .2/240تاريخ اإلسالم، :الذهيب-          
 .1/21تذكرة احلفاظ، :الذهيب-  ( 1)
 .0/434م، 1011البداية والنهاية، مكتبة املعارف، بريوت، :ابن كثري-  ( 2)
 .1/21تذكرة احلفاظ، :الذهيب-  ( 3)
 .9/424:الطبقات:ابن سعد-  ( 4)
 .1/24تذكرة احلفاظ، :الذهيب-  ( 5)
 .1/921تقريب التهذيب :ابن حجر-  ( 6)
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