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 أفضل..العزيمة دائما ألكون  إلى من وهبوني

 

 ،،أبي وأميإلى       
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 شكر وتقدير

 

، أما آله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين   

 بعد ..

إلى األستاذ الدكتور باسم فيصل جوابرة، والذي   والتقدير كره بالش  ني إال أن أتوج  فال يسع  

اته؛ فأفادني في األطروحة بعلمه ومالحظهذه إثراء  غمرني بفضله ونصحه، وحرصه على

 تطوير رؤيتي وفي تحفيزي على بذل أقصى جهدي.

لوا كما أتقدم بالشكر إلى جميع األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المنا قشة، والذين تفض 

ة والنقد البناء من أجل بوقتهم وجهدهم لقراءة هذه األطروحة وتقييمها، وتقديم المالحظات العلمي

 . إثرائها

وكل الشكر والتقدير للعائلة واألصدقاء الذين منحوني الحب واألمل والنصيحة لتقديم 

 األفضل.
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 :فهرس اآليات القرآنية
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 85............"............................ لُوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ف ْتَنة  َوَقات   " -

ًة" " - ْنُكْم َخاصَّ يَن َظلَُموا م  يَبنَّ الَّذ  قُوا ف ْتَنًة اَل ُتص   59................... َواتَّ

يَن اَل مَ  " - يَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكاف ر  َ َمْولَى الَّذ 
 59........ْولَى لَُهْم" َذل َك ب أَنَّ َّللاَّ

ْنُكْم"   " - يَن َجاُءوا ب اأْل ْفك  ُعْصَبة  م   20...............................إ نَّ الَّذ 

ْبَرهُ" " - ي َتَولَّى ك   20.....................................................َوالَّذ 

َة َوالَ  " - َهَب َواْلف ضَّ يَن َيْكن ُزوَن الذَّ  21.........ُينف قُوَنَها ف ي َسب يل  َّللاَّ " َوالَّذ 

 91.......................................َفقُْل َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكْم" " -
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ْن قَُرْيشٍ  -  30............................................َولَْن ُيْعَرَف َهَذا اأْلَْمُر إ الَّ ل َهَذا اْلَحيِّ م 

ْنُهْم اْثَنان   -  30............................................اَل َيَزاُل َهَذا اأْلَْمُر ف ي قَُرْيٍش َما َبق َي م 

ىٌّ َكأَنَّ َرْأَسُه َزب يَبة   - َل َحَبش  يُعوا ، َوإ ن  اْسُتْعم   30..................................اْسَمُعوا َوأَط 

 32........................................................من لم يقل علي خير الن اس فقد كفر -
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 32.....................................................................أبغض َّللا أدخله َّللا الن ار

 32...............وصيي، وموضع سري، وخليفتي في أهلي، وخير من أخلف بعدي علي  -



 ي
 

 32....................إن لكل نبي وصيا ووارثا، وإن  وصيي ووارثي علي بن أبي طالب  -

ْم َفلَْيَس  - ه  ْم َوأََعاَنُهْم َعلَى ُظْلم  ب ه  َقُهْم ب َكذ  ْم َفَصدَّ ي أَُمَراُء َفَمْن َدَخَل َعلَْيه  َسَيُكوُن َبْعد 

نِّي  31.............................................................................................م 

 26، 25.......................................................ليس لمكره وال لمضطهد طالي -

 61..............................ينادى مناد يوم القيامة أين بغضاء َّللا ! فيقوم سؤال المساجد -

 10...................................................أََحُدُكْم َثالًَثا َفلَْم ُيْؤَذْن لَُه َفْلَيْرج عْ  إ َذا اْسَتأَْذنَ  -

ة  َعْبد  أَْو أََمة   -  11.............................................................................ف يه  ُغرَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َمْن لَْم َيْرَحْم النَّاَس اَل َيرْ  -  15....................................................َحْمُه َّللاَّ

ُ ُمْؤَنَة النَّاس   - َضا َّللاَّ  ب َسَخط  النَّاس  َكَفاهُ َّللاَّ  12........................................َمْن اْلَتَمَس ر 

ه  َما َيْخُرُج  - ى ب َيد  ى َنْفس  ْنُه إ الَّ َحيٌّ اْكُتْب َفَوالَّذ   86................................................م 

 86..................................................................................اْكُتُبوا ألَب ى َشاهٍ  -

ْن ُموَسى - لَة  َهاُروَن م  نِّي ب َمْنز   91..........................................أََما َتْرَضى أَْن َتُكوَن م 

َ َوَرُسولَهُ  - اَيَة َرُجاًل ُيح بُّ َّللاَّ َينَّ الرَّ  91........................................................أَلُْعط 

 91................................................................................اللَُّهمَّ َهُؤاَلء  أَْهل ي -

يُت بني َمْرَواَن َيَتَعاَوُرونَ  -  100.................................................................أُر 
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  دعوى تأثير الخلفاء واألمراء في رواة الحديث ومروياتهم

 )دراسة نقدية(

 إعداد

 ساجدة سالم أبو سيف

 

 المشرف

 األستاذ الدكتور باسم جوابرة

 

 خــــــــصمل

 

بشأن تدوين السن ة النبوية في بيوت  صلتتناول الدراسة الدعاوى التي أطلقها الحداثييون فيما يت  

، حيث كان للخلفاء واألمراء تأثير على رواة الحديث في القرون الثالثة األولى الخلفاء واألمراء

لمختلفة باستخدام سلطة إلى حد أن فرضوا عليهم وضع أحاديث تخدم السلطة وتحل مشاكل الناس ا

توصيف عام لألحداث  النص الديني كما يزعمون، وستناقش الدراسة هذه الدعاوى عن طريي

والوقائع التاريخية التي استند عليها الحداثيون في دعواهم المشككة، ثم بيان التأثيرات المختلفة 

 والرد عليهم. ءهؤالتفنيد مزاعم لعالقة الخلفاء واألمراء برواة الحديث، حتى تنتهي ب

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن  العالقة بين الخلفاء واألمراء 

ها من المسائل التي تبقى قابلة للدراسة في مختلف األحوال واألماكن واألزمنة ألن   ورواة الحديث

ففي الوقت الذي أث رت فيه  من المسائل التي تخضع للعرف وال نستطيع الجزم فيها بقاعدة معينة،

آخرين كانت عالقتهم  تؤث ر علىمن أسباب تضعيفهم، لم  العالقة على بعض الرواة وكانت سبباً 

كل ذلك لم يثبت أن  وثيقة بالسلطان، وفي جانب آخر امتدح البعض بسبب اعتزالهم للسلطان، مع 

تخدم السلطة ، بل ثبت العكس  على مرويات الراوي أو أن ه كان يطلب وضع أحاديث اً للسلطان أثر

 غير هواه، ولذلكمن بعض العلماء الذين كانوا يصدحون بالحي أمام السلطان ولو كان على 

الدعاوى التي تقول بوجود تأثير على رواة الحديث بكتابة أحاديث بأمر  من السلطان هي دعاوى ف

 باطلة لم تثبت مع الدراسة.
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 مقدمة:

من خاللها، وما رافي ذلك من  توالمراحل واألطوار التي مر   إن  تاريخ السن ة النبوية  

ى إلى وضع ضوابط  عمليات تصنيف وبحث في تاريخ الرجال والتنقيب عن األسانيد، وما أد 

ة التي  من يللرواية والراوي انسجاما مع مختلف التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياس  

ة وأمانة علماء مدى دق   على كل ذلك يشهد ،مروياتهلى الممكن أن تؤثر على الراوي وبالتالي ع

 العظيم من أحاديث رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم. ى  نقاء هذا التاريخالحديث في الحفاظ عل

ة التي تحل ى بها علماء الحديث، بحيث والالفت  في تاريخ السن ة النبوي ة هو األمانة العلمي    

 بعد أن ،اومتروكه اوضعيفه اوحسنه ابصحيحه النبوي ة جاء في السن ة افظوا على كل ماح

ة وأ شاهداً  الضعيف والمتروك ليظل  ولم يخفوا  وا فيهاوصن ف ادرسوه مانة علمي ة على منهجية فذ 

هم،  م أن  هناك من سيستخدم هذا العملجيال القادمة، وما كان بحسبانهفائقة تتعلم منها األ  وأضد 

 .يشك ك بجهودهمحتى 

ة راعت إلى حدإن  ه   كاف ة، كبير الظروف واألحوال المحيطة بالراوي  ذه المنهجية الفذ 

والتي من الممكن أن تؤثر على مروياته، ومن أبرز األحوال التي كان لها األثر الكبير على 

والتي كانت الحدث األبرز الراوي ال سيما في فترة القرون الثالثة األولى هي األحوال السياسي ة 

وما رافي ذلك من ظهور فري سياسي ة مختلفة تحاول كل منها الوصول إلى الحكم  ،الفترةفي تلك 

ة الن اس، مم   ا أدى إلى ظهور محاوالت للعبث في األحاديث وتستخدم الدين أداة للتأثير في عام 

فوس الضعيفة، واستغالل عدم تدوينها بشكل رسمي للوصول إلى مآربهم من أصحاب الن   النبوية

 ي ة.السياس

 مشكلة الدراسة:

هم وتابع ن،هي الدعوات التي أصدرها المستشرقوإن  ما يدعو إلى خطورة الموضوع   

نت ة بدعوى أنها دو  ة النبوي  ن في هذا العصر، ومضمونها: التشكيك في صحة السن  عليها الحداثيو

 لسلطان والمال؛اه وان، الذين كانوا يملكون الجن والعباسيي  في قصور الخلفاء واألمراء من األمويي  

غفاستغلوا علماء الحديث في تثبيت أركان ملكهم عن طريي اختالي أحاديث  مشروعية  تسو 

 سلطتهم، وتساعدهم في حل مشاكل المجتمع المختلفة.

جرى العبث بمحتواه ص الديني الذي الن   يعد  الحديث النبوي ن ومن وجهة نظر الحداثيي    

وبناء على ذلك يشير والمذهبية،  لفكري ةيتوافي وأطروحاتهم ا ات السياسي ة بماعي  عند المرج
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روايات شفهية تعكس ما كان  أث رت بهذا، وأصبحتأن  رواية الحديث النبوي قد تى الحداثي ون إل

تؤدلج  وهذا أفضى بدوره ألنْ  يدور من أحداث وصراعات سياسية محتدمة في المقام األول،

ات سلطوية، أموي ة، عب اسي ة، شيعي ة، وغير خاٍف اء على مرجعي  وتنطلي بن بوي  ة الحديث الن  يروا

أن  رؤية الحداثيين هذه تغلي رواية الحديث النبوي عن غرض واحد فحسب، أال وهو الغرض 

 السياسي.

، وما يستند عليه المشككون من روايات حديثية والمالبسات في خضم هذه األحداث  

بيان عالقة الخلفاء ، وذلك بندعاوى الحداثيي  اب ومناقشة وتاريخية كان ال بد من فتح هذا الب

ت التي استقراء األحداث والروايا، وفي فترة القرون الثالثة األولى واألمراء برواة الحديث

ن في هذا وقشة األفكار التي يطرحها الحداثي  ، ومنافي تلك الفترة ساهمت في تشكيل دعاويهم

 تجيب عن األسئلة اآلتية: لدراسة أنْ وبناء عليه فإن  مقصد هذه االصدد، 

  في تشكيل  ونالحداثيي   هااستغل  ما هي أبرز الوقائع التاريخي ة والروايات الحديثي ة التي

كة في الرواية الحديثي   دعاويهم  ة؟المشك 

 الناشئة عن عالقة الخلفاء واألمراء برواة الحديث ومروياتهم؟التداعيات  ما 

  نت في اوى وافتراءات الحداثيين القائلة بأن اعلى مزاعم ودعما هي الردود ألحاديث دو 

 ؟بيوت السالطين

 

 أهمية الدراسة:

ثين تتناول   ة إشارات في بعض كتب المحد  ، بوي والسياسةالعالقة بين الحديث الن   ثم 

المستشرقين  على شبهات هناك ردوداً  ، كما أن  أفكار متناثرة في بعضها اآلخرباإلضافة إلى 

ل على عالقة الخلفاء واألمراء برواة بش إال  أن  هذه الردود لم تأت  ، ن بشكل عامي  والحداثي  كل مفص 

لوقائع ؛ أي دراسة تأثير اوع من الدراساتهذا الن   ن  فإ باإلضافة إلى ما سبي ،بوي  يث الن  الحد

، على عةالشي الرواة ومروياتهم، يندرج تحت الموضوعات التي  أوالهاواألحداث الت اريخي ة على 

على  ، وات خاذها دليالوجهة نظرهموذلك بغية االستدالل بها على  الفتاً   وجه الخصوص، اهتماماً 

وبناء  رضي َّللا عنه، ،ة لإلمام عليفي إثبات فكرة الوصي    صدي دعوتهمما يرمون إليه من  

حول    نةوجهة نظر أهل الس   تبينالتي الدراسات  إحدىستكون  هذه الدراسة على ما سبي فإن  

تحليل الستكناه أبعادها،   واألمراء ورواة الحديث، محاولة تقديم الخلفاءماهي ة العالقة بين 

دد  .واستهداف آراء الحداثيين و رؤيتهم في هذا الص 
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 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 توصيف عام لألحداث والوقائع التاريخية التي استند عليها الحداثيون في دعواهم -

 المشككة في الرواية التاريخية.

 بيان التأثيرات المختلفة لعالقة الخلفاء برواة الحديث. -

 ن والرد عليهم.الحداثيي   تفنيد مزاعم -

 

 الدراسات الّسابقة :

، ص ت بذكر هذا الموضوع بشكل مباشردراسة اخت  -ت فيه في حدود ما بحث -ال توجد        

على دعاوى المستشرقين والحداثيين كثيرة، لتي عنيت بالرد لكن  الكتب ا وبتفصيالته المذكورة،

ع االسالمي" لمصطفى كتاب "السنة ومكانتها في التشري أبرزها وقد أجادت في هذا المجال 

 5كتاب غازي الشم ريمن اإلصدارات الحديثة والتي عنيت بالرد  على الحداثيين و، 1السباعي

دراسة نقدية( وهو في األصل رسالة  -نة النبوية)االتجاه العلماني المعاصر في دراسة الس

، ورسالة دكتوراه  5009السودان في عام  –ماجستير مقدمة إلى جامعة أم درمان اإلسالمية 

، عني 5010)الحداثة وموقفها من السن ة النبوية(، الجامعة األردنية في عام  3للحارث فخري

، ثم نقد الفكر الحداثي في واقفهم اتجاه السن ةلعلمانيين ومالباحثان باستقراء كتب الحداثيين وا

لقد تمي زت الدراسات السابقة   ك.التعامل مع السن ة النبوية بعرض جميع الشبهات الواردة في ذل

، م الحداثييون بشأن السنة النبويةبعرض كل ما يتعلي من دعاوى أثارها المستشرقون ومن بعده

 رة حول عالقة الراوي بالخليفة على وجه الخصوص.الدعاوى المثالكن محل هذه الدراسة هي و

في   والحديث النبوي وهناك دراسات عامة أشارت إلى وجود هذه العالقة بين السياسة 

 ، سوف تستفيد منها هذه الدراسة.وكتب التراجم ،كتب التاريخ

 

 

 
                                                           

1
.1،2222مصطفىالسباعي،السنةومكانتهافيالتشريعاالسالمي،دارالوراق،ط

2
 .2112، 1غازي الشمري، االتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة، دار النوادر، ط

3
 .2111-نّة النبوية، رسالة دكتوراة، الجامعة األردنية، آبالحارث فخري، الحداثة وموقفها من الس
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 منهج البحث:

 مظان البحث والدراسة.من  . تاريخي : فتقوم الدراسة بجمع الروايات1

 .ي: تقوم الدراسة بنقد الرواياتنقد. 5

 . تحليلي: تحليل األحداث وربطها بعالقات مع الرواة والروايات.3

الدراسة ستتعامل مع روايات حديثية وأخرى تاريخية ، فمن الجدير بالذكر بيان منهج  وبما أن  

 التعامل مع الرواية التاريخية في هذه الدراسة:

 

 لتاريخية:منهج التعامل مع الرواية ا

الروايات الحديثية  الدراسة ستتعامل مع الروايتين الحديثية والتاريخية ، وكما هو معلوم فإن   بما أن  

فالتعامل معهما ، لتي تعرضت لها الرواية التاريخيةوأحكم من تلك ا تعرضت لقواعد نقد أدي  

 :سيتباين على النحو اآلتي

 أوال: الرواية التاريخية

 ة التاريخية كاآلتي:يتم اعتبار الرواي

 محكوم عليها في كتب التاريخ المحققة المعتبرة.الروايات ال .1

، فإنها تدرس حسب معايير النقد دراستها غير كافية لالعتبار ، أو أن  إذا لم تكن مدروسة .5

 الحديثي قدر اإلمكان.

 دراستها حسب معايير النقد الحديثي، فينظر في شهرة هذه الرواية واعتبار تإذا تعذر .3

 .شكل عام في كتب التاريخ المعتبرةصحة مضمونها ب

االعتبار  ، وتخرج عن حد  بضعفها، فيحكم ستها أو كانت غير مشتهرةدرا ترإذا تعذ   .1

 والدراسة.

 ثانيا: الموازنة بين الرواية التاريخية والرواية الحديثية

فالجمع مكن إذا أفحديثية صحيحتان متعارضتان، إذا كان في المسألة روايتين تاريخية و .1

 ، وإال تقدم الرواية الحديثية على الرواية التاريخية . بينهما

 إذا كانت الرواية الحديثية ضعيفة مقابلة لتاريخية صحيحة،  تقدم التاريخية عليها. .5
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 إذا كانت الروايتان ضعيفتان لحد الترك ، يسقط االستدالل بهما. .3

 

 تقسيم الدراسة:

 مقدمة -

الّروايات الحديثّية وواقع الّتغييرات الّسياسّية في القرون الثالثة الفصل األول )التمهيدي( : 

 األولى:

المبحث األول: الت غييرات في أنظمة الحكم و أثرها في نشوء الفري اإلسالمية وما لعبته من  -

 أدوار سياسي ة.

ياسي ة الن   -  اشئة.المبحث الث اني : توصيف  لواقع المروي ات الحديثي ة في ظل  الت غييرات الس 

 :الفصل الثاني: رواة الحديث  ومروياتهم في ضوء عالقتهم بالخلفاء واألمراء

ل: مدى تأثير العالقة مع الخلفاء واألمراء - اوي أو  "السالطين" المبحث األو  في تعديل الر 

 تجريحه.

واية . واألمراء  المبحث الث اني :دور الخلفاء -  في ضبط الر 

 .بالسن ة النبوية واألمراءاهتمام الخلفاء المبحث الثالث:  -

 ن حول عالقة الخلفاء برواة الحديثيالفصل الثالث: مناقشة دعاوى الحداثي

 السنة النبوية والحداثيين. المبحث األول: -

في منع التحديث وتحريي الصحف دليل  وعمر رعمل أبي بكدعوى القول بأن  المبحث الثاني:  -

 .على تحريم تدوين السن ة

 السلطة. لخدمةدعوى القول بأن الحديث النبوي كان مرجعية  :المبحث الثالث -

ى إلى تحجيم العقل المبحث الرابع: دعوى القول بأن تمكين أهل الحديث في عهد المتوك   - ل أد 

 المسلم.

 والن تائج الخاتمة -

 الت وصيات -
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الفصل األول )التمهيدي( : الّروايات الحديثية وواقع التغييرات السياسّية في 

 لقرون الثالثة األولىا

ت كبيرة في المجاالت التي أفضت إلى تحوال كانت األحوال السياسية من أبرز وأدي    

له إلى تحو   ثم   ، وظهور نظام الخالفةعليه وسلم صلى َّللا ،وفاة النبي من سالمي بدءاً المجتمع اإل

ل لألحزاب ن تشك  وما قادت إليه م ،نظام التوريث في الملك، وما رافي ذلك من بروز للفتن

 ن وما آلت إليه األمور منن والعباسيي  مرحلة الصراع على الحكم بين األمويي  ب ة مروراً سي  السيا

وانتشار الفتوحات التي  ةسالمي  ولة اإلمع اتساع رقعة الد   بالتزامن -ن انتقال الخالفة إلى العباسيي  

ات ومعتقدات ثقاف ى إلى تمازجلذي أد  األمر ا –ين اإلسالمي ة في الد  ت إلى دخول أعداد كبيرأد  

والتي كان لبعضها  -العقائدية  ل بعض الفريفي تشك   سالمية مما أسهمأخرى داخل الدولة اإل

 -شك ل وتطور المجتمعات اإلسالمية هذه األحداث ألقت بظاللها على ت تأثيرها على الحكم، كل  

 ة وثقافية وغيرها.رت على مختلف مجاالت الحياة من اجتماعية واقتصاديوأث  

دراسة أي مجال من  ، فإن  بالمقام األولة مجتمع ديني الدولة اإلسالمي   أن  ظر إلى بالن    

مجاالت التشريع ال يتم إال باإلحاطة بجوانب المجتمع كاف ة ال سيما الجوانب السياسي ة في تلك 

يث ومروياتهم جزء ال يتجزأ رواة الحد الفترة التي كان لها أثرها األكبر على واقع الحياة، وألن  

رواة  بالمقام األول ثم  شون مع تغيراته كأفراد في المجتمع يمن هذا الواقع يعيشون فيه ويتعا

ل لهمكبير اً دور فإن  ، بويللحديث الن    في التاريخ اإلسالمي. اً قد ُسج 

تشكيك لا بشأنلقون أفكارهم الخطيرة ن يطين ومن قبلهم المستشرقيكل ذلك جعل الحداثي    

ة الواجهة اإلعالمي   قد كانوا بمثابةرواة الحديث  من خالل افتراضهم بأن  ة ، في صحة السن ة النبوي  

، وذلك باختالي أحاديث السمع ستندون عليها لتثبيت أركان ملكهم، وترويض رعي تهمللخلفاء التي ي

 .لطاعة ، وأحاديث الفضائلوا

رات التي تغي  فترة القرون الثالثة األولى هو ال أبرز ما يميز الواقع السياسي في إْن كان  

ة التي ل النصوص الديني  رصد ذلك من خال فإن  ، اختيار الخليفةة وكيفي  حدثت في أنظمة الحكم 

عليهم في  اجتهادات الصحابة رضوان َّللاو ترافقتأنظمة الحكم والحاكم يوقف على حقيقة  حتوض  

ين حب السيادة  والملك، فازدادت جماهير المطالب مع ظهور نزعات لدى البعض في هذه المسائل

 ثم   ، كلٌّ له وجهة نظر وحجج ونصوص نبوية داعمة لما يريد،باالستخالف أو باألحرى بالحكم

على نفسها وتشك ل لها أهداف ل ة أصبحت تتكت  تحولت هذه الجماهير فيما بعد إلى فري إسالمي  

 ن.دووآراء وعقائد ومؤي  
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 وإعطاء القارئ لمحة سريعة عن هذا الواقع بأهم  ، بيانه إلى الفصلهذا ما يهدف هذا   

 موضوع الدراسة، وسيتم ذلك عن طريي مبحثين:لتقي وأحداثه التي ت

ة وما لعبته من التغي رات في أنظمة الحكم وأثرها في نشوء الفري اإلسالمي   األول: المبحث

 .أدوار سياسي ة

 ات الحديثية في تلك الفترة.المبحث الثاني: توصيف لواقع الرواي  
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األول: التغّيرات في أنظمة الحكم وأثرها في نشوء الفرق اإلسالمية  المبحث

 وما لعبته من أدوار سياسّية.

ا توفي رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ولم يعي    ن من يخلفه في الحكم، كان ذلك بداية لم 

ابة في االجتهاد والتطبيي، فاجتهدوا في اختيار من يحكمهم بالشورى للممارسة العملية عند الصح

بن أبي  حيث استمرت هذه الطريقة في اختيار الحاكم حتى مقتل الخليفة الرابع  علي البيعة. و

أال وهو نظام التوريث في الملك داخل األسرة رضي َّللا عنه، فبدأ عهد جديد لنظام الحكم  ،طالب

صلى َّللا  ،ه مغاير للنظام السابي الذي أس س له الصحابة بعد وفاة الرسولوهو في صلبالواحدة، 

ساريا في األسرة األموية والعباسية، وكان قد أثار الكثير من  التوريث نظامفبقي   ،عليه وسلم

ة في شرعية هذا النظام، ومن هي األسرة األصلح لسيادة ة والخاص  ردود الفعل المختلفة عند العام  

 .سالمي  العالم اإل

عات من األفكار والمبادئ في الحكم ثم  تحو     لت هذه الردود من األفعال فيما بعد إلى تجم 

إلى فري وأحزاب ذات عقائد مختلفة  من الغير، ثم   إلى نزاعات وصراعات في أخذ هذا الحي  

وبما تطالب في حي الحكم والملك، وتحاول أن تدعم هذا الحي بنصوص دينية تتأولها كيفما تشاء 

عليه  تنسبها إلى النبي صلى َّللا حقها لتولي الحكم أو تضع أحاديث يخدم صالح الفرقة في إثبات

 وسلم تؤكد على ما تزعم، كما سيتضح تالياً.

يهدف هذا المبحث إلى بيان أنظمة الحكم التي سادت العالم اإلسالمي في فترة القرون  

 والفري السياسية وذلك في مطلبين: الثالثة األولى وما نتج عنها من ظهور لألحزاب

 المطلب األول : التحول من نظام الخالفة إلى نظام التوريث في الملك -

 المطلب الثاني: دواعي ظهور الفري اإلسالمية. -
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 ل من نظام الخالفة إلى نظام التوريث في الملك: التحوّ المطلب األول

، ماألولى ضمن نظامين من أنظمة الحكعاش العالم اإلسالمي في فترة القرون الثالثة 

م عن طريي مجلس الشورى "الحل والعقد" أو عن طريي الخليفة، ث ا أن يكوننظام االختيار إم  

ى بمقتل الخليفة علي وساد هذا النظام خالل الحكم الراشدي وانته .البيعة من قبل الخاصة والعامة

 بن أبي طالب، رضي َّللا عنه.

وقد  .يي أسر حاكمة يتعاقب فيها الحكمك والتوريث فيه عن طربعد ذلك جاء نظام المل

وبقي الحكم في األسرة األموية حتى عام  ، رضي َّللا عنه،بتدأ هذا النظام معاوية بن أبي سفيانا

 .يث انتزعت األسرة العباسية الحكمهـ ح135

 المسائل اآلتية: وسيتناول هذا المطلب

 والدولة في اإلسالم.المسألة األولى: نظرة في نظام الحكم  -

 المسألة الثانية: نظام االستخالف. -

 المسألة الثالثة: نظام التوريث في الملك. -

 

 نظام الحكم والدولة في اإلسالمفي نظرة  :المسألة األولى. 

من اإلشارة إلى نظام  في الحديث عن أنظمة الخالفة والملك وكيف جاءت ال بد   

 الت التي حدثت في القرون الثالثة األولى.على فهم هذه التحو   ننايالحكم في اإلسالم بالقدر الذي يع

 اإلسالمدولة اإلسالم ، "فقد جاء  تأسيس لحكم في اإلسالم تمي زا واضحا عند اتمي ز نظام 

مبراطوري ، وكذلك مباينا للنموذج اإلة العربيةرمغاير للنموذج القبلي السائد في الجزيبنظام 

 .1ء من حيث الشكل أو المضمون"، سواالسائد في فارس والروم

في شبه الجزيرة ، ولم يكن نظامها أول "لم تكن دولة الخالفة أول دولة يعرفها العرب 

، وكان نوع مختلفكنها كانت دولة من لالعرب في تلك البالد، و ايقيمه التي الحكم ةنظمأنظام من 

 .5إلى حد كبير" نظامها مبتكرا في عدد من أسسه وجوانبه

 ابتدأه حتىة الموحد مفهوم الدولةضمن العمل السياسي  قبل اإلسالم ف العربفلم يعر

وجاء التشريع بأحكام عامة في هذا  ،نواة الدولة االسالمية بتكوين ،صلى َّللا عليه وسلم ،الرسول

ل ر والتبد  ن السياسة خاضعة للتغي  ألك صيالت دقيقة في المنهج السياسي ذلولم يأت بتف ، الشأن

وما يصلح لمكان ال يصلح  ،عه زمان من أحكام قد ال يسعه آخران والمكان فالذي يسعبر الزم

                                                           
1

، 2112حسن الحسن، إضاءات على نظام الحكم في اإلسالم، مقالة الكترونية، حزيران 

http://grenc.com/a/Alhasan/show_Myarticle.cfm?id=2373. 

2
 .84، ص2112، 2محمد عمارة، فلسفة الحكم في اإلسالم، دار الشروق، ط
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كان مالئماً لزمانه من عمل تنظيمي في الدولة  ،صلى َّللا عليه وسلم ،سه الرسول، وما أس  آلخر

في مدينته النبوية  ،عليه وسلم صلى َّللا ،فقد "كان رسول َّللا وعصره، ومستوفيا بحاجات المجتمع

وكذلك كان يؤمر على ي في األماكن البعيدة عنه... ل  جميع ما يتعلي بوالة األمور، ويو   يتولى

، يستوفي صلى َّللا عليه وسلم ،وكان النبيالسعاة...  لسرايا ويبعث على األموال الزكوية ا

الالحساب    .1مصروف"، يحاسبهم على المستخرج والعلى العم 

س النواة بإدخال مفهوم الدولة على قد أس   ، صلى َّللا عليه وسل م،وإن كان الرسول

الذي يوحد هذه  الدين هو العامل األساس واألهم أن  المجتمع القبلي وتشكيل كيان قوي لها باعتبار 

كبيرة في إرساء قواعد ونظم  اً وجهود ،فقد توفي وترك لمن بعده مهام عظيمة ،المجموعات القبلية

 ؛هاد واالختيار والتنظيم بعدما أرسى لهم األحكام العامةة في االجتهذه الدولة مانحا لهم الحري  

يعطي لإلنسان والمجتمعات مساحات واسعة من الحرية ويؤكد على ضرورة  سالميين اإلفالد  

، في الوقت الذي يكون قد أرسى استثمار العقل لتقرير ما هو صالح لوقتهم وما هو ليس كذلك

  .مجموعاتمة لألفراد والالقواعد األساسي ة المنظِّ 

ولم تكن حكومة حربية "ولم تكن قبلية عشائرية ،  لم تكن هذه الدولة ملكية وراثيةلذلك 

ة الحي اإللهي، بل لقد أخرج قادتها يختار فيها الجيش رأس الدولة ، ولم تكن قائمة على نظري  

وال  واحدي شخص بوعي الخالفة من بيت النبوة في البداية، حتى ال تجتمع النبوة والخالفة ال ف

 .5فتتأبد فيه بفعل عوامل الدين وقداسته"في بيت واحد 

ولم يترك طريقة محددة في تعيين  ألحد بالخالفة ،صلى َّللا عليه وسلم ،النبي فلم يوص  

ترك رجاال يثي بهم ومنهاجا للشورى إذا أحسنوا إعماله كان كفيال بدرء سوأتي   الخليفة، "وإنما

تتصل في تقرير ما هو وخطيرة  على عاتي الصحابة مهام عظمية ، فوقعت 3االستبداد والفوضى"

لدينهم وتبرئة ألنفسهم أمام "وما انفكوا يعنون به ويهتمون له ، صوناً  والحكمالدولة  أفضل في

لة ومشكالت البد من اإلجابة ، ولما تفرضه عليهم ظروف الحياة ، وتطرحه أمامهم من أسئَّللا

 .1"عنها

تطبيي هذه المبادئ أمر  و شكل "أن   يات في الفكر السياسي اإلسالميمن البديه لذلك فإن  

فاإلسالم أتى بالمبادئ الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم من بعد، ولم يلزم  دي بشري؛اجتها

                                                           
1

 .22ابن تيمية، الحسبة في االسالم، دار الكتب العلمية، ص أنظر:

2
 .21محمد عمارة، فلسفة الحكم في اإلسالم، 

3
 2003-05-16/، 2113، مقالة الكترونية، 2راشد الغنوشي، الدولة اإلسالمية بين المثال والواقع 

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/Rashed.htm 

8
 .28، ص3،11،1مية في الدولة، دار الفكر، طمحمد المبارك، آراء ابن تي
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فتطبيي المبادئ اإلسالمية هو  ؛(خليفة)ن من أشكال الحكم، وال حتى مصطلح أحدا بشكل معي  

 .1ب"تطبيي بشري يخطئ ويصي

 ،على واقع الصحابة بعد الرسول لنا اآلن من المرور سريعا ت البد  في ضوء هذه المعطيا

وا عليه دولة  اختيار الخليفة الذيلنقف على اجتهاداتهم فيما يتعلي بصلى َّللا عليه وسلم،  أسس 

 اإلسالم.

 المسألة الثانية: نظام االستخالف 

وأمام  ،د الصحابة أنفسهم أمام واقع جديدوج ،صل ى َّللا عليه وسل م ،بعد وفاة الرسول

ن اآلن باختبار اجتهاداتهم أنفسهم ملزميووجدوا  ،ة لكل ما تعلموه وحفظوه وتداولوهممارسة عملي  

 صلى َّللا عليه وسل م. ،وانتقاء األصلح منها الذي يناسب الواقع الجديد بعد وفاة الرسول

 ،صل ى َّللا عليه وسل م ،عند وفاة النبيالمسلمون  ما قام بهوليس مستغربا أن يكون أول 

موه على تجهيز الرسول صلى َّللا حتى أن  " ة رئاسة الدولة،ألهمي  وذلك  ،خليفةالهو اختيار  هم قد 

 .3"5عليه وسل م

اوتشير االجتهادات التي حدثت في سقيفة بني ساعدة إلى أن   أن  ه "لم يكن غريبا وال شاذ 

ينواإلمارة، فهم جميع على السلطة يحدث التنافس والخالف هم ، ولكن  ا مسلمون، ولم يختلفوا في الد 

، فجاء اجتهاد 1عليه الصالة والسالم" ،أبناء دولة واحدة جمعهم باألمس الوالء لسلطان الرسول

، واجتهاد األنصار قام على 2سالمظر إلى أسبقيتهم في اإلاجرين بالن  ة المهأبي بكر مستندا إلى أحقي  

حتى حسم الموقف بمبايعة عمر ضي َّللا عنه ألبي بكر الصديي، ، 6على أرضهم الدولة أسست أن  

يَنا إ ْن َفاَرْقَنا ": قال عمر ْن ُمَباَيَعة  أَب ى َبْكٍر َخش  ْن أَْمٍر أَْقَوى م  َوإ نَّا َوَّللاَّ  َما َوَجْدَنا ف يَما َحَضْرَنا م 

                                                           
1

 .141-1،1اإلخوان المسلمون في سوريا، مؤلفين، أنظر: مجموعة

2
صلى هللا  . قال ابن كثير: ".. توفي رسول هللا،2/34، صحيح تاريخ الطبري، 1/818أنظر الروايات في ذلك: ابن كثير، البداية والنهاية،

اشتغل الناس بأمر بيعة أبي بكر الصّديق في سقيفة بني ساعدة، ثم في المسجد البيعة العاّمة في بقية ، وذلك ضحى، فعليه وسلم يوم اإلثنين

بقية يوم اإلثنين وصبيحة الثالثاء ، ... ثم أخذوا في غسل الرسول صلى هللا عليه وسلم وتكفينه، والصالة عليه صلى هللا عليه وسلم تسليما، 

 يوم الثالثاء، ودفنوه األربعاء".

3
 .4، ص1141محمد عودة ومجموعة، مختصر التاريخ اإلسالمي، األهلية للنشر والتوزيع، عّمان، 

8
 .3،محمد عمارة، االسالم وفلسفة الحكم،

2
، صحيح تاريخ 2431أنظر الروايات في ذلك: البخاري، الصحيح، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت،

هللا عنه: "ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا األمر إال لهذا الحي من قريش ، هم . قال أبو بكر رضي 3/11الطبري،

 .-يقصد عمر وأبو عبيدة –".أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم 

2
، وأنتم معشر المهاجرين فنحن أنصار هللا وكتيبة اإلسالم ،أنظر روايات ذلك في المصدر السابق. قال خطيب من األنصار "أما بعد 

 رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من األمر".
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ا ُنَخال فُُهْم اْلَقْوَم َولَْم َتُكْن َبْيَعة  أَْن ُيَباي ُعوا رَ  ا َباَيْعَناُهْم َعلَى َما الَ َنْرَضى ، َوإ مَّ ْنُهْم َبْعَدَنا ، َفإ مَّ ُجالً م 

 .1"َفَيُكوُن َفَساد  

إن  هذه المبادرة من عمر بن الخطاب لعبت دوراً مهما في مصير الوحدة اإلسالمية،  

ن استئثار قريش بها لفترة قة على الرغم مو"أنقذت الخالفة من بوادر العصبية القبلية الضي  

 .5طويلة"

وقبيل وفاة أبي بكر كان األمر محسوما بمبايعة عمر بن الخطاب خليفة من بعده، فاجتهد 

، فحال دون اختالط أهالي البالد المفتوحة بسكان الجزيرة العربية بالحفاظ على دولة اإلسالم الفتية

 .3س سليمةللحفاظ على تماسك الدولة واستقرارها وتطورها على أس

تطورات  وعلى الرغم من هذه السياسة المحافظة إال أنه ومع مرور الوقت حدثت

سالمي نتيجة االنفتاح واالختالط مع الشعوب األخرى والتي كان لها وتغيرات داخل المجتمع اإل

 تأثيرها الذي ال يخفى في مقتل الخليفة عمر.

وعلى الرغم من أن  عمر لم يستخلف أحداً من بعده
ه وبإلحاح من الصحابة خي رهم ال أن  إ 1

انحصر أمر الخالفة بين ، ف2وهو راٍض عنهم ،صلى عليه وسلم ،بين الستة الذين مات الرسول

اس في شأن اختيار استشار عبد الرحمن بن عوف الن  عندها علي وعثمان رضي َّللا عنهما، 

، والتي انتهت 1م السياسي""هذه االستشارة كانت األولى من نوعها في تاريخ اإلسالو، 6الخليفة

                                                           
1

سه . مسلم، الصحيح، الحدود، باب من اعترف على نف2431رواه البخاري، الصحيح، الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، 

 .3/212. الطبري، التاريخ،1211بالزنى،

2
 .،1، ص1142إبراهيم حركات، السياسة والمجتمع في عصر الراشدين، األهلية للنشر، بيروت 

3
 .23مختصر التاريخ اإلسالمي،

8
هو خير مني  عن ابن عمر قال: قيل لعمر: أال تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وأن أترك فقد ترك من

ا. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأثنوا عليه، فقال : راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا، ال لي وال علي، ال أتحملها حيا وال ميت

 واللفظ للبخاري. 1423. ومسلم، كتاب االمارة ، باب االستخالف وتركه،214،اخرجه البخاري كتاب االحكام، باب االستخالف،

2
: "..فَقَالُوا: أَْوِص يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن اْستَْخلِْف. قَاَل: َما أَِجُد ،381البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب البيعة، ح أخرج

 ِ ْهِط الَِّذيَن تُُوفَِّي َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  –أََحًدا أََحقَّ بِهََذا اأْلَْمِر ِمْن هَُؤاَلِء النَّفَِر، أَْو الرَّ َوهَُو َعْنهُْم َراٍض فََسمَّى َعلِيًّا َوُعْثَماَن   -ى هللاَّ

ْحَمِن". بَْيَر َوطَْلَحةَ َوَسْعًدا َوَعْبَد الرَّ  َوالزُّ

2
ْهطَ الَّذِ  هُْم ُعَمُر اْجتََمُعوا فَتََشاَوُروا فَقَاَل عن حميد بن عبدالرحمن عن المسور بن مخرمة قال: "أَنَّ اْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ أَْخبََرهُ أَنَّ الرَّ يَن َوالَّ

ْحَمِن لَْسُت بِالَِّذي أُنَافُِسُكْم َعلَى هََذا اأْلَْمِر َولَِكنَُّكْم إِْن ِشْئتُْم اْختَْرُت لَُكْم مِ  ا َولَّْوا َعْبدَ لَهُْم َعْبُد الرَّ ْحَمِن فَلَمَّ ْحَمِن  ْنُكْم فََجَعلُوا َذلَِك إِلَى َعْبِد الرَّ الرَّ

ْهطَ َواَل  ْحَمِن َحتَّى َما أََرى أََحًدا ِمْن النَّاِس يَْتبَُع أُولَئَِك الرَّ ْحَمِن يَُشاِوُرونَهُ أَْمَرهُْم فََماَل النَّاُس َعلَى َعْبِد الرَّ  يَطَأُ َعقِبَهُ َوَماَل النَّاُس َعلَى َعْبِد الرَّ

ْحَمِن بَْعَد هَْجعٍ ِمنْ تِْلَك اللَّيَالِي َحتَّى إَِذا َكانَْت ال  اللَّْيِل فََضَرَب اْلبَاَب َحتَّى لَّْيلَةُ الَّتِي أَْصبَْحنَا ِمْنهَا فَبَايَْعنَا ُعْثَماَن قَاَل اْلِمْسَوُر طََرقَنِي َعْبُد الرَّ

ِ َما اْكتََحْلُت هَِذِه اللَّْيلَةَ بَِكبِيرِ  بَْيَر َوَسْعًدا فََدَعْوتُهَُما لَهُ فََشاَوَرهَُما ثُمَّ َدَعانِي فَقَاَل اْدُع لِي  اْستَْيقَْظُت فَقَاَل أََراَك نَائًِما فََوهللاَّ نَْوٍم اْنطَلِْق فَاْدُع الزُّ

ْحَمِن يَْخَشى ِمْن َعلِيٍّ َشْيئًا ثُمَّ قَاَل اْدُع لِي ُعْثَماَن  َعْبُد الرَّ َعلِيًّا فََدَعْوتُهُ فَنَاَجاهُ َحتَّى اْبهَارَّ اللَّْيُل ثُمَّ قَاَم َعلِيٌّ ِمْن ِعْنِدِه َوهَُو َعلَى طََمعٍ َوقَْد َكانَ 

ْبَح َواْجتََمَع أُ  ا َصلَّى لِلنَّاِس الصُّ ْبحِ فَلَمَّ ُن بِالصُّ َق بَْينَهَُما اْلُمَؤذِّ ْهطُ ِعْنَد اْلِمْنبَِر فَأَْرَسَل إِلَى َمْن كَ فََدَعْوتُهُ فَنَاَجاهُ َحتَّى فَرَّ اَن َحاِضًرا ِمْن ولَئَِك الرَّ
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، "وقتها بدأ التنافس بين بني هاشم وبني أمي ة ألن الخالفة انحصرت لصالح عثمان رضي َّللا عنه

 .5ن"ن وعلويي  ن وهاشميي  قريبا، وانقسم المسلمون إلى أمويي  بينهما ت

كما أفصحت عنها خطبه بالتساهل والتسامح،  ،رضي َّللا عنهعثمان،  ت سياسةامتاز

" فجاءت بعيدة عن  ح سياسته أو طريقته في الحكمحيث لم يوض   اً خطابه فيها وعظي   وكان

في الوقت الذي احتاج فيه الناس إلى معرفة الصرامة، ولم تعن ببيان استراتيجيات الحكم وسياسته 

ولعل ذلك مما ، 1"قد يرجع السبب إلى شيخوخته وحب ه للتدين وما فطر عليه من لين" و، 3ذلك"

لم يكن بقوة  ،رضي َّللا عنه ،عثمانابن تيمية ف إلى ذلك أشار ه، كمايام الثورات ضدلى قساعد ع

 رغبة من فتولد" ضعفا الطامعين بعض فيه فآنس، وال في زهده، وكمال عدله، عمر، وال سياسته

 في أقاربه من حصل وما هو، ضعفه ومن ومنه، َّللا، من خوفهم وضعف الدنيا، في اسالن   بعض

 .2شهيدا" مظلوما قتل حتى الفتنة أوجب ما والمال الوالية

المسلمين سارعوا  ظر إلى االضطرابات التي شهدها آخر عهد عثمان بن عفان فإن  بالن  

شقاي وفتن  ي  لحدوث أ باً تحس   تعجالً ومس االختيار سريعاً  وكان  ،بايعوا علياف ؛ختيار خليفتهماإلى 

اً  ن  حيث إ ،أخرى "فظروف توليته تختلف عن  ؛يتوقع حدوث خالف عليه ار الذي لمكان الخي علي 

الباقين، فبظهور العصبية األموية أصبح البيت الهاشمي وجها لوجه مع البيت األموي، ولم يبادر 

  .6اس يجبرونه على الخالفة"علي رضي َّللا عنه في البحث عمن يزكيه، بل لزم داره وجاءه الن  

راع السياسي، "فمنذ ذلك الحين أصبح للسيف مقتل عثمان كان نقطة البدء في الص إن  

، لفتنة الذي لم يغلي بعد ذلك أبداالقول الفصل في تقرير أمر رئاسة شؤون المسلمين، وفتح باب ا

؛ ومما زاد األمر 1أن تفرض وجهة نظرها بقوة السيف" وأنشأت الفري واألحزاب التي حاولت

فهو من جانب  ؛ه كان في مواجهة استحقاقين شائكينفي بداية عهد ، رضي َّللا عنه،اً علي   أن   تعقيداً 

                                                                                                                                                                         
ةَ َمَع ُعَمَر فَلَمَّ  ا بَْعُد يَا َعلِيُّ اْلُمهَاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوأَْرَسَل إِلَى أَُمَراِء اأْلَْجنَاِد َوَكانُوا َوافَْوا تِْلَك اْلَحجَّ ْحَمِن ثُمَّ قَاَل أَمَّ ا اْجتََمُعوا تََشهََّد َعْبُد الرَّ

أبايعك على سنة هللا ورسوله والخليفتين من بعده.  فقال: النَّاِس فَلَْم أََرهُْم يَْعِدلُوَن بُِعْثَماَن فاََل تَْجَعلَنَّ َعلَى نَْفِسَك َسبِياًل. إِنِّي قَْد نَظَْرُت فِي أَْمرِ 

اب كيف يبايع فبايعه عبدالرحمن، وبايعه الناس المهاجرون واألنصار وأمراء األجناد والمسلمون". أنظر : البخاري، كتاب األحكام ، ب

 .212،اإلمام الناس،

1
 .113ابراهيم حركات، السياسة والمجتمع في عصر الراشدين، ص

2
 .211حسن إبراهيم، تاريخ االسالم، ص

3
 ..112إبراهيم حركات، السياسة والمجتمع في عصر الراشدين، ص

8
 .211حسن ابراهيم، تاريخ االسالم، ص

2
 .822، ص،،ج 1142سالم(، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  ابن تيمية، منهاج السنة، )تحقيق محمد رشاد

2
 .128ابراهيم حركات، السياسة والمجتمع، ص

،
 .11،2، 3، ط14نبيه عاقل ، تاريخ خالفة بني أمية، دار الفكر، ص



14 
 

، ومن جانب آخر مطالب باألخذ بثأر عثمان لرغبات الثائرينمطالب بعزل والة عثمان رضوخا 

واالقتصاص من القتلة، هذه المواجهة فتحت الباب على مصراعيه لبدء مرحلة التفكك واالنقسام 

حا من الزمان أمام التقلبات السياسية التي حدثت في جدار الوحدة اإلسالمية التي بقيت صامدة رد

 في المجتمع اإلسالمي.

في الوقت الذي  ،1توقعة أو على غير ما أراده عليفعزل الوالة قد أثار ردود فعل غير م

 كان فيه األخذ بالثأر في تلك الفتة يعني مزيدا من الفتنة و إراقة الدماء.

ظة العديدين من حوله وعلى رأسهم معاوية بن سياسة علي آنذاك قد أثارت حفي ويبدو أن  

وامر واالنصياع أل ،عن التخلي عن والية الشامالذي بامتناعه رضي َّللا عنه،  ،أبي سفيان

كان قد ة أخرى، على أي أولوي   ،رضي َّللا عنه، قصاص من قتلة عثمانالتقديم ومناداته ب ،الخليفة

ل إلى صراع اإلسالمي، وأفضى فيما  تجاوزها في الت اريخترك آثارا ال يمكن  أس س لخالف تحو 

 تحول أنظمة الخالفة من االختيار والشورى إلى التوريث في الملك.إلى  أفضى إليه

 

 المسألة الثالثة: نظام التوريث في الملك 

ن الخالفة من النظام الشوري إلى تحويل نظام تعيي  في معاوية، رضي َّللا عنه،  لقد اجتهد

تعيين ولي العهد قبل موت الحاكم بحسب ما كان متعارفاً عليه في ائم على النظام الوراثي الق

، وغير خاٍف تأثير هذا على منهج معاوية في الحكم إذ أنه قام  نظامي الحكم الفارسي والبيزنطي 

على التجارة ومداخلها في  بسبب قوتها وسيطرتها -بني أمية - حصر التوريث في قبيلتهب

ومن حيث  هلكن   ،محاوال بهذا الشكل أن يحفظ األمة من النزاع، باب والمالالش هاكوتمل   ،الجزيرة

وتأثيرا في التاريخ اإلسالمي الفرقة والشقاي تركت آثارا  أبوابفتح على المسلمين  ال يدري، قد

  .محىيال يمكن أن 

، وظهرت فيها العديد موي خسرت العراي مركزها السياسيبانتقال الخالفة إلى البيت األ"

، وتعددت أسباب الثورات إلى ختلفة كالخوارج والشيعة والمواليمن الثورات من عناصر م

 .5"سياسي ة اقتصادية وطبقية ودينية و

، بالمقام األولوباتساع رقعة الدولة اإلسالمية لم تبي دولة عربية تعتمد فقط على القبيلة 

ديهم حقوي كاملة قد أصبح لفقد ضمت عناصر أخرى مسلمة غير عربية من البالد المفتوحة، و

                                                           
1

، كما أشارت إلى ذلك رواية عند رغم مشورة ابن عبّاس رضي هللا عنه بعدم فعل ذلك ألن الناس سيحّملونه دم عثمان إن قام بعزل الوالة

 .881، ص8الطبري في تاريخه ،ج 

2
 .23، ص-بتصرف– : تاريخ خالفة بني أميةأنظر
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أن يكون لهم دور في الواقع  ،، بشكل أو بآخر، ثم مواطنتهم ، لذلك أرادواوالً بناء على دينهم أ

  الحياة السياسية.في الصراع القبلي يمارس دوره فيه السياسي في الوقت الذي ما زال 

ب  إن   ، وبعث روح الشعوبية مسلمينللعرب والعربية أيقظ نار الفتنة بين ال ناألموي يتعص 

فعل على  سالم فتحولت إلى حركة سياسية نظمتها الشعوب اإلسالمية غير العربية كرد  في اإل

 .1ن، فأخذت تطالب بالمساواة ونبذ الفرقةسياسة األمويي  

 -ل وعرب الجنوبعرب الشما–بين العرب  أيضا في تلك الفترة، بدأت العصبية تنتشر

العزيز الذي حاول القضاء عليها بتعيين من هو أكفأ في  عمر بن عبد عهد واستمرت حتى

يزيد بن عبد الملك إلى عرب الشمال، فلم يتورع  الوظائف، وبعد وفاته عادت العصبية بانحياز

ب التي دعمت األمويين كثيرا، وعند خالفة هشام بن عبد الملك أعاد هل  بالقضاء على أسرة المُ 

 .5التوازن بين العربين

، كثرت لحروب والصراعات بين معاوية وعليتل الخليفة عثمان واوعلى إثر مق

، وحزب المختارية، ة: كحزب الهاشميةاألحزاب السياسية وتعددت في عهد الدولة األموي

والخوارج، والمعتزلة، والمرجئة، والموالي، والزبيرية، والتي كان لها أثار سلبية في قيام العديد 

والعسكرية المعارضة ، مما أنهك الدولة ماديا ومعنويا وسارع من الثورات والحركات السياسية 

 .3في سقوطها

الفتن والقالقل والثورات التي كان يقوم بها البعض ضد األمويين  العباسي وناستغل 

للمطالبة  ، وغيرها من الثوراتحمن بن أشعثوعبدَّللا بن الزبير وعبدالر كثورات الخوارج

ئي على يد محمد بن علي بن عبدَّللا بن العباس مستغلين بذلك بالخالفة، والتي ظهرت بشكل فجا

ن دولة األمويين دولة عربية ويين ، مما جعل المؤرخون يقولون إالعربية لألم رعداء الشعوب غي

 .1ودولة بني العباس أعجمية

 أحد العباسيين الدعاة جهود كانت وقد األموية، الخالفة أنقاض على العباسية الدولة فقامت

 خراسان في الموالي أيدي على العباسية الدولة صرح وإقامة إسقاطها، في الرئيسية واملالع

 خاصة.

                                                           
1

 .21أنظر: مختصر التاريخ اإلسالمي، ص 

2
 .21أنظر: المصدر السابق، ص 

3
 أنظر: المصدر السابق.

8
 .43 -42أنظر: المصدر السابق، ص 
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م المؤرخون الدولة العباسية  تباينت مميزات الدولة العباسية في عصورها المختلفة، فقد قس 

، فهناك العصر الذهبي، ابعضكل منها بسمات تختلف عن بعضها  اتصفإلى خمسة عصور 

 ي، والعصر البويهي، والعصر السلجوقي، وعصر انتعاش سلطة العباسيين.والعصر الترك

وعلى الرغم من ضعف سلطة الخليفة في تلك الفترة التي انفصلت فيها الدولة إلى عدد 

 .لدولة ل اً رمزه احتفظ بمكانته من الواليات البعيدة إال أن  

سرة داخلية من األلى الحكم سواء كانت تلك الفترة العباسية من صراعات ع لم تخل

 العباسية أو خارجية من الفري األخرى أو العناصر غير العربية.
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 دواعي ظهور الفرق اإلسالمية المطلب الثاني:

ين في الفترة األولى، وإنما كان خالفهم في السياسة الد  مسائل لم يختلف المسلمون في 

أعظم " ما يعد   ، وهوراع على السلطة العليا في الدولةالص تحديداً حولحول اإلمارة والخالفة ، و

على اإلمامة في كل  خالف بين األمة ، إذ ما سل سيف في اإلسالم على قاعدة دينية مثل ما سلَّ 

ولى إرهاصات الخالف حول اإلمارة قد إلى أن  أُ  أبو الحسن األشعري ، وفي هذا أشار1زمان"

غيره في  في اإلمامة ولم يحدث خالف ،َّللا عليه وسلمصلى  ،: "وكان الخالف بعد الرسولبدأت

قوم  روأنك ،رضي َّللا عنه ،حياة أبي بكر رضي َّللا عنه وأيام عمر إلى أن ولي عثمان بن عف ان

اختالفا إلى فصار ما أنكروه ، من ذلك مخطئينفعاال كانوا فيما نقموا عليه أعليه في آخر أيامه 

 :كانوا في قتله مختلفين، فأما أهل السنة واالستقامة فإنهم قالوااليوم، ثم قتل رضوان َّللا عليه و

خالف ذلك ، بقتله قاتلوه ظلما وعدوانا، وقال قائلون  ،كان رضوان َّللا عليه مصيبا في أفعاله

 .5وهذا اختالف بين الناس إلى اليوم"

مية ومحور الخالف حول اإلمامة كان األساس الذي دارت حوله نشأة معظم الفري اإلسال

، إلمامة لعلي بن أبي طالب وأوالدهمتمثال في توريث ا ا إالهيافيما بعد، فمنهم من جعل ذلك حق  

، حصره في قريشفي ا للمسلمين في االختيار، فيما ذهب البعض اآلخر ومنهم من جعله حق  

ا عاما للمسلمين ، وبات كل صاحب رأي يدافع عما ذهب إليه من اجتهاد وجعله آخرون حق  

و حوله من يناصره، حتى أصبح هذا االجتهاد بمثابة الحي الذي ال يمكن التنازل عنه ولو ويدع

 ى ذلك إلى استخدام السيف وإراقة الدماء!.أد  

وسأتعرض فيما يأتي ألبرز هذه الفري التي نشأت في الفترة األولى وأبي ن عالقتها 

 السياسي ة بالحكم والدولة.

 

 الخوارج 

لت مسألة الخالف حو ل اإلمارة منبعا خصبا لكل الفري اإلسالمية التي رأت فيها مهاداً شك 

نظرياً الزما لمعتقداتها الفكرية ، لذلك لم يكن مستغربا من أن  أولى الفري اإلسالمية قد ظهرت 

ه حولها، ومعلوم أن  الخوارج هي أولى الفري  في عهد علي بن أبي طالب حيث الصراع على أشد 

 ،رضي َّللا عنه ،بدأوا بانفصالهم عن جيش الخليفة عليساس فهم التي ظهرت وفي هذا األ

                                                           
1
 .13،ص 1112، 2لنحل، دار الكتب العلمية، بيروت،طبو الفتح محمد الشهرستاني، الملل واأ

2
 .81، ص1،ج1111األشعري، مقاالت اإلسالميين، )تحقيق محمد محي الدين(،  المكتبة العصرية، 
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ومفارقة صفوف أنصاره، معلنين العصيان ، ثم دعوا إلى خلعه هو  ،1وخروجهم عليه بعد التحكيم

واجتمعوا على "إكفار علي، وعثمان ، والحكمين، وأصحاب الجمل، وكل من  ومعاوية معا،

 .5كاب الذنوب ، ووجوب الخروج على اإلمام الجائر"اإلكفار بارت رضي بتحكيم الحكمين، و

ويتميز المذهب الخارجي بسماته السياسية، وفلسفتهم في اإلمامة إحدى أهم أصول 

، ونظريتهم في الحكم تدور حول "شرعية اإلمامة لكل مسلم صالح، على أن يتم اختياره مذهبهم

، والمتتبع ألمراء 3يض وأسود"، ال فري في ذلك بين عربي وأعجمي، وبين أبة مطلقةبحري  

" ولما كانت أغلب  ر قرشي، وما بين مولى من الموالي، غيالخوارج يجدهم جميعا ما بين عربي

صراع الخوارج كان ضد  ثوراتهم قد قامت ضد بني أمية التي تتركز فيها عصبية قريش، فإن  

، ولعل هذا ما 1من القرشيين" اً منه، لذلك لم يختاروا أميرا واحد رالعصبية القرشية في جانب كبي

 ،  على نحو ما سأبي نه في المطلب القادم.6ة من قريش()األئم   2جعلهم يشك كون في صحة حديث

حاول الخوارج أن يتوسعوا في البناء النظري لفكرهم، فلم يقفوا عند الحد السياسي بل 

لوا في الجوانب العقدية فقد قاموا بـ اإليمان وأركانه أو  "محاوالت فكرية لتجديد معنى فص 

الشروط التي ينبغي توفرها حتى يعد الشخص مؤمنا، والعالقة بين اإليمان واإلسالم ، وحكم 

 .1مرتكب الكبيرة إلى غير ذلك من األبحاث المتعلقة بالجانب العقدي"

الخوارج كانوا من أكثر أتباع الخليفة الرابع علي بن أبي طالب إخالصا  ن  ويشار إلى أ

وقف القتال ثم إجباره على  على كما حدث في تحريضهم علي –ب في آرائهموما التقل  ،  وتدينا

بأنهم كانوا أعرابا قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا  ،ابن الحزم قالكما  يرجع إال -عدم قبول التحكيم

 هم لم ينطقوا عن فقه وعلم لذلكأي أن   ،8صلى َّللا عليه وسلم ،في السنن الثابتة عن رسول َّللا

 نازلة تنزل بهم. تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل  

                                                           
1

حيث كانوا مع علي في حربه ضد معاوية ولما التقى الجيشان، كاد جيش معاوية أن ينكسر فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا: 

كتاب هللا"، حينئذ ترك كثير من القراء الذين كانوا مع علي القتال ،وكان علي مصمما على مواصلة القتال حتى النصر، لكن  "ندعوكم إلى

بته القراء أجبروه على قبول التحكيم، فلما أجاب علي ألمر التحكيم جاؤوه طالبين منه الرجوع عن التحكيم والعودة إلى القتال بعد اعالن تو

 ذلك ، فخرجوا على االمام فصاروا فيما بعد خوارج.فلم يجبهم إلى 

2
 .3،الفرق بين الفرق، 

3
 .12، كتاب الكتروني، ص،211بوزياني الدراجي، دول الخوارج والعلويين،

8
 .122محمد عمارة، اإلسالم وفلسفة الحكم،

2
 .12أنظر : بوزياني، دول الخوارج والعلويين، ص

2
 . والحديث صحيح.12321. أحمد ، المسند ، ح2182باب األئمة من قريش، حرواه النسائي، الكبرى، كتاب القضاء،  

،
 .81، ص1142، 1ط شركة الطباعة العربية السعودية، أحمد جلي، دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين،أنظر: 

4
 .122، ص8، ج1112أنظر: ابن حزم، الفصل في الملل واألهواء والنحل، دار الجيل، 
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نهاية للخوارج "بل أذكت  -مام علي لقتالهمالتي قام بها اإل-ركة )النهروان( لم تضع مع

األمر  ،روح القتال فيمن بقي منهم ، وكانت ذكرى تلك الموقعة دافعا لهم إلى مزيد من العنف

 .1 عنه وتنفيذ ذلك"ى بهم إلى التخطيط الغتيال علي رضي َّللاالذي أد  

يسلكه الخوارج لتسود أفكارهم، واستمرت هذه الروح الثورية والقتالية عندهم كطريي  

ضد  كانمفي ال فأصبحت ثوراتهم وانتفاضاتهم أشبه بالثورة المستمرة في الزمان والمنتشرة

الفري  وزادت من تعدد "، الخوارج في إضعاف الدولة األمويةنجحت ثورات فقد األمويين، 

 وظهور فري عديدة لهم كاألزارقة،  5واألحزاب المعارضة ، واتساع الثورة الخارجية بين الناس"

 ة وغيرهم.واإلباضي   والعجاردة والصفرية والنجدات

 

 :الشيعة 

بي هو الذي بعث عقيدة " الن  اختلف حول نشأة التشيع ، فقد ذهب الشيعة أنفسهم إلى أن 

، وأول من أطلي لفظ الشيعة على أتباعه والوالء لهعلي  التشيع وأوجدها، ودعا إلى حب

" أن تكون ، ولكن يرد  عليهم بأن ه من غير المعقول3ومريديه، ولواله لم يكن للشيعة عين وال أثر"

بعصر جعفر  لنشأتها ؤرخذلك الزمن المبكر، فيما أن الثابت أنه يالشيعة قد نشأت كفرقة في 

 .1ـ( "ه 190ن الحكم )تالصادي وهشام ب

، هـ560سنة  العسكري الحسن وفاة عند بدأ أن  تبلور الفكر الشيعي والبعض يرى

 المبادئ في ابعض بعضها التي تتباين عن 2ذلك انقسامها إلى عدد كبير من الفري المختلفةواستتبع 

زها حديدا هو الذي مايإال أن  خالفها السياسي حول اإلمامة ت، والمعتقدات الشرائع فيو واألفكار،

 .ابعضعن بعضها 

األمر الذي يميز الشيعة عن غيرهم ليس في تفضيل علي على أبي بكر وعمر  إن  

التي ( وعثمان، وال الميل إلى نصرته ودوام إمارته للمؤمنين، بل هو عقيدة )النص والوصية

 والتي ستتعرض لها الدراسة في المطلب القادم.يؤمنون بها ، 

                                                           
1

 .82 ص لفرق وتاريخ المسلمين،دراسة عن ااحمد جلي، 

2
 .132صمحمد عمارة، االسالم وفلسفة الحكم، 

3
 .،1الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية، 

8
 .138محمد عمارة، االسالم وفلسفة الحكم، 

2
وقت الذي ترك فيه عندما وقع الثوريون الشيعة ومن اتحد معهم من الشعوبيين الفارسيين في َحْيرة كبيرة، فيَمن سيتولى أمرهم، في ال

محمد بن الحسن، ثم زاد األمر اضطرابًا عندما توفِّي هذا الطفل الصغير فجأة؛ فانقسمت هذه المجموعات  –الحسن العسكري طفالً صغيًرا 

ا. أنظر في ذلك الملل والنحل، الشهرستاني،   .21-14الثورية إلى فرٍق كثيرة جّدً
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 المرجئة 

ا تها اثنن  فاألشعري يقول إ ؛1ديث عن اإلرجاءي كثيرا في الحلقد اختلف مؤرخو الفر

هم على الشهرستاني أن   ، بينما يرى3هم ثالثة أصنافأن   فيذهب إلى، أما البغدادي 5فرقة ةعشر

الفري الناتجة  تسمياتد و التصنيف والعدالواقع هنا يتمحور حول ، فاالضطراب 1أربعة أصناف

 .عنها

سياسي لنشأة فكرة اإلرجاء وفرقتهم، وغياب االهتمام بهذا الطابع عدم إدراك الطابع ال إن  

 مرتبًطا الفترة تلك في كان الدين أن  و سيما، 2هو الذي أشاع ذلك الخلط بين تيارات اإلرجاء

 السياسية. السلطة بعينها هي كانت الدينية السلطة ألن   وثيًقا؛ ارتباًطا بالسياسة

 وآراؤهماحيث ظهرت أفكار الخوارج والشيعة  ة،لقد نشأ اإلرجاء في عهد بني أمي  

 ، وقد كانت بداية هذا األمروبالمقابل ظهر اإلرجاء كموقف مضاد لهما ،واعتقاداتهما المتشددة

حيث أرجأ أمر الخالف الذي دار بين الصحابة إلى َّللا ولم ، 6(الحسن بن محمد بن الحنفية)من

اً على الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول رد   ،صلى َّللا عليه وسلم ،يتبرأ من أصحاب النبي

قرأ على ، ويأمر أن تُ 8الكتب إلى األمصار كان يكتب في ذلكو، 1صلى َّللا عليه وسلم ،َّللا

يدعو فيه إلى التمييز ما بين  طابع سياسي ذو"رجاء الذي أظهره الحسن كان ، فهذا اإل9الناس

، وتعد 10واإلمامة بالذات" ضايا السياسةا بين ققضايا العقيدة واستخدام أحكام الكفر واإليمان وم

                                                           
1

، كما ال ينفع مع الكفر التصديق بالقلب فال يضر معه ذنب المرجئة يرون أن اإليمان مجرداإلرجاء هو تأخير األعمال عن اإليمان، و 

لرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة اطاعة. أنظر: محمد خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية لشيخ االسالم ابن تيمية، 

 .282، ص1112، 1واإلرشاد، ط

2
لحية، أصحاب يونس السمري، الشمرية، الثوبانية، النجارية، الغيالنية، الشبيبية، الحنفية، المعاذية ، المريسية، وهي : الجهمية، الصا

 ..222-1/213الكرامية. أنظر: األشعري، مقاالت االسالميين، 

3
قالوا باإلرجاء وحده ولم يخلطوه بالقدر  المرجئة الذين قالوا بالقدر مع اإلرجاء، والمرجئة الذين قالوا بالجبر مع اإلرجاء، والمرجئة الذين

 وال بالجبر، وهؤالء على خمس فرق: اليونسية، الغسانية، الثوبانية، الثومنية، المريسية. أنظر: أبو منصور البغدادي ،الفرق بين الفرق،

111-111. 

8
 .،1/13ستاني، الملل والنحل، وهي: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. أنظر: الشهر

2
 .182أنظر: محمد عمارة، االسالم وفلسفة الحكم ،

2
هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبو محمد المدني، وأبوه أبو الحنفية ، ثقة فقيه وه أول من تكلم في اإلرجاء وقد ألف في ذلك 

 .،18كار، صهـ.أنظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، بيت األف12كتاب، مات سنة 

،
 .321، ص2، ج1114أنظر: المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، دار الكتب العلمية،

4
 .181أنظر: الشهرستاني، الملل والنحل،ص

1
 .182، ص1142، 1يمان، )تحقيق حمد الحربي(، الدار السلفية، ط، اإلالعدنيأنظر: 

11
 .،18صاالسالم وفلسفة الحكم، محمد عمارة، 
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، فهو قد شدد  على أوان ذاكهذه نقطة الفتة تنحو منحى مغايرا عن جل اآلراء التي انتشرت 

ال يمكن أن يصنف تحت ضرورة إخراج الخالف حول اختيار الحاكم من دائرة العقيدة ، إذ أن ه 

 د فحسب.الكبائر أو الموبقات بل هو ضرب من ضروب االجتها

بت وانقسمت إلى عدد من الفري كان على  إال أن  المرجئة لم تتوقف عند هذا الحد  بل تشع 

 اإليمان تصديي بالقلب، وال تأثير للعمل على هذا اإليمان ، ذهبت إلى أن  التي الجهمية  رأسها

ع مع الكفر ه ال تضر مع اإليمان معصية كما ال تنف، وقالوا إن  فأخروا العمل وفصلوه عن اإليمان

 طاعة.

رت  "ثورة المرجئة ومرد  هذه الفكرة يعود إلى أحداث سياسي ة وقعت  في خراسان وفج 

م عمال الخراج  التي خرجت تدعو إلى الفصل بين اإليمان والعمل ، ألن الربط بينهما يعني تحك 

د الوالي شروط المسلم ا1"ة في عقائد الذين أسلموا حديثاوجباة الجزي لذي تسقط عنه ، بعد أن حد 

 الجزية بـ:

 .االختتان -

 إقامة الفرائض. -

 .5قراءة سورة من القرآن -

تأخير العمل عن ار آخر للمرجئة والذي يقول بالفصل بين اإليمان والعمل ، ووهناك تي  

 .3أمية وأنصارهم كما يقول الشيعةة بل بنو ، وأصحابه هنا ليسوا الجهمي  اإليمان

رجاء بفكره القائم على الفصل بين اإليمان والعمل، اإل من تيارهذا ال ويشار إلى أن  

ام بني أمي ة مالذا آمنا يواجهون فيه  وبني العب اس وتأخير العمل عن اإليمان قد وجده بعض حك 

لحكم على "اإلرجاء دين الملوك"، فا الخليفة العباسي: بعض معترضيهم إلى حد  أن قال المأمون

ه إلى َّللا فهو الذي يحكم بين عباده بالحي يوم القيامة حداث الجساما يقترفه الحكام من األ م مرد 

 وليس ألحد أن يخوض في أعمالهم أو يحكم عليهم بشيء.

                                                           
1

 .121 ق، صالمصدر الساب

2
ذكر الطبري أحداث طويلة تروي القصة، ففي خراسان موطن ظهور هذا التيار دخل أهلها في دين االسالم أفواجا، فشكا عامل الخراج 

قلة حصيلة الجزية، فبعث إليه الوالي أنهم لم يسلموا رغبة، فال يرفع الخراج إال عمن اختتن، وأقام    -وهو األشرس  –إلى الوالي  

، 8ض، وحسن اسالمه، وقرأسورة من القرآن، مما أحدث مواجهة عسكرية ضد الدولة. أنظر: الطبري، تاريخ األمم والملوك، جالفرائ

 . 121ص

3
 .48-43، ص2حياة اإلمام محمد باقر الصدر، باقر شريف القرشي، كتاب الكتروني، ج
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ويرى الشيعة إلى أن  المرجئة قد لعبوا دورا خطيرا في مسرح األحداث السياسية في تلك 

يقفوا موقف  العصور وساهموا مساهمة إيجابية في تدعيم الحكم األموي والدفاع عنه، ولم

 .1المعارضة أمام األحداث الهائلة التي صدرت من ملوك األمويين

 

 المعتزلة 

ن الخليفة الشرعي لألمة الدور األبرز كان لالختالفات السياسي ة والفكرية بشأن قضية تعيي  

  -من وجهة نظرهم–حاول أصحابها تحديد الموقف الصحيح  تيواألكبر في نشوء هذه الفري ال

عامل اللسياسة ة عن سابقاتها من الفري ، إذ كان لن والمالبسات، وال تختلف المعتزلإزاء الفت

 .أتهار في نشاألكب

ال تزال النشأة األولى للمعتزلة موضع غموض، فقد أشارت المصادر إلى روايات عديدة 

المعتزلة بدأت في المجموعة التي اعتزلت عن علي  النوبختي إلى أن   ذهب، فيحولهامختلفة 

)المعتزلة( وصاروا أسالف ضي َّللا عنه وامتنعت عن محاربته والمحاربة معه فسموا ر

بينما يرى الملطي أنهم هم من سموا أنفسهم بالمعتزلة، وذلك عندما بايع الحسن بن ، 5المعتزلة

، فلزموا ع الناس، وقد كانوا من أصحاب عليعلي معاوية، فاعتزلوا الحسن ومعاوية وجمي

والرواية المشهورة في نشأة المعتزلة هي في ، 3م وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادةمنازلهم ومساجده

اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري عندما قال قولته في المنزلة بين المنزلتين، 

 .1فطلب منه الحسن اعتزال مجلسه

وبدايات هذه الفرقة لم تظهر مباشرة ودونما مقدمات، بل كان لها جذور  من المؤكد أن  

من روايات أن النشأة األولى  ايات، ويرى البعض بناء على ما ذكر سابقاالرو أشارتكما 

لإلعتزال كانت في أول أمرها نشأة سياسية كما أفاد النوبختي، ولكنها في نفس الوقت حملت بين 

 .2طياتها نطفة مذهبية قدر لها أن تولد في نهاية القرن األول

صول الفكرية األولى للمعتزلة التي تقول باالختيار والمنزلة بين األ ن أن  بينما يرى آخرو

مدت في نشأتها على )الجبر( و المنزلتين هي بحد ذاتها موقف معاد للدولة األموية التي اعت

                                                           
1

 .48-43، ص2المصدر السابق، ج

2
 .14أنظر: فرق الشيعة، النوبختي، 

3
 .31ر: الملطي، التنبيه والرد، أنظ

8
 82أنظر: الشهرستاني، الملل والنحل، 

2
 .22أنظر: فضل اإلعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق فؤاد سيد، 
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التي  المعتزلة  منذ نشأتها حركة من حركات المعارضة اء( حتى تبرر أفعالها، لذلك تعد  رج)اإل

 .1عهد األمويين ينشأت في المجتمع العربي ف

فنشأة المعتزلة لم تكن مستقلة عن الصراع السياسي الذي كان قائما في العصر األموي 

حول اإلمامة، " والخالف الذي وقع بين واصل وأستاذه الحسن البصري حول مرتكب الكبيرة هو 

 .5طابع ديني عقائدي" ظاهريا ذاخالف ذو أصل سياسي مهما بدا 

ه  3ـ)القدرية( التي سلك طريقها منذ البداية غيالن الدمشقيولق ب المعتزلة أيضا ب وأقر 

، لكن  1يمان والكفر والطاعة والمعصية، فالعبد عنده هو الفاعل للخير والشر واإلواصل بن عطاء

لفرد  والخوض في هذه المشكلة في إطار الفرد فقد "أكثر من تقرير االختيار ل هذا القول كان يعني

عقيدة الجبر التي تبرر مظالم السلطة ، والتي استند إليها األمويون في كان يعني التصدي ل

 .2اغتصابهم هذه السلطة"

من  واإلمامة عند المعتزلة ليست ركنا من أركان الدين بطريي التعيين والوصية، بل

 مرها إلى األمة بطريي االنتخاب واالختيار بغض النظر عن النسب.المصالح الدنيوية التي يوكل أ

الحظ مما سبي أن  نشأة الفري اإلسالمية والتي لعبت دوراً مؤثراً في التاريخ اإلسالمي وي

ه عوامل سياسي ة في المقام األول تتمحور حول اإلمارة والحكم، والحي في الخالفة،  إلى ، مرد 

ح أن  العامل السياسي كان محورا مهما وبارزا في فهم وتأويل بعض  النصوص الدينية وهذا يوض 

 آرائها السياسي ة. لك الفري في تسويغ مواقفها وشرعنةت تي استندت إليهاال

  

                                                           
1

 .122أنظر : محمد عمارة، اإلسالم وفلسفة الحكم، 

2
 .31احمد العمرجي، المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية، 

3
 (8/828م، المقتول في القدر، ناظره األوزاعي وأفتى بقتله، قتل أيام هشام بن عبد الملك، )لسان الميزان، غيالن بن مسل

8
 .81-81أنظر: الشهرستاني، الملل والنحل، 

2
 .124محمد عمارة، االسالم وفلسفة الحكم، 
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 الّناشئة. الّسياسّية الّتغييرات ظلّ  في الحديثّية المروّيات لواقع المبحث الّثاني : توصيف

ن التغييرات فقد شهد جملة م، اً ه المسلمون األوائل واقعا عادي  لم يكن الواقع الذي عاش 

المجتمع الذي ألفوه وألفوا السماع عنه في عهد النبي، صلَى َّللا عليه وسل م، شكل  التي فارقت

األمر الذي دفعهم إلى محاولة إيجاد تفاسير معقولة لكل ما يحيط بهم، فتراهم يعودون إلى أحاديث 

الرسول، صلى َّللا عليه وسلم، عل هم يجدون فيها ما يعينهم على فهم واقعهم وكيفية التعامل مع 

 جدات المحيطة.المست

لواقع المرويات الحديثية في ظل التغيرات السياسية في القرون األولى وفي قراءة سريعة  

 في اتجاهين: تتمث ل ا، نجد أنه

  : يحدث ، أو تنقد  انتشار رواية أحاديث ذات عالقة بالواقع السياسي ، إما تدلل على مااألول

أحاديث الفتن الداخلية  كانتشارض الوقائع ، و بعالواقع ، أو تؤكد على صحة بعض المجريات أ

 ت نبوية لما ستؤول إليه األحوال.وما تحمله من تحذيرا

  ا لم تسعف الروايات الصحيحة الثاني: ظهور الوضع في رواية الحديث النبوي ، وذلك لم 

أصحاب النفوس الضعيفة والمتسل قة والطامعة بالسلطة على إقناع العامة بصحة أفكارهم 

ليجعلوا النص الديني بمثابة  ،صلى َّللا عليه وسلم ،لجؤوا إلى الكذب على رسول َّللاهم دعواو

عة من العوامل ساعدتهم على تأييدهم ودعمهم، مستغل ين بذلك مجمو سلطة يجبرون بها العامة

 رواياتهم المكذوبة. على نشر

ما يتعلي ية فية الحديثن ميزا واقع الروايلذا سيحاول هذا المبحث بيان هذين االتجاهين اللذي

 : مستعينا بمطلبينباألحداث السياسي ة في تلك الفترة 

  أحاديث الفتناألول: انتشار. 

 ر الوضع في أحاديث الحكمالثاني: ظهو. 
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 الفتن أحاديث انتشارالمطلب األول: 

عاشت المجتمعات األولى فترات سياسية متقلبة كما أوضحت في المبحث السابي، ولقرب  

 ،صلى َّللا عليه وسلم ،الذي مث له الرسول الدين بالحكم نظرا للدور ها بزمن الوحي وارتباط عهد

اً مربي اً وقائداً لألمة في الوقت عينه، بالناس إلى البحث من خالل  هذا ىأد   من حيث كونه نبي 

ر واقعهم ال ا يفس  دون ة حدوث ذلك أو عدمه، أو لعلهم يجليرشدهم إلى صح   نصوص الدينية عم 

ثون بأحاديث الفتن الداخلية  فليس مستغربا إذال لمثل هذه االضطرابات السياسية، حلو نراهم يحد 

 ذات عالقة بالحكم كل  حسب أفكاره واجتهاداته. لون أحاديثويؤ  والقتال بين المؤمنين ، 

 ة.الفتر سيحاول هذا المطلب أن يلقي الضوء على هذه الروايات التي تناقلها الناس في تلك 

 

 المسألة األولى : أحاديث الفتن. 

ن الداخلية، حيث حاول الصحابة االجتهاد انتشرت في تلك الفترة رواية أحاديث الفتن ، السيما الفت

نقع بعد ذلك على عناية المحدثين ل، منها ،صلى َّللا عليه وسلم ،بيان مراد الرسول في تفسيرها و

كتب في وإفراد أحاديث الفتن  ،ف الموضوعيهذا النوع من المرويات عن طريي بدء التصنيب

 خاصة.

 الفتن. أحاديث روايةأوال:  

لم يكن باألمر السهل أن يتعايش المسلمون األوائل مع متغيرات واقعهم آنذاك في مجاالته 

، بل ظن وا كل الظن واقعهمرهص بوتشير إليهم حاديث تاألبعضا من  أن   ولم يكن يظن وا المختلفة،

بالكثير من األحداث الدامية التي يعيشونها ويتعاملون معها ما حتى فوجئوا  1هلهاأن هم ليسوا أ

ر منها الرسول ثون يتحد   فأقبلوافي أحاديث الفتن،  ،صلى َّللا عليه سلم ،كانت إال تلك التي حذ 

 .ويطيلون النظر فيهاعنها ويتداولونها بينهم 

 
                                                           

1
ةً( " حديث مطرف بن ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة "باب ما جاء في قول هللا تعالى : )َواتَّقُوا فِتْ  نَةً ال تُِصيبَنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

 -يعني عثمان –يا أبا عبدهللا ما جاء بكم ؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل  -يعني في قصة الجمل –عبدهللا ، حيث قال مطرف: قلنا  للزبير 

ا قرأنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )واتقوا فتنة ال تصيبن فقال الزبير: إن  -يعني بالبصرة –بالمدينة ثم جئتم تطلبون بدمه 

. وفيه أبو سعيد  1818الذين ظلموا منكم خاصة ( لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. والحديث رواه أحمد، المسند، ح

( . وفيه شداد بن سعيد قال عنه ابن ،32بيت أفكار، ص عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبيد قال عنه ابن حجر : صدوق ربما أخطأ )التقريب،

، 13( . والحديث صححه الحافظ لشواهده، أنظر: فتح الباري، المكتبة السلفية، ج،22حجر : صدوق يخطيء )التقريب، بيت أفكار، ص

 . 8ص
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 أحاديث الفتنتفسير اجتهادات الصحابة في 

ح ذلك المواقف ترة، ويوض  تهاد في أحاديث الفتن هو السمة البارزة في تلك الفكان االج

 بعثالتي كانت موالخالفات السياسية  الذي سببتهوالمتباينة فيما بينهم بشأن االقتتال المتعددة 

فهذا أبو بكرة يستوقف الحسن  معارض ومحايد؛المعارك في تلك الفترة، فانقسموا بين مؤيد و

يُد ُنْصَرَة اْبن  َعمِّ َرُسول  َّللاَّ   ا خرج بسالحه أيام الفتنة ليسأله: " البصري حينم يُد؟. قُال: أُر  أَْيَن ُتر 

َما  صلى َّللا عليه وسلم. َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  صلى َّللا عليه وسلم: "إ َذا َتَواَجَه اْلُمْسل َمان  ب َسْيَفْيه 

.. ار  ْن أَْهل  النَّ الَُهَما م  ، لقد آثر أبو بكرة ترك القتال واعتزال أي من الفريقين في نظرة منه 1" .َفك 

 من اعتزالها. أن  هذه فتنة وال بد  

بذة بعد مقتل عثمان ليعيش حياة البداوة بعيدا عن  وهذا سلمة بن األكوع يخرج إلى الرَّ

ُك أَنْ : "-صل ى َّللا عليه وسل م –المدينة وأحداثها ، لقول رسول َّللا  َيُكوَن َخْيَر َمال  اْلُمْسل م  َغَنم   ُيوش 

َن اْلف َتن   ين ه  م  ، فقد آثر سلمة السالمة واعتزال الفتن 5"َيْتَبُع ب َها َشَعَف اْلج َبال  َوَمَواق َع اْلَقْطر  ، َيف رُّ ب د 

 فيسكن منها هاجر التي البلد من المهاجر ينتقل أن –والسكنى مع األعراب، وقد كان ذلك محرما 

 .3ذلك بمخافة الفتنةالرسول، صلى َّللا عليه وسلم، قي د  إال أن   - أعرابيا هجرته بعد فيرجع البدو

سعد بن أبي وقاص ذهب في غنمه وترك الناس، "فقال له ابنه: أنزلت في إبلك  فعل وكذا

وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت 

 .1لى َّللا عليه وسلم يقول: إن َّللا يحب العبد التقي الغني الخفي"رسول َّللا ص

ولقد كانت الفتن واالقتتال مجاال خصبا للناس لسؤال الصحابة عن مشروعية القتال 

َوَقات لُوُهْم َحتَّى  وتفسير أحاديث الفتن، فيسأل أحدهم ابن عمر عن القتال في الفتنة محتجا بآية : "

 تى لو ظهر أن  يرى ترك القتال في الفتنة حكان الذي  -فيجيبه ابن عمر ،  39االنفال: " اَل َتُكوَن ف ْتَنة  

، صلى َّللا عليه  : " -إحدى الطائفتين على حي د  َما َكاَن ُمَحمَّ َك؟ ، إ نَّ لَْتَك أُمُّ ى َما اْلف ْتَنُة َثك  َهْل َتْدر 

                                                           
1

، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا . مسلم، الصحيح143،رواه البخاري، الصحيح، كتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفهما،  

. النسائي، السنن، 8224. أبو داود، السنن، كتاب الفتن والمالحم، باب النهي عن القتال في الفتنة، ح2444تواجه المسلمان بسيفيهما، ح

 .21822. أحمد، المسند، ح8121كتاب تحريم الدم، باب تحريم القتل، ح

2
. أبو داود، السنن، كتاب الفتن والمالحم، باب ما يرخص فيه من 144،تن، باب التعرب في الفتنة، رواه البخاري، الصحيح ، كتاب الف 

.ابن ماجة، السنن، كتاب الفتن، 8121. النسائي، السنن، كتاب اإليمان وشرائعه، باب الفرار بالدين من الفتن، ح،822البداوة في الفتنة، ح

 .  31،1باب العزلة، ح

3
 13، ص8الباري، ج أنظر: ابن حجر، فتح

8
 .1881. أحمد، المسند، ح2122رواه مسلم، الصحيح، كتاب الزهد، باب )غير معنون(، ح
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ُخوُل  يَن ، َوَكاَن الدُّ ك  ْم ف ْتَنًة ، َولَْيَس َكق َتال ُكْم َعلَى اْلُمْلك  د   فيوسلم، ُيَقات ُل اْلُمْشر  ، لذلك جمع 1"ين ه 

صلى –حشمه وولده عندما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، ليقول لهم ويذكرهم بقول رسول َّللا 

ٍر ل َواء  َيْوَم اْلق َياَمة   : "-َّللا عليه وسلم تال بعد البيعة هو نصب الق ويبي ن لهم أن   ،5"ُيْنَصُب ل ُكلِّ َغاد 

 أعظم الغدر، فهو ال يؤيد القتال مطلقا في الفتن.

وهذا عمرو بن يحيى يحدث عن جده سعيد أنه كان جالسا مع أبي هريرة ومروان في 

ْعُت امسجد النبي صلى َّللا عليه وسلم، قال أبو هريرة:  َي اْلَمْصُدوَي َيقُوُل "َسم  اد  ت ى ) لصَّ َهلََكُة أُمَّ

ْن قَُرْيٍش( َيَدىْ  َعلَى ْلَمٍة م  ْئُت أَْن أَقُوَل  غ  ْلَمًة . َفَقاَل أَُبو ُهَرْيَرَة لَْو ش  ْم غ  . َفَقاَل َمْرَواُن لَْعَنُة َّللاَّ  َعلَْيه 

أْم   ى إ لَى َبن ى َمْرَواَن ح يَن َملَُكوا ب الشَّ ، َفإ َذا َرآُهْم  َبن ى فاُلٍَن َوَبن ى فاُلٍَن لََفَعْلُت . َفُكْنُت أَْخُرُج َمَع َجدِّ

ْنُهْم قُْلَنا أَْنَت أَْعلَمُ  ْلَماًنا أَْحَداًثا َقاَل لََنا َعَسى َهُؤالَء  أَْن َيُكوُنوا م  ، والمراد بالهالك هنا كما 3"غ 

 الناس أحوال فتفسد ألجله والقتال الملك طلبهم بسبب الناس يهلكون هميوضح ابن حجر هو "أن  

 لمن وأبو هريرة يعلم أسماءهم لذلك يرى ابن حجر أن في ذلك حجة ،1الفتن" بتوالي الخبط ويكثر

 الغلمان، هؤالء بأسماء هريرة أبا أعلم وسلم عليه َّللا صلى ألنه جار؛ ولو الحاكم على القيام ترك

 لكون أيديهم، وذلك كما يرى ابن حجر على األمة هالك أن   إخباره مع عليهم بالخروج يأمرهم ولم

 وأيسر المفسدتين أخف   فاختار طاعتهم، من االستئصال إلى وأقرب هالكال في أشد الخروج

 .2األمرين

 مصنفات في الفتن

كتاب ارتباط الحديث النبوي بالواقع السياسي ومن الكتب التي تمتلك داللة واضحة على 

 النشأة األولىيعب ر عن  ، وهوالث الث القرن في صنفه والذيهـ( 558)ت ادحم   بن "الفتن" لنعيم

ن فيها ، وانبثي كذلك فهو ال و للتصنيف الموضوعي عند المسلمين، ينفصل عن المرحلة التي دو 

عن تلك المرحلة التي حداثها ، يشير فيما يشير إليه إلى أن الحديث النبوي لم يكن منعزالً من أ

 عن واآلثار األحاديث من الكثير المصنف فيه تناول حيثاتسمت بحلقات ال تنتهي من النزاع، 

                                                           
1

 . 112،رواه البخاري، الصحيح، كتاب الفتن، باب قول النبي الفتنة من قبل المشرق، ح 

2
سنن، كتاب الفتن، باب ما جاء أخبر النبي صلى . الترمذي، ال111،رواه البخاري، الصحيح، كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئا...،  

  .24،2. ابن ماجة، السنن، كتاب الجهاد، باب الوفاء بالبيعة، ح2111ح، هللا عليه و سلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة

3
. أحمد، 2281سفهاء"، حرواه البخاري، الصحيح، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم : هالك أمتي على يدي أغليمة  

 .424،المسند، ح

8
 .13،ص8ابن حجر ، فتح الباري، ج

2
 أنظر: المصدر السابق.
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حابة ياسة الخالفةأحاديث الفتن و فيذكر وغيرهم الص  ام والس   وأسمائهم اسعب   وبني أمي ة بني وحك 

ه إال أن   1الكتاب هذا على نقد من ورد ما االعتبار بعين األخذ معإلى غير ذلك .. و فيهم، والمديح

 بجمع أحاديث تهم   ثينبحد ذاته ينقل لنا صورة عن واقع تلك الفترة وعن االهتمام العام لدى المحد

 واقع العامة في ذلك الزمن.

كما أنه لم تخل كتب المحدثين فيما بعد عن إفراد أبواب وتراجم متعلقة بالفتن وخير مثال 

على ذلك صحيح البخاري، حيث أفرد لذلك كتاب "الفتن" مضمنا إياه ستة وعشرين بابا بتراجم 

ةً ) الىتع َّللا قول في جاء ما بدأه بـ: "باب مختلفة، ْنُكْم َخاصَّ يَن َظلَُموا م  يَبنَّ الَّذ  قُوا ف ْتَنًة اَل ُتص   (َواتَّ

باب َقْول   " ،  ثم أتبع هذا الباب بـ:5"الفتن من يحذر وسلم عليه َّللا صلى النبي كان وما 52األنفال:

ُروَنَها(ب يالنَّ  ى أُُموًرا ُتْنك  ، ب ي  اَل َعْبُد َّللاَّ  ْبُن َزْيٍد َقاَل النَّ . َوقَ  3، صلى َّللا عليه وسلم، )َسَتَرْوَن َبْعد 

)  ، ولقد أكثر من التراجم التي تحمل2"1صلى َّللا عليه وسلم، )اْصب ُروا َحتَّى َتْلَقْون ى َعلَى اْلَحْوض 

 النبي قول بابعلى سبيل المثال: "أو أطرافا ألحاديث، أحاديث للرسول، صلى َّللا عليه وسلم، 

ْن َشرٍّ َقد  اْقَتَربَ ) :وسلم عليه َّللا صلى (َوْيل  ل ْلَعَرب  م 
6
 "

1
 :"باب قول النبي صلى َّللا عليه وسلمو ،

(من حمل علينا السالح فليس منا)
8
 "

9
. 
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، 2111فقد اعتبره الذهبي مليء بالعجائب والمناكير ويرى عدم االحتجاج بنعيم. أنظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، 

 .211، ص11ج

2
 البخاري، الصحيح، كتاب الفتن. 

3
. الترمذي، السنن، كتاب الفتن، باب في األثرة وما جاء 122،واه البخاري، الصحيح، كتاب الفتن، باب قول النبي سترون بعدي..،حر 

 .3281. أحمد، المسند، ح2141فيه، ح

8
كتاب ، وفي 3،12رواه البخاري، الصحيح، كتاب مناقب األنصار، باب قول النبي لألنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ح 

. مسلم، الصحيح، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ،،23، وكتاب المساقاة، باب كتابة القطائع، ح8331المغازي، باب غزوة الطائف، ح

. النسائي، السنن، كتاب آداب القضاة، 2141. الترمذي، السنن، كتاب الفتن، باب األثرة وما جاء فيه، ح1121قلوبهم على اإلسالم..، ح

 .11228. أحمد ، المسند، ح2244ستعمال من يحرص على القضاء، حباب ترك ا

2
 البخاري، الصحيح، كتاب الفتن. 

2
، وكتاب المناقب ، باب عالمات النبوة في 3382رواه البخاري، الصحيح، كتاب أحاديث األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، ح 

. أبو داود، السنن، كتاب الفتن والمالحم، 2441باب اقتراب الفتن..،ح. مسلم، الصحيح، كتاب الفتن واشراط الساعة، 3214االسالم، ح

. النسائي، الكبرى، كتاب التفسير، باب سورة 21،4. الترمذي، السنن، باب خروج يأجوج ومأجوج، ح8281باب ذكر الفتن ودالئلها، ح

 .1121. أحمد، المسند، ح11311الكهف، ح

،
 البخاري، الصحيح، كتاب الفتن. 

4 
. مسلم، الصحيح، كتاب اإليمان، باب تحريم قتل 24،8لبخاري، الصحيح، كتاب الديات، باب قول هللا تعالى )ومن أحياها(، حرواه ا

. النسائي، السنن، كتاب تحريم الدم، 1821. الترمذي، السنن، كتاب الحدود، باب شهر السالح، ح111الكافر بعد أن قال ال إله إال هللا، ح

. أحمد ، المسند، 22،2. ابن ماجة، السنن، كتاب الحدود، باب من شهر السالح، ح8131م وضعه في الناس، حباب من شهر السالح ث

 .8281ح

1
 البخاري، الصحيح، كتاب الفتن. 



29 
 

ب في الفتنة" والتعر  ه التراجم استنتاجيةوبعض هذ ب هو السكنى مع ، كقوله: "باب التعر 

التي من الفتن"، إلى غير ذلك من األبواب وأورد فيه حديث سلمة سبي ذكره، و"باب التعوذ  األعراب

 تدل على اهتمام البخاري بموضوع الفتن.

  تأويالت الفرق لبعض النصوص الحديثيةةالثانيالمسألة : 

ة ذات العالقة بالحكم كل  حسب أفكاره صوص الحديثي  اختلفت نظرة الفري إلى الن  

ويالتهم للنصوص الحديثية الصحيحة التي بالتالي اختلفت تأ تقداته وبما يريد أن يثبته للناس وومع

 يتناقلها الناس.

ما هو إال من  1"َمْن ُكْنُت َمْوالَهُ َفَعل يٌّ َمْوالَهُحديث "  ففي الوقت الذي يرى فيه أهل السن ة أن  

الوالية هنا تحمل عدة و صلى َّللا عليه وسلم، ،فضائل اإلمام علي وتكريما لمنزلته عند الرسول

ذكر المولى في ني فعلي يتواله، وأو من يتوال، أي من كنت أحبه فعلي يحبه، كالحب "معان : 

ر والمحب والتابع والجار لك والسيد والمنعم والمعتي والناصقد يطلي على الرب والما الحديث

َ َمْولَ ، وقال الشافعي: "يعني بذلك والء اإلسالم ، كقوله تعالى: 5..الخ"وابن العم  ى )َذل َك ب أَنَّ َّللاَّ

يَن اَل َمْولَى لَُهْم( يَن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكاف ر  هذا الحديث فيه إشارة  يرى الشيعة أن   في حين، 3" 11محمد: الَّذ 

، حيث قالوا في معنى المولى: " هو صلى َّللا عليه وسلم ،علي هو اإلمام بعد الرسول إلى أن  

يستحي الرسول، صلى َّللا عليه عليا يستحي التصرف في كل ما  المتصرف، ومعنى الحديث أن  

 أكمل فهذا المعنى عندهم من 1ف فيه، ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم"وسلم، التصر  

 نافذ أمره، مطاع شامخ، مقام ذي عال كل على طلييُ  المعنى، بهذا ها، والمولىوأتم   الوالية معاني

                                                           
1

ابن ماجة، السنن، كتاب  . 4182النسائي، الكبرى، كتاب المناقب، باب فضائل علي، ح .3،22الترمذي، السنن، كتاب المناقب، حرواه  

. قال عنه 2333. الحاكم، المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر زيد بن األرقم، ح22112أحمد ، المسند، ح .121نة، حالس

(، وصحّحه الذهبي في تعليقاته على المستدرك، لكن ضّعفه 224/،الترمذي: حسن غريب. كذلك حّسنه أحمد بن حنبل )منهاج السنة 

كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف... كحديث من كنت مواله فعلي مواله" )نصب  آخرون، فقال الزيلعي: "وكم من حديث

(. ونقل ذلك ابن تيمية: ".. هو ليس في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته، فنقل عن البخاري 1/222الراية 

 (.224/،ضّعفوه" )منهاج السنة وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه و

2
 .،22، ص1، مج2111، 1المباركفوري، تحفة األحوذي، دار الحديث، ط 

3
 .،22، ص1المباركفوري، تحفة األحوذي، مج

8
 المصدر السابق.
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إن  هذا الحديث يعتبر من أقوى نفسي، لذلك ف من بي أولى أي موالي، له : أنت قول في حكمه،

 .1وأظهرها على خالفة اإلمام علي عند الشيعة

َولَْن ُيْعَرَف  "...فقال: ،و بكر في اختيار الخليفة من قريشوفي الوقت الذي اجتهد فيه أب

ْن قَُرْيٍش ُهْم أَْوَسُط اْلَعَرب  َنَسًبا َوَداًرا قد اعتبر اهل السنة النسب ف، 5"َهَذا اأْلَْمُر إ الَّ ل َهَذا اْلَحيِّ م 

بناء على حديث  3لورود النص فيه وانعقاد اإلجماع عليه شرطا أساسيا في اختيار الحاكمالقرشي 

ْنُهْم اْثَنان   " انطلقت ، ومن هنا 2، و "األئمة من قريش"1"اَل َيَزاُل َهَذا اأْلَْمُر ف ي قَُرْيٍش َما َبق َي م 

 .يس دعائم الملك القائم على النسب القرشية في تأسالخالفة األموية والعباسي  

وقالوا بصحته وأنه دليل على إمامة علي عليه السالم حديث األئمة من قريش  الشيعة أي د

،وبما أن  النبي، صلى َّللا عليه وسلم، حصر اإلمامة في قريش 6حيث هو اإلمام األول من أئمتهم

 بل الشأن، هذا لها يكن لم ولواله قاطبة، قريش بيوت أفضل هو وسلم، عليه َّللا صلى النبي فبيت

 .1ذكر أو تاريخ للعرب يكن لم ،وآله محمد، صلى َّللا عليه وسلم، لوال

ة اإلمامة لكل مسلم وقالوا بشرعي   ،8ة هذا الحديثصح  في الخوارج  شك كمن جانب آخر 

أسود ، ة مطلقة، ال فري بين عربي وأعجمي، وبين أبيض وصالح على أن يتم اختياره بحري  

ي  " واستندوا في ذلك إلى الحديث :  َل َحَبش  يُعوا، َوإ ن  اْسُتْعم   .9"َكأَنَّ َرْأَسُه َزب يَبة   اْسَمُعوا َوأَط 

                                                           
1

 .121-111، ص2البيت، كتاب الكتروني، شبكة الشيعة العالمية، ج وأهل اإلمامة مهران، بيومي أنظر: محمد

2
 .311. أحمد، المسند، ح2882ح، الصحيح، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا..،البخاريرواه  

3
 .2، ص1141، 1الماوردي، األحكام السلطانية، )تحقيق: أحمد البغدادي(، دار ابن قتيبة، ط

8
باب الناس تبع لقريش . مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، 3223حالبخاري، الصحيح، كتاب الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد،  رواه  

 .8432. أحمد، المسند، ح1421والخالفة فيها، ح

2
 . والحديث صحيح.12321. أحمد ، المسند ، ح2182النسائي، الكبرى، كتاب القضاء، باب األئمة من قريش، حرواه  

2
 .21ة العالمية، صأنظر: نور هللا التستري، الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة، كتاب ألكتروني، شبكة الشيع

،
 .21-24، ص1البيت، ج وأهل اإلمامة مهران، بيومي أنظر: محمد

4
 .12أنظر: بوزياني الدراجي، دول الخوارج والعلويين، 

1
مسلم، الصحيح، كتاب اإلمارة، باب في طاعة األمراء وإن  .222حالبخاري، الصحيح، كتاب اآلذان،  أبواب صالة الجماعة، رواه  

.  ابن ماجة، السنن، كتاب 2111. الترمذي، السنن، كتاب الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ح1482منعوا الحقوق، ح

 . 2421الجهاد، باب طاعة االمام، ح
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تأويل األحاديث الصحيحة والحسنة لدى بعض الفري إلى إقناع العامة بأفكارها  لم يؤد  

طريقا للحكم والنزاع على  لها حتى تشي  ومبادئها ، فلجأت ولألسف إلى الكذب على رسول َّللا 

ح تالياً.  السلطة، كما سنوض 
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 : ظهور الوضع في أحاديث الحكمنيلب الثاالمط

مجاال خصبا للوضع في الحديث النبوي كانت الخالفات السياسي ة بين الفري واألحزاب 

الفري  نبثقت منهوالمنطلي الذي ا التي كانت موضع نزاع وخالفمسألة الخالفة  تحديداً و

اإلسالمية، حيث لم يسعفهم الحديث الصحيح لالستدالل على آرائهم ونظرياتهم فيمن يستحي 

 تأثير الدين القوي علىين بذلك ولدعم أفكارهم في إثبات مزاعم الفري األخرى، مستغل  الخالفة 

 .اس، وعدم التدوين الرسمي للحديث النبويالن  

  ي وضع الحديث: مسالك الفرق فاألولىالمسألة 

ل فيها لحقها في الخالفة والحك لم يكف بعض الفري أن تضع أحاديث ر ، بل تطو  متؤص 

أفكارهم ومعتقداتهم، من ما يرونه الصواب ، وتدلل على فيها خصومهاتذم  األمر أن تضع أحاديث

 مسالك: ثالثةساروا في ولتحقيي ذلك 

 الذين الشيعة فعل كما إليهم، تسبونين الذين باألئمة تشيد التي األحاديث األول: وضع"

 معاويةبكر وعمر و أبي فضل في األحاديث وضعوا الذين فعل وكما أئمتهم، تعظيم في غلوا

 .1"ونحوهم األموية، والدولة

فقد قال الشيعة بفضل علي على اإلطالي فاختلقوا أحاديث يؤكدون فيها ذلك، فهناك 

، وأن اإليمان استقر  في قلبه قبل 5ى ميزته وفضلهأحاديث تبي ن المادة التي خلي منها تدل عل

، والوعيد لمن ال يحب ه فضال عمن 1ه خير الناس مطلقا ويكف رون من ينكر ذلك، وأن  3غيره

 .2يبغضه

كما وضعت بعض الجماعات المعارضة للشيعة أحاديث ترد على كذب الشيعة بالمثل، 

، وأن  1، وأن حبه سبب في دخول الجنة6بل منهاجُ  ل في المادة والروح التيضِّ أبا بكر فُ  فادعوا أن  

                                                           
1

 .2،، 2،النبوي،  الحديث في الوضع األشقر، سليمان انظر: عمر

2
 .381، 331، ص1، ج1122، 1ة السلفية المدينة المنورة، طانظر: ابن الجوزي، الموضوعات، )تحقيق عبدالرحمن عثمان(، المكتب

3
 .381، 381، ص1المصدر السابق، ج

8
 .381، ،38، ص1المصدر السابق، ج

2
 .342، 342، ص1المصدر السابق، ج

2
 .312، 311، ص1المصدر السابق، ج

،
 .314، 318، ص1المصدر السابق، ج
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النبي، صلى َّللا عليه وسل م، نص  على خالفته من بعده وحض  العباس وعليا على طاعته 

 ...الخ.1واالمتثال له

بعث لو لم يُ  ، صلى َّللا عليه وسلم،، وأن  الرسولركما وضعوا أحاديث في فضائل عم

على جنازة  صلِّ لم يُ ، رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسلم وذلك أن   عثمان، وكذلك في 5عث عمرلبُ 

جعله  رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسلم، مدح معاوية فزعموا أن  كذلك و ،3بغض عثمانه يُ رجل ألن  

ه بقلم من ذهب دون سائر كتبة الوحي، أهداه  ، وأن  1ثالث االمناء بعده وجبريل َّللا تعالى خص 

 .6واضحا واالدعاءيث التي يظهر فيها الكذب ، إلى غير ذلك من األحاد2إليه

 سب   في وزورا كذبا وضعت التي كتلك خصومهم، تذم التي األحاديث"الثاني: 

 .1"الصحابة

 أن عمر كان كالزنجي الذي ال يفهم عندما يقف بين الرسول، من ذلك ما قال الشيعة

ه ، وأن  9وسلم، أمر بقتل معاوية النبي، صلى َّللا عليه أن  ، و.8أبي بكر صلى َّللا عليه وسلم، وبين

وما وضعه البعض على علي عندما طلب ، 10دعا عليه وعلى عمرو بن العاص بالدع في النار

 ..11من أعرابي أال ينقر صالته فقال له األعرابي لو نقرها أبوك ما دخل النار

 ا،واضعيه مذاهب تضمنها التي واألحكام اآلراء لتأصيل وضعت التي األحاديث"الثالث: 

 .15"وتوجهاتهم معتقداتهم في خصومهم عليه ما وتبطل تذم أو

                                                           
1

 ..313، 312، ص1، جابن الجوزي، الموضوعات

2
 .321، ص1لسابق، جالمصدر ا

3
 .332، ص1المصدر السابق، ج

8
 .12،21، ص2المصدر السابق، ج

2
 .12، 12، ص2المصدر السابق، ج

2
 .22، 23، ص2المصدر السابق، ج

،
 .2،، 2،النبوي،  الحديث في الوضع األشقر، سليمان انظر: عمر

4
، 1114، 3مد لطفي الصباغ(، دار الوراق، طأنظر: مرعي الكرمي، الفوائد الموضوعة في األحاديث الموضوعة، )تحقيق: مح

 .112ص

1
 .24،ص2ابن الجوزي، الموضوعات، ج

11
 .24، ص2المصدر السابق، ج

11
 .114أنظر: الكرمي، الفوائد الموضوعة، ص

12
 .2،، 2،النبوي،  الحديث في الوضع األشقر، سليمان انظر: عمر
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اإليمان ال يزيد وال  حيث أن  ديث التي وضعتها المرجئة تقوي فيها بدعتها من كاألحا

 .1كحديث اإليمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي ينقص؛

اديث ، وأح5ن فوضعوا حديث أن اإليمان يزيد وينقصالمخالفو د سار على شاكلتهموق

لقرآن فقد كفر ، منها حديث يقول أن من قال بخلي اأخرى ترد على الجهمية القائلين بخلي القرآن

 .3من ساعتهوتطلي امرأته منه 

والخلود في وضع أحاديث تذم أصحاب تلك البدع، وتتهمهم بالكفر  كما ذهب البعض إلى

، وأن 1، صلى َّللا عليه وسلمالنار، كالحديث الذي يخرج المرجئة والقدرية من شفاعة رسول َّللا

 .6، وأن المرجئة يهود األمة2القدرية مجوس األمة

 

  :بدايات الوضعالمسألة الثانية 

لد  الخالف والشقاي الذي حدث بعد مقتل عثمان رضي َّللا عنه والذي وعلى الرغم من   

ياسية التي وقعت ، بل إن الفتن السلم يؤد إلى ظهور الوضع إال أنه"، قاد في نفوس الكثيريناألح

لظهور  ي مبعث األحزاب السياسية وبدايةبين المسلمين كموقعة الجمل وصفين والنهروان كانت ه

 .1"الوضع في الحديث النبوي

"ومع تبلور هذه الفري نمت كمية األحاديث الموضوعة التي بلغت مداها في القرنين   

ين في كتب الموضوعات الثاني والثالث الهجريين كما تدل على ذلك أسماء الوضاع

فقد وضع الشيعة أحاديث في فضائل علي وذم معاوية، فجاء الرد بوضع أحاديث في ،8والضعفاء"

، وضعت زدياد األحاديث التي تسب الصحابةفضائل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ونظرا ال

 .9أحاديث في فضائلهم جميعا!
                                                           

1
 .131، ص1انظر: ابن الجوزي، الموضوعات، ج

2
 .131، 121ابق،انظر: المصدر الس

3
 .،11انظر: المصدر السابق، ص

8
 .138انظر: المصدر السابق،ص

2
 .2،2انظر: المصدر السابق، ص

2
 .2،2انظر: المصدر السابق، ص

،
 .11-،1 ،-بتصرف- أنظر: أكرم العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة،

4
 المصدر السابق.

1
 .1/824أنظر: السيوطي، الآللئ المصنوعة، 
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  :ثأثر الشيعة في الوضع في الحديالمسألة الثالثة 

 إذا ، فقد كانوا1قال اإلمام الشافعي: " ما ف أهل األهواء أشهد بالزور من الرافضة"

 تاب، -الرافضة  يعني –لهم  شيخ قال: "حدثني سلمة بن حماد عنف حديثا، جعلوه أمرا استحسنوا

 .5حديثا" جعلناه شيئا واستحسنا اجتمعنا إذا قال: كنا

رجع إلى عوامل ند الشيعة إنما يراء كثرة الوضع عيعزو البعض بأن السبب و

 آل بحب التظاهرو مذهبهم وانتحال الشيعة، صفوف في اإلسالم أعداء من الكثير خارجية كانخراط

، لإلسالم المعادية نظرياتهم وبث الباطلة، آرائهم نشرهدف ب ،وسلم عليه َّللا صلى ،َّللا رسول بيت

 .3إلى السلطة كذلك انتحال بعض الكذابين مذهب التشييع بهدف الوصول

وجود عوامل داخلية تكمن في األفكار والمعتقدات التي ابتدعها الشيعة  باإلضافة إلى

صلى َّللا عليه وسلم، والقول بأفضليته على اإلطالي  ،كأحقية اإلمام علي في الخالفة بعد الرسول

ائهم، وعصمة األئمة وأسمووصية، الرسول صلى َّللا عليه وسلم له بعد موته، بعد الرسول، 

 بمثابة نص ديني يكون كانت تستلزم وجود، كل هذه األفكار والمعتقدات 1ومعرفتهم بأفعال العباد

 خير علي يقل لم ، فقالوا في ذلك: )"منهم أمام الناس لذلك أكثروا من الوضع في الحديثلحجة 

و"  الحطب"، النار تأكل كما السيئات يأكل علي عبادة"، "وحب علي إلى كفر"، "والنظر فقد الناس

 زهده، في ويحيى حكمه، في وإبراهيم فهمه، في ونوح علمه، في آدم إلى ينظر أن أراد من

 فليمت طالب أبي بن لعلي بغض قلبه وفي مات و" من علي"، إلى فلينظر بطشه؛ في وموسى

 فقد أبغضني ومن أبغضني، فقد عليا أبغض ومن عليا، فليحب أحبني و " من نصرانيا"، أو يهوديا

 وخير أهلي، في وخليفتي سري، وموضع ار" و "وصيي،الن   َّللا أدخله َّللا أبغض ومن َّللا، أبغض

 .2طالب"( أبي بن علي ووارثي وصيي وإن   ووارثا، وصيا نبي لكل و "إن علي"، بعدي أخلف من

لقد كان للشيعة األثر األبرز في وضع الحديث دونا عن الفري األخرى، وإن كان 

اعين وصنفوا المصنفات لتصدوا  علماء الحديث قد وأل فوا العلوم في سبيل عمليات الوضع والوض 

 .ردعهم

                                                           
1

 .314، ص1فتح المغيث، ج السخاوي، 

2
 .211/ 1 السامع، وآداب الراوي ألخالق الجامع البغدادي، الخطيب

3
 .284، ،28/ 1الحديث، في الوضع فالته، حسن عمر

8
 .281 -،28/ 1الحديث، في الوضع فالته، حسن أنظر: عمر

2
 .343، 382اني(، صالمعلمي اليم :حقيق)ت الموضوعة، األحاديث في المجموعة الفوائد أنظر: الشوكاني،
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ة هذا الموضوع اهتماما الفتا اثيفت للنظر أن تولي الدراسات الحدإال  أنه ومن الال

الوضع ما كان ليتم إال بطلب مباشر من الخليفة  صة حول أن  وذلك بقصد اثبات رؤيتهم المتلخ  

 الذي يحتاج إلى وقفات وتبي ن و بحث واستقصاء بغية الرد والتفنيد.  ذاته، وهو األمر

 ضوء في ومروياتهم الحديث : رواة وهذا ما ستنوي الدراسة بحثه في الفصل الثاني

 واألمراء. بالخلفاء عالقتهم
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 الفصل الثاني: رواة الحديث ومروياتهم في ضوء عالقتهم بالخلفاء واألمراء.

في خضم  ، وال سيماعن الواقع السياسي في ذلك الوقت حديثي لم يكن منفصالالواقع ال ن  إ 

 ة في فترة القرون الثالثة األولى,التغيرات السياسية الكثيرة والمتتابعة التي حاقت بالدولة اإلسالمي

وي ومروياته فقد أخذ علماء الحديث وال سيما علماء الجرح والتعديل الشأن السياسي وعالقته بالرا

أثير ذلك بعين االعتبار، ونلحظ ذلك من خالل نقدهم للراوي وحديثه من حيث مذهبه السياسي وت

شأن البدعة وقبول رواية المبتدع، فقد كان العامل السياسي هو  على ما يروي، وذلك فيما يخص  

 يكونوا لم"  :قال أنه سيرين ابن عن صحيحه في مسلم المحف ز األول لطلب اإلسناد حيث روى

 فيؤخذ ةالسن   أهل إلى نظرفيُ  رجالكم، لنا واسم    قالوا: الفتنة، وقعت فلما اإلسناد عن يسألون

 .1"حديثهم يؤخذ فال البدع أهل إلى نظرويُ  حديثهم،

ابن سيرين بمثابة أولى اإلشارات  امن الممكن أن تعد  هذه الحادثة التي لفت النظر إليه

ياسية الحادثة في المجتمع اإلسالمي على بعض الرواة مدى تأثير  الت غالتي توضح  ييرات الس 

وعلى علماء الحديث في الوقت نفسه، إذ من الواضح أن  العلماء وقت الفتنة قد أولوا اإلسناد 

  اهتماما خاصا في ظل  تنامي تأثير أهل البدع، والذين كان للفتن أكبر األثر في نشأتهم وظهورهم،

 تردده على ، وهل يتأثر الراوي من ي ومروياتهاوعلماء إلى عالقة الخليفة بالرتنب ه الي وبعدئذ بدأ

أو إيجابي على الراوي  منطلقين من عدة أحاديث كانت مفتاحا لما قد يكون من تأثير سلبي ؟الخليفة

 " :قال ،وسلم عليه َّللا صلى ،بيالن   عن ،عنه َّللا رضي ،كعب بن عجرةكحديث  ومروياته,
نِّي َولَْسُت م  َسَيُكوُن بَ  ْم َفلَْيَس م  ه  ْم َوأََعاَنُهْم َعلَى ُظْلم  ب ه  َقُهْم ب َكذ  ْم َفَصدَّ ي أَُمَراُء َفَمْن َدَخَل َعلَْيه  ْنُه ْعد 

ْقُهْم  ْم َولَْم ُيَصدِّ ه  ْنُهْم َعلَى ُظْلم  ْم َولَْم ُيع  ٍد َعلَيَّ اْلَحْوَض َوَمْن لَْم َيْدُخْل َعلَْيه  نِّي َولَْيَس ب َوار  ْم َفُهَو م  ب ه  ب َكذ 

د  َعلَيَّ اْلَحْوضَ  ْنُه َوُهَو َوار   .5"َوأََنا م 

                                                           
1

 .12، ص1مسلم، الصحيح، المقدمة، ج

2
. النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيعة، باب ذكر الوعيد لمن أعان 2142الترمذي، السنن، كتاب الفتن، باب )غير معنون( ، حرواه  

حبان، الصحيح، كتاب البر  . ابن282. الحاكم، المستدرك، كتاب اإليمان، ح14121. أحمد، المسند، ح431،أميره على الظلم،ح

بي حصين عن . من طريق أ،21و 212. الطبراني، الكبير، ح2،1واالحسان، باب الصدق واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح

 به. الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة

ن رواية محمد بن عبد الوهاب عن . وهو مصحيح غريب ال نعرفه من حديث مسعر إال من هذا الوجهقال عنه الترمذي: هذا حديث 

: مشهور من حديث مسعر. وهو كذلك فقد رواه عنه ثالثة آخرين أخرج طرقهم الطبراني في 3/2،1مسعر، وقال أبو نعيم في الحلية 

الكبير وهم : فيض بن الفضل، والفضل بن موفق )ضعيف(، ومحمد بن إسماعيل الكوفي. والحديث صحيح ، صّححه األلباني وشعيب، 

 رجاله رجال الصحيحين عدا عاصم العدوي من رجال الترمذي والنسائي ، وقد وثّقه النسائي.
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والمتتبع لكتب التاريخ والرجال يجد الكثير من األحداث والوقائع التي تشير إلى تلك  

 الفصل لبا أو إيجابا، وهذا ما سيهتمالعالقة بين الراوي والخليفة، سواء ما يؤثر على الراوي س

 يانه من خالل المباحث اآلتية:بب الحالي

  

اوي أو تجريحه. ل: مدى تأثير العالقة مع الخلفاء واألمراء في تعديل الر   المبحث األو 

واية. واألمراء دور الخلفاءالمبحث الث اني :  في ضبط الر 

 .اهتمام الخلفاء واألمراء بالسن ة النبوي ةالمبحث الثالث: 
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 ل: مدى تأثير العالقة مع الخلفاء واألمراء في تعديل الّراوي أو تجريحه.المبحث األوّ 

 ال يعيش بمعزل عن فهو ،ل إنسان يتفاعل مع محيطه وتغيراتهالراوي بالمقام األو    

كان ال بد من التنب ه  متغيرات الحياة السياسي ة في مجتمعه والتي قد تفرض عليه استحقاقاتها، ولذلك

وباألخص الجزء الذي يتعامل فيه مع ولي األمر من  ،حياة الراوي السياسي ة إلى هذا الجزء من

خليفة أو أمير، وهنا نلحظ مدى دقة علماء الجرح والتعديل في نقد هذا الجانب من حياة الراوي 

 ودراسة تأثيره على مروياته.

 حظةمالن نجد هناك الكثير من اإلشارات التي تبي  في مطالعة لكتب الجرح والتعديل 

اصُطلح على  الذين عالقة بين بعض الرواة وبعض الخلفاء واألمراءبوجود علماء الجرح والتعديل 

مدى اعتزال الراوي أو كثيرا ما وردت عبارات ناقدة تصف ، ويالحظ أن ه  "السلطان"بـ تسميتهم

ده عليه، وسوف أستخدم في هذا المبحث مصطلح أو تعامله معه أو ترد   قربه من السلطان

 كما استخدمه العلماء، وأحاول اإلجابة عن هذه التساؤالت: السلطان""

 كيف تسبب هذه العالقة الجرح للراوي؟ -

" سلم من ذلك آخرون كانت لهم عالقة قوية  جرحا للبعض، لمَ وإذا كانت قد سببت  -

 ؟بالسلطان"

 ؟ودخولهم في محن قاسية مالحقتهم،، مما سبب "للسلطان"ما سبب معارضة بعض الرواة  -

 هذا ما سيتناوله المبحث ، وذلك ضمن المطالب اآلتية:

 يسبب الجرح؟ "السالطين" المطلب األول: هل العمل مع الخلفاء واألمراء

 اإلمام مالك والزهري أنموذجا. ،"السلطان" المطلب الثاني: تعديل الراوي رغم العالقة مع الخليفة

 السالطين".معارضة الراوي للخلفاء واألمراء " المطلب الثالث:
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 المطلب األول: هل العمل مع الخلفاء واألمراء يسبب الجرح؟

كثيرا ما كان يحذر العلماء والحكماء من التقرب إلى السلطان أو العمل معه أو الدخول  

، رع، وإنما من باب التو  رةولياء األمور كثية ذلك فالنصوص التي تأمر بنصيحة أعليه، ليس لحرم

، ولقد جمع االمام السيوطي األحاديث عواقب وخيمةقد يخشى معه من افتتان وث ما أو حدو

النبوية واألثار وأقوال العلماء التي تبي ن كراهة الدخول على السلطان، أو التعامل معه، وذلك في 

 .1كتابه: " ما رواه األساطين في عدم المجيء إلى السالطين"

سباب تعديل بعض فنرى في أ ،عين االعتباروهذا الشأن أخذه علماء الجرح والتعديل ب 

 الرواة هو اجتنابهم السلطان ، أو عدم قبول جوائزه، أو عدم مخالطة السلطان أو العمل معه.

ذكر في أسباب جرحه أنه يتردد على السلطان أو البعض اآلخر قد يُ  أن  ف وبالمقابل

 عن طريي عدة مسائل: التالي بالمطلأو يقبل عطاياه، أو يعمل معه، وهذا ما سيبي نه  يخالطه،

 المسألة األولى: اجتناب السلطان مما يمتدح به الراوي.

 رح لعالقته بالسلطان.: من جُ ةالمسألة الثاني

 

 اجتناب السلطان مما يمتدح به الراوي.األولى مسألةال : 

علماء ه بعض وتنب   أشد ما يكون للعالم والفقيه والراوي، من العالقة بالسلطان كان التحذير 

يتبي نون فكثيرا ما كانوا يبحثون عن ما إذا كان للراوي عالقة بالسلطان، ثم  الجرح والتعديل لذلك,

صون على الراوي ومروياته، وذلك جلي من خالل  وإمكاني ة تأثيرهاطبيعة هذه العالقة،  ويتفح 

ما يخدش علم لقرب هذا المقوالتهم ونقدهم للرواة ، حرصا منهم على أن ال يكون لهذه العالقة أو 

 وأخالقه. الراوي

علقمة عندما فقد قال  وتوقفنا بعض اآلثار على ما يمكن أن تقود إليه مثل هذه العالقة 

سألوه: " أفال تدخل على السلطان فتنتفع ؟ َقال : إني ال أصيب من دنياهم شيًئا إالَّ أصابوا من ديني 

  .5مثله"

 ، ويتشدد في ذلكعلى السلطان من باب االبتالءميمون بن مهران أن  الدخول  فيما يعد   

ن نفسك بهن ال تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة َّللا..." وواضح أن ه ،  1"ثالث ال تبلو 

خول عليه سينتهي ب ط، فمآل الد  ر من باب التحو   الرغبة في رضاه أو الخوف من سخطه. يحذ 

                                                           
1

 .1111مصر،  -، تحقيق مجدي السيد، دار الصحابة للتراثالسالطين إلى المجيء عدم فيأنظر: السيوطي، ما رواه األساطين  

2
حمد بن عبد هللا بن أواألثر رواه  .41، ص2، ج1124، 1ط ابن سعد، الطبقات الكبرى، )تحقيق: احسان عباس(، دار صادر بيروت، 

 ، واإلسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين.شهاب عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة يأب عن يونس 
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ب السلطان والدخول عليه من كان يتجن   وهذا ما دفع علماء الجرح والتعديل إلى امتداح 

بحسب  عتتنو  من المالحظ أن  عباراتهم قد ، وب قبول جوائزه وعطاياهتجن  يووالعمل معه ، 

 ، وذلك على النحو اآلتي:العمل

وهذه من العبارات التي  :، )لم يأخذ من السلطان عطية( )ال يقبل جوائز السلطان( -

فهذا  ع،ور  كان من باب الت   السلطان وعطاياه الراوي لجوائز عدم قبولف ،متدح بها بعض الرواةاُ 

من أسباب  ذلك فكان، 5من أن تكون من ناحية السلطان عمرو بن ميمون كان ال يقبل الهدية خوفاً 

 تعديل الراوي، أو الثناء عليه.

، 3ال يقبل جوائز السلطان" الذهبي: "كان قانعاً  قال ،في ترجمة صفوان بن سليموقد ورد  

، وقال ابن 1الحارث في  عبد الرحمن بن القاسم : "كان ابن القاسم ال يقبل جوائز السلطان" قالو

من وغني  عن القول بأن ها كانت .2ة"حب ان في داود بن نصير: " مات ولم يأخذ من السلطان عطي  

 الصفات التي يصفون بها عدالة الراوي، وورعه وزهده.

ترجمة عيسى بن علي حيث سئل يحيى بن : وهذا مالحظ في للسلطان( معتزل) -

ين عنه، فقال : "ليس به بأس ، كان له مذهب  ، وقال عنه ابن حجر: 6، معتزال للسلطان"جميلَمع 

 .1"صدوي مقل كان معتزال للسلطان"

: فعند ابن أبي حاتم أن إسماعيل بن عمرو "كان )لم يلتبس بشيء من السلطان( -

 .8أمية" له فضل لم يلتبس بشيء من سلطان بني

                                                                                                                                                                         
1

ن واإلسناد رواه عبدهللا ب .42،ص8، ج1812، 8بيروت، ط -أبو نعيم األصبهاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتاب العربي 

، وإسناده حسن، فرات بن سليمان ذكره معمر بن سليمان الرقى عن فرات بن سليمان عن ميمون بن مهرانأحمد عن أحمد بن حنبل عن 

ابن حجر في تعجيل المنفعة وقال إن أحمد وثّقه وقال عنه أبو حاتم ال بأس به محله الصدق ولم يصّرح أحد بضعفه. )ابن حجر، تعجيل 

 (.331، ص1العربي، بيروت، ج المنفعة، دار الكتاب

2
 .222، ص22أنظر : المزي ، تهذيب الكمال،ج

3
جدة،  –)تحقيق : محمد عوامة(، دار القبلة للثقافة اإلسالمية , مؤسسة علو  الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،

 .213، ص1، ج1112، 1ط

8
. وسير أعالم النبالء، 322، ص1، وأنظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ،ج121،ص1القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ج

 .121، ص1ج

2
 .242، ص2، ج11،2، 1ابن حبان، الثقات، )تحقيق: شرف الدين أحمد(، دار الفكر، ط

2
 .،18، ص11بيروت، ج -. وأنظر أيضا: البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية2، ص23المزي، تهذيب الكمال، ج

،
. وأنظر له أيضا: تهذيب 881، ص1، ج1142، 1سوريا، ط –)تحقيق : محمد عوامة(، دار الرشيد  ن حجر، تقريب التهذيب،اب

 .114، ص4، ج1148، 1بيروت، ط -التهذيب، دار الفكر

4
 .111، ص2ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، دائرة المعارف العثمانية، ج
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حمد بن حنبل عن خالد الطحان سئل أ:  ) لم يتلّبس من السلطان بشيء(  -

 .1وهشيم. فقال: "خالد أحب الينا، خالد لم يتلبس من السلطان بشيء"

كان ورعا ، ه "وهذا ما قاله الذهبي في ترجمة البخاري أن   ب السلطان(:)يتجنّ  -

 .5ب السلطان وال يدخل عليهم"يتجن  

تان في حي : وقد قيلت هاتان العبارطان(، )لم يختلط بالسلطان()لم يتلطخ بالسل -

اح  ما " فقال: .-هارون يعنى بن -ما أثبت عندك وكيع أو يزيد؟ سئل أحمد: أي   .وكيع بن الجر 

 ال صالحما منهما بحمد َّللا إ بدان؟. قال:صلح عندك في األأ فأيهما قيل:ف ال ثبت.منهما بحمد َّللا إ

 .1، وفي مواضع أخرى قال: "..لم يختلط بالسلطان"3يتلطخ بالسلطان" لم وكيعاً  أن   إال  

يرفض تحديث السالطين كان بعضهم  فإن   ب من السلطاناوي عن التقر  ع الر  وألجل تور  

فما   له قيمته وجاللهالحديث النبوي  ع، في نظرة منهم أن  رف  ظ والت  حف  باألحاديث زيادة منهم بالت  

 السالطين.كانوا يمتهنوه للوالة و

اوي وآداب  حيث أورد البغدادي   الخطيب وقد أشار إلى ذلك في كتابه  )الجامع ألخالي الر 

امع( باب "كراهة الت حديث لمن ال يبتغيه وأن  من ضياعه بذله لغير أهليه" وذكر في ذلك عدة  الس 

الطين"مسائل، كانت منها مسألة يمتنع عن  نكا ابن المبارك ذكر أن   .: "من كان ال يحدث الس 

، ثهبى عليه ولم يحد  ثه فأابن المبارك ابن والي خراسان فسأله أن يحد   تىأ": تحديث والي خراسان

ثني فلم : يا أبا عبد الرحمن سألتك أن تحد  فقال له ،لى باب الدارخرج معه ابن المبارك إ ،ا خرجفلم  

صلى  ،ا حديث رسول َّللام  وأهنتها لك ا نفسي فأم  أ :فقال؟!.لى باب الدارثني وخرجت معي إتحد  

 .2"ه عنكجل  ي أفإن   ،عليه و سلم َّللا

، صلى َّللا عليه في امتناعه عن تحديث ابن الوالي إجالل لحديث رسول َّللافبحسبه 

 6الفضيل بن عياض حيث كان يمتنع عن تحديث جعفر بن يحيىهم على شاكلته ، ومن وسل م

 .1مإجالال لحديث رسول َّللا، صل ى َّللا عليه وسل  

                                                           
1
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 .212، ص2ج . ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق،233، ص3هـ. أنظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج،14سنة 

،
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ب قاد لمن يتجن  وتقدير من العلماء والن   ،مثل هذه األفعال بمثابة تعديل للراوي لم تكن

ت بمقام بل  فحسب السلطان وأعماله وجوائزه وتحديثه بحديث رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسل م، عد 

ح  كالموازنة التي ب السلطان ، ة تعود لمن كان يتجن  لي  األفض إال  أن   ،بين راويين كالهما ثقةالمرج 

ان وهشيم، فاختار  لم يلتبس من السلطان "ه ألن   خالداً  لألفضليةعقدها أحمد بن حنبل بين خالد الطح 

 .1شيئا"

ا في شأن التجريح ،  ولقد كان كل ما سبي فهل كان في شأن التعديل ومدح الراوي ، أم 

كانت عالقتهم بالسلطان ين ؟ ومن هم الرواة الذأحوال خاصة لرواة الذين تعاملوا مع السالطينل

 هذا ما ستبي نه المسألة الثانية. ؟سببا من أسباب تضعيفهم

 

  :العالقة مع السلطان تسبب الجرحالمسألة الثانية 

ر السلطان سلبا في حال لقضية، وكيف أثـ  لوجه اآلخر لدراسة امن الجدير باالهتمام  

ؤثر بحيث يؤدي إلى ، هل هو محتجريحه، وما قوة هذا الجر وكان سببا من أسبابالراوي 

، أم هو من التجريح الذي كان من المتشددين وفي النهاية ال يؤثر على مرويات تضعيف مروياته

 الراوي.

ومقارنة  ،رحوا لعالقتهم بالسلطانع أحوال الرواة الذين جُ من تتب   بد  لدراسة هذه المسائل ال 

 جريح الراوي وتضعيفه.أقوال النقاد فيهم لمعرفة مدى تأثير السلطان في ت

في البداية لمجموعة من الرواة ذكرهم الحافظ ابن حجر في سياي أسماء من وسأعرض  

الراوي كان  في أن   ب الطعن سب تمث ل، فقد أورد مجموعة منهم 5طعن فيه من رجال الصحيح

 .3"يغشى السلطان"

 د على السلطان.رجال الصحيح المطعون فيهم بسبب التردّ  -

الطعن في رجال الصحيح ال يقبل إال بقادح واضح وذلك بسبب اختالف  ر أن  بي ن ابن حج

أسباب الجرح ، وجميعها مدارها على خمسة أشياء هي: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة 

 الحال أو دعوى االنقطاع في السند بتدليس أو إرسال.

وا في التفاتصفوا بالورع ثم أوضح أن  هناك جماعة  جريح فدخلوا في أمور قد تشدد 

فوا الراوي بسبب ذلك ، مع أن  هذه األمور لم يكن لها أثر في صدي الراوي وضبطه  دنيوية وضع 
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 .832، ص1، مج1144، 1بيروت، ط -أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، )تحقيق: وصي هللا بن محمد(، المكتب االسالمي

2
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فوهم لذلك، وال أثر لذلك "...وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا، فضع  

 .1"والضبط التضعيف مع الصدي

ا مجموعة من رجال الصحيح بسبب هذه ثم أورد مجموعة من األسماء التي طعن فيه

ده على السلطان، وفيما يأتي عرض األمور، ولقد كان من هذه المجموعة من طعن بسبب ترد  

 ألسمائهم وأحوالهم.

ان بسبب ترد   أحمد بن واقد الحراني .1 ده على السلطان، : فلقد طعن فيه أهل حر 

ده على السلطان كان بسبب وبي ن أن ترد  عنه اإلمام أحمد فمدح فيه  ولقد سأل أبو الحسن الميموني

سا وما رأيت بأًسا ، ضيعة له، وهو ال يرى أن ذلك يؤثر في عدالته، "قد كان عندنا ورأيته كي  

ما يرضون عن  ....أهل حران قل   ، وهو صاحب سنة،لحديثه وما رأيت إ الَّ َخْيًرا رأيته حافظا

"كان : قال أبو حاتم، حه جماعة من العلماءوقد مد، 5، هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له"إنسان

ه ، لذا يرى ابن حجر أن  1، وقال يعقوب بن شيبة: "كان ثقة"3فيلي في الصدي واالتقان"ـنُّ ـنظير ال

ثقة وأن  الكالم فيه كان بال حجة
2 . 

اد بن زيد خاريالب له روى قد ، والن  6في الصالة والجهاد والمناقب أربعة أحاديث عن حم 

ه ل ان من حيث ترد  الموج  ر في عدالته ومروياته بدليل ده على السلطان غير مؤث  ه من أهل حر 

 تخريج البخاري لمروياته.

ذكر ابن حجر انتقادين بحي حميد الطويل : األول تدليسه  :حميد بن أبي حميد الطويل.5

يد في عن أنس وقد فن د ذلك، والثاني: ترك زائدة لحديث حميد وعلل ابن حجر ذلك "لدخول حم

ذكر ، فقد 8وهذا األمر إنما هو في "لبسه لسواد الخلفاء وزي أعوانهم" ،1شيء من أمر الخلفاء"

؟ أال تسمع من حميد، وعليه ثياب سود ، فقال له حميد: "بحميد الطويل مكي بن إبراهيم أنه مر  
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د، إال  أن  البخاري ،1"؟ !: أسمع من الشرطي فقال مكي لم يعد  ذلك  وواضح أن  في هذا بعض تشد 

 قدحاً بدليل روايته له وسائر الجماعة.

،والسبب بي نه 5لم يرضه ابن سيرين ، وتوقف فيه كما قال ابن حجر: حميد بن هالل. 3

 قد ، لكن  ابن معين3"يرضاه ال "دخل في شيء من عمل السلطان ، فلهذا كانأبو الحاتم ألنه 

 عة فال يقدح به جرح ابن سيرين له.به الجما تواحتج   1النسائي وغيرهم كذلكو قهوثـ  

فه ابن عُ  : خالد بن مهران الحذاء .1 ية وتكل م فيه شعبة، لكن  الذهبي رد  اجتهاد ل  ضع 

أحمد وابن معين والنسائي ، وهو محتج به في  قهأحد األثبات، وث  شعبة ولم يلتفت إليه، فخالد 

ن عمل السلطان، أو في شيء مإما لكونه دخل لية وشعبه له "وسبب تضعيف ابن عُ . 2نيالصحيح

لى الرغم من هذا فإن  وع، 6ما أنكرنا حفظه"ن الشام، فكأن  اد بن زيد، قدم خالد قدمة محم   كما قال

 وسائر الجماعة ولم يقدح فيه عمل السلطان. روى لهالبخاري قد 

تركه ألنه أنكر شيئا من سيرته،  اً قال ابن حجر أن  وهيب :عاصم بن سليمان األحول. 2

وثقة أحمد وابن  ذلك ألنه كان يلي الحسبة بالكوفة، لكن هذا الجرح لم يقدح فيه فهو  ثقة، حافظ،و

 .1ين، والعجلي وابن المديني وغيرهممع

يقال إن مالكاً كرهه ألنه قال ابن حجر: ": أحد األئمة األثبات الفقهاء، عبد هللا بن ذكوان. 6

 ،9صحة هذا الخبر بسبب إكثار مالك عنه في الموطأ، لكن  الذهبي قال بعدم 8"كان يعمل للسلطان

ح عدم ثبوت تجريح مالك  وقد روى له مالك في الموطأ نحو ما يزيد عن خمسين موضعا، مما يرج 

 .10روى عنه الجماعة وسماه أبو سفيان أمير المؤمنين في الحديث له بسبب السلطان.

السلطان ، وقد رأينا أن هذا الطعن هؤالء هم رجال البخاري والذين انتقدوا بسبب عالقتهم ب

ويمكن تصنيفه تحت األمور المكروهة عند ال يقدح في عدالة الراوي،  العديدينمن وجهة نظر 
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 التي يختلف في تقدير تأثيرها في األشخاص منبعض العلماء إال  أن ه يبقى من األمور الدنيوية 

والدليل احتجاج البخاري ؤالء الرواة ، لم تؤثر في عدالة ه المطاف نهايةعالم آلخر، لكن ها في 

 وغيره من أصحاب الكتب الستة بهم، واشتهار ثقتهم وعدالتهم بغض النظر عن عالقتهم بالسلطان.

إال  أن ه ومن الواضح أن  "العالقة بالسلطان" والتي يمكن معها اإلبقاء على عدالة الراوي 

م، فإن لم تكن سبباً في القدح في واالحتجاج بمروياته ال يجوز أن تؤخذ على إطالقها و أن تعم 

واة، إال  أن ها ذاتها قد قدحت برواة آخرين، حيث سأقف تالياً على نماذج لرواة جرحهم  بعض الر 

 بعض النقاد وسأحاول اإلجابة عن األسئلة التالية: 

ر هذا الجرح فيهم؟ أم أن  هناك أموراً أخرى سببت الجرح في عدالتهم وتضعيف هل أثـ   -

 وياتهم؟مر

طان سبباً من أسباب تجريح الرواة والقدح في عدالتهم هل يمكن أن تعد  العالقة مع السل -

 وتضعيف مروياتهم؟

 من كانت عالقته بالسلطان سببا من أسباب تجريحه. -

ابن عدي :  َوَقال "َقال أبو حاتم : لين الحديث. َوَقال النََّسائي: ليس بثقة. :حفص الفرخ .1

لكن من الالفت للنظر أن المروذي  5، وقال عنه ابن حجر: "ضعيف"1وظ"عامة حديثه غير محف

من  ا يشير أن  اتباعه للسلطانمم   3سأل عنه أحمد بن حنبل فقال: "لم أكتب عنه، كان يتبع السلطان"

 هو ضعيف.وأحاديثه، يكتب االمام أحمد  ه، ولمقدح في جملة ما

غير أن يتعمد، وأنه ليس بشيء،  قيل فيه أنه كان يكذب من :القرشي عمرو بن واقد .2

،  1واستحقاي تركه هواتفي النقاد على نكارة أحاديث يقلب األسانيد ويروي المناكير عن المشاهير

لم يذكر أو يثبت أنه  .2لكن كان مما زاده محمد بن المبارك في جرحه أنه "كان يتبع السلطان"

ن هذه العالقة كانت جزءا من القدح به هناك عالقة بين ضعفه الشديد وبين عالقته بالسلطان، لك

 مما يضاف إلى مجموع جرحه السابي.
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ه ثقة إال أن   ، وفي موضع آخر: "1"صدوي" ابن معين: عنه قال :يونس بن بكير .3

، وهو يوصل األحاديث بكالم ابن 3، وقال عنه أبو زرعة: "واهي الحديث"5"مرجيء يتبع السلطان

، وهو "صدوي 2داود، وعند النسائي "ليس بقوي" عند أبي 1إسحاي لذلك هو "ليس بحجة"

ح به هذا الراوي ر  عند ابن حجر، والشاهد هنا هو أن اتباعه السلطان كان من جملة ما جُ  6يخطئ"

 ال سيما عند ابن معين في بعض رواياته.

إال  أن  ابن ، خاريوهو من رجال الب روى له الجماعة، 1هو ثقة ثبت: بن بشير هشيم.   4

أورده في قائمة من طعن فيهم ، لكن الطعن كان بسبب اشتهاره بالتدليس وليس لعالقته حجر قد 

بالسلطان، وقد رد الحافظ على هذا الطعن، وهو ال يعنينا في هذا المقام، إنما أوردته هنا بسبب 

ويبدو هذا ، 8"ه كان يخالط السلطانث عن هشيم ألن  قول أبي داود في حقه : "كان وكيع ال يحد  

قاد في تعديله أن ه لم عل من وكيع ألنه كان متورعا ال يقبل االختالط بالسلطان ، وقد ذكر الن  الف

 لذلك لم يحد ث عن هشيم.لعل ه ، 9يتلطخ بالسلطان

السلطان ويبدو أن  ن أن  بعض النق اد قدحوا في بعض الرواة بسبب عالقتهم بمما سبي يتبي   

كما بي ن ، 10سلطان جور""قد يكون السلطان ال أكثر، أو  من باب الورع اً تحف ظي   ذلك كان إجراءً 

ذلك ابن عبد البر حيث عقد في كتابه )جامع بيان العلم وفضله( باب : )ذم العالم على مداخلة 

، وأورد أقوال للعلماء في ذم الدخول على السلطان ، وختم بالباب بقوله : " معنى الظالم(السلطان 

ا العدل منهم، الفاضل، فمداخلته ورؤيته وعونه على هذا الباب كله في السلطان ال جائر الفاسي، فأم 

عن إعانة الظلم  ذلك من باب التأديب الشرعي للكف  ف 11الصالح من أفضل أعمال البر ..."

 والظلمة.

                                                           
1

 .232، ص1ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج

2
 .ٍ،،8، ص8هبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، جالذ

3
 .1،، ص1البردعي ألبي زرعة، ج أبو زرعة، سؤاالت

8
 .1،1، ص1اآلجري أبا دواد السجستاني، ج سؤاالت

2
 .8،1، ص32المزي، تهذيب الكمال،ج

2
 .242ابن حجر، تقريب التهذيب، ص

،
 .282ابن حجر، تقريب التهذيب، ص

4
 .82، ص1. موسوعة أقوال االمام أحمد، ج248، ص1السجستاني، جاآلجري ألبي داود  سؤاالت

1
 .،8أنظر المسألة األولى من هذا المطلب، ص

11
 .2،، ص1أبو بكر كافي، منهج االمام البخاري في تعليل األحاديث وتصحيحها، ج

11
 .288ص ،2ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، )تحقيق: أبو األشبال الزهيري(، دار ابن الجوزي، ج



48 
 

يختلف تقديره من ناقد ألخر، قد يراه البعض قادحا إن  التعامل مع السلطان أمر اجتهادي 

ه اآلخر غير مؤثر فيها، ويمكن اعتباره من استعمال المباحات الذي ال يمنع في العدالة بينما يرا

 الراوي من الوقوع فيها ، بالتالي ال يجوز اعتباره قادحا في عدالته مالم يثبت العكس.

، ألن  العرف ال يصلح ، وإن جرى العرف بتركهاقاتكما ال يجوز اعتبار ذلك من  المفس  

 .1َّللا عز وجل ورسوله صلى َّللا عليه وسلم دليالً على المنع مما أباحه

للراوي يجب التنب ه له،  ، فإنها تعتبر قدحاً قة على مرويات الراويفإن ثبت تأثير العال 

ل ذلك عن كتابة أحاديثه وعل   بن حنبل حمدأعند "حفص الفرخ" فقد امتنع  ويبدو ذلك واضحاً 

بالتالي على مروياته فتجن به  ات أثر على عدالتههذه العالقة كانت ذ باتباعه للسلطان ، لذا يبدو أن  

 .خاصة مام أحمداإل
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 .232، ص1أنظر: عبدهللا الجديع، تحرير علوم الحديث، ج
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 تعديل الراوي رغم عالقته بالسلطانالمطلب الثاني: 

ال يمكن اختزال العالقة مع السلطان بالقدح للدخول في عمله، أو المدح العتزاله، فإن  

حة السلطان والتردد على مجالسه وقضاء لم يكن يرى بأسا في مناص أئمة من أعالم الحديث

خاصة لمساعدة السلطان وقضاء نوائبه ، وال يتردد  كان يقيم مجالس 1حوائجه، فهذا الليث بن سعد

"كان الليث له كل يوم أربعة مجالس يجلس فيها : أما في الكتابة إلى الخليفة في أي شأن ينكره، 

أنكر من  ئجه ، وكان الليث يغشاه السلطان فإذاأولها ، فيجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوا

 .5القاضي أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين ، فيأتيه العزل"

وسأبي ن ، مالكواإلمام  الزهريومن هؤالء األعالم الذين كانت لهم عالقة وثيقة بالسلطان ، اإلمام 

 تاليا طبيعة العالقة التي لم تتسب ب لهما بأي جرح.

 

 اإلمام الزهري: أوال

والزمهم وحج  معهم وعل م أبناءهم  3الزهري بستة من خلفاء بني مروانصل اإلمام ات   

ثهم، حتى شهد له عمر بن عبد العزيز بذلك حيث أمر جلساءه بالسماع من الزهري 1وفق ههم وحد 

فإنه لم يبي أحد  فأتوه :قال .ا لنفعلن  إ :قالوا ؟.بن شهاباهل تأتون "ه تحت يديه فقال لهم: والتفق  

 .2"علم بسنة ماضية منهأ

بل كانت من مالزمة الزهري لخلفاء بني أمي ة إال  أن ها لم تكن مدعاة للجرح،  الرغم وعلى

 ؛هادن بعلمه السلطانظهر فيها قوة وشجاعة العالم الذي ال يُ أواجه فيها الخلفاء و له مواقفه التي

ح العالم الذي  كانمع الوليد ،  ففي موقف له ح ويوض  صحيح ال يتبع هوى كان هذا الت وإنيصح 

                                                           
1

الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري، من كبار أتباع التابعين، روى له الجماعة، ورتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت فقيه إمام. 

 .211. ابن حجر، تقريب التهذيب، ص222، ص28أنظر: المزي، تهذيب الكمال، ج

2
 .2،2، 28مزي ، تهذيب الكمال، جال

3
أولهم عبد الملك، ثم الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام، قال الزهري: "وتوفي عبد الملك بن مروان فلزمت الوليد بن 

ابن  أنظر:الملك "عبد الملك حتى توفي ثم سليمان ابن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك،.. ثم لزمت هشام بن عبد 

ولم يكن فقط مالزما لهم أو مجالسا للخلفاء ، بل تولّى وظيفة القضاء في عهد يزيد بن عبد الملك، .322، ص22عساكر، تاريخ دمشق، ج

ولقد .322، ص22ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج" استقضى يزيد بن عبد الملك على قضائه الزهري وسليمان بن حبيب المحاربي" أنظر:

هشام، وأراده أن يالزم أبناءه لتعليمهم وتحديثهم ، فلم يمانع الزهري ، وبقي معلّما لهم حتى توفي بالمدينة، " وحّج هشام سنة ست  حّج مع

أنظر: ابن عساكر، ومئة وحّج معه الزهري فصيّره هشام مع ولده يعلمهم ويفقههم ويحدثهم ونجح معهم فلم يفارقهم حتى مات بالمدينة"

 .322، ص22تاريخ دمشق، ج

8
في سهرة مع عمر يقّر له بحفظه، يحدثنا الزهري عن ذلك:" سهرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة فحدثته فقال كلما حدثت فقد سمعته ولكن 

 ..121، ص82ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج حفظَت ونسيُت" أنظر:

2
 .2،، ص4ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ج
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إال  أن ه على الرغم من صداقته للخليفة،  ،مما أماله عليه ورعه وتقواه وأمانته العلميةالخليفة، بل 

: عليا كان فيمن قذف عائشة ؟ قلت قال لي الوليد بن عبد الملك : أبلغك أن  " في قصة اإلفك: قال

قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن  ولكن قد أخبرني رجالن منال، 

 .1"(َكاَن َعل يٌّ ُمَسلًِّما ف ي َشأْن َها: )عائشة رضي َّللا عنها قالت لهما أن   الحارث

ح فيها ما دار في ذهن تفاصيل تلك الواقعة من طريي آخر ابن حجرويسرد  ، يوض 

لنا فيها صالبة العالم أمام أهواء السلطان، الزهري قبل أن يجيب الخليفة على سؤاله، ويظهر 

ور مستلقيا، فلما بلغ هذه اآلية كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة الن"

يَن َجاُءو) ْنُكْم( إ نَّ الَّذ  ْبَرهُ(، 11النور:ا ب اأْل ْفك  ُعْصَبة  م  ي َتَولَّى ك  ال: جلس ثم ق 11النور: حتى بلغ )َوالَّذ 

يا أبا بكر من تولى كبره منهم؟ أليس علي بن أبي طالب؟ قال فقلت في نفسي: ماذا أقول؟ لئن 

قلت ال لقد خشيت أن ألقى منه شرا، ولئن قلت نعم لقد جئت بأمر عظيم، قلت في نفسي: لقد 

عودني َّللا على الصدي خيرا، قلت: ال، قال فضرب بقضيبه على السرير ثم قال: فمن فمن؟ حتى 

 .5"بي  دد ذلك مرارا، قلت: لكن عبد َّللا بن أُ ر

ب لخلفاء بني أمي ة بتشويه صورة اإلمام علي   في حي السي دة فقد حاول البعض التقر 

ه ابن حجر إلى ذلك:  ة ب إلى بني أمي  ة تقر  ن ال خير فيه من الناصببعض مَ  وكأن  "عائشة ، وقد نو 

لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتها، حتى  ول عائشة إلى غير وجههفوا قفحر   ؛بهذه الكذبة

  .3الحي خالف ذلك، فجزاه َّللا تعالى خيرا" ن الزهري للوليد أن  بي  

 

 اإلمام مالك بن أنسثانيا: 

ات صف اإلمام مالك برجاحة العقل وشدة التقوى وكمال األدب، فعن "ابن مهدي قال: ما  

.وقال ابن وهب: "ما نقلنا من أدب مالك 1أشد تقوى"رأيت أحداً أهيب، وال أتم  عقال من مالك، وال 

 .2أكثر مما تعلمنا من علمه"

وهذا يجعلنا نستشرف مالمح عالقته مع الخلفاء واألمراء والتي كانت قائمة على النصح  

فقد عاش اإلمام مالك في ظل خالفتين األموية والعباسية في عصر تسوده واالحترام المتبادل، 

األموية، "فلم يخض في عداء  الدولة في عنه العباسية الدولة  في  مالك  منهج  يختلف  ولم الفتن 

                                                           
1

 .3111زي، باب حديث اإلفك، حالبخاري ، الصحيح، كتاب المغا

2
 .182، ح،1، ص23. وأخرجه: الطبراني، المعجم الكبير، ج،83، ص،ابن حجر، فتح الباري، ج

3
 .،83، ص،ابن حجر، فتح الباري، ج

8
 .113، ص4الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

2
 المصدر السابق.
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وال تأييد ألي من أطراف الصراعات السياسية ولم يشارك في خروج ضد أولي األمر بقطع الن ظر 

 .1عن كون الخارجين محق ين أو مبطلين"

ة انطالقا من واجب كان منهج اإلمام مالك في تعامله مع السالطين قائماً على المناصح

حي على كل مسلم أو رجل فعل َّللا في صدره شيئاً من العلم " ، حيث قال:5العالم تجاه المسؤول

والفقه أن يدخل إلى ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الش ر ويعظه حتى يتبي ن دخول العالم على 

كان فهو الفضل الذي ال بعده فضل"غيره، ألن  العالم إن ما يدخل يأمره بالخير وينهاه عن الشر فإذا 
3
. 

"إن ك تدخل  :وعلى الرغم مما كان يجلبه عليه ذلك من نقد، إال  أن ه كان ثابتاً على مبدأ المناصحة 

 .1على السلطان وهم يظلمون ويجورون!. قال: يرحمك َّللا فأين الت كلم بالحي"

"كانت  حتى قيل فيه: وأهم  ما مي ز فعل اإلمام مالك ذاك هو االبتعاد عن المداهنة

 . 2السالطين تهابه، وكان يقول: ال، ونعم .وال يقال له: من أين قلت ذا؟"

فلم تكن العالقة التي جمعت اإلمام مالك بالسالطين إال  عالقة فرضتها قوة العلم والحكمة 

ه على البرمكي حيث دعاه هارون الرشيد: "أقرئه السالم، وقل له:  والحي، فقال في معرض رد 

العلم ُيزار وال َيزور، وإن  العلم ُيؤتى وال َيأتي. فرجع البرمكي إلى هارون فأخبره بذلك"
6. 

ا كان يأتيه السلطان ليتعلم عنده، كان يرفض أن يجعل له مج لسا خاصا، أو حتى أن ولم 

ة لم قال مالك:" إن  العلم إذا ُمنع من العامة ألجل الخاص ، فكان يعامله كبقية الناس،يجلسه جانبه

 .1َتْنتفع به الخاصة"

                                                           
1

األردن، بحث منشور على شبكة األنترنت، – الكرك- السياسي، جامعة مؤتة العمل في أنس بن مالك العوضي، منهج أحمد 

http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag23/f13.htm 

2
بقية الناس فـ"لما قدم المهدي إلى المدينة جاءه الناس مسلّمين عليه، فلما أخذوا مجالسهم  المخصص بالقرب من الخليفة دونكان له مكانه 

فلما دنى ونظر إلى ازدحام الناس، قال: يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟  لس مالك آخر الناس.استأذن مالك فقال الناس: اليوم يج

لما دخل مالك على هارون رفع مجلسه، وقال البنيه: عندي يا أبا عبد هللا. فتخطى الناس حتى وصل إليه" ، وهناك مثال آخر : "  فناداه:

إّن هللا رفعك وجعلك  فتغير وجه مالك، ثم التفت إلى هارون وقال: حّدثهما. فقال: بين يدي مالكعمكما. فقاما فجلسا قوما فاجلسا بين يدي 

ترتيب المدارك وتقريب القاضي عياض، في موضعك الذي أنت فيه للعلم، فال تكن أول من يضع عز العلم فيضع هللا عزك". أنظر:

 .،2و 82، ص1، جالمسالك

3
 .22، ص1، جب المسالكترتيب المدارك وتقريالقاضي عياض، 

8
 .31، ص1ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل، ج

2
 .111، ص4الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

2
 .،8، ص1المصدر السابق، ج

،
 .،8، ص1المصدر السابق، ج
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ا يدل ل على شدة تقواه وعدم رضوخه ألوامر السلطان إن كانت فيما يظن ه خطأ، أن ه لم  ومم 

يستجب ألمر َمْنع تحديثه بحديث : "ليس لمكره وال مضطهد طالي"
1
وهذا هو الذي كان سبب محنته  

 والتي سأتحد ث عنها في المطلب القادم.

ي عالقته مع السلطان والمقي د بالنصيحة واألمر بالمعروف والن هي ن  منهج اإلمام مالك فإ

، أضف إلى ذلك علمه وفهمه العميقين للن صوص  تهومكانالعالم عن المنكر مع الحفاظ على هيبة 

ومتغيرات الواقع، قد جعل منه واضح الرؤية في تلك العالقة، فلم يذكر فيه أحد جرحاً, فقد كان 

ث بما يراه حقاً  حتى لو جلب عليه ذلك المتاعب وقاده إلى الوقوع في المحنة، وغني عن يحد 

القول بأن  أُطر العالقة التي رسمها اإلمام مالك مع السالطين تعد الصورة المفترضة للراوي 

ث ورجل الحديث الث ابت الموقف.  المحد 

ا سبي نالحظ أن  مالزمة العالم للسلطان على النقيض مما تثيره للوهلة   األولى، فإن ها مم 

تتخذ وجهة المناصحة والثبات عند الحي، وذلك عندما يكون العلم مدعاة لوضوح التمييز بين 

واب، فلم تكن عالقة اإلمام مالك والزهري مع فس على الص  ير والشر، ومعيناً على ضبط الن  خال

ى كيفية شكل العالقة خذا مثاالً واضحاً علتُّ ا  السالطين مثاراً للقدح في عدالتهما بل إن هما قد 

غم من أن  لكل منهما منهجاَ مختلفاَ في تعاطيه مع  المفترض أن تكون مع  "السلطان"، وعلى الر 

أولي األمر, فمالك كان يمتنع عن زيارة السلطان إال بطلب منه، والزهري كان يزاور السلطان 

ثه، إال  أن هما قد نأيا بعلمهما من أن ُيمس  بأي إمالءات قد تجلبها مالزمة السالطين، أو أي  ويحد 

ن جلب هذا إتنازالت قد يفرضها الخوف من الصدوح بالحي والعدول عنه لمداهنة الحاكم و

ضح المطلب التالي.  الموقف معاناة لبعضهم كما سيو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
لعوالطالق،.البيهقي،السننالكبرى،كتابالخ18227ابنأبيشيبة،المصنف،كتابالطالق،بابمنلميرطالقالمكرهشيئا،ح

.14881بابماجاءفيطالقالمكره،ح



53 
 

 المطلب الثالث: معارضة الراوي للخلفاء واألمراء

"السلطان" أو ال تتماشى مع  رض وآراءتتعاخاصة لقد كان لبعض الرواة مواقف سياسي ة  

أو حتى مواجهة  اصريح بهت  في ال يجد ضيراً إن ه لم  ، بلكتوما آلرائه تلكهواه، ولم يكن الراوي 

"السلطان"، ولم تكن ردود أفعال "السالطين" على معارضة الرواة لهم واحدة، بل تباينت بحسب 

وعقيدته ومصالحه ومذهبه وما تقتضيه يراه السلطان أنسب لحكمه وأكثر مالءمة لفكره  ما

 مصلحة خالفته في المقام االول.

بقدر ما يهمنا  سويفه أو معارضتهوتهذا المقام بيان موقف "السلطان"  وال يهمنا في 

 التعاطي معها بما يلزم توضيح ما يتصل منها بالراوي وجوانب عالقته السياسي ة بالحكم.

لمعاناة التي عاشها بعض الرواة في سبيل مبادئ عن ا عب رتهذه المواقف  العديد من 

مدى تفاعل الراوي مع مجتمعه، وتأثيره  قد بي نتمن جانب آخر وكانت اقتنعوا بها وثبتوا عليها، 

او وتأث ره في محيطه من كاف ة نواحيه الذي  فحسب، ي ليس المحد ثال سيما السياسي ة منها، فالر 

نيجلس حوله تالميذته يتلقون علمه ويد إال أن ه ذاك  -مع جاللة هذا العمل –ه عليه نه ويعرضوونو 

ها بحسب واقعه وعيا فهيماً ليكون قادراً  ويعيها ،المفك ر والناقد والسياسي الذي يفهم مروياته ويفسر 

فاع عن أفكاره، وهو بتفاعله مع محيطه يكون قادرا على تحليل  على ضبط صحة اجتهاده والد 

ا حيا ينسجم مع واقعه ويتفاعل معه ويحقي واية الحديثية والنالر   أهداف ظر في أعماقها لجعلها نص 

، بل إن  التسل ح بمعطيات الفهم العميي للن ص  وال يتوقف ة منه،التشريع المرجو   األمر عند ذلك الحد 

اوي من الثبات على مواقفه  ن الر  الحديثي ومالءمته للواقع والقدرة على التحليل، كل هذا يمك 

ل آرائه الثابتة أمام متغيرات السياسة، ولزومها عند مصادرة آرائه ومعارضتها، وذلك ألن ه وتشكي

، وإْن اختلفنا مع ما يستند إلى قرار مكين من أحاديث الن بي، صل ى َّللا عليه وسل م، مما يجعلنا 

ر فعله وثباته ومواقفه. اجتهد، إال    أننا نقد 

في د جلبت العديد من المحن للرواة وهي  تتباين وتجدر اإلشارة إلى أن  هذه المواقف ق

واة فالبعض من ،شدتها هاربا من بلد  مالحقاً ض للضرب والبعض اآلخر اضطر للبقاء قد تعر   الر 

 .بخيار رحيله إلى مكان آخرجن، فيما اكتفى البعض سُ إلى بلد، وآخر 

 إلى سببين رئيسيين على النحو اآلتي: ويمكن تقسيم  أسباب المحن 

 رويات الراوي.م .1

 أفكار الراوي ومذهبه. .5

 وسأبي ن هذين السببين في مسألتين من خالل هذا المطلب.
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 مرويات الراوي سبب في محنتهالمسألة األولى :

لقي الضوء على فترة حياتية صعبة عاشها بعض الرواة بسبب في هذه المسألة سأ

األمر الذي أوقعهم في محنة على في تفسير معناها مع "السلطان"  لفختُ قد ا ها، فبعضمروياتهم

تها هنا إال  أنن ي آثرت أن أوردها ، ومرويات أخرى اختلف فيها الراوي مع "العوام" اختالف شد 

يؤث ر في الراوي  اً له عالقة أو ارتباط بالمناخ السياسي  العام للدولة جعلهسياسي   اً ُبعدألن  لها 

 .من نوع آخر سبب له محنةوي

 بحسب العامل المباشر المسبب لمحنة الراوي تنقسم هذه المسألةفإن  وبناء على ما سبي 

 إلى نقطتين: 

 السلطان سبب في محنة الراوي. .1

 العوام سبب في محنة الراوي. .5

 علما أن  المشترك بين هذين العاملين هو مرويات الراوي.

 محنة الراوي في سبب "لسلطانا" .1

بسبب ما يندرج تحت نقطتين، أوال:  إطار المواجهة مع "السلطان" تحت هذا البند قد

ما يمكن أن يطلي عليه العامل الزمني, أي عدم مالءمة وقت التحديث مع ، وثانيا: يرويه الراوي

 ، على نحو ما سأبي ن تاليا:الواقع السياسي  بحسب رؤية رجال الحكم 

 أبو ذر الغفاري -

–تها، حيث اختلف معاوية الخالف هنا هو في الرواية الحديثية ذان  إتمثيال لما سبي، ف

َة مع أبي ذر الغفاري فيمن نزلت اآلية الكريمة: ) -والي الشام وقتذاك َهَب َواْلف ضَّ يَن َيْكن ُزوَن الذَّ َوالَّذ 

 .31التوبة: (َوالَ ُينف قُوَنَها ف ي َسب يل  َّللاَّ  

َبَذة  َفإ ذَ عأخرج البخاري  ُ َعْنُه ْن َزْيد  ْبن  َوْهٍب َقاَل "َمَرْرُت ب الرَّ َي َّللاَّ ا أََنا ب أَب ي َذرٍّ َرض 

لَك َهَذا :َفقُْلُت لَهُ  َيُة ف ي :َقالَ  ؟.َما أَْنَزلََك َمْنز  أْم  َفاْخَتلَْفُت أََنا َوُمَعاو  َهَب ) ُكْنُت ب الشَّ يَن َيْكن ُزوَن الذَّ َوالَّذ 

َة َوالَ ُينف قُوَنَها ف ي َسب يل  َّللاَّ   َيةُ  .31التوبة:( َواْلف ضَّ َتاب   :َقاَل ُمَعاو  َنَزلَْت ف يَنا  :َفقُْلتُ  .َنَزلَْت ف ي أَْهل  اْلك 

مْ  ُ َعْنُه َيْشُكون ي َفَكَتَب إ لَيَّ ُعْثَماُن أَْن  ،َفَكاَن َبْين ي َوَبْيَنُه ف ي َذاكَ  .َوف يه  َي َّللاَّ َوَكَتَب إ لَى ُعْثَماَن َرض 

ْمُتَها َفكَ  يَنَة َفَقد  ُهْم لَْم َيَرْون ي َقْبَل َذل َك َفَذَكْرُت َذاَك ل ُعْثَماَن َفَقاَل ل ي إ ْن اْقَدْم اْلَمد  اُس َحتَّى َكأَنَّ ُثَر َعلَيَّ النَّ

ا لََسم   ي ً ُروا َعلَيَّ َحَبش  َل َولَْو أَمَّ ي أَْنَزلَن ي َهَذا اْلَمْنز  يًبا َفَذاَك الَّذ  ْيَت َفُكْنَت َقر  ْئَت َتَنحَّ  .1"ْعُت َوأََطْعتُ ش 

                                                           
1

. النسائي، الكبرى، كتاب التفسير، باب سورة التوبة، 1812البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ح

 .11214ح
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القائمة على مراعاة أدب  "السلطان" والراوي منحى مختلفاً لعالقةهذا الموقف ويبي ن 

يهم  إال  أن  ما 1التشنيع على عثمان بسبب نفيه ألبي ذر االختالف، وعلى الرغم بأن  البعض قد أراد

اوي و "السلطان" و ما ترتب عليه من نتا راسة هو بيان موقف االختالف بين الر  ئج فمن هذه الد 

والتي من الممكن  العديد من الفوائد ألن يستنبط منه ابن حجرقد دفع بالالفت للنظر أن  هذا الموقف 

دة على رأسها العالقة بين العالم والسلطان، أدب االختالف،  أن تندرج تحت عناوين متعد 

بي ذر أن  الكف ار مخاطبون بفروع الشريعة التفاي أ : "وغيرهما، حيث أشار ابن حجر إلى

ومعاوية على أن اآلية نزلت في أهل الكتاب. وفيه مالطفة األئمة للعلماء، فإن معاوية لم يجسر 

على اإلنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره، وعثمان لم يحني على أبي ذر مع كونه 

ي الطاعة كان مخالفا له في تأويله. وفيه التحذير من الشقاي والخروج على األئمة، والترغيب ف

ألولي األمر وأمر األفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة، وجواز االختالف في االجتهاد، واألخذ 

بالشدة في األمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراي الوطن، وتقديم دفع المفسدة على جلب 

ك المصلحة ألن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم، ومع ذل

فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من األخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره 

 .5بعد ذلك بالرجوع عنه ألن كال منهما كان مجتهدا"

اً منهما لم يلزم اآلخر بما ذهب إليه من رأي، وذلك الحترام االجتهاد،  من المالحظ أن  أي 

الوقت فإن  "السلطان"، في هذه الواقعة تحديدا، لم  يعن ف في ذات ووألن  االختالف فيه جائز، 

الراوي على ما ذهب إليه ولم يلزمه بقبول رأيه من حيث هو صاحب سلطة عليا، إال  أن ه وبالمقابل 

نستطيع أن نرى تسويغاً ممكناً لوجهتي نظرهما، فعثمان نظر إلى مصلحة الدولة العامة التي من 

مجرد إشاعة هذا الرأي، ولكن ه حفظ حقوي الفرد ولم يقي د على أبي ذر، الممكن أن يلحي بها سوء ب

م المصلحة العليا، وعلى الجانب  ولم يجبره على تغيير رأيه بل اختار له الن في كإجراء وقائي يقد 

ث ثابت عند رأيه فيما يراه صواباً،  اآلخر فإن  أبا ذر ارتقى بمسؤولياته من حيث هو عالم راٍو محد 

اعة إن غير آب ٍه بالمواجهة حتى ولو كانت مع السلطان، ولكن ه في الوقت ذاته يعلم تماماً وجوب الط 

 كانت ال تضر  ويتفه م موقف عثمان ويتنحى بلطف. 

 

 

                                                           
1

نفى أبا ذر، وقد بيّن أبو ذر أن نزوله "وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك ألن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه أنظر قول ابن حجر: 

خافها على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة،  في ذلك المكان كان باختياره. نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي

 .2،8، ص3.ابن حجر ، فتح الباري، ج"وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم

2
 .2،2، ص3، فتح الباري، ج ابن حجر
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 االمام مالك: -

ما يمكن أن يطلي عليه العامل الزمني, أي عدم مالءمة وقت التحديث مع  سيايوفي  

: يمين المكره ال  فتوى حكم، تأتيالواقع السياسي  بحسب رؤية رجال ال اإلمام مالك المتمث لة في أن 

وهو  5، وذلك عمالً بالحديث الموقوف عن ابن عباس: " ليس لمكره وال لمضطهد طالي"1تلزمه

ْكَران  وقد عل قه البخاري في كتاب الطالي عن ابن عب اس : "  صحيح عن ابن عباس، َطالَُي السَّ

ب َجائ ٍز"َواْلُمْسَتْكَره  لَْيَس 
3. 

إن  رواية االمام مالك لهذا الحديث لم تكن مدعاة لدخوله في المحنة، بل الزمن الذي 

ذاعت فيه هذه الرواية، إذ لم يكن مالئما من حيث الظروف السياسي ة،  إذ كانت الدولة العب اسي ة 

الفتن التي كانت تثبيت أركانها بالقضاء على الثوارت و 1حديثة المنشأ، وأراد أبو جعفر المنصور

ها ثورة محمد بن عبدَّللا بن الحسن قائمة وكان من أهم 
المل قب بـ "النفس الزكية" إذ كانت من  2

أخطر الثورات التي واجهها المنصور، فوجد الثائرون في الحديث الذي رواه اإلمام مالك مخرجا 

ن  بأ وأخذوا يحاججونه مناسبا لتحريض الن اس، إذ قدم وفد إلى  والي المدينة جعفر بن سليمان

فقيل إن  "أبا جعفر المنصور  ،6)أيمان البيعة( باطلة استنادا إلى فتوى اإلمام مالك في طالي المكره

، 1نهى مالكا عن التحديث به، وأرسل خفية من يسأله عنه حتى يرى إن كان قد توقف كما أمره"

وت عنه كتماًنا للعلم الذي فلم يستجب مالك لهذه الضغوط ولم يسكت، فقد كان يرى في السك

 .8جعفر بالسياط" "فضربه أبو.استودعه إياه َّللا عز وجل،

                                                           
1

 .8،1، ص8حيث قال:  َواْلُمْكَرهُ َعلَى اْليَِميِن لَْيَس يَِمينُهُ بَِشْيٍء . أنظر: المواق، التاج واألكليل، ج

2
. سعيد بن منصور، السنن، باب ما جاء في طالق ،1412ابن أبي شيبة ، المصنف، كتاب الطالق، باب من لم ير طالق المكره شيئا، ح

 .هشيم عن عبد هللا بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني ، عن ابن عباس. كالهما عن : 1183ره، حالمك

3
 البخاري، الصحيح، كتاب الطالق، في ترجمة باب الطالق في اإلغالق والكره.

8
، أتته البيعة بالخالفة بعد بني العباس واسمه الكامل عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ثاني خلفاء

 .822، ص1الذهبي، تاريخ اإلسالم، جهـ. أنظر: 124هـ وتوفي سنة 12موت أخيه السفاح، ولد في حدود سنة 

2
إليه عيسى بن موسى فقتله سنة  خرج بالمدينة على أبي جعفر المنصور فبعثمحمد بن عبدهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب،

ممن  نكا المنصور . وقيل في سبب ثورته أنّ 822، ص 22سنة. أنظر: المزي، تهذيب الكمال، ج 23سنة وقيل 82هـ وكان عمره 182

يلة التي تشاور فيها بنو هاشم بمكة فيمن يعقدون له الخالفة حين اضطرب أمر مروان بن محمد، واتفقوا لبايع محمد "النفس الزكية" في ال

، 3على مبايعة محمد "النفس الزكية" فلّما آل الحكم للعباسيين لم يلتفتوا لبيعة النفس الزكية. أنظر: ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج

 .21ص

2
 .41، ص4أنظر: الذهبي ، سير أعالم النبالء ، ج

،
 .8،، ص1. عياض، ترتيب المدارك، ج41، ص4الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

4
 المصدرين السابقين.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ا حج  المنصور دعا اإلمام مالك ليقتص من جعفر بن سليمان لكن ه رفض ذلك   فلم 
1. 

إن  كالً من "السلطان" و الراوي قد نظر من وجهة نظر مختلفة إذ جاءت هذه الرواية   

ت بها الدولة العب اسي ة وكانت قد عانت فيها من الحديثية خالل فترة زمن ية حرجة وصعبة مر 

ثورات داخلية, ففي الوقت الذي رأى فيه اإلمام مالك أن  روايته بمثابة علم يجب نشره، وعدم 

كتمانه بقطع الن ظر عن النتائج المترت بة على ذلك، رأى "السلطان" أن  إذاعة مثل هذه الرواية وما 

تاٍو ستكون مدعاة لنشر الفوضى، وتأليب الن اس على الحكم، واستغالل من ستستتبعها من ف

ة إليهم, فيزداد بذلك االأصحاب الثورات والفتن لتدعيم آرائهم وجذ حتقان بين صفوف ب العام 

الن اس في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة العب اسي ة إلى االستقرار وتثبيت أركان ملكها والقضاء على 

 للثورة ضدها.كل محاولة 

 

 العوام سبب محنة الراوي .2

بالمناخ  عالقة بعيدة عن العالقة المباشرة بالسلطان، إال أن  لها المسألةقد تكون هذه 

 مثاالً مما استدعى ذكرها في هذا المقام، وسأعرض الراوي ر بدوره على السياسي العام والذي أثـ  

 عليها لموقف النسائي من أهل دمشي.

 رضي َّللا عنه، وجد أن  الن اس فيها منحرفون عن علي،سائي دمشي ام الن  عندما دخل اإلمف

ثون بفضائله وال يعرفونهاال يُ  إذ أن  دمشي تاريخياً ، مستغرباً  مثل هذا األمر يكون ، وقد ال5حد 

مدينة محسوبة على األسرة األموية، ولطالما كان أهلها موالين لألمويين ومبتعدين عم ن سواهم، 

 ، رضي َّللا عنه،ظر إلى خالفاته السياسي ة مع معاويةبالن   ، رضي َّللا عنه،ااإلمام عليوال سيما 

 ومواقفهما المتباينة.

، وبحس  الراوي األمين والعالم سائي بهذا الحال الذي وجد أهل دمشي عليهلم يرَض الن  

ى تأليف الحريص على نشر علمه، والمخلص لحديث رسول َّللا، صل ى َّللا عليه وسلم، عزم عل

عليه ولكن قوماً أنكروا  رضي َّللا عنه، فضائل اإلمام علي،فيه  جامعاً كتاب "الخصائص" 

والمنحرف بها عن  دمشي تصنيفه لهذا الكتاب وتركه تصنيف فضائل الشيخين، فأجاب: "دخلتُ 

 .3هديهم َّللا تعالى")الخصائص(، رجوت أن يَ  علي كثير، فصنفت كتاب:

                                                           
1

 .8،، ص1القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج أنظر:

2
 .121،ص18. الذهبي، سير أعالم النبالء، ج334، ص1أنظر: المزي، تهذيب الكمال، ج

3
 المصدرين السابقين.
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ث به أه سائي كتابه وذهبحمل الن   مساجدها، فسألوه عن فضائل  ىحدل الشام في إليحد 

في معاوية بن أبي  اإلماميدل على سوء اعتقاد  "الهذاإال  أن ه امتنع عن ذكر شيء، ولكن معاوية 

 أن انهالوا عليه ، فما كان من جهلة العوام إال  1في ذكره بكل حال" وإنما يدل على الكف   ،سفيان

 .5ويقال إلى مكة فمات فيها ،مل إلى الرملة ومات فيهافحُ  ،امعرب وأخرجوه من الجبالض  

السياسي ة المطبوعة باألثر الديني والسمت  اوي"آخر في شخصية "الر   عداً وهنا نلمس بُ 

أو هم في تغيير ما استقر  عليه الحال دهراً، يسمن شأنه أن  الحديثي، فهو ال يرضى أن يكتم علماً 

وتقل بات  الزمن عوامل اس بتأثيرالن   لطالما علي في أذهان عوام   اً سياسي   ح معتقداً حتى أن يصح  

 حتى لو كل فه ذلك حياته. السياسة ومزاج الحكم

 

 سبب محنته ذهبهأفكار الراوي ومالمسألة الثانية: 

لة لشخصيته، إذ ال يمكن عزل ظر إلى الراوي إال  عبر األبعاد المتعد  ال يمكن الن   دة المشك 

ه من وحي وه ذهب الراوي الفكري وآرائويات عن مالمر له من فكر فقهي استمد  معتقداته وما شك 

إلى المواقف والمبادئ والتعامالت الحياتية التي تصدر عنه، ألن  هذا  ، وال بد  للن ظر أيضاً مروياته

كل ه يطبع شخصية الراوي بسمتها المميز، وهذا ما ستحاول هذه الدراسة اإلشارة إليه في التنبيه 

 إلى جوانب مختلفة من حياة الراوي كان لها أكبر األثر في وقوعه بالمحن واألزمات.

 

 مذهب الراوي سبب محنتهأوالً: 

 سعيد بن المسيب 

عندما ال سيما هناك مجموعة من الرواة برعوا في ميدان التحديث والفقه، وذاك هو الخير 

 نالحكم الشرعي، ومن بين أولئك الذياته الحديثية الستخراج تتجلى قوة الراوي في توظيف مروي  

 .3، من أعلم أهل المدينة وقيل عنه أفقه الفقهاءبرعوا في هذا المجال اإلمام سعيد بن المسي ب

                                                           
1

 .331، ص1المزي ، تهذيب الكمال، ج

2
 .381أنظر: المصدر السابق، ص

3
 .1،، ص11المزي، تهذيب الكمال، ج
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ث وفقيه فقد شك ل مذهبه الفقهي من خال بوجه خاص وعلمه بوجه صة مروياته وألن ه محد 

ا يراه صوابا الدفاع فيأبدا  لذلك لم يتوانَ  ،عام ا تعلمه وحفظه من سنة رسول َّللا، صل ى ، وعم  عم 

 َّللا عليه وسل م، كيف ال وهو عالم المدينة الجليل الذي حفظ مكانته العالية والقي مة بين الناس.

ومن بعده  بن عبد الملك بامتناعه عن مبايعة الوليدمام سعيد  ومن هنا كانت محنة اإل

ن المسيب للبيعة للوليد وسليمان بعد عبد عي سعيد بدُ " حيث،1في آن واحد بن عبد الملك سليمان

، فهو ال يرى جواز البيعة 5"الملك بن مروان، قال: فقال: ال أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار

 .كليا ، فرفض هذا3الثنين في وقت واحد

بل كان من الثابتين على مذهبه ليس في عدم رضوخه  ولم يتوق ف األمر عند هذا الحد  

، بل في احترام مكانته عند الن اس فهو يعلم أن ه قدوة لهم فحسب  في إتمام البيعة" لضغط "السلطان

ض للتعذيب في سبيل وآثر التعر   ،لب منه التظاهر بالمبايعةاالستخفاف بعقولهم عندما طـُ فرفض 

: أدخل من الباب وأخرج من الباب لسعيد فقيل"ه، الثبات على فكره واجتهاده والحفاظ على علم

 .2"1وحسُ قال: فجلده مائة وألبسه المُ  وَّللا ال يقتدي بي أحد من الناس. ، قال:اآلخر
                                                           

1
هـعندماتوفيعبدالعزيزبنمروانوليعهدعبدالملكبنمروان،فلّمابلغهأمروفاتهقررأنيوليالعهدمن84وكانذلكسنة

بنعبدالملكثممنبعدهلسليمانبنعبدالملك،فأرادأنيأخذبيعةالناسعلىاالثنينمعافيآنواحد.أنظر:خليفةبعدهالبنهالوليد

 .77بنخياط،التاريخ،ص

2
 .231ال  ، ص8. وانظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، ج243، ص1أبو نعيم االصبهاني، حلية األولياء، ج

3
،  عن النبي 1482فاألول، ح مسلم في صحيحه ، كتاب اإلمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء األولوهو مذهب أهل السنّة، أخرج 

 فما قالوا: تكثر. األنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنّه ال نبي بعدي، وستكون خلفاء تسوسهم بنو إسرائيل كانت "صلى هللا عليه وسلم قال:

ل، وأعطوهم حقهم فإن هللا سائلهم عما استرعاهم". وعقّب النووي في شرحه على الصحيح، على هذا فوا ببيعة األول فاألو قال: تأمرنا؟

ويحرم عليه طلبها  الحديث : "إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة األول صحيحة يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ،

هلين ، وسواء كانا في بلدين أو بلد ، أو أحدهما في بلد اإلمام المنفصل واآلخر في غيره ، ،وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد األول أو جا

 هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء". 

8
 الُمُسوح: جمع )ِمْسح( وهو الكساء من الشعر. أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )مسح(.

2
 عن شيبان واإلسناد مداره على .231، ص8الذهبي، سير أعالم النبالء، ج . وانظر:243، ص1ج أبو نعيم االصبهاني، حلية األولياء،

، وهو إسناد حسن، فيه عمران بن عبدهللا صدوق وروى له البخاري في خلق أفعال العباد، وفيه عمران بن عبد هللا عن سالم بن مسكين

 شيبان بن فروخ صدوق رمي بالقدر، وهو من رجال مسلم.

تفصيالت القصة: عن يحيى بن سعيد، قال: كتب والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان أن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد أنظر 

وسليمان إال سعيد بن المسيب، فكتب أن أعرضه عن السيف فإن مضى وإال فاجلده خمسين جلدة وطف به أسواق المدينة فلما قدم الكتاب 

يمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد هللا على سعيد بن المسيب، فقالوا: إنا قد جئناك في أمر قد قدم فيك كتاب على الوالي دخل سل

من عبد الملك بن مروان إن لم تبايع ضربت عنقك، ونحن نعرض عليك خصاالً ثالثاً فأعطنا إحداهن فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك 

نعم، قال: فيقول الناس بايع سعيد بن المسيب. ما أنا بفاعل، قال: وكان إذا قال ال لم يطيقوا عليه أن يقول نعم، قال: الكتاب فال تقل ال وال 

مضت واحدة وبقيت اثنتان قالوا: فتجلس في بيتك فال تخرج إلى الصالة أياماً فإنه يقبل منك إذا طلبت في مجلسك فلم يجدك، قال: وأنا 

ي على الصالة حي على الفالح ما أنا بفاعل، قالوا مضت اثنتان وبقيت واحدة قالوا: فانتقل من مجلسك إلى غيره أسمع األذان فوق أذني ح

فإنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنك، قال: فرقا لمخلوق ما أنا بمتقدم لذلك شبراً، وال متأخر شبراً، فخرجوا وخرج إلى الصالة 
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ض ألقسى من ذلك في نظر أي عالم ال سيما ، بل تعر  فحسب مامما عاناه اإللم يكن ذلك   

إنه قد نهي عن  :فقال .جلست إلى سعيد بن المسيب"قال:  الفقيه والمحدث، فعن عبد َّللا بن القاسم

، فأقسى ما يكون على 1"ل: قلت: إني رجل غريب، قال: إنما أحببت أن أعلمكمجالستي، قا

 وتعليمهم. تثقيفهمالمحدث والعالم أن ُينهى عن مجالسته ونشر علمه للناس و

كل ذلك كان أهون عند سعيد بن المسي ب من أن يتنازل عن فقه ارتضاه، وعن علم تعل مه 

ته، وثباتاً على ثباته، مما م، وكل ذلك زاده قوة من أحاديث رسول َّللا صل ى َّللا عليه وسل   إلى قو 

 .جعله قدوة يشار إليه بين الن اس وتـُتناقل أخباره عبر التاريخ

 سعيد بن جبير 

اج بن يوسف الثقفي؛وال بد  في هذا السياي أن أذكر محنة اإلمام سعيد بن   جبير مع الحج 

عرضه ث ورفض أن يخلعها األمر الذي شعفقد التزم سعيد بن جبير ببيعته لعبد الرحمن بن أ

"يا سعيد ألم د قال الحجاج: الذي دار بين الحجاج وسعيد، فقللقتل، ويتضح ذلك من خالل الحوار 

كل ذلك يقول: نعم. حتى ظن من عنده أنه  ؟ أشركك في أمانتي؟ ألم أستعملك؟ ألم أفعل؟ ألم أفعل

علي، وخلعت بيعة أمير المؤمنين؟ فقال سعيد: سيخلى سبيله، حتى قال له: فما حملك على الخروج 

إن  ابن األشعث أخذ مني البيعة على ذلك، وعزم علي. فغضب عند ذلك الحجاج غضبا شديدا، 

وانتفخ حتى سقط طرف ردائه عن منكبه. وقال له: ويحك ألم أقدم مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت 

. قال: بلى. قال: ثم قدمت الكوفة واليا على بيعة أهلها وأخذت بيعتك ألمير المؤمنين عبد الملك؟

العراي فجددت ألمير المؤمنين البيعة، فأخذت بيعتك له ثانية؟. قال: بلى. قال: فتنكث بيعتين ألمير 

 .5يا حرسي اضرب عنقه" !المؤمنين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائك

بطش الحجاج  ولم يخش في ذلكالتزم سعيد بن جبير ببيعته، وفيما يراه الصواب، 

والمذهب وعدم الرضوخ في الثبات على الفكرة  يتراجع عن بيعته؛ فضرب مثاال وجبروته ولم

 لجبروت الحاكم وسلطته وإن قاده هذا إلى الموت.

                                                                                                                                                                         
كان يجلس فيه فلما صلى الوالي بعث إليه فأتى به فقال: إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا إن لم تبايع  صالة الظهر فجلس في مجلسه الذي

ضربنا عنقك، قال: نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتين. فلما رآه ال يجيب أخرج إلى السدة فمدت عنقه وسلت عليه السيوف 

شعر، فقال: لو علمت أني ال أقتل ما اشتهرت بهذا التبان فضربه به خمسين سوطاً ثم طاف فلما رآه قد مضى أمر به فجرد فإذا عليه تبان 

به أسواق المدينة فلما رده والناس منصرفون من صالة العصر، قال: إن هذه لوجوه ما نظرت إليها منذ أربعين سنة قال محمد بن القاسم: 

داً لما جرد ليضرب، قالت له امرأة: لما جرد ليضرب إن هذا لمقام الخزي، وسمعت شيخنا يزيد في حديث سعيد بإسناد ال أحفظه أن سعي

 .248، ص1نا. أبو نعيم، حلية األولياء، جفقال لها سعيد: من مقام الخزي فرر

1
، 1141، 1الفسوي، المعرفة والتاريخ، )تحقيق: أكرم العمري(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. 242، ص1أبو نعيم، حلية األولياء، ج

 عن عبد هللا بن القاسم بن شذوبعبدهللا ضمرة عن على  . واإلسناد مداره131، ص2ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير، ج .8،4،ص 1ج

 وهو إسناد حسن، رجاله جميعا من رتبة صدوق.

2
.239.خليفةبنخياط،التاريخ،ص462،ص12ابنكثير،البدايةوالنهاية،ج
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 رفض الراوي للمنصب سبب في محنتهثانياً: 

 سفيان الثوري 

شك ل آراؤه وتتيعيش الراوي في مجتمعه يؤثر ويتأثر في الظروف والتغيرات المحيطة، 

ومن بين األمور التي تأث ر بها من حوله،  ه من وحي علمه ومحيطه والظروفوأفكاره ومبادؤ

العالقة مع "السلطان" واهتمام علماء الجرح  مجتمع الرواة في تلك الفترة على وجه التحديد

مثار مديح  عمل معهوالتعديل بذلك، كما مر  معنا سابقا، فقد كان االبتعاد عن "السلطان" ورفض ال

ي منصب يعرضه عليه "السلطان" ألرفض اإلمام سفيان الثوري وتعديل للراوي، ومن هنا جاء 

نه من العيش بسالم,والتزم االبتعاد عنه، لك  فعاش طريدا مالحقا من بلد إلى آخر. ن  ذلك لم يمك 

ا دَخل خلَع خاتمه فرفاسُتخل ف المهدي  "حدث ذلك عندما  َمى به إليه بَعث إلى سفيان، فلمَّ

ة بالكتاب والسنَّة، فأَخذ الخاتم بيده وقال: يا  وقال: يا أبا عبدَّللا، هذا خاتمي فاعَمل في هذه األمَّ

، وال أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قال: أتكلَّم على أنِّي آمن؟ قال: نعم، قال: ال تبَعْث إليَّ حتى آت َيك

ني شيًئا حتى أسأَلَك. به، فقال له كات ُبه: أليس قد أمنَته يا أمير المؤمنين؟  غضب من ذلك وَهمَّ ف ُتعط 

ا خَرج حفَّ به أصحاُبه فقالوا: ما مَنَعك يا أبا عبدَّللا وقد أَمَرك أْن َتعَمل في هذ ه قال: بلى، فلمَّ

ة بالكتاب والسنَّة؟  ًبا إلى البصرة األمَّ "فاسَتصَغر عقولهم، ثم خَرج هار 
1. 

خاصة إلى السلطة الحاكمة في تلك الفترة فلم يشأ إقامة أي لقد كان  لسفيان نظرته ال  

 عرض عليه، وتحم ل نتيجة هذا الرفض !.بالتالي رفض أي منصب يُ وعالقة مع "السلطان" 

لم تكن محنته فقط في هروبه بل في مالحقة السلطان إياه في األمصار وطلبه له، فقضى  

ة: َمن "، عمره طريدا متخفي ا ال يظهر إال  ألهل العلم ًيا فَناَدى بمكَّ وطلََبه محمد بن إبراهيم وأَمر ُمناد 

ة ال َيظَهر إالَّ ألْهل العلم وَمن ال يخافُ  ًيا بمكَّ   .5ه"جاء بسفيان فله كذا وكذا، فلم يزل ُمَتوار 

ان، وكان يحيى  أمضى  فترة من حياته في البصرة بالقرب من منزل يحيى بن سعيد القط 

اد بن سلمة، يأتيه بمحدثي أهل ال بصرة ليسمعوا منه ويسل موا عليه أمثال: جرير بن حازم، وحم 

ثي أهل ومرحوم العطار وغيرهم، " لَه يحيى إلى جواره وفَتح بينه وبينه باًبا، وكان يأتيه بمحدِّ فحوَّ

                                                           
1

عبيد بن  عنعبدهللا بن خبيق واإلسناد مداره على  .122، ص3. أبو نعيم، حلية األولياء، ج222، ص،الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

، وعطاء: صدوق يخطئ كثيرا، بينما عبدهللا بن خبيق وعبيد بن جناد لم يُترجم لهما، وإنما ذكرت القصة عطاء بن مسلم عنجناد 

 من منصب الخليفة.الشتهارها عن سفيان الثوري واشتهار محنة سفيان وهروبه 

2
وإسناده صحيح ، عن يحيى بن أبي بكير عن  .288، ص،. الذهبي، سير أعالم النبالء، ج3،2، ص2ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج

 شعبة.



62 
 

اد البصرة ُيسلِّمون عليه وَيسَمعون منه، فكان فيَمن أتاه جرير بن حازم، والُمباَرك بن َفضالَة، وحمَّ 

اد بن زيد وغيرهم ار، وحمَّ  .1"بن سلمة، ومرحوم العطَّ

ن ه بعث إلى المهدي كتابا قال فيه : اربا متخف يا إلى أن توفي، وقيل إحياته ه فقضى 

،  5طردتني وشردتني وخوفتني، وَّللا بيني وبينك، وأرجو أن يخير َّللا لي قبل مرجوع الكتاب""

 فرجع الكتاب وكان سفيان قد توفي.

ه، الصامد أمام للراوي القوي الثابت على مبدئ مثاالً ن  سفيان الثوري يضرب لنا إ 

لم يعش حياًة هانئة مع أن ه "السلطان" في سبيل ما يراه صوابا، ولم يمنعه ذلك من نشر علمه 

ة  .مستقر 

 أبو حنيفة النعمان 

القضاء  ض منصبوأذكر أيضا في هذا المقام محنة اإلمام أبي حنيفة النعمان حيث رف 

ضه للسجن والتعذيب حتى توفي محبوسا: فقد "دعا  الذي عرضه عليه أبو ا عر  جعفر المنصور مم 

المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، فقال: أترغب عما نحن فيه!. فقال: ال أصلح، قال: كذبت، 

لح، وإن كنت قال أبو حنيفة: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني ال أصلح، فإن كنت كاذباً فال أص

 .3صادقاً فقد أخبرتكم أني ال أصلح، فحبسه"

ا على موقفه متحم التوفي أبو حنيف  السجن ومشقته رغم عمره الم آل ة في سجنه مصر 

 .1 توفي وله سبعون سنة الكبير إذ

 عقيدة الراوي سبب في محنتهثالثاً: 

د بن حنبل في ومن أبرزهم اإلمام أحم ،لمحنة بسبب عقيدتهم تعرض عدة من العلماء

 .2مسألة خلي القرآن الشهيرة

                                                           
1

 وإسناده صحيح، عن يحيى عن شعبة. .3،3، ص2ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج

2
 .124،ص3ألولياء، ج. أبو نعيم ، حلية ا228، ص،الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

3
.99،ص3ج.الذهبي،تاريخاإلسالم،422،ص6.الذهبي،سيرأعالمالنبالء،ج328،ص13الخطيبالبغدادي،تاريخبغداد،ج

 وقدصّححالخبرالخطيبالبغداديفيكتابهتاريخبغداد.
4
.423،ص6أنظر:الذهبي،سيرأعالمالنبالء،ج

2
فقد تأصلت فكرة استقالل العقل بإثبات الصفات أو نفيها عند المعتزلة، وتشبّعوا بالرغبة في  ، القرآن خلقأو ما أطلق عليها: محنة   

لمحال، وأّن ظاهر النصوص باطل واعتقاده ضالل، فرتبوا على تعطيل النصوص ورّدها محتجين بأن إثباتها يدل على التشبيه وأنواع ا

ضا بنفي هذا األصل نفي أوصاف الكمال، فنفوا رؤية هللا تعالى ورّدوا األخبار وأنكروا اآلثار التي ثبتت في رؤية هللا يوم القيامة، وقالوا أي

متكلّما في زعمهم لكان له فم ولسان، وأّن إثبات صفة الكالم  صفة الكالم عن هللا ، وجعلوه عاجزا عن التكلم بالقرآن بحجة أنّه لو كان

م تشبيه هلل باإلنسان، فاستفحل أمرهم وكثر عددهم وانتشر خبرهم، وجعلهم بعض خلفاء بني العباس في أعلى المناصب القيادية متعلّلين بأنه

جبرية في كثير من المناظرات الكالمية وأن شيوخ الحديث كانوا يجادلون المخالفين مجادلة عقلية، وكانوا يقطعون الزناقة والشيعة وال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ض له من  ، وهوأتعرض هنا إلمام آخرإال  أنني آثرت أن  ثين البخاري وما تعر  إمام المحد 

، وما ترافي ذلك مع مواقف أخرى صدرت منه جعلت بينه وبين محنة بسبب آراءه االعتقادية

 .السلطان عداوة لذلك آثرت ذكره هنا

إلى "السلطان" لتحديثه بكتابه  ءبخاري عندما رفض المجيمحنة ال إرهاصاتبدأت 

بَعَث األميُر خالد بن " ، فقد رغبة "السلطان" في ذلك ، مما سبب الجفاء بينهما نزوال عندالجامع 

هلي وال ي ُبخاَرى إلى محمد بن إسماعيل: أن  احمل إلَيَّ كتاب
وغيرهما  "التاريخ"و "الجامع" أحمد الذُّ

ل محمد بن إسماعيل لرسوله: أنا ال أذلُّ العلم، وال أحمله إلى أبواب الناس، فإْن ألسمع منك، فقا

كانت لك إلى شيٍء منه حاجة، فاحضرني في مسجدي أو في داري، وإْن لم يعجبك هذا، فأنت 

 .1م القيامة؛ ألنِّي ال أكتم العلم"سلطان فامنعني من الجلوس ليكون لي عذر  عند َّللا يو

ن الذي منع الناس م 5محمد بن يحيى الذهلي وقع بين البخاري و امع م ذلك اتفيو

...ومن زعم أن لفظي  ن  لفظه بالقرآن مخلوي فقد قال يحيى: "حضور مجلس البخاري ألن ه يقول إ

م، ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل كلَّ س وال يُ جالَ بالقرآن مخلوي، فهذا مبتدع، ال يُ 

 .3كان على مثل مذهبه" نْ حضر مجلسه إال مَ  يَ البخاري فاتهموه، فإنه ال

فقال فيه : "كم يعتري محمد بن يحيى  ،ب على موقف يحيى هذاوكان البخاري قد عقـ  

 .1شاء"ن يَ عطيه مَ الحسد في العلم، والعلم رزي َّللا يُ 

، وقد أخذ على نفسه أال  يتكلم "مسألة مشؤومةهذه "وبي ن البخاري أن  مسألة خلي القرآن 

ها، وذلك عندما سئل عنها فقال: " هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل، وما ناله في هذه في

 .1المسألة، وجعلت على نفسي أن ال أتكلم فيها"

                                                                                                                                                                         
برونه عز وجل. فيزيلون التقديس عنه ويعت هللا مخلوق وليس كالم القرآن أن  فكرة من  المأمون انتشرت في عهد الخليفةف تعجز عن ذلك.

ي قاضي أوطالب بنشر هذا الفكر وعزل  المأمون حسب مقتضيات العقل. اقتنع بهذا الرأي الخليفة والتفسير ويل والتحديثأكالما قابال للت

القى هذا األمر معارضة  ال يؤمن به، إلى حد أن وصل األمر إلى تعذيب أو عزل أو نفي كل من ال يؤمن بسياسة الدولة في عقيدتها.

نهاء إب المتوكل الخليفة تعذيب حتي قامجل ذلك الكثير من الأحمل من والذي ت أحمد بن حنبل اإلمام مثل االئمة من بعضواستهجان كبير 

وأنظر له أيضا: بحث غير  .114عنه. أنظر: محمود عبد الرزاق، البدعة الكبرى الجهمية وفتنة خلق القرآن، صهذه المحنة وأفرج 

منشور بعنوان: "بدعة القول بخلق القرآن ومحنة اإلمام أحمد"، عن الموقع الرسمي للدكتور محمود عبد الرزاق: 

www.alridwany.com 

1
 .33، ص2ب البغدادي، تاريخ بغداد، ج. الخطي828، ص28المّزي، تهذيب الكمال، ج

2
هو محمد بن يحيى بن عبدهللا الذهلي النيسابوري االمام ، روى له البخاري واألربعة، ولم يصّرح البخاري به، بل يقول تارة ثنا محمد 

هـ وقد بلغ 224يثا، توفي سنة وتارة ثنا محمد بن عبدهللا وتارة محمد بن خالد، وذلك لما حدث بينهما، روى له البخاري أربعة وثالثين حد

 .828، ص1ستا وثمانين سنة. أنظر: المزي، تهذيب الكمال، ج

3
 .32، ص2. الخطيب البغداي، تاريخ بغداد، ج822، ص12الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

8
 .،82، ص12الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
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، لكن  يحيى صرف الن اس عنه "أفعال العباد"خلي وصنف البخاري في ذلك كتاب 

 ،امتناع البخاري عن تحديثه -األمير خالد الذهلي –لم ينس "السلطان" ر، ووأخرجه من نيسابو

حريث فقال فيه حتى يتكل م في البخاري   5وقد وقعت في نفسه، فاستعان بحريث بن أبي الورقاء

: "هذا رجل مشغب، وهو يفسد علينا هذه المدينة، وقد أخرجه محمد بن يحيى من نيسابور، للناس 

 ى، فنفاه وأخرجه من البلد.فاحتجوا عليه عند "السلطان" بابن يحي 3وهو إمام أهل الحديث"

، وصبر على ما اتـُهم به ،من )حسد األقران وتجب ر السلطان( إلمام البخاريلقد عانى ا

لها ، قبوال بين الناس وإعجاباً وحباً فما ازداد إال  وحسبه المكانة العلمية الرفيعة التي تحص 

ثين.بصحيحه، الذي ظل  على مر  الزمان عالمة على  جهد عظيم قام به إم  ام المحد 

هذه بضع مواقف كان قد تعرض لها الرواة بسبب معارضتهم للسلطان وهي بذلك تكشف 

 لنا عن جوانب أخرى في حياة الراوي السياسي ة.

إن  مسألة عالقة الراوي بالسلطان من المسائل التي تبقى قابلة للدراسة في مختلف 

ي تخضع للعرف وال نستطيع الجزم فيها بقاعدة األحوال واألماكن واألزمنة ، ألن ها من المسائل الت

بين علماء الجرح والتعديل تختلف باختالف الراوي  قابلة للتداول واألخذ والرد  معينة، فتبقى قضية 

 وأخالقه وشخصيته والسلطان وأخالقه والموقف الذي يتعرض له الراوي مع السلطان.

تبين ان وقد ضربت أمثلة متنوعة كل هذه العوامل تؤثر في تقييم عالقة الراوي بالسلط

 اختالف العالقة باختالف العوامل فيها.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
1

 المصدر السابق.

2
 .،21، ص1ريخ بغداد، جهو من أهل العلم ببخارى . أنظر: الخطيب، تا

3
 المصدر السابق.
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 في ضبط الّرواية.واألمراء  دور الخلفاء :ّثانيالمبحث ال

جرت العادة في دراسة الحديث وعلومه أن يتم التركيز فيها على الجوانب الداخلية  

ند ورجاله، وطبيعة عالقة الراوي ب شيخه وتلميذه ، ودراسة المفاهيم المتعلقة المؤث رة, كعلوم الس 

بكل ذلك مثل: العدالة والضبط واللقاء والمعاصرة واإلرسال و االنقطاع والرفع والوقف، وطري 

اوي المتعلقة بالتعديل  ل الراوي عن شيخه بالعرض واإلجازة والمناولة والسماع وأوصاف الر  تحم 

اب والمتروك.والتجريح كالثقة والثبت والصدوي والضعيف وال  كذ 

يته التي ليست مثار مناقشة، إال  أن  ما يستدعي االلتفات أن  ثم ة عوامل   ولكل ذلك أهم 

خارجية قد ال توازي تلك أهمية ولكن كان لها آثار البد  من الوقوف عندها واستقرائها، كتأثير 

واة ومروياتهم وا ، وما تحاول 1بطبيعة الحاللعوامل االقتصادي ة العوامل االجتماعي ة المحيطة بالر 

راسة لفت النظر إلي ن  للعوامل السياسي ة المتعلقة بالخلفاء ه في هذا المبحث تحديداً هو كيف أهذه الد 

واية، ومه د الطريي الستقرار علوم الحديث فيما اً أسواألمراء تحديداً دوراً إيجابي   هم في ضبط الر 

 بعد .

ل الخليفة جزءاً  سيرة الحفاظ على الرواية وضبطها وإبعاد كل ما هو في م مهماً  هنا يشك 

باهتمام كتب علوم الحديث، ولم تتم  لم يحظ دور مهم وبارز وإنلإن ه ومنكر أو موضوع عنها، 

يتهذا ما تود  الدراسة اإلشارة إضاءته بصورة توفيه حق ه، وه وال سيما في فترة تعد  من أهم  إلى أهم 

ت بها ا لرواية، حيث رصدت مصن فات الحديث والتراجم أدواراً لم تكن وأدي  الفترات التي مر 

يعطي لنفسه السلطة في أن يتدخل في  كثيرة إال  أنها بارزة ومؤثرة لدور "السلطان" فمثال كان

واية والراوي فيسأل الراوي عن صحة ما يرويه، وفي أحيان أخرى يطلب منه شاهدا يشهد  الر 

 ن اختبار الراوي في مروياته والتأكد من صحة ما يحفظ.لوقوع الرواية، وال يتورع أبدا ع

في الحفاظ على  اً مباشرعض األحيان لم يكن "للسلطان" دوراً في بوالبد  من التنبه أن ه  

أولئك الذين يتهاونون فيروون ال سيما وهيبة في نفوس الن اس  لسلطتهالرواية لكن كان 

كل ذلك حرصا منه على التثبت والتحري م، الموضوعات والمناكير، فتكون سلطته رادعًة له

                                                           
1

كمشاركة الراوي في بعثات تعليمية ألهالي األمصار المفتوحة وغيرها، فقد بعث عمر بن الخطاب عبدهللا بن مسعود إلى الكوفة، 

بن عبد  . كما بعث الخليفة عمر11، ص،وعمران بن حصين إلى أهل البصرة وغيرهم من الصحابة . أنظر: ابن سعد ، الطبقات، ج

. وما آلت إليه مثل هذه المشاركة من الراوي وكيف ساهمت ،1، ص2العزيز نافعا إلى أهل مصر. أنظر الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

في نشر علمه ومروياته، كما أّن هناك ظروف اقتصادية مؤثرة قد نتبيّن من خاللها كيف كان لها أثر في حياة الراوي ومروياته، فهناك من 

ة من كان يتاجر ويرتحل طلبا للرزق كذكوان بن عبدهللا السمان من كبار علماء المدينة كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة. أنظر: الروا

. وغيره الكثير من الرواة، فالبّد من دراسة تبحث في هذه العوامل الخارجية، وتحاول إبراز دورها 213، ص4المزي ، تهذيب الكمال، ج

ومروياته. * استفدت من هذه األفكار من مطالعتي لكتاب الدكتور: عبد الكريم الوريكات، الوهم في روايات مختلفي في حياة الراوي 

 .2111، 1الرياض، ط -األمصار، أضواء السلف
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فيما سيكون شرعة وقانون فيما بعد، على نحو ما وتعليم الن اس ضرورة الفحص والتدقيي 

ضحه آتياً:  سأو 
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 .التخويف "بالسلطان" لمنع رواية الموضوعات والمناكير : األّول المطلب

اعين لقد قاوم علماء الحديث المتقد    وا للوض  مين حركة الوضع في الحديث، وتصد 

ابين اء نق أن ال تمس   حرصا منهم على ،بل والرواة الضعفاء الذين ال يصلحون للرواية ،والكذ 

اعين، فأيد األحاديث النبوية لقد قاموا بذلك بكل ما أوتوا من قدرة ي الضعفاء والمتروكين والوض 

روا منهموعلم، فقد تعق بوهم وجالسوهم وسألوا ع ومن األخذ  ،نهم وكشفوا أمرهم للجميع، وحذ 

 وأنشأوا بذلك علم الجرح والتعديل. ،عنهم

من  حاول البعض إحدى هذه الوسائل "العملية" التي حاول الكشف عنومن جانب آخر أ 

وإن لم يبرزها يث بأحاديثهم أمام الن اس، وهي وسيلة والمتروكين عن التحد ردع الضعفاء خاللها

 .الحديث كثيرا إال أن  لها نفعا مع البعض علماء

قال ابن حب ان : "قال جعفر بن أبان المصري
: ثنا محمد بن رمح ثنا الليث عن نافع عن 1

ابن عمر أن  الن بي، صلى َّللا عليه وسلم، قال: "ينادى مناد يوم القيامة أين بغضاء َّللا ! فيقوم سؤال 

كذب على رسول َّللا، صل ى َّللا عليه وسلم، فإن ك لم تسمع . فقلت: يا شيخ اتي َّللا وال ت5المساجد"

: لست من ى في حل إن ما أنتم تحسدونني إلسنادي. فلم أزايله حتى حلف ث به شيئا، فقال ليمما تحد  

 .3مع جماعة خوفته بالسلطانأن ه ال يحدث بمكة بعد أن 

ذا الراوي وكف ه عن كأداة لردع ه 1"التخويف بالسلطان"وسيلة فقد استخدم ابن حب ان  

"السلطان" هنا ليس مباشرا للفعل لكن بسلطته  وعلى الرغم من أن  تحديث الن اس بأحاديث مكذوبة، 

 وقوته شك ل وسيلة ضاغطة للردع والتخويف بشكل غير مباشر.

وفي مكان آخر، كان لهذه الوسيلة قوتها وسطوتها على من هم ليسوا أهال للحديث  

اج في العراي ليحمي حديث رسول َّللا، صلى َّللا وللرواية، فقد استخدم ها االمام شعبة بن الحج 

"لوال شعبة ما عرف الحديث بالعراي، كان يجئ الى الرجل، يعنى  عليه وسل م، يقول الشافعي:

                                                           
1

سف شيخ من أهل مصر، رأيته بمصر يروي عن يحيى بن بكير ونعيم بن حماد وابن أبي مريم وعبد هللا بن يوقال عنه ابن حبّان:" 

 .212، ص1التنيسي والمصريين، ثم قدم علينا مكة، فحضرته مع جماعة من أصحابنا لنختبر ما عنده"، أنظر: ابن حبان، المجروحين، ج

2
. ابن 812، ص1هـ، ج1813بيروت،  -ابن الجوزي، العلل المتناهية،)تحقيق: خليل الميس(، دار الكتب العلميةالحديث موضوع رواه:  

، 2بيروت ، ط -زيه الشريعة المرفوعة، )تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف و عبدهللا الصديق(، دار الكتب العلميةاق الكناني، تنعرّ 

 183، ص2، ج1141

3
 .212، ص1حلب، ج -ابن حبّان ، المجروحين، )تحقيق: محمود زايد(، دار الوعي

8
أيوب قَال : أنا نازلت  يث مثل حادثة الحسن البصري: "عنطان إاّل أنّها لم تكن في حقل علوم الحدلهناك أمثلة أخرى للتخويف بالس

 الحسن في القدر غير مرة حتى خوفته بالسلطان. فقَال : ال أعود فيه بعد اليوم".

. 38، ص2قال أيوب : وال أعلم أحًدا يستطيع أن يعيب الحسن إالَّ به ، وأدركت الحسن وهللا ما يقوله.انظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج

 .241،ص8. الذهبي، سير أعالم النبالء،ج113، ص1أبو زرعة الدمشقي، التاريخ، ج و
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وفي رواية النووي:  3"عليك السلطان 2استعديت، فيقول ال تحدث واال 1الذى ليس أهالً للحديث

االمام شعبة ، وهو "من  عن. وال يستغرب مثل هذا الفعل 1إلى السلطان""..وإال اشتكيت عليك 

ثين ،  سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضال ، وهو أول من فتش بالعراي عن أمر المحد 

ل"،2وجانب الضعفاء والمتروكين" ح وعدَّ ل من جرَّ " وهو أو 
6. 

ته في علمه، وتفتيشه عن أحوال المحفقد عرف عنه   دثين، وتركه للضعفاء ودخوله في قو 

ا ميدان التجريح والتعديل كل ذلك حفاظا منه على حديث رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسلم، نقي  

فقد عاصر الدولة األموية  1صافيا من بواعث التغيير والتبديل ال سيما في تلك الفترة التي عاشها

التي انتشرت فيها الفتن وكثر فيها الوضع والدولة العباسي ة في أحلك الظروف والفترات الزمنية 

 ،صد مثل هؤالء عن كذبهم وافترائهمعمل ما بوسعه لفكان منه أن والكذب في الحديث النبوي، 

ولم يأُل جهداً في ذلك، بل لم يوف ر أي وسيلة يمكنها أن تردع ضعاف النفوس عن حديث رسول 

ا من َّللا، صل ى َّللا عليه وسل م،   ب  طة "السلطان" والتخويف به حتى يذاستخدام سل لذلك لم يجد مفر 

 عن حديث رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسلم.

عامال فاعال ومؤث را في ردع  قد شك لت "السلطة" الممثلة "بالسلطان" هنا وواضح أن   

لين لرواية الحديث، وإن كن ا ال نعلم الكثير من اآلثار عن هذا الشأن ، إال أ ن نا الكذابين وغير المؤه 

، واستخدام وسيلة التخويف "بالسلطان" أو بأصحاب النفوذ هو جهل أبدا تأثير السلطة في العامةال ن

وتأتي هنا في سياي إيجابي بطبيعة  من األمور الدارجة والمشهورة على مر الزمن في أي مجال،

ت من انتشار ال ادعة التي حد  موضوعات الحال، إذ أن ها يمكن أن تعد  من ضمن الوسائل الر 

 والمناكير، وأث رت إيجابياً في حفظ الرواية وضبطها.

وإذا ما سل طنا  ،عالقة متفاوتة بين السلطة والعلمعلى امتداد التاريخ اإلسالمي كانت ثم ة  

ارتبط بعالقات قد فالبعض منهم  -وحسب ما مر  معنا سابقا -الضوء على علماء الحديث خاصة 

ولم يكن ذلك في محمل  نت له مكانته الرفيعة عند أصحاب السلطة،طي بة وقوية مع "السلطان" وكا

                                                           
1

 .338، ص1النووي، تهذيب االسماء، )تحقيق: مصطفى عطا(، ج

2
 أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: عدا. .عليه السلطاَن أَي اْستَعاَن به فأَْنَصفه منه اْستَْعَدى

3
 .،12، ص1جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 

8
 .338، ص1النووي، تهذيب األسماء، ج

2
 .812، ص12المزي، تهذيب الكمال، ج

2
. وقال صالح بن محمد البغدادي: "أول من تكلم في الرجال". أنظر المزي: تهذيب الكمال، 212، ص،الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

 .818، ص12ج

،
 .812، ص12لكمال، جهـ . أنظر: المزي، تهذيب ا121هـ ومات سنة 42ولد سنة 
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ه للمحن، معارضة والقوية اتجاه "السلطان" األمر الذي عرضكانت له مواقفه ال منهم والبعض ذم،

 نا نتلم س أكثر فاعلية عامل السلطة وال سيماكل ذلك من عالقات مختلفة ومتغيرة مع السلطة يجعل

وإن كانت المصن فات الحديثية جر البعض عن الكذب في الحديث النبوي، في ز التخويف بالسلطان

دة إال  أن  القليل من األخبار التي وصلتنا بهذا الشأن  المعاصرة لم تلي باالً إلى مثل هذا ألسباب متعد 

شير إلى أن عامل تقد  ،قوة ونفوذ الدولة والسيما في تلك المرحلة ضعت جنباً إلى جنبإذا ما وَ 

ثين لضبط الرواية وحفظها طة" من أخطر وأدي  العوامل فعالية التي لجأ إليها بعض المحد  "السل

بها العلماء لحفظ الحديث  قام ومن الممكن القول معه إن ه ينضاف إلى جملة الجهود المكث فة التي

 بصورته النقية والحرص عليه.
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 .وياتضبط المر من الّتأُكد : الثاني المطلب

سلطته ستخدم بحيث ي في الوقت نفسه بارز ية، بل وأثراومباشر في الر للسلطان هنا أثر 

 المهم في أسلوب التحري عن الرواية. أثره لتأكد من ضبط الرواية، وهذا يشير إلىل

ا أن يطلب  وباستعراض األساليب التي اتبعت في ذلك يمكن رصد النقاط التالية:  فإم 

وي إحضار شاهد معه سمع الرواية وأغلب ذلك حدث في عصر الصحابة مع "السلطان" من الرا

ا إذا سمع الحديث بعدما راوه لزيادة  ا أن يسأل "السلطان" الراوي عم  الخلفاء الراشدين، وإم 

 التحري والتأكد من تثب ته من ذلك.

 في حفظها.اختبار الراوي في مروياته للتأكد من تثب ته  وهووالبعض لجأ إلى أشد  من ذلك  

 :وفيما يأتي عرض لهذا 

 .روايته صحةالراوي تأكيد  من الٌخليفة أوال: طلب

ا بإحضار   وهنا يطلب "السلطان" طلبا مباشرا من الراوي التدليل على صحة ما يروي إم 

 ية.اووي بأن ه قد سمع هذه الرشاهد، أو بإعادة سؤال الرا

 حضار شاهد.طلب "السلطان" من الراوي تأكيد صحة روايته بإ  .1

يي وعمر بن الخطاب وأذكر   د   على ذلكوذلك قد حدث كثيرا في زمن أبي بكر الص 

جهما صاحبا الصحيحينمثالين من الثابت صحتهما   :خر 

ي  يٍد اْلُخْدر  ُه  ُكْنُت ف ي َقاَل: َعْن أَب ى َسع  ْن َمَجال س  األَْنَصار  إ ْذ َجاَء أَُبو ُموَسى َكأَنَّ َمْجل ٍس م 

. َفَقاَل: اْسَتأَْذْنُت َعلَى ُعَمَر َثالًَثا ، َفلَْم ُيْؤَذْن ل ى َفَرَجْعُت. َفَقاَل: َما َمَنَعَك؟. قُْلُت: اْسَتأْذَ َمْذعُ  ْنُت ور 

ا َفلَْم ثً َثالًَثا ، َفلَْم ُيْؤَذْن ل ي َفَرَجْعُت ، َوَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ، صلى َّللا عليه وسلم، :"إ َذا اْسَتأَْذَن أََحُدُكْم َثالَ 

ْنُكْم أََحد   َنٍة . أَم  َن النَّبي ُيْؤَذْن لَُه َفْلَيْرج ْع". َفَقاَل: َوَّللاَّ  لَُتق يَمنَّ َعلَْيه  ب َبيِّ َعُه م  صلى َّللا عليه وسلم  - َسم 

ْخَبْرُت َغَر اْلَقْوم  ، َفقُْمُت َمَعُه َفأَ َفَقاَل أَُبىُّ ْبُن َكْعٍب: َوَّللاَّ  الَ َيقُوُم َمَعَك إ الَّ أَْصَغُر اْلَقْوم  ، َفُكْنُت أَصْ  -

َقاَل َذل كَ  -صلى َّللا عليه وسلم  - ُعَمَر أَنَّ النَّبي
1 . 

ي  اً كبير اً دور قد مارس، رضي َّللا عنه، الخليفة عمريمكن مالحظة أن    في مسألة التحر 

ع من خاللها  خليفة يتمتعهو ال، بل فحسب للرواية اً سامعوال يمكن اعتباره عن الرواية  بسلطة يشر 

المرجعية األولى للن اس بعد ورسوله، صل ى َّللا عليه وسل م، وهو  ويقر  القوانين ويطب ي شرع َّللا

ة وبدْ  أ عصر الخالفة، مما يضع على عاتي "السلطان" المسؤولية العظمى في ذهاب عصر الن بو 

َّللا عليه وسلم، لذلك كان كل عمل  اختيار المنهج األسلم واألنسب إلدارة البالد بعد النبي، صلى

                                                           
1

. 2123. مسلم، الصحيح، كتاب اآلداب، باب االستئذان، ح2282البخاري، الصحيح، كتاب االستئذان، باب التسليم واالستئذان ثالثا، ح

 .11183. أحمد، المسند، ح2141أبو داود، السنن، كتاب األدب، باب كم مرة يسلم الرجل في االستئذان؟، ح
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 ع،ويشر   للخليفة عمر يحسب عليه من حيث أن ه صحابي قدوة، واألهم من ذلك أن ه خليفة يقر  

يه عن الراوية ال يعد مجرد تحرٍّ  مسؤول يؤك د مبدأ مهما في تاريخ الدولة  هو تحرٍّ  ، بلعادٍ  فتحر 

وابط الصحيحة التي تؤول إلى إسعاد الن اس اإلسالمية، أن  هذه الدولة مبنية على الدقة والض

ي عنوالوصول بهم إلى أقصى درجات  في  واية الر   رضوان َّللا، وإن كانت مسألًة كالتحر 

ما تؤول إليه من نتائج، وهي أن  السلطان هنا كان مشغوال في تأسيس إال أن ها عميقة في الظاهر

دي، ليكون أمر البالد والعباد ضال المنهج الذي سُتدار عليه البلد تأسيساً قائماً على قة والص  بط والد 

ته سليماً  تعالى ، واالنشغال هذا يبدأ مخلصاً لرؤية الرسول، صل ى َّللا عليه وسلم، وشرع َّللا  برم 

بضبط الروايات وال ينتهي بفتح البلدان ونشر االسالم وتأسيس أركان الدولة، بل كل  األمور أدقها 

 ا منهج ورؤية الحكم.وأعظمها تشك ل في مجموعه

 التحري عن الرواية ، وهي هنا ليست قضية أدبية في ال آخراويضرب لنا الخليفة عمر مث 

بل قضية عملية تشريعية التحري فيها أحوج ما يكون، وهي فيما يتعلي بقضايا  كتلك السابقة،

يَرة  ْبن  ُشْعَبَة َقاَل: َسأََل عُ  اب  َعْن إ ْماَلص  اْلَمْرأَة  الميراث وقانون الفرائض، فَعْن اْلُمغ   -َمُر ْبُن اْلَخطَّ

َي الَّت ي ُيْضَرُب َبْطُنَها َفُتْلق ي َجن يًنا ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ف يه  َشْيًئا؟ -ه  ب يِّ َصلَّى َّللاَّ ْن النَّ َع م  ُكْم َسم   َفَقاَل: أَيُّ

ب   أََنا. َفَقاَل: َما ُهَو؟. َفقُْلُت: ْعُت النَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم،قُْلُت: َسم  ، َصلَّى َّللاَّ ". َيقُوُل: يَّ ة  َعْبد  أَْو أََمة   "ف يه  ُغرَّ

َد ْبَن َمْسلََمَة َفج ْئتُ  ى َتج يَئن ي ب اْلَمْخَرج  ف يَما قُْلَت. َفَخَرْجُت َفَوَجْدُت ُمَحمَّ
َد  َفَقاَل: اَل َتْبَرْح َحتَّ ب ه  َفَشه 

ب يَّ  َع النَّ ُه َسم  ي أَنَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم،َمع  " َيقُوُل: ، َصلَّى َّللاَّ ة  َعْبد  أَْو أََمة  "ف يه  ُغرَّ
1. 

اب  ال تقل أهمية في موضوعاتها سواء  ، رضي َّللا عنه،فالقضايا عند عمر بن الخط 

في محتواها بل في التأكد من  تفالفكرة ليس ؛أكانت قضايا أدبية سلوكية أو قضايا فقهية قانونية

تلزم "السلطان" في تطبيقها ، فأراد  االن بي، صل ى َّللا عليه وسل م، عندها أصبحت تشريع ثبوتها عن

ال لكل خليفة أو سلطان أو حاكم في ضرورة إعمال التحري والضبط ورفع اعمر أن يضرب مث

الشك في جميع شؤونهم ألَنهم بالنهاية يقودون أم ة يجب أن تعتاد على الضبط وترسيخ العادات 

 الثابتة والصحيحة في أسلوب حياتها بدءا من رأس الهرم "السلطان".الحسنة 

 طلب "السلطان" من الراوي تأكيد صحة روايته بسؤاله عنها. .5

وهنا أسلوب آخر لضبط الرواية، فقد يكتفي الخلفية أو "السلطان" بشكل عام بإعادة سؤال  

اويالراوي عن سماع روايته بقصد التأكيد، و راجعة روايته والتثب ت منها، الفرصة لم منح الر 

ومثال ذلك ما حدث مع معاوية بن أبي سفيان لما بعث جندا إلى أرمينية ويبدو أن هم استنفذوا قوتهم 

                                                           
1

 .،244االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل هللا تعالى، حالبخاري، الصحيح، كتاب 
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، صل ى  أن بعث برواية سمعها من الن بيفعاشوا في مجاعة ومخمصة فما كان من جرير بن عبدَّللا

 َّللا عليه وسل م، ليترأف معاوية بحال رعيته.

ينقلها لنا أبو إسحاي فيقول: كان جرير بن عبد َّللا في بعث بأرمينية، قال:  والقصة 

فأصابتهم مخمصة أو مجاعة. قال: فكتب جرير إلى معاوية أن ي سمعت رسول َّللا، صل ى َّللا عليه 

ُ َعزَّ َوَجلَّ  يقول :" وسل م، اَس اَل َيْرَحْمُه َّللاَّ ْعَتُه  َقاَل َفأَْرَسلَ  .َمْن لَْم َيْرَحْم النَّ إ لَْيه  َفأََتاهُ َفَقاَل آْنَت َسم 

َعُهْم. َقاَل أَُبو إ ْسَحايَ  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َقاَل َنَعْم َقاَل َفأَْقَفلَُهْم َوَمتَّ ْن َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ َوَكاَن أَب ي ف ي َذل َك  :م 

َيةُ  َعُه ُمَعاو  ا َمتَّ مَّ يَفٍة م   .1"اْلَجْيش  َفَجاَء ب َقط 

عظم األمر على معاوية وعظم عليه أن يوقع المسلمين فيما يخالف فيه سن ة رسول َّللا،  

صلَى َّللا عليه وسل م، فبعث إلى الراوي ليحضره ويستوثي منه مباشرة عن الرواية ويسأله إن كان 

قد سمع فعال هذه الرواية من الرسول، صلى َّللا عليه وسلم، من باب الحرص على التحري 

 فيلغي البعث ويغدي على الجند. ؛ث ي والتأكد حتى ينف ذ بناء على مقتضاهاوالتو

على وجوب اتخاذ التحري والتدقيي وسيلة للكشف عن السلطان" هنا يضرب لنا مثال ف" 

صدي الراوي أو عن ثبوت روايته في حال الشك حتى يقوم المجتمع على أسس متينة وقواعد 

 .ورؤية سليمةواضحة 

 الّراوي ثانيا: امتحان

وهنا يبادر "السلطان" إلى الراوي عن غير واقعة مسبقة، ليختبر الراوي في مروياته  

وتثب ته في حفظه
5. 

                                                           
1

 السبيعي. إسحاق يأب عنشعبة  عن محمد بن جعفر. وإسناده صحيح، عن ،1121احمد بن حنبل، المسند، حرواه  

2
ئمة قديما، وقد بيّن الخطيب ا ما قام بها األوم الحديث، وكثيرإن مسألة "امتحان الراوي في مروياته" من المسائل المشهورة في عل

 البغدادي أّن الراوي يمتحن بعدة وسائل: 

اسماعيل بن عياش: كنت بالعراق، فاتاني أهل الحديث فقالوا: ههنا رجل يحّدث عن خالد بن أوالً: بسؤال الراوي عن وقت سماعه ، قال 

سنة ثالث عشرة. فقلت: انت تزعم أنّك سمعت من خالد بن معدان بعد موته  ل:قا أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟. معدان. فأتيته فقلت:

 بسبع سنين. قال اسماعيل: مات خالد سنة ست ومائة.

وقال عباد بن العوام: كنا  ابو السندي المكي سمعت عائشة. ثانيا: امتحان الراوي بصفة من روى عنه، قال البخاري: سهيل بن ذكوان

 .: صف لي عائشة؟ قال: كانت ادماء. وقال غير عباد: كانت شقراء بيضاءنتّهمه بالكذب، قلت له

قال: وقف   -أي من حبشي بن جنادة –ثالثا: امتحان الراوي بالسؤال عن الموضع الذي سمع فيه، قال شريك ألبي اسحق: اين سمعته منه 

 علينا على فرس له في مجلس في جبانة السبيع.

حاديث وادخالها عليه، عن حماد بن سلمة قال: قلبت أحاديث على ثابت البناني فلم تنقلب، وقلبت على أبان رابعاً: امتحان الراوي بقلب اال

 بن أبي عياش فانقلبت.

 .132-131، ص1أنظر : الخطيب البغدادي، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، ج
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ُثه، وكان عَ ز  يْ عَ قال أبو الزُّ   ة كاتب مروان: أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحد 

ث به. حتى إذا كان في رأس الحول، أرسل إلي ه، فسأله، أجلسني خلف السرير، أكتب ما يحد 

وأمرني أن أنظر فما غي ر حرفاً عن حرف
1. 

د من حفظه والتثب ت فيه  اوي رغبة منه في التأك   إن ها ممارسة ذاتي ة عملية من الخليفة للر 

ن لنا حرص الخليفة على تفق د الرواة وأحوالهم في الحفظ ليتسن ى له االستفادة مما يحفظون ي  يبوهذا 

 فيما بعد.

طالع حال الراوي في مدى حفظه واتقانه ومراجعته لما يحفظ إلى درجة في الوقت ذاته ن 

تجعل منه غير آبه الختبار وغيره، كل ذلك من شعوره الكبير بالمسؤولية اتجاه حديث رسول َّللا، 

 .5صلى َّللا عليه وسلم، وقد استحي مديح الذهبي حيث قال: "هكذا فليكن الحفظ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

.الذهبي، 833، ص،ابن حجر، االصابة، ج. 2128هريرة، ح الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر أبي 

 صّححه الذهبي والحاكم. .214، ص2سير اعالم النبالء ج

2
 .214، ص2الذهبي، سير اعالم النبالء ج
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 السّنة النبويةب واألمراء تمام الخلفاءالمبحث الثالث: اه

ألن  اهتمام "السلطان" على مر العصور بشكل عام، وذلك  لقد كانت السن ة النبوية محط 

األساس في حياة الن اس ومعامالتهم وعالقاتهم  هو فالدين ؛سالمية دولة دينية بالمقام األولالدولة اإل

هات الن اس واهتماممع بعضهم وعالقاتهم مع السلطة الحاكمة، وهو  هم، اتالعامل المؤثر في توج 

عليه فهم يميلون إلى كل "سلطان" يطب ي الشريعة ويحرص على تنظيم الدولة بناء على دين، و

 .ه اهتمامايسخطون على كل "سلطان" يبتعد عن الدين وال يعير فإنهم

الحرص على ة النبوية وهتمام بالسن  أن  اال على تاريخ الدولة اإلسالمية يتبي ن لنا اً مرورو 

راشدين وبدايات عصر األمويين أي عصر ال ,تطبيقها كان أكثر ما يكون في الفترة األولى منها

أواخر الدولة األموية حيث كان يعزى ذلك للقرب من عهد النب وة ، ثم المتداد عصر الصحابة إلى و

 ن ة في تلك الفترة كما سنرى الحقا.لوجودهم أثر في بروز دور الس  

ة،  سن ة فيها دور ال عباسية إلى ما يقرب نهايتها انسحبأي مع بدايات الدولة ال بعد هذه المد 

ع التأليف والتصنيف وتقل ص اهتمام إلى الجوانب النظري ة أكثر، ن ة, وذلك  "السلطان" أي توس  بالس 

د على  فتاحفيها، باإلضافة إلى االن الدولة ودخول عناصر أخرى غير عربية وغير مسلمة لتمد 

العلوم اليونانية وظهور حركات فكرية حاولت أن تبعد السلطة الحاكمة في الدولة عن االهتمام 

نهاية  في هذه الفترة ، ثم عاد للظهور معفضعف دور "السلطان" اتجاه السن ة  نبوية,بالسن ة ال

 العصر العباسي األول.

بوية عند بعض الخلفاء على سبيل تعرض فيما يأتي بعض أوجه االهتمام بالسن ة النلذا سأس 

المثال ال الحصر، وتمث ل االهتمام في مجالين: الحرص على تطبيي السن ة ، والرغبة في تدوينها 

 والتصنيف فيها.
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 حرص الخلفاء واالمراء على معرفة السّنة وتطبيقهاالمطلب االول: 

السن ة كان في الفترة األولى من كما سبي وأن بي نت أن  االهتمام بالجانب التطبيقي في  

العصر  لذا سأرك ز علىالدولة اإلسالمية في العصر الراشدي وفترات من العصر االموي، 

، ألن  المواقف التي بدرت من الخلفاء الراشدين اتجاه السن ة كانت محط الراشدي في المبحث القادم

وسأكتفي هنا بذكر بعض المواقف  ث الثالث،بحجدل واسع عند الحداثيين، ويناسب ذكرها في الم

 في الفترة األموية والعباسي ة.

  طلب "السلطان" من الراوي كتابة أحاديث نبوية له. -

 ال اهتمام بعض "السالطين" بحرصهم على سؤال الصحابة أو أرباب العلم بأن يكتبوتمثـ  

َية  كتب عرفة، فقدلهم شيئا من حديث رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسل م، على سبيل التذكير والم ُمَعاو 

؛ ، قال : فكتبت إليه، صلى َّللا عليه وسلمأن اكتبي إلي  شيًئا سمعتيه من رسول َّللا" :إلى عائشة

ْعُت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يقول : " ُ ُمْؤَنَة َسم  َضا َّللاَّ  ب َسَخط  النَّاس  َكَفاهُ َّللاَّ َمْن اْلَتَمَس ر 

اَلُم َعلَْيكَ النَّاس  َوَمْن اْلَتمَ  ". َوالسَّ ُ إ لَى النَّاس  َضا النَّاس  ب َسَخط  َّللاَّ  َوَكلَُه َّللاَّ َس ر 
1. 

أن يكتب إليه بما سمع من " 3إلى كثير بن مرة الحضرمي 5انعبد العزيز بن مرو كما كتب

 .1..."من أحاديثهم ،صلى َّللا عليه وسلم ،أصحاب رسول َّللا

خفي  لطان وحرصه على معرفة السن ة وتعل مها، ومعرفة ماهذا مما يشير إلى اهتمام الس 

السلطان قد يذك ر نفسه ويحرص على تهذيب نفسه من خالل طلبه بكتابة بعض  عليه منها، وفيه أن  

 حاديث النبوية التي تلهمه وتعينه في فترة حكمه.ن األم

 حرص "السلطان" على تطبيق السّنة النبوية. -

ال وهي دائرة العوام فهنا يتجلى دور "السلطان" وسع واألشمل أقال إلى الدائرة األباالنت

ومدى حرصه على تفعيل دور السن ة عند شعبه، ونلمس ذلك من خالل بعض المواقف نذكر منها 

 على سبيل المثال:

ْن َرُسول  َّللاَّ   : "1معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل هكتبالكتاب الذي  ْعَت م   أَْن َعلِّْم النَّاَس َما َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم   .5"َصلَّى َّللاَّ
                                                           

1
. البالذري، أنساب 2،4. ابن أبي خيثمة ، التاريخ، ص2334رواه الترمذي، السنن، كتاب الزهد عن رسول هللا، باب )ومنه(، ح

 . والحديث صّححه االلباني.42، ص2ف، جاألشرا

2
 .23، ص8عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن العاص والد عمر بن عبد العزيز ووالي مصر. أنظر: الزركلي ، االعالم، ج

3
 كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي، أبو شجرة ، ويُقال : أبو القاسم الشامي الحمصي، أدرك بحمص سبعين بدريا من أصحاب رسول هللا

. ابن حجر، التقريب، 124، ص28صلى هللا عليه وسلم، قال ابن حجر: ثقة، ووهم من عّده في الصحابة. أنظر: المزي، تهذيب الكمال، ج

 .212ص

8
 884، ص،. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج121، ص28المزي، تهذيب الكمال، ج
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، مع أن  الكثير من ن يعل م الن اس األحاديث النبويةفهذا أمر من "السلطان" إلى الراوي أ

الصحابة والرواة كانوا يعلمون الن اس بدون أمر من "السلطان"، ولكن عندما يتحول هذا التعليم إلى 

 ديرالفكرية والعلمية التي ت ماهي ة الرؤيةعا رسميا ليعكس لنا أمر من السلطة الحاكمة فإن ه يأخذ طاب

 مستقبلها.ل واستشرافهاالبالد 

مدى  وهومن ذلك  بل يتوسع إلى ما هو أبعد، فحسب تعليم السن ةال ينسحب األمر على  

ل الراوي في أحكامه وتصويبه لها وفي ما جاءت به السن ة النبوية وإقرار  ،تقب ل "السلطان" تدخ 

"السلطان" بهذا التصويب وتنفيذه في الواقع كما حدث بين أبي هريرة ومروان بن الحكم حيث قال 

َكاك   له: " َبا؟!. َفَقاَل َمْرَواُن: َما َفَعْلُت. َفَقاَل أَُبو ُهَرْيَرَة: أَْحلَْلَت َبْيَع الصِّ ، َوَقْد َنَهى 3أَْحلَْلَت َبْيَع الرِّ

 ُ اَس َفَنَهى َعْن  َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ َعام  َحتَّى ُيْسَتْوَفى. َقاَل: َفَخَطَب َمْرَواُن النَّ
َم َعْن َبْيع  الطَّ

َعلَْيه  َوَسلَّ

َها  .1"َبْيع 

ح له أفعاله بما يتوافي مع السن ة هنا مواجهة مباشرة لي "السلطان" واجه الراوي  صح 

ب بذلك، ولم يقالنبوية،  يخطب في  ف عند هذا فحسب، بل نراه فما كان من السلطان إال  أن رح 

 .وابخطأه ويأمرهم بما هو ص ليرشدهم إلى الن اس

ن ة النبوي ة قد تراجع وظهور عهد المأمون  ور اإليجابي للسلطان اتجاه الس  إال  أن  هذا الد 
2 

ة و ،6قضية خلي القرآن تحديداً أن يفرض آراءه الفلسفية ووال سيما عندما حاول   علىعلى العام 

م بها في مجلسه، فأظهر السنة، وتكل  " 1خلف المتوكلإلى أن استً خصوصا ،  حاب الحديثأص

                                                                                                                                                                         
1

. ابن 128، ص،1سفيان. أنظر: المزي، تهذيب الكمال، ج صحابي من األنصار، نزل الشام وحمص وتوفي في عهد معاوية بن أبي

 .211، ص2األثير، أسد الغابة، ج

2
تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  . 3،،2الحاكم، المستدرك، كتاب النكاح، ح .12،18احمد بن حنبل، المسند، ح

 .فمن رجال مسلم -ممطور الحبشي  وهو أبو سالم -رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن سالم وجده 

3
تخرج من ولى األمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها لالنسان  يوالمراد هنا: الورقة الت الصكاك: جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين.

منعها،  يز بيعها والثانفالبعض يرى جوا نسان قبل أن يقبضه. وقد اختلف العلماء في ذلك.طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك إلكذا وكذا من 

فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة وبحجته. ومن أجازها تأول قضية أبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك فباعه لثالث 

 .1،1، ص11. أنظر: النووي، شرح صحيح مسلم، جقبل أن يقبضه المشترى فكان النهى عن البيع الثاني ال عن األول

8
 .1224كتاب البيوع، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض، حمسلم ، الصحيح، 

2
، اعتنى بالفلسفة وعلوم األوائل وقال بخلق القرآن حتى امتحن الناس 1،1، سابع خلفاء بني العباس، ولد سنة عبد هللا بن هارون الرشيد

، 1مصر، ط -(، مطبعة السعادةد الحميدمحمد محي الدين عبهـ. أنظر: السيوطي، تاريخ الخلفاء، )تحقيق: 214في ذلك، توفي سنة 

 .224، ص1122ص

2
 . 23الثالث، صتّمت اإلشارة إلى هذه القضية في المبحث األول، المطلب 

،
هـ . أنظر: السيوطي، ،28هـ، وقتل على يد األتراك سنة 212جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد، عاشر خلفاء بني العباس، ولد سنة 

 .311تاريخ الخلفاء، ص
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أن   عمل المتوكل هذا يشير إلىو، 1"ة، ونصر أهلهاوكتب إلى اآلفاي برفع المحنة، وبسط السن  

نشر  دوراً الفتاً في إبراز السن ة النبوي ة وإضاءة علومها و الفلسفيةلمعتقد السلطان الفكري  ورؤيته 

ة، لذلك فإن  قياس االهتمام بعلوم السن ة على امتداد التاريخ االسالمي قد  االهتمام بها بين العام 

يرصد باألسرة الحاكمة، وتحديدا يَرد  إلى رؤية السلطان الفكري ة وموقفه من علوم الحديث ومدى 

 حرصه على نشرها.

"زجر عن القول بخلي القرآن،  بل فإن ه لم يكتف بإظهار السن ة المتوكل وبالعودة إلى 

، وفي ذلك نشر كبير للسن ة وإعزاز 5وكتب بذلك إلى االمصار، واستقدم المحدثين إلى سامراء..."

ة، بلغ ذلك إلى حد أن قال  : بصرة إبراهيم بن محمد التيميقاضي الفيه أهلها وتمكينهم بين العام 

زيز في رد المظالم من بني أمية، والمتوكل الخلفاء ثالثة: أبو بكر يوم الردة، وعمر بن عبد الع"

 .3"في محو البدع، وإظهار السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .31، ص12الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

2
 .38، ص12الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

3
 .32المصدر السابق، ص
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 والتصنيف في السّنة النبوية التدوينعلى  الخلفاء واألمراء حرصالمطلب الثاني: 

ا طال البعد عن عصر النب وة اختلفت أولويات "السلطان" اتجاه السن ة النبوية، ففي   حين لم 

 أصبحاألول في الفترة المتقدمة من الدولة اإلسالمي ة في تطبيي السن ة والعمل فيها ، كان الهم 

لكون االعتماد األول  الحرص في الفترة المتأخرة في جمع السن ة وتدوينها والتصنيف فيها نظراً 

فاتسعت الدولة ودخل فيها األعاجم وكثر الوضع وطالت األسانيد  ,فيها على الرواية الشفوية

ة إلى حفظها وجمعها بحتأصف ورد األكاذيب والمناكير عنها، وكان ذلك من األعمال  ،الحاجة ماس 

 ها علماء الحديث.بالعظيمة التي قام 

في هذه الفترة وهذا العمل حيث  اً بارز هدور فت للن ظر أن  "السلطان" كانلكن من الال   

 على ذلك.أوقد شرارة البدء ، ثم تابع 

 الحديث النبوي: األمر بتدوين أوال -

في كتابة ما يحفظون من أحاديث إال أن  تحول كتابة الحديث من  ثينالمحد  بعض مع اهتمام 

 يحدث فرقا واضحا في تاريخ الحديث النبوي، ويعكس من شأنه أنأمر شخصي إلى أمر رسمي 

 توجهات الدولة و"السلطان" في مدى اهتمامهم بالسن ة النبوية. معه

عبد العزيز بن مروان عندما طلب من كثير بن مرة الحضرمي  ألمر عندهذا ا إرهاصاتونلحظ 

، وتابعه 1"أن يكتب إليه بما سمع من أصحاب رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسلم، من أحاديثهم..."

اْنُظْر َما إلى أبي بكر بن حزم فقال له: " على األمر ابنه  الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما كتب

ْن َحد   ْلم  َوَذَهاَب اْلُعلََماء   َفاْكُتْبُه ، َفإ نِّي -يه وسلم صلى َّللا عل -يث  َرُسول  َّللاَّ  َكاَن م  ْفُت ُدُروَس اْلع  خ 

ب ي، َوالَ تَ  يَث النَّ ْلَم ، َوْلَتْجل ُسوا َحتَّى ُيَعلََّم َمْن الَ  -صلى َّللا عليه وسلم  - ْقَبْل إ الَّ َحد  ، َوْلُتْفُشوا اْلع 

اَيْعلَُم  ر ً ْلَم الَ َيْهل ُك َحتَّى َيُكوَن س   .5"، َفإ نَّ اْلع 

قه ومسؤولية اتجاه السن ة فمثل هكذا أمر إن ما يعب ر  عن هاجس يحمله "السلطان" وهم  يؤر 

ثين إلى تدوين الحديث النبوي وتركيز  تجعله يستثمر منصبه وسلطته في توجيه اهتمام المحد 

فكان أول من بادر  ؛ ي تتبن اه الدولة وعلى رأسها "السلطان"هذا الشأن بشكل رسم علىهتمام اال

 .3"لم يدون هذا العلم أحد قبل تدوينيإلى هذا األمر الزهري، وحي  له أن يتفاخر ويقول: "
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 : األمر بالتصنيف في الحديث النبويثانيا -

 ليفة أبيآخر عند الخ اً هناك هاجسأن  لم يتوقف األمر عند "السلطان" بالتدوين، بل نلحظ 

مع اتساع الدولة وكثرة متطلباتها وفي تغيرات الواقع حولها تحتاج أن ه جعفر المنصور فقد الحظ 

فكان البد من العمل على جمع ما صح  من  ؛الحتياجاتهاتأصيل شرعي من الكتاب والسن ة  ل

فة أبو جعفر كل ذلك حمل الخلي ،األحاديث النبوية لبناء قاعدة متينة الستنباط األحكام الشرعية

مام مالك تصنيف الموطأ، وأراد أن يبعث فيه إلى األمصار ليحمل من اإلالمنصور أن يطلب 

، لكن  اإلمام مالك بنظرة العالم المتواضع 1"اس كتابا أحملهم عليهضع للن  الن اس على األخذ به "

له لمثل هذا عارضه في ذلك، إلى أن أصر  عليه المنصور ألن ه يرى فيه العلم والقدرة التي  تؤه 

 فوضع الموطأ . 5اليوم أعلم منك" ضعه فما أحد : "فقالالعمل 

بلة للدراسة في الحديث من المسائل التي تبقى قا إن  العالقة بين الخلفاء واألمراء ورواة

مختلف األحوال واألماكن واألزمنة ألنها من المسائل التي تخضع للعرف وال نستطيع الجزم فيها 

، ففي الوقت الذي أثرت فيه العالقة على بعض الرواة وكانت سببا من أسباب  بقاعدة معينة

خر امتدح قتهم وثيقة بالسلطان، وفي جانب آتضعيفهم، لم تتسبب بأي نقد عند آخرين كانت عال

وآخرين تعرضوا لمحن بسبب معارضتهم للسلطان من جوانب  البعض بسبب اعتزالهم للسلطان،

 عديدة.

أو األمير دور في ضبط الرواية وامتحان الراوي، وذلك مما يشير إلى كما كان للخليفة 

لى معرفتها وتطبيقها، ليس ذلك فحسب، بل كان للبعض اهتمام بعضهم بالسن ة النبوية والحرص ع

 بارز في تدوين السن ة والتصنيف فيها. أثر
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ء برواة مناقشة دعاوى الحداثيين حول عالقة الخلفاء واألمرا الفصل الثالث:

 .الحديث

اعتاد أهل الحديث ومنذ أن بدأوا خطواتهم األولى في التصنيف والتأسيس لعلوم الحديث 

والنقد الحديثي على مثل هذه العداوات والحروب وال زالوا يتعرضون لذلك حتى وقتنا هذا وإن 

انية أو ة أو استشراقية أو علملعداوات: سواء اعتزالية أو عقلياختلفت تسميات أصحاب هذه ا

 حداثية.

حاول ويحاول الحداثيون التشكيك في ثبوت السن ة النبوي ة من خالل بث الطعون في تدوين  

م يستشهدون فيها أن هبوت نصوص السن ة إال  ، ومع أن  مشكلتهم األولى هي في ثالسن ة وكتابتها 

 إلثبات صحة دعواهم!.

اً في  نقد النصوص عند االستشهاد بها؛ فهناك  والمشكلة في ذلك أن هم ال يملكون منهجاً عام 

الفكرة الصحيح والضعيف حيث يصبحان في مستوى واحد من االستدالل فاألهم عندهم هو دعم 

 أو ضعفها. األساسي ة المراد تثبيتها، بقطع النظر عن صحتها

إلى العرض  ونيلجأية ذاتها في خدمة هذا الهدف، وحين ال تسعفهم الرواية الحديث 

ويجعلونها األساس في االستدالل دون  والروايات التاريخية المليئة بالصالح والطالح التاريخي

 عرضها ونقدها علميا.

فيحاولون البحث عن كل  التشكيك في تدوين السن ة؛ ن  الفكرة األساسي ة عندهم هيوأل 

، ومنع  ابة الرسول لهيث، وعدم كتاألسباب التي قد تؤدي إلى هذا التشكيك، كتأخر تدوين الحد

الخلفاء الراشدين الناس من الكتابة واإلقالل من الرواية، وظهور الوضع في الحديث، وتدخل 

 السالطين في تدوين الحديث بما يخدم السلطة.

في الوقت الذي تحاول فيه الحضارات المتقدمة المحافظة على تراثها بكافة الوسائل 

قده، يأتي الحداثيون ويحاولون نسف هذا التراث الحديثة ومحاولة اإلفادة منه ودراسته وتحليله ون

ة  ون أن مشكلة األم   في تدوين هذا التراث العظيم من السن ة النبوي ة!.هي ويقر 

ثين أال يستحي هذا التراث محاولة أخرى منهم في الوقوف عليه وفهمه وفهم منهج المحد 

نسفها، فإن كانت بعض يب التعامل مع النصوص بدالً من فيه وتطوير هذه المناهج وأسال

الحضارات قد فشلت فشال ذريعا عندما حك مت الدين في الدولة، هذا ال يعني أبداً أن ينطبي ذلك 

 على الحضارة اإلسالمية.
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إن  العقلية المنهجية وكيفية التعامل مع النص وطريقة اإلفادة منه بتغير الزمان والمكان  

ن التراث الديني ومحاولة إلقاء الل وم عليه في هو الذي يبني حضارات ويهدمها، ال التخلي ع

 تحقيي أي نوع من التقدم الحضاري.

في ثبوت السن ة  يحاول هذا الفصل إلقاء الضوء على إحدى دعاوى الحداثيين في التشكيك 

 والمتعلقة بالسلطان وعالقته بتدوين األحاديث النبوية، وذلك عن طريي أربعة مباحث:

 ن.النبوية والحداثيواألول: السن ة  المبحث -

القول بأن عمل أبي بكر وعمر في منع التحديث وتحريي الصحف  دعوى الثاني: المبحث -

 دليل على تحريم تدوين السن ة.

 لخدمة السلطة. مرجعيةث: دعوى القول بأن الحديث النبوي كان لالمبحث الثا -

ى إلى تحجيم العقل المبحث الرابع: دعوى القول أن تمكين أهل الحديث في عهد المتوكل أد   -

 المسلم.
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 ن.و: السّنة النبوّية والحداثي)التمهيدي(  المبحث األول

ولقد  والرد  عليهم، لقد توالت الدراسات التي اهتم ت بموقف الحداثيين من السن ة النبوية، 

ة في هذا المجال: ككتاب السن ة ومكانتها فكانت مرجعي   ي التشريع تها في ذلك إلى مصادر مهم 

اإلسالمي لمصطفى السباعي ، وحجية السنة لعبد الغني عبد الخالي، ودفاع عن السنة لمحمد أبو 

شهبة، والسنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب، وكتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 

لت أساسا مت ينا في تدوينه لمصطفى األعظمي، وإن كانت جميعا تخاطب المستشرقين إال أن ها شك 

د على   الشتراكهم جميعا في فكرة التشكيك في ثبوت السن ة النبوية. والحداثيين العلمانيينالر 

)االتجاه العلماني  1والدراسات الحديثة في هذا المجال هي : كتاب غازي الشم ري 

مقدمة إلى  وهو في األصل رسالة ماجستير دراسة نقدية( -المعاصر في دراسة السنة النبوية

 5للحارث فخري دكتوراه، ورسالة  5009السودان في عام  –ة أم درمان اإلسالمية جامع

الباحثان باستقراء  ، عني5010امعة األردنية في عام الج)الحداثة وموقفها من السن ة النبوية(، 

كتب الحداثيين والعلمانيين ومواقفهم اتجاه السن ة ، ثم نقد الفكر الحداثي في التعامل مع السن ة 

 تم  تناولهاعرض جميع الشبهات الواردة في ذلك، وسأعرض تاليا بعضا ألهم  األفكار التي نبوية بال

 في هاتين الدراستين.

مكانة و، الباحثان في تناول موضوعات كمفهوم السن ة في الفكر العلماني والحداثي عني 

واالدعاء أن ها عادات  إنكار السن ة تاريخياوالسنة من التشريع اإلسالمي من وجهة نظر حداثية، 

الطعن بمدارات الرواية بما فيها الطعن بعدالة وإنكار صفة الوحي عن السَنة ، ووتقاليد، 

 مناقشة دعاوى عدم تدوين السن ة.و الصحابة،

ل لها الباحثان:   وأعرض تاليا ألبرز النتائج التي توص 

وجود أناس في مجتمعاتنا أنابوا  أن  العلمانية لم يكن لها نصيب في المجتمعات اإلسالمية، لوال -

 .3أنفسهم عن المستشرقين في متابعة مهمة الطعن والتشكيك في السن ة النبوية

كثيراً ما يستشهدون لدعاويهم بأحاديث ضعيفة جدا، أو موضوعة، مع علمهم بحال هذه  -

 .1األحاديث، أوجهلهم
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بأن هم أصحاب الحس  يصفونهمن أصحاب الضالالت الطاعنين بالسن ة ، ويمجد العلمانيو -

ونالنقدي الحر، مقابل ذلك   .5من قدر أئمة الحديث يحط 

ن في أبحاثهم باألمانة العلمية ، فهم يتعمدون الكذب ويحرفون المنقول ال يلتزم العلمانيو -

 .3ويحذفون من النصوص المنقولة ما يدينهم في كذبهم

نسانية من جهة عهم الفكرية واإلوفي إنتاج مشاري ينطلي الحداثيون في نقدهم للتراث من جهة -

األنسنة وبشرية النصوص وإنسانية القيم والمعايير،  منطلي ثانية من عدة منطلقات أهمها:

ومنطلي أولية العقل فالعقل قادر ابتداء على إنشاء المعارف وإدراك كنه األشياء دون حاجته 

المعايير والقيود إلى وصاية خارجية، ومنطلي التحرر من الضوابط والنصوص والقيم و

وأحكام الشريعة ومن كل شيء قد يضع ضوابط أو عراقيل أمام العقل ليقول ما يشاء ويقرأ ما 

بما فيها نصوصه  ،يريد، ومنطلي عجز الثقافة االسالمية والموروث االسالمي بكل مكوناته

أو عن أن تكون صالحة  ،الموحى بها من كتاب وسنة عن تقديم حلول لمشكالت الواقع

لتطبيي أو االحياء في زماننا هذا مما يستلزم تجاوزها، وأخيرا منطلي التجديد، حيث يسعى ل

 ،مما يعود عليه بتحقيي ذاته ومكانته ،ويقدم حلوال للمأزي الراهن ،الحداثي ليجدد واقع الناس

 .1ويعود على المجتمع بالخروج من مآزقه

اءة النصوص أو انتاج المعارف بداع يذكر في مجال قرال يوجد للحداثيين العرب أي إ -

والفنون.. فبقي الحداثي العربي في تقليد مزدوج وخوف مركب فهو يتنقل بين هروب من 

 .2تقليد الموروث إلى تقليد الغرب الذي يشعره دائما بالنقص والعجز

السنة كانت القيد  أن  ، وقف الحداثيون من السنة خصوصا موقف المعادي الشديد ألسباب منها -

وفي إنتاجه لما يريد مما يخالف السنة،  ،ر والعائي األعظم أمام الحداثي في قوله ما يشاءاألكب

منع الحداثي من الولوج إلى  ،وألن  السنة شكلت سياجا حصينا منيعا حول القرآن الكريم

القرآن دون تحطيم هذا الحصن أوال، وبسبب منهج أهل الحديث النقدي والذي استقر في 

مما شكل حصنا إضافيا منع الحداثي من نقض  ،ي لتطبيقه على كل المروياتالوجدان االسالم

 .6الرواية وقيده في حركته
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وذلك ألنها تختلف من حيث الميدان،  ،المناهج الحداثية ال تصلح للتطبيي ولنقد السنة النبوية -

اهج فواقع النص االسالمي من السنة يخالف مخالفة تامة لواقع النصوص التي جاءت هذه المن

 .1لنقدها وتحليلها

يتضح من عرض الدراسات السابقة ونتائجها األهداف العامة وراء نقد الحداثيين للسن ة 

النبوية ومحاولة التشكيك في ثبوتها ومكانتها، ومحاولة تطبيي مناهج النقد الغربية للنصوص 

ثين ورفضه، مما وإسقاطها على األحاديث النبوية بالتالي تهميش منهج النقد الحديثي عند الم حد 

ر العربي  استخالص وتطوير منهج نقد للنصوص من وحي تراثه  فييعب ر عن ضعف المفك 

وتاريخه وثقافته، وفي ذات الوقت عجزه عن نقد المنهج الغربي، فما كان منه إال أن  نقد تراثه 

صحيحة دقيقة في  ال نستطيع أن نقرأ نتائج علميةفإن نا وبناء عليهالعربي واإلسالمي بمنهج غيره! 

 هذا المجال.

ت  ثت الدراسات السابقة عن مواقف المستشرقين والحداثين من السنة ودافعت ورد  لقد تحد 

في هذا المجال، وما ستتعرض له هذه الدراسة ال يختلف  مشكورةوكلها جهود  ،وفن دت الدعاوى

 فكرة األساسية والهدفتدعم ال نقاط من وجهة أخرىتضيف لها سلكن ها  تلك الدراساتكثيرا عن 

 الذي قامت ألجله وهو الدفاع عن السن ة النبوية وفي منهج علمي.

به الدراسة في هذا الفصل هي الدعاوى التي أثارها الحداثيون فيما يتعلي  تعنىسما 

بالخلفاء والسنة النبوية، وما يثار من شبهات أن الحديث النبوي كتب في بيوت الخلفاء واألمراء ، 

ره الحداثيون من عالقة مشبوهة بين الخلفاء ورواة الحديث أدت إلى تأثير شديد على وما يصو  

مما جعلهم يكتبون الحديث ألجل خدمة السلطة أوال وأخيرا، ثم  ما تمتع به أهل الحديث من  ،الرواة

نتهم من تثبيت تلك األحاديث  إعطائها مكانة من التشريع أسموها السنة النبوية، وسلطة مك 

وتثبيتها مستعينين في بعض األوقات بسلطة طاعوا بعد ذلك ترسيخ هذه األفكار عند الناس واست

 الخليفة كما مر  سابقا.

 .إن شاء َّللا هذا ما ستتعرض له المباحث القادمةو
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دليل على المبحث الثاني: القول بأن عمل أبي بكر وعمر في منع التحديث وتحريق الصحف 

 تحريم تدوين السّنة

تستهدف الطعن في السن ة في هذا الفصل أن أعرض لكتب جديدة صدرت حديثا  آثرت 

الشبهات التي تتعلي بالسلطان فحسب؛ أي ما يعني هذه الدراسة بحثه وعنيت فيها ب النبوية،

 وتمحيصه وتفنيده.

، ستدلون بها على عدم تدوين السن ةومن أكثر الشبهات تردادا في كتب الحداثيين والتي ي 

هي شبهة  اط األحكام في التشريع اإلسالمي على القرآن فحسبعتماد األول في استنبوأن  اال

لمنع  -كحاكم–، واستخدام السلطة أحاديث نبوية فيهاتحريي أبي بكر وعمر لصحف كتب 

 الصحابة من التحديث واإلقالل من الرواية بشكل عام.

ا   وافيا، إال أن ي آثرت أن أعرضها هذه من المسائل المتداولة وقد رد  عليها أهل العلم رد 

عالقتها بموضوع الدراسة من حيث استخدام الخليفة لسلطته في منع الرواية ،  من وجهةهنا 

ثين الذين ستعرض لهم هذه كذلك  ة من خالل دراسات عدد من المحد  ات عد  بسبب استهدافها مر 

حدثنا" والذي يرى فيه أنه  الجديد "جناية قبيلة إصدارهفي  1جمال البنا الدراسة وعلى رأسهم

خ ألولى ارهاصاتها منذ األيام األولى للعهد  "قبيلة حدثنا" ما أشار إليه بـ يتابع ظهورس والتي أر 

وجود ملحوظ ، ثم التطور الخاري الذي  خلفاء الراشدين، عندما لم يكن لهاال النبوي ومن بعده

دود، وبدء المرحلة اإلمبراطورية حدث للمجتمع اإلسالمي نتيجة تركه لمجتمع المدينة المح

حدوث وانعكاساتها التي انتهت بأن وضع األحاديث أصبح ضرورة ال مناص عنها، وبالتالي 

ور األكبر لـ  "قبيلة حدثنا" بحسب اصطالحه  .5الطفرة التي قادت إلى بروز الد 

 عليه ، صلى َّللاوي في عهد الرسولأن  الموقف من رواية الحديث النب يقر  جمال البن ا

الخالفة الراشدة يخضع لمبدأين بي نهما الرسول صلى َّللا عليه وسلم، وتابعه وسلم، وحتى نهاية 

 : 3عليهما الخلفاء الراشدون، وهما

 تحريم كتابة الحديث. -

                                                           
1

، له لعديد من اآلراء الفقهية التي يعتبرها بعض العلماء القاهرة 2013 يناير 30 وتوفي - المحمودية ،1920 ديسمبر 15 جمال البنا ولد

الكريم خص به نساء الرسول فقط، ويقول بجواز  القرآن ليس فرضا على المرأة وأن الحجاب جماع الكتاب والسنة، فهو يرى أنإل مخالفة

 http://www.islamiccall.orgتبادل القبالت بين الجنسين. أنظر الموقع الرسمي للمؤلف:  

2
 .2111مصر،  - أنظر الكتاب: جمال البنا، جناية قبيلة حدثنا، دار الشروق

3
 .21-11أنظر: جمال البنا، جناية قبيلة حدثنا، الفصل األول تحريم التدوين واإلقالل من الرواية، ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 .إباحة تناقله شفاها مع اإلقالل من الرواية والتحرز فيها -

عوا أ ثين اد  عهد النبي وبإذن منه مستدلين  كتابة السنة بدأت في ن  وقد بي ن أن  المحد 

 :بمجموعة من األحاديث

 :ْن َرُسول  َّللاَّ  ُكْنُت أَْكُتُب ُكلَّ َشي َعْن َعْبد  َّللاَّ  ْبن  َعْمٍرو َقاَل صلى َّللا -ٍء أَْسَمُعُه م 

ْفَظُه َفَنَهْتن ي -لمعليه وس يُد ح  ، َوَقالُوا: أَتَ  أُر  -َرُسوُل َّللاَّ  ٍء َتْسَمُعُه وَ ْكُتُب ُكلَّ َشيقَُرْيش 

، َفَذَكْرُت  َبَشر  َيَتَكلَُّم في -ليه وسلمصلى َّللا ع َتاب  َضا؟. َفأَْمَسْكُت َعن  اْلك  اْلَغَضب  َوالرِّ

ه  إ لَى ف يه ، َفَقاَل: "اْكتُ   ب أُْصُبع 
 ْب َفَوالَّذيَذل َك ل َرُسول  َّللاَّ ، صلى َّللا عليه وسلم، َفأَْوَمأَ

ه  َما ى ب َيد  ْنُه إ الَّ َحيٌّ  َنْفس   . 1"َيْخُرُج م 

 أن الحديث في رسوله....وذكر على َّللا فتح لما قال : عنه َّللا رضي هريرة أبي عن 

 النبي خطبة له يكتبوا أن وسلم عليه َّللا صلى النبي من طلب اليمن أهل من رجال

 فقال لكذ في وسلم عليه َّللا صلى النبي فاستأذنوا اليوم، ذلك في وسلم عليه َّللا صلى

 . 5"اْكُتُبوا ألَب ى َشاهٍ : "

أن تكون إال ه األحاديث! ويرى أن ها ال تعدو ويجد البن ا أن  في نفسه شيئا اتجاه صحة هذ

ال تعد عنده حجة في التصريح بكتابة الحديث، أما  من المبدأ العام ولشخص واحد، ولذلكاستثناء 

ح م الكتابة فثار المتعددة عن تحريالذي يعد فهو األحاديث واآل سرد مجموعة كبيرة منها، ووض 

 .3تحريم الكتابةأن  عمل أبي بكر وعمر وكبار الصحابة هو في 

إن  ما صح في شأن تحريم الكتابة هو حديث أبي سعيد الخدري والذي رواه االمام مسلم : 

ُ َعلَْيه  وَ  يِّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ يٍد اْلُخْدر  َسلََّم َقاَل : ) ال َتْكُتُبوا َعنِّي َوَمْن َكَتَب َعنِّي َعْن أَب ي َسع 

ُثوا َعنِّي َوال َحَرَج ... ( َغْيَر اْلقُْرآن  َفْلَيْمُحُه َوَحدِّ
 1. 

همام بن من طريي إال   ،وسل م عليهصل ى َّللا  ،مرفوعاً إلى النبي   يروىهذا الحديث لم و

د همام بروايته هذ"قال الخطيب :  ،يحيى ونقل  ،2"ا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً تفر 

                                                           
1

والحديث . 321الحاكم، المستدرك، كتاب العلم، ح .2211.أحمد، المسند، ح3282أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب في كتابة العلم، ح 

 .صّححه األلباني

2
. مسلم ، الصحيح، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها 2838الصحيح، كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، حالبخاري، 

. الترمذي، ،211. ابو داود، السنن، كتاب المناسك ، باب تحريم حرم مكة، ح2812وخالها وشجرها ولقطتها إال لمنشد على الدوام ، ح

. أحمد، المسند، 2422. النسائي، السنن، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ح2211الرخصة فيه، ح السنن، كتاب العلم عن رسول هللا، باب

 .281،ح

3
 .12-12أنظر: جمال البنا ، جناية قبيلة حدثنا، ص  

8
 .2322رواه مسلم، الصحيح، كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، ح 

2
 .32الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص 
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:1"الصواب وقفه على أبي سعيد عن البخاري: " المحفوظ رواية " ، كذلك نقل الخطيب القول بأن 

 .5"صل ى َّللا عليه وسل م ،غير مرفوع إلى النبي  ، من قوله هذا الحديث عن أبي سعيد

ع مخافة أن  فالنهي عن الكتابة هنا هو أمر اجتهادي من أبي سعيد الخدري من باب التور 

يزيد شيئا من حديث رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسلم، أو ينق ص، وعلى ذلك فال يوجد نهي 

 رسمي  عن الكتابة.

( " سياسة النبي دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينهبي ن األعظمي في كتابه )ولقد 

، ثم 3ة مرجوة سريعة فأنتجت الكت اب بعدد وافر"صلى َّللا عليه وسلم، التعليمية التي جاءت بثمر

تؤكد تأكيدا ال يترك مجاال للشك أن كتابة األحاديث النبوية  1جاء بشواهد من كتابات الصحابة

ح أن  " الكتابة لم تكن نادرة كما يخيل للن اس، بدأت في حياة النبي صلى َّللا عليه وسلم،  مما يوض 

 .2تمادا كليا"ولم يكن االعتماد على الذاكرة اع

 بكر أبي الخليفة من رسائل وجودالتي تبي ن  ةمن األحاديث الصحيحوأعرض هنا بعضا 

 نبوية مثل:  أحاديث على اشتملت ، وقدوالقضاة للوالة وعمر

 .6جباته إلى الزكاة فريضة في الصديي بكر أبي رسالة -

 الحرير لبس في بأذربيجان الجيش أمير فرقد بن عتبة إلى الخطاب بن عمر رسالة -

 .1للرجال

 األشعري موسى أبي وإلى ،8الشام أمير الجراح بن عبيدة أبي إلى عمر رسائل كذلك -

 .9العراي قاضي

أن  أمر كتابة الحديث لم يكن باألمر الغريب أو المنكر، بل كان أمرا مطروقا ال  مما يؤكد

 صلحة عامة ، أو لنشر رسالة معينةسيما لتحقيي م

 
                                                           

1
 .214، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج 

2
 .32الخطيب، تقييد العلم، ص 

3
 .1،، ص1األعظمي، دراسات في الحديث النبوي، ج 

8
 .12المصدر السابق، صأنظر:  

2
 .،32، ص2المصدرالسابق، ج 

2
 .1822، 1828، 1823صدقة،ح عنده بلغت من باب الزكاة، كتاب الصحيح، أنظر: البخاري،

،
 والزينة، اللباس كتاب الصحيح، مسلم، ،2424منه،ح يجوز ما وقدر للرجال الحرير لبس باب اللباس، كتاب الصحيح، أنظر: البخاري،

 .2121للرجال،ح ذلك وغير الحرير لبس تحريم باب

4
 .،2،3ح األرحام، ذوي باب الفرائض، السنن، ماجة، أنظر: ابن

1
 .   42-42،ص1الموقعين،ج إعالم قيم، أنظر: ابن
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 ر وعمر عن كتابة السنن:امتناع أبي بك 

 وذلك في حديث: عن كتابة السنن عمرع اامتن ليؤكد 1ثم يعود البن ا

 فاستشار السنن يكتب أن أراد عنه َّللا رضي الخطاب بن عمر أن   الزبير بن عروة عن -

 وقد يوما أصبح ،ثم شهرا فيها َّللا يتخير فطفي يكتبها أن عليه فأشاروا َّللا، رسول أصحاب

نن, وأنِّي ذكرُت قوًما كاُنوا قبلكم كتبوا ُكتًبا,  فقال :" له َّللا عزم إنِّي كنُت أردُت أن أكتب السُّ

َتاب َّللا, وإنِّي وَّللا ال ألبس كتاب َّللا بشيء أبًدا  يدرك لم وعروة .5"فأكبوا عليها, وترُكوا ك 

 عن أخرى ةرواي وله ال تصح ، نقطعةلذا فالرواية م ،3عثمان خالفة أوائل في ولد فقد عمر،

وهي من طريي محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن معمر  ،1عمر بن عبدَّللا

مع أن  محمد ثقة إال  أن ه عن الزهري عن عروة عن عبدَّللا لكن الظاهر أن ها غير محفوظة 

 .6، وقال عنه ابن حجر أن ه ربما أخطأ في شيء من حديث سفيان2خالف غيره من الثقات

عطي دليال في المسألة على حكم تحريم كتابة السن ة، فالرواية ال تاألحوال  على كل لكن 

اجتهاد شخصي من الخليفة عمر، والداللة على ذلك أن ه أراد التدوين واستخار في  ي مجردفه

 ذلك فمال في وقتها إلى عدم الكتابة.

 القاسم عن والرواية ،1كتبهم فلما أتوه بها أحرقها بالناراس أن يحضروا الن   عمر أمرحديث و -

 ومات سنة، عشرة ببضع وفاته بعد ولد الخطاب، بن عمر يدرك لم وهو عمر بن محمد بن

 منقطع، ال يثبت. فالخبر ذلك وعلى 8ومائة ست سنة

، فقد كانت عنده كتباً  عندما أحري فعل ذلك من قبل عمر بكر ا  أن  أباومن وجهة نظر البن  

 حديث، خمسمائة فكانت، وسلم عليه َّللا صلى، َّللا سولر عن الحديثأبي  جمع عائشة: قالت

 أي قال: أصبح فلما بلغك؟. لشيء أو لشكوى تتقلب فقلت: فغمني. قالت: كثيرا. يتقلب ليلة فبات

 عندكوهي  أموت أن خشيت وقال: فحرقها، بنار فدعا بها فجئته عندك التي األحاديث هلمي بنية

                                                           
1

 .12-12جمال البنا ، جناية قبيلة حدثنا، ص أنظر:  

2
  .81، ص1، جتقييد العلمابن عبد البر، . ،111. معمر، الجامع، باب كتاب العلم،ح21848عبد الرزاق، المصنّف، باب كتاب العلم، ح 

3
 .321ابن حجر، التقريب، ص 

8
 .21ابن عبد البر، تقييد العلم، ص 

5
عمر،ورواهعنالزهري:معمروشعيب،ورواهعنمعمر:عبدالرزاقوسفيان،رواهالحديثمنطريقالزهريعنعروةعن

.وهناكطريق52عنعبدالرزاقأحمدبنمنصور،وعنسفيانقبيصة.روايةسفيانوشعيبأخرجهاابنعبدالبر،تقييدالعلم،ص

 لميذكرفيهاعبدهللابنعمر.أخرىعندهللزهريلكنهاعنيحيىبنعروةعنعروةعنعمر.وجميعهذهالطرق

6
 .574ابنحجر،التقريب،ص

،
 . 43أنظر: الخطيب، تقييد العلم، ص 

4
 . ،34أنظر: ابن حجر، التقريب، ص 
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. 1ذلك" تقلدت قد فأكون حدثني كما يكن ولم به وثقتو ائتمنته رجل عن أحاديث فيها فيكون

والخبر . 5يصح" ال ولألسف لم ينقل البن ا قول الذهبي تعقيبا على هذه الرواية، حيث قال: "فهذا

خشية منه أن يكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنه ووثي به ولم يكن يناقض نفسه ، فقد أحرقها 

قت من هو الرجل الذي قد سمع منه وخاف أال يكون ثقة، ، ومثل أبي بكر في ذلك الوكما حدثه

 .بالتأكيد هذا الرجل صحابي!

 :كراهة أبي بكر وعمر اإلكثار من الرواية 

ية امتد إلى كراهة اإلكثار من الروا أن  األمر لم يقف عند عدم التدوين، بل 3البن ا ثم  يبين

ر القرآن وخشية الكذب على النبي وذلك خشية االنشغال بغي روكان هذا بأمر من أبي بكر وعم

 وأمثلة ذلك: صلى َّللا عليه وسلم،

ثون إن كم"فقال :  نبي هم، وفاة بعد الناس جمع بكر أبا أن   -  عليه َّللا صل ى َّللا رسول عن تحد 

ثوا فال اختالفاً، أشد   بعدكم والناس فيها، تختلفون أحاديث وسل م  فمن شيئاً، َّللا رسول عن تحد 

موا حالله فاستحل وا َّللا كتاب وبينكم نابين :فقولوا  سألكم  .1"حرامه وحر 

ٍع  " كعب : بن قرظة قال - َعَنا َفَمَشى َمَعَنا إ لَى َمْوض  اب  إ لَى اْلُكوَفة ، َوَشيَّ َبَعَثَنا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

َرار  )ُيَقاُل لَُه  ُ  :اقُْلنَ  :َقالَ  ؟.أََتْدُروَن ل َم َمَشْيُت َمَعُكمْ  :َفَقالَ  (،ص  ل َحيِّ ُصْحَبة  َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

َثُكْم ب ه   :َقالَ  .َول َحيِّ اأْلَْنَصار   ،َعلَْيه  َوَسلَّمَ  يٍث أََرْدُت أَْن أَُحدِّ نِّي َمَشْيُت َمَعُكْم ل َحد  َوأََرْدُت أَْن  ،لَك 

ُكْم َتْقَدُموَن َعلَى َقوْ  .َتْحَفُظوهُ ل َمْمَشاَي َمَعُكمْ  ْرَجل  َفإ َذا إ نَّ يز  اْلم  يز  َكَهز  ْم َهز  ه  ٍم ل ْلقُْرآن  ف ي ُصُدور 

وا إ لَْيُكْم أَْعَناَقُهْم َوَقالُوا دٍ  :َرأَْوُكْم َمدُّ ُ َعلَْيه   .أَْصَحاُب ُمَحمَّ َواَيَة َعْن َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ َفأَق لُّوا الرِّ

يُكُكمْ  ،َوَسلَّمَ   .2"َوأََنا َشر 

                                                           
1

بن موسى محمد  عنبكر بن محمد الصيرفي وإسناده: عن الحاكم عن  .2، ص1الذهبي، تذكرة الحفاظ، جوالحديث لم أجده إال عند:  

 عنبن عمر بن عبيد هللا التيمي موسى بن عبد هللا بن حسن بن حسن عن ابراهيم  عنعلى بن صالح  عنبن غسان  المفضل عنالبربري 

 . ولم أجد رجال االسناد ، لكن الذهبي لم يصحح األثر.القاسم بن محمد

2
 المصدر السابق.

3
 .11-12أنظر: جمال البنا، جناية قبيلة حدثنا، ص 

8
 ابن أبي مليكة. ولم يسنده، وقال عنه أنّه من مراسيل. 3، ص1ذهبي، تذكرة الحفاظ، جال والحديث لم أجده إال عند  

2
، من طريق مجالد عن  24 عليه وسلم، حابن ماجة، السنن، افتتاح الكتاب، باب التوقي في الحديث عن رسول هللا صلى هللارواه:  

ورواه الدارمي ، السنن، المقدمة، باب من هاب  .(2،1)التقريب/ الشعبي به، ومجالد عند ابن حجر ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره

(. ورواه الطبراني ، األوسط، 42، من طريق أشعث بن سوار وبيان عن الشعبي به، وأشعث ضعيف )التقريب/241الفتيا مخافة السقط، ح

ن صوحان، قال الطبراني أّن مطرف ، من طريق عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن الشعبي به إال أنه قال عن الشعبي وزيد ب1142ح

(. 8،1تفرد في قوله هذا ، وقال أيضا: أن عمرو بن أبي قيس تفرد به عن مطرف.اهـ. وعمرو بن أبي قيس صدوق له أوهام )التقريب/

بول ، من طريق شريك عن جابر عن عامر بن سعد عن قرظة نحوه، وعامر بن سعد البََجلي مق11، ص3ورواه ابن خيثمة، التاريخ، ج
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 أللحقن ك أو وسل م عليه َّللا صل ى َّللا رسول عن الحديث لتتركن  "هريرة :  ألبي عمر قال -

 .1"دوس بأرض

سعود وأبي الدرداء وأبي مسعود مما جعل عمر يحبس ابن مويقول البنا أن  هذا  

ن اآلثار عن الصحابة في كراهة ، ثم أورد مجموعة م5نصاري ألنهم أكثروا من الروايةاأل

 .3الحديث النبوي كثار من روايةاإل

ررة التي أوردها دون أن ينقد أياً منها أو على في النهاية يقرر البن ا من الشواهد المتك

وا مبدأ  األقل أن يحيل إلى مصادرها ، أن   الرسول صلى َّللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين قد أقر 

ة محل القرآن ل السن  ية إحالإلقالل من الرواية لعدة أسباب كخشالنهي عن الكتابة واألمر با

يؤدي إلى نوع من الكذب غير المقصود، وهذا المبدأ انتهى بالبنا أن يؤكد  قد وخيفة النسيان الذي

 في النهاية الحكم على تدوين السن ة "بالتحريم"!.

إن  عمل أبي بكر وعمر كان عمالً اجتهاديا على ثبوت صحة عملهم في منع التحديث 

ليس أكثر، ولنا أن نطالع قبل الخوض في  يفةال تخلو من منقطعة وضع مع أن  الروايات والتدوين

حيثيات هذه المسألة المبدأ العام الذي كان يسود العرب قديما وال سيما الجزيرة العربية، فكما هو 

ة أمي ة تهتم بالعلوم التي تحتاجها في حياتها العملية وال تلي  معروف تاريخيا أن العرب كانوا أم 

                                                                                                                                                                         
( . جميع طرق الحديث ضعيفة باستثاء طريق الدارمي عن 113( و جابر هو ابن يزيد الُجْعفي ضعيف رافضي )التفريب/،21)التقريب/

 ( وهي طريق حسنة.  221بيان عن الشعبي به، وفيها سهل بن حّماد صدوق )التقريب/

1
. 1،2، ص2و ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج .211، ص2الذهبي، سير أعالم النبالء، جو. 3،، ص1أبو زرعة، التاريخ، جرواه 

عمر على أنه خشي من االحاديث التي قد تضعها الناس على غير مواضعها،  قال ابن كثير: هذا محمول من وإسناده صحيح ، رجاله ثقات.

عض الغلط أو الخطأ فيحملها وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه ب

 .112، ص4البداية والنهاية، جأنظر: ذلك.  الناس عنه أو نحو

ما هذا الحديث الذي تكثرون عن  بعث عمر بن الخطاب إلى عبد هللا بن مسعود , وإلى أبي الدرداء , وإلى أبي مسعود األنصاري , فقال:2

، ،الذهبي، سير اعالم النبالء، ج ، و3881رواه: الطبراني، األوسط، حهد. رسول هللا صلّى هللا عليه ؟ فحبسهم بالمدينة حتى استش

شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن مالك، عن ابن إدريس، عن وذلك من طريق . 3،2، ص1. الهيثمي، مجمع الزوائد، ج212ص

يعقوب بن شيبة أّن إبراهيم ممن روى عن .والخالف في هذا اإلسناد حول إدراك وسماع إبراهيم بن عبدالرحمن لعمر، فيرى الواقدي وهأبب

قال الهيثمي: هذا أثر منقطع وإبراهيم ولد سنة عشرين ولم يدرك من حياة عمر إال ثالث بينما  (،2/132عمر سماعا )تهذيب الكمال، 

هـ وهو ابن خمس 12وقد نقل المزي أّن إبراهيم توفي سنة .(1/3،2)المجمع،  سنين وابن مسعود كان بالكوفة وال يصح هذا عن عمر

(  "أّن في قول المزي: )ابن خمس وسبعين( نظر، 1/121(، لكن ابن حجر يقول في )تهذيب التهذيب، 2/132وسبعين )تهذيب الكمال، 

ى فنف..." جماعة من األئمة ذكروه في الصحابة منهم أبو نعيم وأبو إسحاق بن األمين ومستندهم أنه ولد في حياته صلى هللا عليه و سلمألّن 

 ( .رضي هللا عنه ، وإنما يقال رآه  لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب ( : )،،4/2هقي في السنن الكبرى )البي والسماع الهيثمي 

 . من عمر ( وإبراهيم بن عبد الرحمن ال شك فيه ، سمع ( : )828ام أحمد في العلل ) رقم اإلم:  وأثبت السماع

)تهذيب الواقدي و لرحمن روى عن عمر سماعاً غيره (.) ال نعلم أحداً من ولد عبد ا ،(1/121ذيب، )تهذيب التهكما في عقوب بن شيبة يو

 والمرجح صحة سماعه من عمر، وعلى ذلك تكون اإلسناد صحيحا. (.2/132الكمال، 

3
 .12أنظر: جمال البنا، جناية قبيلة حدثنا، ص 
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األدب والشعر الذي  واقتصر اهتمامها علىلوم األخرى وال تهتم بتدوين المسائل العلمية، للع باالً 

ة قبلية ذاكرة في نشره وتداوله بين الناسعلى الفيه كانت تنشده وتعتمد  بالمقام ، والعرب أم 

 ، وبناء عليه، فما كانوا على رأس دولة لها مهام واضحة وديوان ووظائف إلى غير ذلكاألول

فكرة بعيدة كل البعد  بمطلقهافإن  فكرة الكتابة  ولذلكشيء ،  هم لم يكونوا بحاجة لتدوين أيفإن  

وغير  ،عن أذهانهم إلى حد ممكن القول معه أن ها غير مستساغة في أي أمر من أمور حياتهم

 فكل ما يؤدي إليها أيضا غير متوافر وغير متداول بينهم كأدوات الكتابة مثال لعدم مألوفة لذا

 حاجتهم إلى ذلك.

الرسول، صلى َّللا عليه وسلم، أمر ونلمح بدايات اهتمامهم بالكتابة عندما جاء اإلسالم و

باإلضافة إلى ورود ، مع أن  العديد من الصحابة كانوا يحفظونه غيبا ،القرآن الكريمبكتابة 

أن  إال  ة ديونهم ، لمسلمين بكتابكأمر َّللا تعالى ل إشارات في القرآن الكريم إلى ضرورة الكتابة

ته األمر لكتابة في كل مجاالت ا غير الملح فرض م يكن ملحا وال مثيرا لالهتمام، فكان منل برم 

 ، فال نستغرب أبدا وجود آثار تمنع الكتابة وأخرى تبيح.الحياة

وعلى ثبوت صحة عمل أبي بكر وعمر السابي، فإن  هذا كله يعكس وجهة نظر 

إلضافة إلى ما سبي عن كون الكتابة االذي يعيشه من كاف ة المجاالت ، فب"السلطان" اتجاه الواقع 

اعتماد أمراً غير مألوف في هذا المجتمع، وما كان مألوفا وشائعا ومتعارفا عليه آنذاك هو 

رة لم تكن الرواية الشفوية القائمة على  الحفظ ، إضافة إلى ذلك، ففي مجتمع صغير كالمدينة المنو 

ة إ نسبيا على نفسه يعيش فيه عدد كبير من وين السن ة فهو مجتمع صغير لى تدالحاجة ماس 

المجتمع ال يشهد  االصحابة يعرفون الكثير من أحاديث رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسلم، وهذ

جتماعي فهم ال زالوا قريبي عهد بعصر أو كبيرة على الصعيد الديني أو حتى اال ةتغيرات كثير

عتمدها في بة الكتابة في تلك الفترة في مجتمع ألف الرواية الشفوية واالنبوة ، فضال عن صعو

 .التوثيي بالمقام األول

ناهيك ثم مع تغير وتبدل أوضاع الدولة اإلسالمية وتوسعها ودخول العناصر غير العربية 

وتطور الدولة ودخولها  ،واالبتعاد عن عصر النبوة شيئا فشيئا ،عدد كبير من الصحابةعن وفاة 

ن العلم ال أن يجمع ويدو   "بالسلطان"، كل ذلك كان أدعى ي تغيرات كبيرة على كافة األصعدف

لدولة في إدارة وتنظيم ا عليه وسلم، ليبحث فيه عما يساعده صلى َّللا ،سيما حديث رسول َّللا

 منطقيا في ظل دولة تحتكم إلى الدين في كافة أنظمتها. وشؤون األفراد الداخلية، وهذا مما يعد

إن عملية تدوين السنة من منطلي التطور الذي شهدته الدولة اإلسالمية في تلك الفترة 

وانفتاحها على الحضارات األخرى ، واستقبالها للعلوم المتعددة وبحثها عن كل ما يساعد في 

األمور التي  علوم من أوائللوطبيعية والزمة، فالكتابة وتدوين اازدهار الدولة هي عملية منطقية 



92 
 

ل لما أفادته من الحضارات األخرى، لتها الحضارة اإلسالمية على المنطقة العربية أدخ كمحص 

اً للعلم وبنية أساس تعد  و وبناء عليه، والحال رئيسية لالستفادة منه وتوثيقه لألجيال األخرى، اً هام 

إلى  تدوينها نسبتها زاد من أهمي ة أمر تدوين السن ة! وماكيف يعاب على أهل الحديث  هذه،

الرسول صلى َّللا عليه وسلم، بذلك كانت أدعى إلى التدوين والكتابة والدراسة ووضع منهجيات 

 .واستخراج األحكام ومواضع اإلفادة منهاللنقد والتحليل والتنقية 

فهي من حركات التطور الطبيعية ألي علم من العلوم، وال يعاب أبدا على أي علم أن ه 

ن ووثي بغض النظر عن صحة ما فيه، بالتالي ال يجب أن يعاب على أهل الحديث تدوينهم  دو 

لألحاديث سواء صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة إلى غير ذلك ، ال سيما أن هم أتبعوا عملية 

صلى  ،عن الرسول الدراسة والنقد لبيان ما صح  والتدوين بعمليات أخرى من التدقيي والتمحيص 

ن وما لم يصح ،َّللا عليه وسلم ، عصرنا هذال منهجيات النقد والدراسة قائمة ، وال تزافيما دو 

ن رقي هذا العلم "علم الحديث النبوي" وقابليته للتطور عبر الزمن شأنه شأن يبي   األمر الذي

 العلوم األخرى فال يجب أن يكون مستثنيا من التدوين والدراسة.
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 ة لخدمة السلطة.يّ عمرجالقول بأن الحديث النبوي كان المبحث الثالث: دعوى 

مما ال شك  فيه أن "الوضع في الحديث النبوي" من أكثر وأدي القضايا التي تناولها أهل  

وتعددت المؤلفات في ذلك، فمنها التي جمعت  قديما وحديثا، الحديث بالدراسة والجمع والنقد

، وهو من أحد 5تهدرست ونقدت الوضع وأسبابه ونتائجه وروا ، ومنها التي1األحاديث الموضوعة

 األسباب التي حف زت العلماء على طلب السند للتوث ي من صحة ما يروي الراوي.

في  علماء الحديث ودقتهمكل ذلك ثابت في تاريخ السن ة النبوية، بل يبين لنا مدى براعة  

عن إثارة دعوات وأقاصيص والحد منها ، كل ذلك لم يوقف الحداثيين استيعاب مثل هذه الظاهرة 

سعوا في ذلك ثين على وبي نوا أن  الخلفاء واألمراء حث   ،حول الوضع وكيفية نشوئه بل تو  وا المحد 

غ اس، وأن هم ما وصولوا إلى القبول والرضا من الن  ليالقوا مشروعية حكمهم  وضع أحاديث تسو 

 .ألزمهم بذلكنص ديني  استناداً علىالسلطة إال 

عون في ، بلليس ذلك فحسب  مفهوم "الحديث الموضوع" ليشمل كل  نراهم يتوس 

عملية وضع الحديث من قبل  إال   هو ما فتدوين السنةاديث النبوية ما صح منها وما ضعف؛ األح

ويعزو البعض أن  السبب  رضين أو المحتجين عليه.حتى ال يترك أي فسحة للمعت جماعة المحدثين

المجتمع اإلسالمي الكبير بكافة  كالتالخليفة الذي ما عاد يستوعب مشهنا في التدوين يعود إلى 

إلى أن  هفرقه واختالفاته ال سيما بعد دخول عناصر غير عربية من البلدان المفتوحة ، مما أدى ب

يطلب من المحدثين أن يضعوا له األحاديث في كافة المجاالت حتى تساعده في ضبط الرعية 

 مستعينا في ذلك بقوة "النص الديني".، وحل مشكالتها المختلفة دون إحداث أي فوضى في البالد 

ه بعض  في هذا المجال أو في هذه الدعوى؛ وهذا الجزء هو األخطر  فالذي يريد أن يقر 

بين الحداثيين وبعض القرآنيين أن  السن ة بمجملها هي من وضع أهل الحديث في ذلك  المتعص 

جه ل لمجاالت التي يريد أن يضع لها الزمن، وبتوجيه من "السلطان" الذي شك ل الداعم لهم، والمو 

ة بمجملها من اختالي أهل الحديث، وهنا مكمن الخطورة الذي تنوي تكون السن   وبهذاأحاديث ، 

 هذه الدراسة تفنيده وتمحيصه مستعينة بمطلبين:

                                                           
1

. ابن عراق، تنزيه الشريعة المرفوعة عن 1122، 1(، المكتبة السلفيةطأنظر: ابن الجوزي، الموضوعات، )تحقيق عبدالرحمن عثمان

. المقدسي، الفوائد الموضوعة في 1141، 2األخبار الشنيقة الموضوعة، )تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف(، دار الكتب العلمية، ط

 .1114، 3األحاديث الموضوعة، تحقيق محمد لطفي الصباغ، دار الوراق، ط

2
األشقر، الوضع في الحديث، دار  . عمر سليمان1141مكتبة الغزالي، عمر حسن فالتة، الوضع في الحديث،  يل المثال:أنظر على سب

 .2118، 1النفائس، ط
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 مشروعية السلطة. المطلب األول: وضع الحديث لتسويغ -

 مع باختالف ملله ونحله.المجت كالتني: "وضع الحديث" ضرورة لحل مشالمطلب الثا -
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 مشروعية السلطة. سويغلت "وضع الحديث"المطلب األول: 

إن  االدعاء بأن  وضع الحديث ألجل تبرير الحكم ومشروعية الخالفة سواء األموية أو 

فقد  وأتباعهم العرب، ناثيين بل سبقهم إلى ذلك المستشرقوالعباسي ة ليس ادعاء جديدا من قبل الحد

بو شبهة إلى افتراءات أبي ريـ ة في حي معاوية بن أبي سفيان وأن ه السبب وراء أشار محمد أ

بو ري ة أول من ابتدع هذا القول ، ، وبالطبع لم يكن أ1األحاديث الموضوعة في فضله وفضل الشام

قسم األعظم بل نجد في قراءات سابقة أن  جولد تسيهر قد أس س لهذه المزاعم؛ فهو الذي يرى أن ال

من الحديث كان نتيجة لتطور اإلسالم الديني والتاريخي واالجتماعي في القرن األول والثاني، 

كيف راحت كل األحزاب واالتجاهات ووهو انعكاس لروح العصر وكيف عملت األجيال المختلفة 

َّللا  في اإلسالم تبحث لنفسها من خالل ذلك عن إثبات لشرعيتها باالستناد إلى الرسول، صلى

ولم يقتصر األمر على هؤالء، فإن الحكومة نفسها لم تقف ساكنة إزاء ذلك، فإذا  ،5عليه وسلم

عت أيضا بالحديث فكانت تعمل ما يعمله خصومها، فتضع الحديث أو  أرادت أن تعمم رأيا تذر 

 .3تدعو إلى وضعه

ا وافيا، ثم عاد الحداثيي   ون لترديد مثل هذه ولقد رد  علماؤنا على ادعاءات المستشرقين رد 

الدعاوى بلغة جديدة ، فآثرت هنا أن أعرض لما يقوله الحداثيون في هذا السياي ، وفي أحدث ما 

 ة للعلمانيين والحداثة.لكترونية مهم  وى عن طريي عدة مقاالت في مواقع إكتب في شأن هذه الدع

ية عقائدية أو مشروعيتها على مرجع سويغتعتمد في ت السلطة أن   الحداثيينويرى أحد 

فكرية ، تدعمها وتسندها ، وترى من خالل هذه المرجعية حقها دون األخرين في الحكم؛ لذا فإن  

استغلت الرواية الشفهية للحديث قد  ، بحسب أصحاب هذه الرؤيةالمرجعيات السياسي ة والمذهبية

ييره بما يتوافي مع النبوي إليجاد نص مقد س آخر، غير القرآن الكريم، يمكن العبث بمحتواه وتغ

أطروحاتها السياسي ة والمذهبية، فأصبحت حينها رواية الحديث النبوي تعكس ما كان يدور من 

 أموية ، شيعية، عباسية، مة تعود لمرجعيات سلطوية مختلفة:أحداث وصراعات سياسي ة محتد

دوا رواية الحديث النبوي من ية أولى وهي  أهدافها السامية وقصروها على غا وهم بذلك قد جر 

واضفاء صفة  إكساب أهدافها السياسية سمة دينيةإثبات صحة ومشروعية السلطة الحاكمة بغية 

التي وضعت لتدعيم هي الروايات ذات المغزى السياسي والروايات المقصودة هنا ، القداسة عليها
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 .2،أنظر: محمد أبو شهبة، دفاع عن السنة النبوية، مجمع البحوث اإلسالمية، المؤتمر العاشر، ص

2
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3
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عية سلطة وتقديم مسوغات دينية مقدسة إلثبات شر ،المعارضة لها تقويض السلطة القائمة، أو

 . 1مغتصبة عنوة

د على ما سبي  المعروف تاريخيا أن  الخالفات السياسي ة كان لها  ه لمنأقول: إن  وفي الر 

ثر الفتن السياسية التي ، وواضح أن ه قد ازداد بعد مقتل عثمان على إاألثر األكبر في نشوء الوضع

مبعث نشوء  هذه األحداث" حيث كانت كموقعة الجمل وصفين والنهروان ؛وقعت بين المسلمين

ا لم تسعفها نصوص القرآن والحديث دائما لجأ بعض  ؛األحزاب السياسية كالشيعة والخوارج، ولم 

ا لم يجدوا مجاال للتالعب بكتاب َّللا ... لجأوا إلى الوضع في الحديث  منتحليها إلى الكذب، ولم 

 .5الذي تأخر جمعه عن القرآن"

ولقد بي نت في الفصل األول
 تعد  من أولى الفري التي انتهجت هذه الدراسة أن  الشيعةمن  3

وهي األكثر على اإلطالي في مجموع األحاديث التي وضعتها ، ثم توالت الفري  ،عملية الوضع

على  بوضع أحاديث ترد   من أصحاب النفوس الضعيفة األخرى أو باألحرى المخالفين

 لرد والهجوم والدفاع .قائمة على اوال سلسلة الوضع المشتركة معهم فتوالت معارضيهم؛

عوا فيه توسعا  وإذا كان هذا معروفا ومبحوثا في دوافعه وغاياته إال  أن  الحداثيين قد توس 

ى أن  مأساة الوضع بدأت أحدثوا فيه الكثير من الخلط واالضطراب، حيث ذهب سامح إسماعيل إل

راع الروايات الكاذبة سياسية "على عهد معاوية، حين كانت الدواعي إلى وضع الحديث واخت

حيث نعته  -بحته، حيث أرسل معاوية إلى عماله يأمرهم بلعن علي بن أبي طالب على المنابر 

واضطهاد كل من يتحدث في فضله، وفي المقابل أمرهم بتقريب شيعة عثمان  -بلقب أبي تراب

، فتسابي ذوو النفوس الذين يتحدثون بفضله ومناقبه والحث على رواية األحاديث في فضل عثمان

 .1الضعيفة إلى ذلك تقربا للوالة وطمعا فيما أغدقوه عليهم من أموال"

مصدر يبين صحة ما ادعاه الباحث السابي، من الالفت للنظر عدم اإلشارة إلى أي 

ح األسس العلمية التي استند عليها في تسويغ دعواه؛ البحث عن تلك العودة وفكان ال بد من  ويوض 
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داول دون تالوضع، حتى ال تبقى هذه الدعوى تُ  ي تشير إلى أن  معاوية أول من بدألتاألقوال ا

وعلى الرغم والروايات التي وجدتها في ذلك منها ما هو صحيح ومنها ما هو منقطع ،  تمحيص،

د بأي حال من األحوال  تفسيره إال  أن  منها ما هو صحيح  من أن    من أول كان معاوية أن  ال يؤك 

ى كونه من، علي بلعن الوضع مرأ ابتدأ  التي ثاراآل ومن جانب آخر فإن  بعض الروايات ال يتعد 

وسأحاول تقريب ما أشرت إليه سابقاً، على النحو انت من تلفيي الشيعة، وفوي ذلك ك ال إسناد لها 

 :التالي

 :ما ورد من روايات صحيحةأوالً:  -

َيُة ْبُن أَب ي ُسْفَياَن َسعْ  -1 ا َما " :َفَقالَ  ؟ًدا َفَقاَل َما َمَنَعَك أَْن َتُسبَّ أََبا التَُّراب  أََمَر ُمَعاو  أَمَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َفلَْن أَُسبَّهُ  ْنُهنَّ أََحبُّ  .َذَكْرُت َثاَلًثا َقالَُهنَّ لَُه َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ َدة  م  أَلَْن َتُكوَن ل ي َواح 

َعم   ْن ُحْمر  النَّ ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َيقُوُل لَهُ  ،إ لَيَّ م  ْعُت َرُسوَل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ يه   :َسم  َفَقاَل  ،َخلََّفُه ف ي َبْعض  َمَغاز 

ْبَيان   :لَُه َعل يٌّ  ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ ؟َيا َرُسوَل َّللاَّ  َخلَّْفَتن ي َمَع النَِّساء  َوالصِّ أََما  :َفَقاَل لَُه َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ي َة َبْعد  ْن ُموَسى إ الَّ أَنَُّه اَل ُنُبوَّ لَة  َهاُروَن م  نِّي ب َمْنز  ْعُتُه َيقُوُل َيْوَم َخْيَبرَ  .َتْرَضى أَْن َتُكوَن م   :َوَسم 

ُ َوَرُسولُهُ  ُه َّللاَّ بُّ َ َوَرُسولَُه َوُيح  اَيَة َرُجاًل ُيح بُّ َّللاَّ َينَّ الرَّ اْدُعوا ل ي  :َفَقالَ  ،َنا لََهاَفَتَطاَولْ  :َقالَ  .أَلُْعط 

ا اَيَة إ لَْيه   ،َفأُت َي ب ه  أَْرَمدَ  .َعل ي ً ُ َعلَْيه   ،َفَبَصَي ف ي َعْين ه  َوَدَفَع الرَّ ه  اآْلَيةُ  .َفَفَتَح َّللاَّ ا َنَزلَْت َهذ  َفقُْل ) َولَمَّ

َمَة َوَحَسًنا َدَعا رَ  61آل عمران:  (أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكمْ  َتَعالَْوا َنْدعُ  ا َوَفاط  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َعل ي ً ُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

 . 1"اللَُّهمَّ َهُؤاَلء  أَْهل ي :َوُحَسْيًنا َفَقالَ 

قال النووي شارًحا هذا الحديث : " قول معاوية هذا، ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً 

كأنه يقول : هل امتنعت تورعاً أو خوفاً أو غير  بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب،

ذلك. فإن كان تورعاً وإجالالً له عن السب، فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك، فله جواب 

آخر، ولعل سعداً قد كان في طائفة يسب ون، فلم يسب معهم، وعجز عن اإلنكار وأنكر عليهم ، 

 .5"السؤالفسأله هذا 

 بسب علي أو حتى أن  معاوية كان يأمر إلى أي دالئل تشير الخبر ال يحملوواضح أن  

 بوضع أحاديث تلعنه وتسب ه. يأمر

                                                           
1

النسائي، الكبرى، كتاب الخصائص، باب منزلة علي بن ابي  .4420كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي، ح الصحيح، مسلم،

 .4311طالب، ح

2
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حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال : اسُتعمل على المدينة رجل  من آل مروان ،  -5

، فقال له : أما إذا أبيت فقل : لعن ل : فأبى سهل، قالي ًاقال : فدعا سهَل بن سعد فأمره أن يشتم ع

تراب ، وإن كان ليفرح إذا دعي كان لعلي اسم أحب إليه من أبي   أبا تراب ، فقال سهل : ماَّللا

 ما يثبت أن  هذا الرجل هو معاوية. فيه . وهذ الخبر ليس فيه ذكر لمعاوية ، وال يوجد1بها"

قد تشير إلى أن  معاوية ابتدأ شأن وضع الحديث ولعن هذا ما وجدته من روايات صحيحة 

أو  لكن كما بي نت سابقا أن  تفسيرها ال يؤكد بحال من األحوال أن  معاوية قد ابتدأ هذا األمرعلي ، 

 .طلبه

 وسأعرض تاليا ما وجدت من آثار تحكي عن شأن معاوية في لعن علي وابتداء الوضع.

 ثار األخرى ثانيا: اآل -

أي –قال ".. وكان  ناب الكلبى: وذكر قصة التحكيم، إلى أنَ أبو جَ  حدثني ف:نَ خْ قال أبو م  

إذا صلى الغداة يقنت فيقول: اللهم العن معاوية وعمراً وأبا األعور السلمي وحبيباً  -علياً 

 -من القنوت –وعبدالرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد. فبلغ ذلك معاوية، فكان إذا قنت

 .!5بن عباس واألشتر وحسناً وحسيناً"لعن علياً وا

ْخَنفأبي  ح؛ ألنها من روايةوهذه الراوية ال تص  ، قال عنه يحيى بن لوط بن يحيى م 

: "وال ذكرهاولذا قال ابن كثير بعد ، 4، وقال ابن أبي حاتم : "متروك الحديث"3"ليس بثقة" معين:

 .2يصح هذا"

الالفت للنظر أن  هذه الرواية هي التي تداولها المؤرخون، ثم احتج بها مؤرخو الشيعة و

عن الطبري تداول هذه الحكاية عديد من األقاصيص التي تدعم وجهة نظرهم؛ فوساقوا حولها ال

ثم ، ، وابن األثيربهم اعتمادهم عليه؛ كالمسعوديبعض المؤرخين الذين صرحوا في مقدمات كت

 .6الشيعة وغيرهم مؤرخو ذكرها بعد ذلك
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ثل هذا الرأي، متدأ الوضع ، وال نستطيع التسليم بيوثي أن معاوية اب وجد خبر مؤك دال يو

ال يعني بالضرورة ا وتسب ه ألن الروايات في ذلك ال تثبت هذا اإلدعاء، ووجود روايات تلعن علي

رهاصات الوضع حتى فما أن بدأت أولى إ أن ها كانت بأمر مباشر من "السلطان" أي معاوية،

ختلط فيها الحابل اشترك فيها العوام وا انزلي األمر شيئا فشيئاً إلى هاوية ال ُيعرف لها قرار؛

حه فيه، أو يثبت  من يريد النيل من أي طرف يضع فيهبالنابل، وبات كل  حديثا ينال منه ويجر 

 صحة دعواه.

أمثلة على بعض األحاديث التي تبي ن دعوى أن  معاوية أمر  1لنا بعض الحداثيينويضرب 

 ، صلى َّللا عليهرسول َّللا أنس أن  في هذا الصدد حديث بوضع أحاديث تحوي فضائل عثمان، و

ليلة أسري بي دخلت الجنة فإذا أنا بتفاحة تفلقت عن حوراء مرضية كأن أهداب : "قالوسلم ، 

المقتول ظلما  أنا للخليفة :فقالت ؟لمن أنت يا جارية :فقلت .أشفار عينيها مقادم أجنحة النسور

 .5عثمان بن عفان "!

إلى الرواية  اس، بل قام بدعوة الن  حسبالتأليف في فضائل عثمان فلم يأمر ب ومعاوية عنده

من  هذا الحد، بل طلب عند األمر ولم يتوقف وفضائله، ينيفي فضائل الصحابة والخلفاء األول

عماله أال يتركوا خبرا يرويه أحد في فضل علي بن أبي طالب إال ويأتوا بمناقض له في الصحابة، 

لصحابة بلغت بهم منزلة األنبياء وكان من جراء ذلك أن رويت أخبار كثيرة في مناقب ا

 .3سرعان ما ظهرت أحاديث كثيرة موضوعة، لذلك  المعصومين

سبي ال يدل بالضرورة على صدي دعوى أن  معاوية من ابتدأ أمر الوضع،  إن  كل ما

وانتشار  ووجود أحاديث في فضائله أو فضائل عثمان وبقية الصحابة الذين كانوا في صف معاوية

لم يرد إلينا أن ه ال يعني بالضرورة ثبوت فكرة أن  معاوية أمر بكتابتها، طالما  ضوعةاألحاديث المو

ال  تماالت يسقط بها االستدالل ، وهذا ممانص واضح وصريح في إثبات هذه الدعوى، فكلها اح

، ومن جانب آخر فإن  األحاديث التي وضعها الشيعة في مدح آل البيت يصح في ميزان النقد العلمي

 ؟.معاوية بوضعها أيضا! نظيراتها كثيرا، فهل أمرَ  تفوي

انتشرت في تلك الفترة بشكل عام وال نستطيع أن قد ظاهرة  كان الوضع إن  يمكن القول ب

ال  نكون قد جانبنا الصواب، سيما وأن ه ما من وإ لشخص بذاته نحم ل تبعاتها ومسؤولية ابتداعها
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عاء، وبناء عليه فإن  الجزم بها دالئل موث قة وصحيحة تشير ولو حتى عابراً  إلى مثل هذا االد 

 .مغالطة كبرى

 الدينية عند العب اسيين المسوغات أن   بعض الحداثيينالعصر العباسي يرى وباالنتقال إلى 

األحاديث  هذه النبي صلى َّللا عليه وسلم ، وقد كتبت إلى أحاديث تتعلي بعم   تستند لتسويغ سلطتهم

دين األمويين وتثبت حي العباسيين في الخالفة وهذا ما يجعلها ـ، ألن ها تُ من وجهة نظر العباسيين

 .1مشكوكا  في صحتها

يُت بني َمْرَواَن قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم : ": ومن أمثلة التي ساقها على ذلك أُر 

ي َفَساَءن ي َذل َك ، َوَرأَْيُت بني اْلَعبَّاس  َيَتعَ  5َيَتَعاَوُرونَ  ْنَبر  ن ي َذل كَ م  ي ، َفَسرَّ ْنَبر  ، وحديث 3"اَوُروَن م 

الرسول : صلى َّللا عليه وسلم: "ليكونن من ولد العباس ملوك يلون أمر أمتي ، يعز َّللا تعالى بهم 

 .1الدين"

أقول: إن  هذه من األمور التي ال يختلف عليها أهل الحديث، وهي من األمور التي تسجل 

لى ذلك وأحصوا الروايات الموضوعة في هذا الشأن وتتبعوا الوضاعين لهم ال عليهم ، فقد تنب هوا إ

والكذابين وفضحوا أمرهم ، وأصبح ذلك من األمور البديهية المعروفة والمدروسة في علوم 

 .الحديث

التسليم بأن  نستطيعومع أن  السياسة لعبت دورا دقيقا وخطيرا في تلك المرحلة إال أننا ال 

لصالحه، أو لتبرير مشروعية  أمر أمرا مباشرا بوضع أحاديثراء كان قد أيا من الخلفاء واألم

حكمه لعدم وجود أي نص يؤكد ذلك، وقد يكون هذا من عمل األتباع ومن كان سيستفيد من وضع 

 تلك األحاديث.

                                                           
1

،  18:28 - 1/  3/  2114 - ،221العدد: -الحوار المتمدن أنظر: مجيد ابراهيم خليل، تبريرات العباسيين لتولي الخالفة، موقع

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=126586 

2
 أنظر:ابنمنظور،لسانالعرب،مادة)عور(..ُدَخلَفهآخرَمَضىواح َيَتعاَوُرون:َيْختلفونوَيَتناوُبونكلَّما

3
. واإلسناد من 381، ص،2. ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج،218والهيثمي، مجمع الزوائد، ح .1811الطبراني، الكبير، حرواه:  

، قال عنه أبو حاتم : ن ربيعة وهو متروكيزيد ب والحديث متروك، فيه  .األشعث الصنعاني عن ثوبان يأبعن زيد بن ربيعة طريق: ي

" )ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، وفى روايته عن أبى األشعث عن ثوبان تخليط كثير ،واهي الحديث ،منكر الحديث ،ضعيف الحديث"

1/221.) 

8
 عن عمر بن راشد الحبارييق واإلسناد من طر .824ابن الجوزي، العلل المتناهية، ح. و،12، ص1رواه: أبو نعيم، حلية األولياء، ج 

أبو  عنه قال، به. والحديث متروك ، فيه عمر بن راشد عن جابر بن عبد هللا عن عمرو بن دينار عن أبيه  عبد هللا بن محمد بن صالح

الحديث على  لم يكن مرضيا وكان يتهم بوضع ،كان ضعيفا :قال الدارقطني. ومنكر الحديث :وقال العقيلي .وجدت حديثه كذبا وزورا :حاتم

 (8/313. أنظر األقوال: )ابن حجر، لسان الميزان، الثقات
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 المجتمع باختالف ملله ونحله. "وضع الحديث" ضرورة لحل مشكالت المطلب الثاني:

ل اإلمبراطوري في العالم اإلسالمي كان له انعكاساته على يرى جمال البن ا أن  ال تحو 

عملية التحديث، وهذه االنعكاسات بدأت من حيث الفتوحات اإلسالمية، وألن ها كانت فتوحات 

حضارية تحمل )الكتاب والميزان( بحيث ات سمت برحمة غير معهودة وسماحة لم توجد من قبل 

مت البالد المفتوحة شعوبها محافظـًة على األديار والرهبان، ورا غبًة في تقب ل اآلخر، حينها قد 

اإلسالمي فبرز من بين هؤالء الموالي أغلبية الفقهاء ، وأغلبي ة  المجتمعالتي اندمجت في 

ثين ؛ لذا فإن  ية بال منازعد العربسي   سيبويه اللغة العربية بحيث أصبح وبرعوا في ،المحد 

ركة مزاوجة في العالم ما بين الشعوب الغالبة والشعوب الفتوحات اإلسالمية قامت بأعظم ح

المغلوبة، فأصبح المجتمع اإلسالمي يعيش في "فوضى خال قة" تسمح لكل صاحب فكر بجانب من 

ية بحيث يمكن أن تظهر "الجبرية"، و"المرجئة" جنبا إلى جنب  مع "القدرية" جنباً إلى جنب الحر 

 .1"السن ة"مع ب "الخوارج"، و"الشيعة" جنبا إلى جنمع 

ل اإلمبراطوري من وجهة نظر البنا ال محل للخالف عليه، بل هو ويقول "  وإن كان التحو 

يعكس حقيقة الحضارة اإلسالمية، إال  أن  ما ذهب إليه البن ا تالياً يمكن أن يندرج تحت بند 

ل اإل الخطورة، إذ يقول " إن   اقض بحيث فرض مبراطوري كان له من التعدد والكثرة والتنالتحو 

، ذلك أن  هذا المجتمع رغم المجتمع، وكان من هذه الضرورات )وضع الحديث( ضروراته على

إسالمي، الشرعية فيه هي الشرعية  مجتمع وانعطافاته وانحرافاته ومذهبياته امتداداتهكل 

دت القضايا والمشكالت الناتجة من االهتمامات ا ا تعد  دة اإلسالمية هي شرعية القرآن، ولم  لمتعد 

ة لضبطها على أساس شرعي، واألساس الشرعي هو القرآن، ولكن  للناس كان هناك حاجة ماس 

القرآن ال يعالج التفاصيل ، ولكن الكليات، ولم يكن المناخ يسمح باستخالص األحكام الفرعية من 

تمع المدينة الساذج ، ولكن  السن ة كانت عاجزة ألن ها كانت سن ة مجرآن نفسه، فهذا ما تول ته السن ةالق

الذي ال يعرف العواصم الكبرى بماليينها من مختلف الجنسيات والمستويات ، فلم تسعفهم السنة 

 .5"التي توارثوها عن المدينة

وإيجاد قانون كان الحاكم في حاجة إلى تقنين الشريعة، ويواصل البن ا حجته فيقول: " 

جتهاد واالكتفاء بالمذاهب األربعة، إال  أن  هذ يسري على الجميع ويريحه، لذلك تم إغالي باب اال

ة هي استكشاف األحاديث بأي طريقة ؛  األمر لم يحل مشكلة عند الحاكم، فأصبحت القضية الملح 
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فانبعث لهذه المهمة مجموعة من العلماء جعلوا هدفهم استكشاف األحاديث بأي طريقة والجري 

يكن كافيا، فكان الحل الوحيد هو وضع وراءها وركوب الصعب والذلول، وما وجدوه لم 

 .1"األحاديث

مبراطوري بماليينه يحتاج إلى أحكام مقننة تحقي مقتضيات الدولة هذا المجتمع اإلف" 

ال يقبل المعارضة، قد فتح الباب اإلمبراطورية، وكان نظام الحكم الذي فرض ديكتاتورية سياسي ة 

ها تشغل الناس عن محاسبة الحاكم، ن ه رأى أن  على مصراعيه لهذه الملل والنحل والمذاهب وكأ

لذلك فإنه تقب ل الحريات المذهبية، ولكن ه في الوقت نفسه كان بحاجة إلى قوانين تخرس المعارضة 

باسم الدين، فكان البد  للفقهاء أن يحقق وا هذا للحاكم كائنا من كان، فوضعوا من األحاديث التي 

 .5"تضمن له ذلك

د على حج  ع منوفي الر   مفهوم "الوضع في الحديث" ج البن ا يمكن القول بأن ه قد وس 

ً ومفرطاً في العمومي ة حتى ليصح  القول فيه إن ه أراد أن يشمل كل  ،أي الوضع ؛توسيعاً مخال 

هي  ووفقا لرؤيته، فاألحاديث النبوية بالمجمل ؛اتها!أحاديث السن ة النبوية باختالف موضوع

ا ال السلطان" لحل مشكالت المجتمع المختلفة، والقليل الذي صح  منهمختلقة بناء على رغبة "

 هموم ألن  سنة مجتمع المدينة الساذج ال تعرف "سالميةاالمبراطورية اإل"يصلح لحل مشكالت 

 !.بحسبه العواصم الكبرى

والذي ال  د ما هو الجزء غير الصالح من السنةجمال البن ا أن يحد  ب من األحرى كان  

إال  أن ه قد تركه هكذا على عموميته دون تحديد  للتعاطي مع ظروف العواصم الكبيرة، هيحسن مع

أو تخصيص ألن  ترك األحكام على إطالقها أسهل من تقييدها بضوابط مقنن ة، فهو لم يقل لنا ما 

ية اإلسالمية وتاهت في البحث عن الذي فات المجتمعات اإلسالمي ة في ظل الحضارة العرب

حتى عجزت عن ذلك، أضف إلى هذا أن ه تناسى أن  هذه السن ة هي التي استوعبت  جابات لهإ

شرحت السن ة هذه هي التي بشروحاتها وتفصيالتها دستور الحضارة اإلسالمية القرآن الكريم، ف

لت الكثير من ن كان الرسول، صل ى أحكامه ، ووضحت معاني آياته ، وإ المبهم من القرآن وفص 

قد أسس  لنا نواة الدولة اإلسالمية بالقرآن الكريم وبسن ته الشريفة ، فذلك ليبي ن لنا  َّللا عليه وسلم،

قدرة هذا التشريع )القرآن الكريم والسن ة( على تطوير هذه الدولة والتماشي مع معطيات المجتمع 

 تطبيي هذا التشريع. تمع الصغير فياألكبر طالما نجح المج
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لم يسمح باستخالص األحكام الفرعية من القرآن "نا أن ه إن  المناخ الذي يرى جمال الب 

هو ذاته المناخ الذي ازدهرت فيه العلوم وحركة التأليف والتصنيف في جميع المجاالت  1"الكريم

، وهو المناخ ال سيما العلوم الشرعية، وهو ذاته المناخ الذي انتشرت فيه المذاهب الفقهية المتعددة 

ةهـ(، 501لفقه على يد الشافعي )تالذي وضع فيه علم أصول ا أن  المناخ لم يسمح  فحج 

ةباستخالص األحكام الفرعية لذلك لجأووا إلى وضع الحديث بعيدة جدا عن الواقع الفعلي  ، حج 

 للدولة اإلسالمية ال سيما في تلك الفترة.

فمجرد ، اكما يزعم البن   إن  اتخاذ الدولة لمذهب فقهي معي ن ال يعني إغالي باب االجتهاد 

ولو كان ذلك ضمن شروط  ،لالجتهاد في كل ما يستجد اً استمرار وجود مذهب فقهي بحد ذاته يعد  

أن   كان كفيال في حل مشكالت المجتمع؛  فيذهب إلىلكن البنا ال يرى أن  ذلك وأحكام المذهب، 

ل تلك جديدة بأي طريقة ممكنة تكفل له ح ديثالحاكم بعث علماء الحديث ليستكشفوا له أحا

المشكالت المعضلة في المجتمع التي ال يستطيع الفقه اإلسالمي حلها إلى درجة أن هم اضطروا إلى 

 . 5، بحسب رؤية البن اأن يضعوا له األحاديث

عندما  تحديداإن  بواعث التصنيف والجمع عند علماء الحديث في تلك الفترة بالذات و

، ولم يرد أن  "السلطان" صية بالمقام األولكانت بواعث شخ نتحدث عن أصحاب الكتب الستة ،

اً منهم باالرتحال في طلب الحديث والكتابة  ، لذلك ركبوا الصعب والذلول  فيه والتصنيفأمر أي 

اً للوضاعين والكذابين وال ضعفاء من التطاول على السن ة وجروا وراء األحاديث ليضعوا حد 

حداثيون ذلك لعاب عليهم ال بذلك الجهدموا فتراء عليها، ولو أن  علماء الحديث لم يقوواال

ة اإلسالمية فيما بعد!. التراثالتفريط وتضييع وات هموهم ب  اإلسالمي الذي كانت ستستفيد منه األم 
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المبحث الرابع: دعوى القول أن تمكين أهل الحديث في عهد المتوكل أّدى إلى تحجيم العقل 

 المسلم.

الدعوى لها عالقة بالتاريخ اإلسالمي التي لسن ة النبوية الجديدة في مجال امن الدعاوى  

في إصداره الجديد "من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث" والتي  1التي أثارها جورج طرابيشي

يرى فيها أن  تمكين أهل الحديث في عهد المتوكل بعد مرورهم بمحنة خلي القرآن الشهيرة على 

هذا الحدث يعتبر مرحلة ظالمية في تاريخ الحديث  لهم م جاء المتوكل لينتصريد المأمون، ث

ى من وجهة نظره إلى تحجيم العقل المسلم.  والذي أد 

، ثم أبي ن العقلية المنهجية عند علماء الحديث التي تدل سعة وسأعرض تاليا لهذه الدعوى 

صافية بغض النظر العقل المسلم وقدرته العالية على الحفاظ على السن ة النبوية عبر التاريخ نقية 

 عن التحوالت السياسي ة.

 وذلك عن طريي مطلبين: 

 المطلب األول: تباين واقع الرواية الحديثية بين عهدي المأمون والمتوكل. -

 المطلب الثاني: ثبوت منهجية نقد الرواية الحديثية في ظل التغيرات السياسي ة والتاريخية. -
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 حديثية بين عهدي المأمون والمتوكل.المطلب األول: تباين واقع الرواية ال

طرابيشي لفكرة جديدة في تاريخ الحديث النبوي، ويدلل عليها من خالل  جورج يؤسس

في تاريخ السن ة النبوي ة الواقع التاريخي في فترة القرن الثالث حيث يرى أن  المتوكل أحدث انقالبا 

لة خلي القرآن وهو بذلك أس س وأغلي الباب على مسأومك ن لهم حينما انتصر ألهل الحديث 

ر الحضاري القرآن والعقل ودخول الحضارة العربية اإلسالمية  وتغييب لعصور قادمة من التأخ 

 .1في ليل االنحطاط الطويل

ويرى طرابيشي أن  نجاح المتوكل في هذا العمل يعود لعدة أسباب، من ذلك أن  التضخم 

الثالث الهجري فصاعدا سب ب إشكالية مركزية في السكاني الهائل الذي عرفته بغداد في القرن 

ة على خلع خليفة  أت وألول مر  ة في هذه الفترة تجر  السياسة الداخلية للخالفة العب اسي ة، ألن  العام 

وهو المأمون وعلى مبايعة آخر هو إبراهيم بن المهدي ، وهي بذلك أصبحت قيمة ثابتة في 

ن كانت ومسألة خلي القرآن وإحسابها ، إيجابا أو سلبا،  اسية ال مناص من أن يحسبيالمعادلة الس

المأمون لها كان له في   أن  التوظيف العملي من قبلمن الوجهة النظرية ، اجتهادا معتزليا، إال  

اً، وفي هذا السياي جاءت مقولة المتوكل: "كانت الخلفاء قبلي تتعصب على  المقام األول بعداً عامي 

ألين لهم ليحب وني ويطيعوني"الرعية لتطيعها، وأنا 
5. 

من هذا المنظور، يرى طرابيشي أن  محنة خلي القرآن كانت مفتعلة وقد كان افتعالها 

في خدمة هدف استراتيجي وهو  "، وفي تعبير طرابيشي،خطة تكتيكية"مقصودا فهي مجرد 

من أصحاب  الصراع على قيادة العامة واستتباعها من خالل استتباع قادتها الذين كان جل هم

 .الحديث

إال  أن  طرابيشي لم يكن أول من ابتدع هذه الفكرة، بل سبقه إليها فهمي جدعان في كتابه 

ال يريد المأمون "المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في اإلسالم"، إذ أشار جدعان إلى أن  

ن ليس منكرا للحديث ألن  المأمو ،ثون فحسبأن يمتحن رجال الحديث ألنهم رجال أو علماء يحد  

وأن  الواحد منهم يحفظ ثالثة أحاديث أو أربعة ثم يلحي نفسه  ،أكفياء ه يعتقد أنهم غيرألن   ، بل

يتوجس خيفة منهم ويخشى  رغم ذلك فإنه"و على حد  زعم فهمي جدعان، ،3"بأهل الحديث

وإرادتهم  ناسة بصورة متصاعدة على أفئدة الخطرهم على العامة وقوتهم المتنامية المستحوذ
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تها ،ورغبتهم في )الرياسة(  ،1"وفي إمكان تحول هذه القوة إلى قوة ضاربة تدك أسس مملكته برم 

تكشيفهم  سوى لم يكنولذلك وكما يرى جدعان "فإن  غض المأمون من امتحان هؤالء )الرؤساء( 

يكون الملك إال  ها المأمون قوة ال يستهان بها والرهم وفضحه عند العامة، التي يعتبروإشهار أم

 .5"بها

إذ يمتحن أهل الحديث ممن كان يتوجس فيهم قلة الوالء والطاعة إن ما كان "والمأمون 

يتوسل بإجاباتهم في االمتحان إلى أن يسقطوا من أعين العامة فيظهر عندها بجالء أنهم ليسوا 

 .وذه في العامة، وهذا على حد  زعم جدعان سيكون انتصارا له وتوسيعا لنف3"ممن يوثي بدينه

أن  المحنة لم تكن موضع عرض من جانب المأمون وحده كممثل "ويضيف طرابيشي 

أعلى للسلطة السياسي ة، بل كانت أيضا موضع طلب من جانب بعض أهل الحديث الممث لين 

م العامة ، أي أن  مآل األمر وفقاً لمنظور 1"للسلطة الدينية، طمعا منهم في كسب الرهان على تزع 

والتنازع بين  ن وطرابيشي هو التنافس على فرض السيطرة والنفوذ على الشعبجدعا

 "السلطتين" السياسي ة والدينية على االستحواذ المطلي على الناس.

يذهب  إطار الحفاظ على الملك واتباع سياسة كسب قلوب العامةأي  هنفس اإلطاروفي 

 ايرة تماما لتلك التي ابتدعها المأمون؛جدعان إلى أن  المتوكل قد صنع لنفسه صورة مقابلة ومغ

فقد أدرك المتوكل أن "ظروف خالفته تتطلب إحداث توازنات جديدة تفرض )رفع اليد( عن تيار 

، فرفع المحنة وأعاد االعتبار إلى أهل 2أصحاب الحديث والسنة ومن تبعهم من العامة والعرب"

 .الحديث

سعى إلى استرضاء أهل الحديث بمن  وفي الوقت الذي يرى فيه طرابيشي أن  المتوكل

ثون باألحاديث التي فيها فيهم أحمد بن حنبل نفسه واإلغداي عليهم ورد اعتبارهم وجعله رد م يحد 

، يرى جدعان أن  6على المعتزلة والجهمية ، وتخلية كل من حبس في خلي القرآن في األمصار

نة أحمد بن حنبل" بما هو إمام أهل المتوكل رفع "محنة القول بخلي القرآن" لكنه لم يرفع "مح
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الحديث  أي القوة غير المباشرة التي تمثل سلطة في السلطة، فالمتوكل كف  عن إثارة أسئلة في 

ة الذين كان قد أصبح في  القرآن المخلوي أو القديم حتى ال يثير مشاعر أهل الحديث والسن ة والعام 

ة لهم ، لكن ه في الوقت نفسه كان يخش ، ى شخصية أحمد بن حنبل ومكانته عند العامة حاجة ماس 

لذلك ومنذ مطلع خالفة المتوكل كان على أحمد بن حنبل أن يلزم بيته وال يخرج إلى جمعة وال 

 .1إلى جماعة

الذي تمثل بإغالقه ملف و "االنقالب المتوكليما أطلي عليه طرابيشي "وبشكل عام فإن  

كان تسييد السنة، و ؤوالً بحسب رؤية طرابيشي عنكان مس ،خلي القرآن وبمنعه من الكالم فيه

ت إلى  اً واحد وأفول العقالنية العربية اإلسالمية ، وتغييب العقل  ،تغييب القرآنمن األسباب التي أد 

ا قاد إليه هذا األفول من انغالي ذهني وحضاري أنهى العصر الذهبي للحضارة العربية مو

 .5طويلاإلسالمية ليدخلها في ليل االنحطاط ال

 من أن   ، ممثلين بطرابيشي وجدعان،إن  ما يحاول بعض الحداثيين والمفك رين إبرازه

الستراتيجيات سياسي ة  تنتصار ألهل الحديث ، إن ما كانخلي القرآن" وما ترت ب عليها من ا"محنة 

؛ فما على ملكه وقمع من يحاول تهديده لتثبيت أركان ملكهم ، وأن  لكل خليفة أسلوبه في الحفاظ

، رى مدى عالقة العامة بأهل الحديث وحتى يزعزع ثقة الناس بهمليإال  حنة ملافتعال المأمون ل

ألهل  فانتصر الموازين لصالحه استطاع قلبالمتوكل وفي حين لم ينجح المأمون في ذلك، فإن  

هو إال  إال  أن ه يمكن القول بأن  كل ما سبي ما حافظ على ملكه، الحديث وجذب العامة إليه و

رات وقراءات تحليلية لتلك المواقف التاريخية تختلف من شخص آلخر ومن ناقد آلخر.  تصو 

نناالتاريخ بأحداثه وقصصه المختلفة ف  من رسم خطوط عريضة للماضي  وإن كان يمك 

ما كان  إال  أن هنستطيع من خاللها أن نستقرأ األحداث ونفهم األجواء العامة لما كان يحدث ، 

، لعوامل متعددة تختلف باختالف من مطلقاً  يعطينا الصورة األنقى واألصوب عما كانيصلح ل

، ومن هنا فإن  لخوتعليمه..إ حياتهفي أهدافه ومذهبه وأفكاره ويكتب التاريخ من حيث ميوله 

د راويها أو قاريئها،  وال شك أن  في الرواية الواحدة قد تتعدد وجهاتها وشروحاتها وتفسيراتها بتعد 

ا كان عم   لك مميزات عديدة بحيث نرى التاريخ من عيون مختلفة ونجمع الرأي والرأي اآلخرذ

ة، وليست نظرة دقيقة فاحصة في أن يعطينا نظرة عامة شاملكل ذلك كفيل و يحدث في الماضي

ما  هو وال بأس في ذلك ألن هذا االختالف ،مؤكدة ، لذلك لن نتفي على منظور واحد للماضي
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وواثي  ءة التاريخ متعة، لكن األهم من ذلك هو في عدم وضع تصور واحد وأكيديجعل في قرا

 دغياب النظرة النقدية لسند الرواية التاريخية عن ال سيما عند ،ما كان يجري في الماضيونهائي  ل

، فمثال يستدل طرابيشي على القوة العددية لعامة بغداد بقرائن أغلب المؤلفين في هذا المجال

حمد أن ه أنكر على الحارث م والتاريخ عن اإلمام أاية منقطعة ال سند لها في كتب التراجإحداها رو

فهجره فاختفى في داره في بغداد )لتعصب العامة ألحمد( ومات فيها  1المحاسبي خوضه في الكالم

 .5ولم يصل  عليه إال أربعة نفر

ديحه أو عن تلك التي لن أقف هنا ألدافع عن المتوكل وأحاول التنقيب عن روايات في م

تابة تقلل من قدر المأمون أو تتحدث عن فساد في شخصه أو أخالقه فكل ذلك لن يفيد الدفاع أو الك

ر لحال السن ة النبوية، وهذا ما يهم  هذه  العلمية الصحيحة، إن ما ما سأحاول فعله هو بناء تصو 

المي، أي محاولة الستقراء وضع الدراسة بطبيعة الحال، بالن ظر إلى مكانتها في المجتمع اإلس

السن ة النبوية في عهدي المأمون والمتوكل بالقياس إلى ما يفترض أن تكون حالها عليه في ظل 

ل  ناته.مجتمع إسالمي ال يزال اإلسالم يشك  ن الرئيسي من مكو   المكو 

فالسياسة  ،إن  أمر السياسة من أخطر وأصعب األمور في الحياة اليوميةيمكن القول ب

من أدي المجاالت التي يمكن أن يخوضها  فهيكفيلة في بناء حضارات وهدم أخرى في لحظات 

تؤدي في  اإلنسان لما فيها من تبدل وتغير محكومان برغبة كبيرة في التمسك بالسلطة والحكم

في مواجهة الدين أو المعتقد في سبيل الحفاظ على  ىولإلى أن تفرض كلمتها األحيان ن األكثير م

 طة .السل

محنة خلي القرآن واالنتصار ألهل الحديث مفتعالن من قبل المأمون  أن   فإذا ما سل منا

السن ة النبوية وواقعها، فبغض النظر عن أهداف  هو في هذا السياي ناوالمتوكل ، فإن  ما يهم  

ر إلى ة األموإعاد المتوكل السياسي ة من وراء االنتصار ألهل الحديث فما فعله المتوكل كان مجرد

فالن اس قد تعارفت على تناقل األحاديث النبوية بعد عصر النبوة، وعقدت لذلك األصلية؛  نصابها

النظر عن وجود الصحيح والضعيف والراوي الثقة والكذاب  قطعمجالس العلم والتحديث ب

ناس مسل ما به عند أففكرة تداول سنة رسول َّللا، صلى َّللا عليه وسلم، كان أمرا  ؛والصدوي

جاء على لسان الرسول، صلى َّللا عليه وسلم، في أي شأن من شؤون  حرصون على معرفة ماي
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حياتهم، وتآلفوا على سؤال أهل االختصاص عن ذلك ، والتفوا حول الصحابة والتابعين وأتباعهم 

فإن  ما حاول المتوكل فعله، بقطع النظر عن غاياته هذا ما كان مألوفا معروفا، فلمعرفة السنن، 

ياسي ة، ما هو إال  محاولة لتأكيد ما هو أصل على حساب ما هو طارئ، وتجذير ما هو مسل م به الس

بصرف النظر عن أهدافه  و، في الوقت الذي فشل فيه المأمون على حساب ما هو مفترض

وأن يحدث خلال في تراثهم وبنيتهم أيضاً، حينما حاول أن يفصل الناس عن واقعهم  السياسي ة

ا هو أصيل مكين إلى ما هو محض افتراءات وافتراضاتالفكرية وال لهم عم  ، عقائدية، وأن يحو 

وله أن يفشل في ذلك ألن ه حارب العامة في شأن ديني خطير تعارفوا وتآلفوا عليه منذ زمن فما 

، ال سيما أنه أراد أن يجعل من فكر فرقة صغيرة ال تمثل شيئا كان من السهل أن ينجح في مسعاه

، بل أراد أن ، و ليس ذلك فحسبة وال المجتمع بشكل عام مذهبا أساسيا في الدولةعند العام

 ب.ذ  جن وعَ سَ ؛ فكان أن وامتحنهم فيه بل على الناس هذايفرض 

بون به، أي حوار حضاري هذاف ه شكل من إن   الذي ينتصر له الحداثيون، ويهلل ون ويرح 

دة النخبويةالمت الذي يفرض بقوة السلطة أشكال اإلرهاب الفكري ، التي ترى في نفسها منزلة فر 

تجهر في إمالء أفكارها ومعتقداتها على الناس فرضا، بل إنها تخالف ما أعلى من العامة، و

توارثوه، ويا ليتها تفعل ذلك من باب الحوار والبحث عن الحقيقة وتقب ل اآلخر، بل تفعله بالقوة 

ة وأساسي ة  واإلكراه والجبروت، وما انتصار الحداثيين لما فعله المأمون إال  ألن ه حارب فكره قار 

ولو أردنا موضعة ما قام به المأمون في صورته الحقيقية  من أفكار وروح اإلسالم الجوهرية،

وقمعا ومصادرة للرأي وللحريات، فإن ه ال يعدو أن  يكون، ووفقا لرؤية معاصرة، إال  انتهاكا 

ة السلطةوإ الحاكمة على العوام وبعيد كل البعد عن الحضارة والحرية  رهاباً فكرياً ممارسا بقو 

 .1والحداثة
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 الثاني: ثبوت منهجية نقد الرواية الحديثية في ظل التغيرات السياسة والتاريخية. بالمطل

، إن  محاوالت الحداثيين في مراجعة التراث الستنباط فكرة أن  السن ة ال يجب أن تكون 

نسان عبارة عن آلة تتحرك العقل المسلم عن العمل، فيصبح اإل بيووجودها مدعاة للتخلف وتغي

بالنصوص ال يستطيع العيش خارجها، محاوالت عقيمة تكشف عن نوايا واضحة لهدم الدين فقط، 

عون من محاوالت لتنقية التراث وتحرير العقل المسلم من قيوده وأهم هذه القيود  وليس كما يد 

النص أن  الحداثيين هم من يستخدمون العقل في فهم  فرضعندهم هي نصوص السن ة، على 

 .!هونقد

أين استخدام العقل في التأكد من صحة النص الذي يفرض نفسه، والتساؤل الهام هنا،  

، أين استخدام العقل وهو غائب تماما عن مناهج الحداثيين وثبوته ليحسن استخدامه في االستدالل

بالضعف  الحكم عليها تصح في ميزان النقد الحديثي وفي اتخاذ بعض النصوص الحديثية التي ال

 ما زالوا يستخدمونها حجة على أهل الحديث!.، بل إن هم والوهن

في قراءة تاريخ الحديث النبوي قراءة سطحية بعيدة عن الفهم العميي أين استخدام العقل  

المتخصص لمؤلفات  لمنهج المحدثين الدقيي في الدراسة والنقد والعرض والتحليل، إن  القارئ

وهو  ين الذي ال يكاد يتعرضون له بنقد،الحداثيين يلحظ فجوة واسعة في فهمهم لمنهج المحدث

طن الضعف في األولى منهم بالدراسة والفهم واالضطالع ثم النقد وبيان مواطن الزلل أو موا

 من نصوص تعليقات علىنقد وليست مجرد كتابة فالمناهج هي التي تُ  المنهج إن وجدوا ذلك؛

 راث.الت

فقد كان من الواضح عدم فهم جورج طرابيشي لمنهج النقد والجرح والتعديل عند 

نال قدرا كبيرا من  يبي ن أن هعند حديثه عن أحمد بن حنبل و، ويظهر ذلك المحدثين فهماً دقيقاً 

دى ، وعرض ألمثلة من بعض اآلثار تبي ن م-تطويبال–التقديس عند أهل السنة  والذي أسماه 

 :تقديس أهل السن ة ألحمد، ومالحظ على منهجه اآلتي

سرد مجموعة للتعديل فقام ب 1سالم الفقهيفي اإل امعتمد امعيار "المنامات" يبي ن طرابيشي أن   -

، كتلك التي يقول 5من اآلثار عن أشخاص يمدحون أحمد بن حنبل وفقا لما رأوه في مناماتهم

ار:  في المنام فسألته: أخبرني عن أحمد بن حنبل، قال: رأيت الخضر عليه السالم "فيها عم 

                                                           
1

 .،81أنظر: جورج طرابيشي، من أسالم القرآن إلى اسالم الحديث، ص

2
 .814المصدر السابق، ص 
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يي وال أدري كيف اعتبر طرابيشي أن المنامات معيار معتمد عند أهل السن ة في التعديل  .1"صد 

، إن  المنامات ال قيمة لها في تقويم الرجال، ووجودها في كتب التراجم ال يعني أو في التجريح

جريح؛ فكثيرا ما يسرد المصنف ما سمع من آثار عن بالضرورة اعتمادها في التوثيي أو الت

ل بناء على المنامات، فهي ال تعتبر  ح الراوي أو ُيَعد  الراوي وال يلتزم الصحة بداية، وال يجر 

 في علوم الحديث مطلقا.معيارا 

وا تلك القصة على أن الحنابلة لف ق بناء على 5حمد بن حنبلإيراده لقصة تبرك الشافعي بقميص أ -

: "أن  هذه الحكاية المفرطة في  تعقيبا على القصة الغريب فيما يقولهالشافعي، لكن   لسان

ط ممن رواها وممن عجائبيتها حملت على محمل التصديي التام من دون أن يتساءل أحد ق

ثم استثنى من  ،3..."قبل وقوعها بعشرين سنة سمعها كيف أمكن للشافعي أن يتنبأ بمحنة القرآن

االمام الذهبي في استثناء محدود فهو بنظر طرابيشي لم يطعن في  1الحواشيحكمه في إحدى 

الحكاية نفسها ولم يشكك تشكيكا صريحا في صحتها بل أنكر فقط أن يكون الربيع بن سليمان 

 . 2المرادي هو رسول الشافعي إلى أحمد بن حنبل

ثين، فهو يرى أن  تناقل الرواية  إن  هذا يشير إلى عدم تعم ي طرابيشي في مناهج المحد 

دون وجود من يتساءل عنها ذاك يعني أن ها حملت محمل التصديي التام!. إن  أبرز قاعدة في 

ثين هي قاعدة "من أسند لك فقد أحالك" لذلك ال يعني ورود القصة وتناقلها بين كتب  كتب المحد 

ثين أن ها محمولة على التصديي، ال سيما في مصن فات من لم يلتزم  ة واكتفى بجمع المحد  ح  بالص 

ما ورد في المسألة بذكر اإلسناد، وترك للقارئ الحكم، وهذا من بديهيات قواعد القراءة في 

ة تبرك الشافعي بقميص أحمدكتب الحديث القديمة ففي إحدى أسانيدها  6، وبالرجوع إلى قص 

                                                           
1
 .187،ص9أبونعيم،حليةاألولياء،ج

2
 الدين السبكي، طبقات  . تاج211، مناقب أحمد بن حنبل، ص. ابن الجوزي311، ص2ابن عساكر، تاريخ دمشق، جأنظرالقصة:

وسيأتي التعليق عليها. .،2، ص2الشافعية، ج

3
 .214المصدر السابق، ص

8
 .214، ص2،حاشية  أنظر: المصدر السابق،

2
 المصدر السابق.

2
قال الربيع: "إن الشافعي خرج إلى مصر وأنا معه فقال لي: يا ربيع، خذ كتابي هذا وامض به، وسلمه إلى أبي عبد هللا أحمد بن حنبل، 

. فلما انفتل من المحراب وائتني بالجواب. قال الربيع: فدخلت بغداد، ومعي الكتاب، فلقيت أحمد بن حنبل صالة الصبح، فصليت معه الفجر

سلمت إليه الكتاب وقلت له: هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر، فقال أحمد: نظرت فيه؟ قلت: ال، فكسر أبو عبد هللا الختم، وقرأ الكتاب، 

ال له: اكتب إلى أبي عبد فتغرغرت عيناه بالدموع فقلت: إيش فيه يا أبا عبد هللا؟! قال: يذكر أنه رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في النوم فق

قال  هللا أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السالم وقل: إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فال تجبهم، فسيرفع هللا لك علماً إلى يوم القيامة.

ب، فسلمته إلى الربيع: فقلت: البشارة، فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده ودفعه إلي فأخذته، وخرجت إلى مصر، وأخذت جواب الكتا
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بقية األسانيد ، وباقي الرجال في 1محمد بن الحسين أبو عبدالرحمن السلمي وهو متهم بالوضع

لم يترجم لهم وهم غير معروفين ، أضف إلى ذلك قول الذهبي أنه لم يصح أن الشافعي بعث 

 .5الربيع بن سليمان بكتابه إلى بغداد مما يشير إلى عدم صحة الرواية

لتطري شخص المتوكل باالعتماد على الروايات التاريخية دون ا طرابيشي نقدوفي سياي آخر ي -

والشراب والطرب والمجون، ويقول  نه كان منهمكا في الملذاتواية فقال إإلى مدى صحة الر

وا المتوكل من كبار خلفاء اإلسالم، ثم أورد مع هذا كله لم يتردد أصحاب الحديث أن يعد   ه ون  إ

مجموعة من اآلثار في مديح المتوكل عبارة عن منامات أيضا يعتقد أن أصحاب الحديث قد 

في التوثيي  تعتبروقد ذكرت سابقا أن  المنامات ال  .3مناب المعجزات برعوا في توظيفها لتنوب

والتجريح عند علماء الحديث، قد تذكر لالستئناس فقط في معرض االقوال الناقدة للراوي وال 

ل عليها أبدا في التجريح والتعديل.  يعو 

ضعيفة ال نستطيع أن نعيب على التراث اإلسالمي وجود أعداد ضخمة من األحاديث ال 

والموضوعة وأحاديث تمتدح الخلفاء واألمراء وتحكي عن ضعفها وكذبها من سياقها، بل هذا ينم 

اظ قديما مع بيان ضعفه وكذبه واالحتف اً عن نقاء العقلية الحديثية وشفافيتها بعرض ما كان موجود

الحديثية كانت العقلية فلو  به ليبقى متداوال عبر التاريخ ومجاالً مفتوحاً للمراجعة والنقد والدراسة،

 بنصوص كانت ستؤخذ لالحتجاج ضدها، تدوين السن ة لما احتفظت تخفي نوايا سيئة في مسألة

ل من األحاديث الضعيفة والموضوعة، وإن ما هذا يدل على وألخفت من التراث هذا الكم الهائ

والتمييز الدقيي للصحيح األمانة العملية، وعلى الثقة الكاملة بالمنهج القائم على الصدي والصرامة 

 من غيره.

على تطوير  مع الحرص إن  ثبات منهجية نقد الرواية الحديثية عبر الزمن ، والعمل الدائم 

، واستعراض مناهج العلماء المختلفة المتشددة والمتساهلة في النقد هذا المنهج والتصنيف فيه 

والدقيقة في مجال علم الرجال ومؤلفاتهم الواسعة  تصحيح والتضعيف والحكم على الرواةوال

والنقد الدائم لها، والنقاش العلمي بين علماء الحديث واالجتهادات المختلفة من قبلهم في والطبقات 

                                                                                                                                                                         
 الشافعي، فقال لي الشافعي: يا ربيع، إيش الذي دفع إليك؟ قلت: القميص الذي يلي جلده. قال الشافعي: ليس نفجعك به ولكن بله وادفع إلي

. ابن الجوزي، مناقب أحمد بن حنبل، 311، ص2الماء ألتبرك به. وفي رواية: حتى أشركك فيه". أنظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج

 .،2، ص2. تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية، ج211ص

1
 . 3،8، ص2. ابن حجر، لسان الميزان، ج2،4، ص1أنظر: الذهبي، المغني في الضعفاء، ج

2
 .،24، ص12أنظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، ج

3
 .818أنظر: جورج طرابيشي، من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث، ص 
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لذي تحتاجه افهم النصوص والتعامل معها واستنباط ما يالئم مستجدات العصر منها كل ذلك هو 

وتطوير الفكر الحديثي بغية موضعة متطلبات أساسي ة للنهضة والتطور المجتمعات اإلسالمية 

ناً في ظل كل  ، ومحاولة فهم اإلسالم فهماً متمك  السن ة في مكانتها المالئمة في المجتمع اإلسالمي 

 المستجدات الحديثة.

إن  الفكر الذي ينبني على التراث وينبني على أساس فهم واقع الشخصية اإلسالمية  

ويدرس بغية التقدم،  ا، هو الفكر البن اء الذي يستقرئوحضارتها وتاريخها ومستقبلها وخصوصيته

ال الفكر الذي ينقد ويفتت ويحاصر وينتصر للهدم، ويهل ل للفتنة ويعود للماضي بغية الولوج من 

أي واقعة أو حادثة صغيرة كانت أم كبيرة ، صحيحة أو ضعيفة بهدف نسف التراث بدعاوى 

ر وتحرير العقل المسلم، دون التحرز ط والتثب ت من اآلراء والنقل، إال  أن ه يحسن  التحر  والتحو 

، فما جاء النقل إال  لينسجم مع منطي أن ه ال يوجد تعارض بين العقل والنقل القول في هذا المقام 

العقل وليستطيع هذا العقل النظر في النقل وتحليله وإبراز الهدف منه والعمل على تطبيقه على 

 ة الكريمة للجميع.أرض الواقع حتى يضمن الحيا

على فكرة نسف التراث الحديثي ومحوه من التاريخ بحجة أن ه سبب  إن  الحداثيين يرك زون 

ال يفهمون فيه الوقت الذي  المتراكمة ، في أخطاء المجتمعات ومبعثمشكلة األمة اإلسالمية في 

ود علماء الحديث، بل وال يكلفون أنفسهم عناء التدقيي في جه السن ة النبوية منهجية التعامل مع

أو ما هو صالح لالحتجاج  اً الراوي متروك أن أو اً أن يكون الحديث ضعيفحتى ال يعرفون معنى 

فهم أبجديات علوم فإن  استسهال الطعن في السنة على حساب بمعنى آخر  ؛وما هو غير ذلك

لى الجانب اآلخر، أن  وع بدو،بينما ي ،في السن ة النبوية وطريقة عملهم هو َديدن المشككين الحديث

محاصرتهم وتقليص تمددهم واردة وممكنة فيما لو أقيمت جهود مؤسساتية أو عامة تهتم  إمكان

 ،بنقل الثقافة الحديثية نقالً سهالً ومستساغاً للعامة، بل تجعل منها جزءا مهما من ثقافة المجتمع

، ث في التعامل مع السن ة النبويةيسهم في زيادة الوعي العام حول منهجية علماء الحدياألمر الذي 

يرفع من و  ،التي يصنعها الحداثيون ألنفسهم "المعرفية" إلى تقليص الهالةوهذا سيقود بدوره 

 عند العوام. وى الثقافة الحديثيةمست

بسهلة ،  تإن  المهمة الملقاة على عاتي أهل الحديث في هذا الزمن هي مهمة عظيمة وليس 

لدفاع عن السن ة النبوية ومواجهة طعونات الحداثيين ، ومن جانب آخر فمن جانب هم مطالبون با

بما  وتحديثها فيها وهو األهم ال بد من متابعة حركة تطور منهجية النقد الحديثي ومواصلة التجديد
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وبأسلوب جديد، ومتفاعلة مع كل خرى صر الحديث حتى تبقى صامدة لقرون أيتناسب وأدوات الع

 المتغيرات الحديثة.
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 الخاتمة:

 اآلتية: النتائج إلى الدراسة انتهت

الت تغيرات األولى الثالثة القرون شهدت .1  أثر لها كان عديدة مجاالت في ودقيقة كبيرة وتحو 

 .السياسي المجال رأسها وعلى اإلسالمي، المجتمع على بارز

 متغيرات عن بمعزل يعيش ال وفه وتغيراته محيطه مع يتفاعل إنسان األول المقام في الراوي .5

 مجتمعه. في السياسية الحياة

 الجزء وباألخص الراوي حياة من السياسي الجانب إلى تنب ههم في والتعديل الجرح علماء دق ة .3

 األمر "السلطان". ولي مع فيه يتعامل الذي

 لوقبو معه، والعمل عليه والدخول السلطان يتجنب كان من والتعديل الجرح علماء امتدح .1

عت وقد وعطاياه، جوائزه  معتزل السلطان، جوائز يقبل مثل: ال ذلك في عباراتهم تنو 

 بالسلطان. يختلط لم السلطان، يتجنب بشيء، السلطان من يتلب س لم للسلطان،

 تجريحهم أسباب جملة في بالسلطان عالقتهم دخلت الضعفاء الرواة من مجموعة هناك كان .2

 وغيرهم. الواقد بن ووعمر الفرخ، مثل: حفص وتضعيفهم

 فهناك العتزاله، المدح أو عمله في للدخول بالقدح السلطان مع العالقة اختزال يمكن ال .6

 كاإلمام مجالسه، على والتردد السلطان مناصحة في بأسا يروا لم الحديث أئم ة من مجموعة

 جرح. بأي العالقة هذه لهما تتسبب ولم ومالك، الزهري

 واألماكن األحوال مختلف في للدراسة قابلة تبقى التي المسائل نم بالسلطان الراوي عالقة .1

 معينة. بقاعدة فيها الجزم نستطيع وال للعرف تخضع التي المسائل من ألنها واألزمنة

دت في ذلك الوسائل شك ل السلطان جزءاً مهما في مسيرة الحفاظ على الرواية وضبطها،  .8 وتعد 

طلب  الخليفة من و ع رواية الموضوعات والمناكير، واألساليب مثل: التخويف بالسلطان لمن

ا بإحضار شاهد،   أو بسؤاله عنها، وامتحان الراوي.الراوي تأكيد صحة الرواية إم 

الفكرة األساسي ة عند الحداثيين هي في التشكيك في تدوين السن ة النبوية لذلك يحاولون دائما  .9

، ومن هذه األسباب ماله عالقة يكالبحث عن كل األسباب التي قد تؤدي إلى هذا التشك

بالسلطان مثل: دعوى القول بأن  عمل أبي بكر وعمر في منع التحديث وتحريي الصحف دليل 

على تحريم تدوين السن ة، ودعوى القول بأن  الحديث النبوي كان مرجعية لخدمة السلطة، 

ى إلى تحجيم ا  لعقل المسلم.ودعوى القول بأن  تمكين أهل الحديث في عهد المتوكل أد 
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ثبوت صحة روايات منع أبي بكر وعمر التحديث والتدوين مع أن ها ال تخلو  فرض على .10

بالخليفتين وال يصح أن يستدل بها من منقطعة وضعيفة إال أن ها تعبر عن اجتهادات خاصة 

 ون على "تحريم" تدوين السنة.الحداثيي  

ع الحداثييونكثيرا ما ي .11 حتى شمل عندهم كل األحاديث مفهوم الحديث الموضوع  من وس 

ثين هم الذين قاموا بتأليف هذه  ،بنظرهم ،النبوية ما صح  منها وما ضعف؛ فجماعة المحد 

 األحاديث وتدوينها بحسب طلب السلطان.

يلصي الحداثيون بدايات الوضع بعهد معاوية وبأمر منه ، وال توجد أي رواية صحيحة  .15

 عنه ابتدأ شأن الوضع وأمر بسب  علي ولعنه. أو ضعيفة تشير إلى أن  معاوية رضي َّللا

تبعاتها ومسؤولية الوضع ظاهرة انتشرت في تلك الفترة بشكل عام وال نستطيع أن نحم ل  .13

 ابتداعها لشخص بذاته وإال نكون قد جانبنا الصواب.

ل اإلمبراطوري في العالم اإلسالمي  كان له انعكاساته على  .11 يرى الحداثييون أن  التحو 

في المجتمع فرض على السلطان أن  ةلتحديث ألن  التعدد والتناقض والكثرة الحادثعملية ا

 يأمر المحدثين بوضع الحديث لحل مشكالت المجتمع.

إن  بواعث التصنيف والجمع عند علماء الحديث في تلك الفترة كانت بواعث شخصية  .12

ب والذلول ليضعوا دون أي أوامر من السلطان، ولقد ارتحلوا في طلب الحديث وركبوا الصع

 حدا للوضاعين والكذابين والضعفاء من التطاول على السنة.

إن  المناخ الذي يرى الحداثييون أن ه لم يسمح باستخالص األحكام الفرعية، هو المناخ ذاته  .16

الذي ازدهرت فيه العلوم وحركة التأليف والتصنيف ، وهو ذاته الذي انتشرت فيه المذاهب 

 ووضع فيه علم أصول الفقه.الفقهية المتعددة ، 

ثين في الدراسة والنقد والتحليل، لذلك ال  .11 يفتقر الحداثييون إلى الفهم العميي لمنهج المحد 

يكادون يتعرضون لمناهج المحدثين بنقد، وكان األحرى بهم أن يدرسوا المناهج وينقدوها ال 

 ية.أن يعيبوا على المحدثين وجود هذا التراث الغني من األحاديث النبو

وجود أعداد ضخمة من األحاديث الموضوعة والضعيفة التي تمتدح الخلفاء واألمراء ينم  .18

حتفاظ به ليبقى عن نقاء العقلية الحديثية وشفافيتها بعرض ما كان موجودا مع بيان حكمه واال

 يخ ومجاال مفتوحا للدراسة والنقد.متداوال عبر التار

في مسألة تدوين السنة لما احتفظت بنصوص  ئةلو كانت العقلية الحديثية تخفي نوايا سي .19

كانت ستؤخذ لالحتجاج ضدها وألخفت من التراث هذا الكم من األحاديث الضعيفة 

والموضوعة، فهذا يدل على األمانة العلمية وعلى الثقة الكاملة بالمنهج القائم على الصدي 

 والصرامة.
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، فهم مطالبون بالدفاع مة عظيمةالحديث في هذا العصر مه المهمة الملقاة على عاتي أهل .50

عن السنة النبوية ومواجهة طعونات الحداثيين ، ثم متابعة حركة التطور في منهجية النقد 

ها بما يتناسب وأدوات العصر الحديث حتى تبقى صامدة يثي لمواصلة التجديد فيها وتحديثالحد

 .لقرون أخرى وبأسلوب جديد ومتفاعلة مع كل المتغيرات الحديثة
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 التوصيات

 توصي الدراسة باألمور التالية:

بالحديث النبوي، لتعميي المعرفة بالواقع زيادة االهتمام بالدراسات التاريخية ذات العالقة  -

التاريخي الذي رافي الرواية الحديثية من كل الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ن من هذه الجوانب تاريخيا واستغاللها للطعن في الفكرية، فكثيرا ما يدخل الحداثيوو

 تاريخ الحديث النبوي.

نشر الثقافة الحديثية بين الناس، بإقامة ورشات أو دورات أو تصميم مناهج للجامعات أو  -

المدارس تبين أساسيات علوم الحديث ومناهج المحدثين فهذا يساعد في نشر الوعي 

 األفكار الحداثية عند العامة.الحديثي بين الناس ويقلل من فرص تفشي 

هم في تسهيل الدراسات هذا يسالرواية الحديثية ، فكتابة التاريخ اإلسالمي من منظور  -

 بحاث التاريخية الحديثية.واأل

"العالقة بين السلطان والراوي" وهو  هو نواة لدراسة المجال السياسي تحديداً  هذا البحث -

لعالقة الوثيقة دائما بين تكمن في ا يته الكبيرةأهمالتطوير، وطالع ومن االيحتاج لمزيد 

 .المختلفةالسياسة والعلوم 
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 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم -

 .دار الجيل: بيروت، 11ط تاريخ االسالم،،  (1996) حسن ،ابراهيم -

  ية الحديث بين الواقع واألسطورة،، روا(5010) محمد إسماعيل، سامح -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=209632 

مجلد،  5 ،1ط ،ميين واختالف المصلّينمقاالت اإلسال، هـ(330)تأبو الحسن  ،األشعري -

 .1990 بيروت، ،  المكتبة العصرية،(محمد محي الدين :تحقيي)

 .دار النفائسجزء، بيروت: 5 ،1، طالوضع في الحديث (،5001) عمر سليمان األشقر، -

، حلية األولياء وطبقات األصفياءهـ(،  130أبو نعيم أحمد بن عبدَّللا بن أحمد )ت ،األصبهاني -

 هـ.1102بيروت، ،  ، دار الكتاب العربيمجلدات،   10، 1ط

بيروت: ، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، (1995) األعظمي، محمد مصطفى -

 .المكتب اإلسالمي

تحقيي: ) مجلدات، 9، 1ط العقد الفريد،، هـ(358)تأحمد بن محمد ابن عبد ربه  ،االندلسي -

 .1983 ت،بيرو ، دار الكتب العلمية،(مفيد قميحة

مجلدات،  2، 1ط ،الفصل في الملل واألهواء والنحل،  هـ(381)ت علي بن حزم األندلسي، -

 .1998 بيروت، دار الجيل، )تحقيي: محمد ابراهيم نصر(،

تحقيي: مصطفى ) مجلدات، 9، 1ط ،التاريخ الكبيرهـ(، 526)ت سماعيلمحمد بن إ ،البخاري -

 .5001، بيروت، دار الكتب العلمية، (عطا

تحقيي: مجلدات، )9، 1، طالجامع المسند الصحيحهـ(، 526)ت سماعيلمحمد بن إ ،لبخاريا -

 هـ.1155، بيروت، دار طوي النجاة، ( محمد الناصر

، (تحقيي: شرف الدين أحمدمجلدات، )9، 1ط، الثقات، هـ(321)تمحمد بن حبان  البستي، -

 .1912، بيروت دار الفكر،

، (تحقيي: محمود زايدمجلدات ، )3، 1ط، المجروحين، هـ(321)تمحمد بن حبان  البستي،  -

 هـ.1396، حلب، دار الوعي

 مجلد،1، 1ط ،الفرق بين الفرقهـ(، 159أبو منصور عبد القاهر بن طاهر )ت ،البغدادي -

 .1988، القاهرة، ، مكتبة ابن سينا(تحقيي: محمد الخشت)

تحقيي: مجلد، )1، 5ط، تقييد العلمهـ(،  163)ت الخطيب أحمد بن عبدالمجيد ،البغدادي -

 .1911، الكتب العلمية، بيروت، دار (يوسف العش

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%C7%E3%CD+%E3%CD%E3%CF+%C5%D3%E3%C7%DA%ED%E1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=209632
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=209632
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، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعهـ(، 163)ت الخطيب أحمد بن عبدالمجيد ،البغدادي -

 هـ.1103الرياض، ، ، مكتبة المعارف(تحقيي: محمود طحانمجلد، )5، 1ط

تحقيي: مجلد، )51، 1ط، يخ بغدادتارهـ(، 163)ت الخطيب أحمد بن عبدالمجيد ،البغدادي -

 .1991، دار الكتب العلمية، بيروت،(مصطفى عطا

مجلد، )تحقيي: عبدَّللا 5، 1ط ،فتوح البلدانهـ(، 591أحمد بن يحيى أبو الحسن )ت ،البالذري -

 .1901القاهرة، ، أنيس الطباع(، 

فؤاد  :تحقيي، )مجلد1، 5ط فضل اإلعتزال وطبقات المعتزلة، ،هـ(319أبو القاسم )ت ،البلخي -

 .1986، تونس، الدار التونسية للنشر (،سيد

ا -  .  دار الشروي :مصر، 1، طجناية قبيلة حدثنا،  (5010) جمال ،البن 

تحقيي: بشار عواد ) مجلدات،6، 1ط ،السننهـ(، 519الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى ) -

 .1998بيروت، ، ، دار الغرب االسالمي(معروف

، دار الكتب العلمية مجلد،1، 1ط ،الحسبة في االسالم هـ(،158)ت الحليمأحمد بن عبد  ،تيمية -

 .1991بيروت، 

المنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل  هـ(،158)ت أحمد بن عبد الحليم ،تيمية -

الرئاسة العلمية للبحوث ، (محب الدين الخطيب :تحقييجزء، )1، 3، طالرفض واالعتزال

 هـ.1113الرياض، ، واالفتاء، 

تحقيي ) أجزاء، 9بال طبعة،  ،منهاج السنة النبوية، هـ(158)ت أحمد بن عبد الحليم ،تيمية -

 .1986 الرياض، ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،(محمد رشاد سالم

ألكتروني،  الصوارم المهرقة في جواب الصواعي المحرقة، كتاب ،التستري، نور َّللا -

http://www.shiaweb.org/books/sawarem_al-muhreqa/. 

، عمان: 1ط المحنة بحث في جدلية الديني والسياسي في االسالم، (،1989) فهمي جدعان، -

 .دار الشروي

 .مؤسسة الريان، بيروت: 1، طتحرير علوم الحديث، (5003)عبدَّللا  ،الجديع -

مجلدات، 8بال طبعة،  ،أسد الغابة  ،هـ(630ابن األثير )ت عزالدين أبي الحسن، الجزري -

 .1910)تحقيي: محمد إبراهيم البنا(، دار الشعب، القاهرة، 

مجلدات، 11 ،1ط ،الكامل في التاريخ، هـ(630ابن األثير )ت عزالدين أبي الحسن، الجزري -

 .1981 بيروت، علمية،، دار الكتب ال(تحقيي: ابو الفداء عبدَّللا القاضي)

شركة الطباعة  :السعودية، 1، طدراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين( ، 1986) جلي، أحمد -

 .العربية 

http://www.shiaweb.org/books/sawarem_al-muhreqa/
http://www.shiaweb.org/books/sawarem_al-muhreqa/
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 .5001دار ابن الهيثم، القاهرة،  مجلد،  5، 1ط الصحيح،هـ( ، 561)ت مسلم ،الحجاج -

 .للنشر األهلية: ، بيروت السياسة والمجتمع في عصر الراشدين، (1982)إبراهيم  ،حركات -

 الحكم في اإلسالم،، إضاءات على نظام (5006)حسن  ،الحسن -

http://grenc.com/a/Alhasan/show_Myarticle.cfm?id=2373. 

، 1ط ،الضعفاء والمتروكين،  هـ(291بن الجوزي )تأبو الفرج عبدالرحمن ، الحسن  وأب -

 .1986، بيروت، دار الكتب العلمية ،(تحقيي: عبدَّللا القاضي مجلدات، )3

مجلد، 5، 1ط، العلل المتناهية،  هـ(291بن الجوزي )تأبو الفرج عبدالرحمن ، الحسن  وأب -

 هـ.1103يروت، ، بليل الميس(، دار الكتب العلمية)تحقيي: خ

المنتظم في تاريخ الملوك ،  هـ(291بن الجوزي )تأبو الفرج عبدالرحمن ، الحسن  وأب -

، بيروت، دار الكتب العلمية، (القادر عطاتحقيي: مصطفى عبد مجلد، ) 19، 1ط، واألمم

1995. 

 مجلدات، 3، 1، طالموضوعات،  هـ(291بن الجوزي )تأبو الفرج عبدالرحمن ، الحسن  وأب -

 .1966المدينة المنورة، ،  ،عبدالرحمن عثمان(، المكتبة السلفية :)تحقيي

أحمد بن  مناقب االمام،  هـ(291بن الجوزي )تأبو الفرج عبدالرحمن ، الحسن  وأب -

 ، عمان.دار ابن خلدون مجلد،  1، 1ط،حنبل

، مكتبة التوحيد ، (سمير الزهيري حقيي:تمجلد، ) 5، 1، طالفتنهـ(، 559)ت نعيم  ،حماد -

 هـ.1115، القاهرة

تحقيي: وصي َّللا بن مجلدات، )1، 1، طالعلل ومعرفة الرجالهـ( ، 511)ت دأحم ،حنبل -

 .1988بيروت، ،  ،، المكتب االسالمي(محمد

مجلد، )تحقيي: شعيب األرناؤوط(، مكتبة 20، 1ط، المسندهـ( ، 511)ت دأحم ،حنبل -

 .5001بيروت، ، الرسالة

مجلدات،  1، 1ط، موسوعة أقوال اإلمام أحمد في الجرح والتعديل( ، هـ511)ت دأحم ،حنبل -

 هـ.1111بيروت، ، ، ، عالم الكتب(جمع وترتيب : السيد أبو المعاطي النوري)

، تبريرات العباسيين لتولي الخالفة،  (5008) جيد ابراهيمم، خليل -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=126586 

، الجزائر: دار الكتاب جزء5، 3ط، دول الخوارج والعلويين، ( 5001) بوزياني ،الدراجي -

 ربي.الع

مجلد، 1، 1، طتاريخ ابي زرعة، هـ(581)تأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو ،الدمشقي -

 . 1996، بيروتدار الكتب العلمية، )تحقيي: خليل عمران(، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=126586
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=126586
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 مجلدات، 1، 1ط ،تذكرة الحفاظ،  ،هـ(118)ت محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدينالذهبي  -

 هـ.1311عثمانية، ، دائرة المعارف ال(تحقيي: عبد الرحمن المعلمي)

الكاشف في معرفة من له رواية  ،هـ(118)ت محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدينالذهبي  -

جدة، للثقافة اإلسالمية،  ، دار القبلة(تحقيي : محمد عوامةمجلد، ) 5، 1، طفي الكتب الستة

1995. 

لمشاهير تاريخ اإلسالم ووفيات ا ،هـ(118)ت محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدينالذهبي  -

 .1981بيروت، ، ، دار الكتاب العربي(تحقيي: عمر تدمريمجلد، )23، 1ط واألعالم،

، 11ط، سير أعالم النبالء، هـ(118)ت محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدينالذهبي  -

 .1996، بيروت، ، مؤسسة الرسالة(تحقيي: شعيب األرناؤوطمجلد، )59

، ميزان االعتدال في نقد الرجال ،هـ(118ت) محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدينالذهبي  -

 .1992 بيروت، ، دار الكتب العلمية،(تحقيي: علي محمد عوضمجلدات، )1، 1ط

مصطفى  :تحقييمجلدات، ) 10، 1، طالجرح والتعديلهـ(، 351)ت الرازي ابن أبي حاتم -

 .5005، بيروت، دار الكتب العلمية، (عطا

سؤاالت البردعي ألبي زرعة  هـ(،561)تكريم أبو زرعة عبيد َّللا بن عبد ال ،الرازي -

 .5009القاهرة، ، ، ، الفاروي الحديثة(تحقيي: أبو عمر محمد بن عليجزء، )1، 1ط الرازي،

 .دار العلم للماليين بيروت: األعالم،، (5005)الزركلي، خير الدين -

 :قطر ،5، طاالستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري (،1983) محمود زقزوي، -

 .لمحاكم الشرعية والشؤون الدينيةرئاسة ا

تحقيي: محمد مجلدات، )1، 1ط، نصب الراية ألحاديث الهدايةالزيلعي، عبدَّللا بن يوسف،  -

 هـ.1321، دار الحديث، مصر، (البنوري

دار الرياض:  ،1، طالسنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي (،5000) مصطفى السباعي، -

 .الوراي

 10، 5ط ،طبقات الشافعيةهـ(، ، 111أبو نصر عبد الوهاب بن علي )تاج الدين  ،السبكي -

 .هـ1153هجر للطباعة والنشر، السعودية، ، (تحقيي: محمود الطناحي) مجلدات، 

مجلدات، )تحقيي: 1، 1ط السنن،هـ(،  512)ت أبو داود سليمان بن األشعثالسجستاني،  -

 .5015شعيب األرناؤوط(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود ، هـ(512)ت أبو داود سليمان بن األشعثستاني، السج -

المدينة المنورة، ، ، الجامعة اإلسالمية(تحقيي: محمد علي العمريجزء، )1، 1، طالسجستاني

 ،1919. 



123 
 

تحقيي: علي حسين ) مجلد،1، 5ط ،فتح المغيثهـ(،  905السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، ) -

 .5003السنة، القاهرة،  ، مكتبة(علي

تحقيي: إحسان مجلدات، )9 ،1ط  الطبقات الكبرى،هـ(، 530محمد بن سعد بن منيع) ،سعد  -

 .1968بيروت، ، ، دار صادر (عباس

تحقيي:  جزء، )1، 1ط ، األنسابهـ(،  265عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت ،السمعاني -

 .1965ثمانية، ، دائرة المعارف الع( عبدالرحمن المعلمي اليماني

محمد تحقيي: جزء، )1 ،1، طتاريخ الخلفاء، ، هـ(911)ت عبدالرحمن بن أبي بكر ،السيوطي -

 .1925مصر، ، ، مطبعة السعادة(محي الدين عبد الحميد

 ،الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعةهـ(، 911)ت عبدالرحمن بن أبي بكر ،السيوطي -

 .1912دار المعرفة،  مجلد،5، 5ط

، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، هـ(911)ت عبدالرحمن بن أبي بكر ،طيالسيو -

 هـ.1111،  دمشي ، دار الكلم الطيب،(حقيي: بديع اللحاممجلد، )ت5، 3ط

ما رواه األساطين في عدم المجيء إلى  ،هـ(911)ت عبدالرحمن بن أبي بكر ،السيوطي -

 .1991الصحابة للتراث، مصر، ، دار مجلد،) تحقيي: مجدي السيد(1، 1، طالسالطين

دار  ، لبنان:1ط االتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة، (،5015) غازي الشمري، -

 .النوادر 

 .الراية للتنمية، الرياض: 1، طالسياسية بين الصحابة،  (5001) محمد ،الشنقيطي -

، عاصرين، دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب الم (1989) محمد ،أبو شهبة -

 .القاهرة: مكتبة السنة

تحقيي: مجلد، )1، 5، طالملل والنحلهـ(، 218)ت أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ،الشهرستاني -

 .1995، دار الكتب العلمية، بيروت، ، (أحمد فهمي

الفوائد المجموعة في األحاديث هـ(، ، 1520محمد بن علي بن محمد)ت ،الشوكاني -

 .1992، بيروت، ، دار الكتب العلمية(المعلمي اليماني قيي:تحمجلد، ) 1، 1ط، الموضوعة

مجلدات، 1، 1ط، المصنف في األحاديث واآلثار، هـ(532)تعبدَّللا بن محمد ،شيبة وأب -

 هـ.1109، مكتبة الرشد، الرياض، (تحقيي: كمال يوسف الحوت)

 ت،مجلدا 10، 1ط ،المعجم األوسطهـ(، 360)ت سليمان بن أحمد بن أيوب ،الطبراني -

 .هـ1112القاهرة، ، ن، دار الحرمي(تحقيي: طاري بن عوض َّللا و عبد المحسن الحسيني)

تحقيي: مجلد، )5 ،1، طالمعجم الصغيرهـ(، 360)ت سليمان بن أحمد بن أيوب ،الطبراني -

 .1982محمد شكور أمرير، المكتب اإلسالمي ودار عمار، 
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تحقيي: مجلد، ) 50، 5، طم الكبيرالمعجهـ(، 360)ت سليمان بن أحمد بن أيوب ،الطبراني -

 .1983، الموصلحمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، 

تحقيي: مجلد، )11، 5ط تاريخ األمم والملوك،هـ(، 310أبو جعفر محمد بن جرير)ت ،الطبري -

 .1983 مصر، ،، دار المعارف(محمد إبراهيم

، 1ط ،أة المستأنفةمن اسالم القرآن إلى اسالم الحديث النش (5015) جورج طرابيشي، -

 .دار الساقي بيروت:

 .دار الفكر، سوريا: 3، طتاريخ خالفة بني أمية (، 1912) نبيه ،عاقل -

، 1ط، جامع بيان العلم وفضلههـ(، 163)ت أبو عمر يوسف بن عبدَّللا بن محمد ،عبد البر -

 .1991، الدمام، ألشبال الزهيري(، دار ابن الجوزي)تحقيي: أبو امجلد، 5

 كتاب الكتروني،  البدعة الكبرى الجهمية وفتنة خلي القرآن،، ي، محمود عبد الرزا -

www.alridwany.com. 

حمد  :تحقييجزء، )1 ،1ط اإليمان،، هـ(513)تمحمد بن يحيى بن أبي عمر ،العدني -

 .1986 الكويت، ، الدار السلفية،(الحربي

تحقيي: مجلد، ) 80، 1ط ،تاريخ دمشقهـ(، 211)ت أبو القاسم علي بن الحسن  ،عساكر -

 .1992 بيروت، ، دار الفكر،(محب الدين العمروي

، 1ط ،تهذيب التهذيب هـ( ، 825)ت بن حجر  ، شهاب الدين أحمد بن عليالعسقالني -

 .1981 بيروت،، دار الفكر مجلد، 11

، االصابة في تمييز الصحابةهـ( ، 825)ت بن حجر  ، شهاب الدين أحمد بن عليالعسقالني -

 هـ.1115، بيروت ، دار الجيل،(تحقيي: علي البجاوي) مجلدات،8، 1ط

مجلد، 1، 1ط ،تقريب التهذيبهـ( ، 825)ت بن حجر  ، شهاب الدين أحمد بن عليالعسقالني -

 .5002، بيروت، بيت األفكار الدولية )تحقيي: حسان عبد المنان(،

مجلدات، 3 ،1ط، فتح الباريهـ( ، 825)ت بن حجر  ، شهاب الدين أحمد بن عليالعسقالني -

 ، بيروت.بيت أفكار الدولية

مجلدات،، 1،  1، طالضعفاء الكبيرهـ(، 355)ت أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى ،العقيلي -

 .1981،  بيروت ، دار الكتب العلمية،(تحقيي: عبد المعطي قلعجي)

 .دار الشرويعمان:  ،5، طفلسفة الحكم في اإلسالم (،5002) محمد عمارة، -

 :تحقيي مجلد، )1، 1ط اإلنباء في تاريخ الخلفاء،، هـ(280)ت د بن عليمحم ،العمراني  -

 .5001، ، دار اآلفاي العربية، القاهرة( قاسم السامرائي
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، 1، طالمعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية(، 5000)أحمد ، العمرجي -

 .مكتبة مدبولي :القاهرة

المدينة جزء، 5، 2ط، ي تاريخ السنة المشرفةبحوث ف،  هـ(1112) أكرم ضياء ،العمري -

 .العلوم والحكم مكتبة: المنورة

، مختصر التاريخ اإلسالمي ،(1989) والخطيب، إبراهيم حكمت ،فريحات محمد و عودة، -

ان، 1ط  .األهلية للنشر والتوزيع :عم 

 ،السياسي العمل في أنس بن مالكأحمد ،  ،العوضي -

http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag23/f13.htm  ، جامعة

 . مؤتة

، 1ط ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك هـ(،211)ت أبو الفضل عياض بن موسى ،عياض -

 . 1962، الرباط، (تحقيي: محمد الطنجي) مجلد،5

،  5، الدولة اإلسالمية بين المثال والواقع (5003)راشد  ،الغنوشي -

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/16-05-2003/Rashed.htm. 

غير  دكتوراة، أطروحة ،الحداثييون وموقفهم من السنة النبوية، (5010) الحارث ،فخري  -

 .الجامعة االردنية منشور،

مجلدات، 1، 1، طالمعرفة والتاريخهـ(، 511)ت أبو يوسف يعقوب بن سفيان ،الفسوي -

 .1981، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، (تحقيي: أكرم العمري)

 .مكتبة الغزالي ، بيروت:1ط ،الوضع في الحديث (،1981) حسن عمر فالته، -

 ، كتاب الكترونيحياة اإلمام محمد باقر الصدرباقر شريف ،  ،القرشي -

http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=615. 

مجلد، )تحقيي: محمد فؤاد 5، 1ط  ،السنن، هـ(513ابن ماجة )تمحمد بن يزيد القزويني،  -

 .5003،  بيروت دار الفكر،بد الباقي(، ع

دار ابن  ،1ط،منهج االمام البخاري في تعليل األحاديث وتصحيحها، (5000)أبو بكر  ،كافي -

 حزم.

تحقيي: محمد مجلد، )1، 1ط ،الرسالة المستطرفةهـ(، 1312محمد بن جعفر)ت ،الكت اني -

 .1986بيروت، ، ، دار البشائر(المنتصر

اي )أبو الحسن عل ،الكناني - تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار هـ(، 936ي بن محمد ابن عر 

، دار (تحقيي: عبد الوهاب عبد اللطيف و عبدَّللا الصدييمجلد، )5 ،5ط الشنيعة الموضوعة،

 .1981بيروت ، ، الكتب العلمية
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تحقيي: مجلد، )1، 1، طاألحكام السلطانيةهـ(، 120)ت علي بن محمد بن حبيب، الماوردي -

 .1989، الكويت، دار ابن قتيبة، (البغدادي أحمد

 .دار الفكربيروت:  ،3، طآراء ابن تيمية في الدولة،  (1910) محمد ،المبارك -

  ،تحفة األحوذيهـ(، 1323)ت أبو العال محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم ،المباركفوري -

 .5001 مصر، دار الحديث،مجلدات، )تحقيي: عصا الصبابطي(،  9 ،1ط

، مركز المسبار للدراسات 5ط  ،اإلخوان المسلمون في سوريا، (5011) باحثين مجموعة -

 والبحوث،.

 .رؤية للنشر والتوزيعمصر: ، التراث وقضايا العصر،  (5001) اسماعيل ،محمود -

تحقيي مجلد، ) 32، 1ط، تهذيب الكمال ،هـ(115جمال الدين أبو الحجاج يوسف )ت ،المزي -

 .1998 بيروت،سالة، ، مؤسسة الر(بشار عواد معروف

 .دار الشروي، بيروت: 1ط، الشيعة في الميزان( ، 1919) محمد جواد مغنية، -

الفوائد الموضوعة في األحاديث  هـ(،1035)ت مرعي بن يوسف الكرمي ،المقدسي -

 .1998 الرياض، ، دار الوراي،(تحقيي: محمد لطفي الصباغمجلد، ) 1 ،3، طالموضوعة

مجلد، 1 ،5ط التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع،هـ(، 311ت) أبو الحسين محمد ،الملطي -

 .1911القاهرة، ، ، المكتبة األزهرية للتراث(تحقيي: محمد زاهد الكوثري)

، دار صادرمجلد،  12، 1ط، لسان العرب، هـ(111)ت محمد بن مكرم بن علي، منظور -

 .1968بيروت، 

 ،1، مجموعة محققين، طريخ دمشقمختصر تا، هـ(111)ت محمد بن مكرم بن علي، منظور -

 .1981سوريا، ، دار الفكر للطباعة والنشرمجلد،  59

 اإلمامة وأهل البيت، كتاب الكتروني، (،1992) محمد بيومي مهران، -

http://www.shiaweb.org/shia/imama/. 

مجلدات،  8، 1ط، التاج واالكليل،  هـ(891)تف العبدري أبو عبدَّللا محمد بن يوس ،المواي -

 هـ.1116 بيروت، دار الكتب العلمية،

تحقيي: عبد مجلدات، ) 8 ،5ط السنن،هـ(، 303أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب )ت ،النسائي -

 .1986 حلب، ، مكتب المطبوعات اإلسالمية،(الفتاح أبو غدة

تحقيي: عبد مجلد، )1 ،1، طفرق الشيعةهـ(، 105)ت أبو محمد الحسن بن موسى ،النوبختي -

 .1995 المغرب، ، دار الرشاد،(المنعم الحفني

المنهاج شرح صحيح مسلم بن هـ( ، 616)ت أبو زكريا محيي الدين بن شرف ،النووي -

 .5002، بيروت، دار المعرفة، (تحقيي: خليل مأمون شيحاأجزاء، ) 10، 11، طالحجاج

http://www.shiaweb.org/shia/imama/
http://www.shiaweb.org/shia/imama/
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أجزاء  1، تهذيب االسماء واللغاتهـ( ، 616)ت ن بن شرفأبو زكريا محيي الدي ،النووي -

 .القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية  ،(تحقيي: مصطفى عطا)

، 1، طشرح العقيدة الواسطية لشيخ االسالم ابن تيمية، (1995)محمد خليل  ،هراس -

 .لمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادالرئاسة العامة إلدارات البحوث العالرياض: 

 10، 1ط، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(، 101)ت نور الدين علي بن أبي بكر ،ثميالهي  -

 هـ.1115سوريا، ، دار الفكر مجلدات،

أضواء ، الرياض: 1ط الوهم في روايات مختلفي األمصار،، (5000) عبد الكريم ،الوريكات -

 .السلف
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ABSTRACT 

The aim of this study was to critically appraise the claims of the “modernizers” about 

documenting the Hadeeth in Caliphs and princesses houses. Some of the modernizers 

have always claimed that Caliphs and princess tried to affect Hadeeth documentation 

in one way or another. For example, they argued that Caliphs and princesses 

commended narrators to write Hadeeths that serve their agendas and _ as they 

describe it _ abuse these Hadeeths to resolve social and political disputes. This study 

critically appraises these claims by first introducing the historical context for these 

claims. Then, the study explores the different perspectives of the acclaimed Caliphs-

narrators relationships. And finally, this study argues against most of the modernizers 

claims in this regard.  

The result of this critical study illustrate that the caliphs-narrators relationships remain 

ambiguous in many aspects and require further study.  Whilst such an acclaimed 

relationship “weakened” a narrator, the same relationship was accepted for some 

narrators. Similarly, while some narrators were cherished for their negative attitudes 

towards the Caliphs, this does not prove that their negative attitudes were to avoid 

clashes with the caliphs who might have asked them to fake a Hadeeth. However, 

history is full of stories about narrators who stood against caliphs. Therefore, this study 

refutes and argues against all the claims that Caliphs affected Hadeeth 

documentation.   


